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Príloha č. 1 Zverejnený text Grantového programu pre optimistov

GRANTOVÝ PROGRAM PRE OPTIMISTOV 2015
CHARAKTERISTIKA
Snažíme sa na svet pozerať optimisticky a dávať veciam nový zmysel. Aj v tomto roku sme sa preto
rozhodli podporiť užitočné nápady jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov, ktorí majú
odvahu vziať iniciatívu do vlastných rúk a majú snahu napomáhať k pozitívnej zmene svojho
bezprostredného okolia.
Tretí ročník Grantového programu pre optimistov je opäť príležitosťou pre aktívnych občanov získať
finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu.
Predpokladom na podporu projektov je ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce a
verejnoprospešný charakter. Radi podporíme dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme
a premeníme na skutočnosť myšlienky, ktoré dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí. Inšpiráciou môžu byť aj
projekty podporené v minulom roku.
Nadácia Orange na podporu optimistických nápadov v rámci programu vyčlenila celkovo 20 000 EUR.
Maximálna výška podpory na jeden nápad či projekt je 200 EUR.
V tomto ročníku sme sa navyše rozhodli venovať zvláštnu pozornosť tým optimistom, ktorých projekty
majú potenciál sa rozvíjať, ak sa na ich príprave bude ďalej pracovať. Chceme jednotlivcov a zástupcov
neformálnych skupín občanov už od začiatku viesť k tomu, aby sa nespoliehali len na finančnú pomoc, ale
aby svoje projekty plánovali a realizovali ako udržateľné, s ambíciou budúcej sebestačnosti a s výraznejším
dopadom na komunitu.
Spomedzi predložených projektov vyberie odborná komisia tie najzaujímavejšie, ktoré spĺňajú nasledujúce
podmienky:
 projekt má predpoklad sa rozvíjať dlhodobo,
 predkladateľ plánuje zapojiť do projektu viacero komunít a budovať ich vzájomnú spoluprácu,
 predkladateľ preukázal ambíciu o systematické riešenie problému vo svojej lokalite alebo
komunite,
 po rozpracovaní alebo rozšírení a s vyššou finančnou podporou môže mať projekt väčší pozitívny
dopad na rozvoj komunity alebo regiónu.
Týmto uchádzačom na rozšírenie projektov poskytneme v druhej fáze programu potrebnú podporu.
Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu preto okrem finančnej pomoci zabezpečí
vzdelávacie a konzultačné aktivity pre vybraných uchádzačov o podporu.
Prostredníctvom workshopov a konzultácií s odborníkmi sa tak budú môcť vybraní uchádzači naučiť
rozpoznávať a využívať ľudské, priestorové, materiálne či finančné zdroje vo svojej komunite a regióne.
Na projekty vypracované s našou pomocou majú po absolvovaní týchto aktivít možnosť získať špeciálnu
finančnú podporu až do výšky 2 000 EUR na jeden projekt. Na túto časť programu Nadácia Orange
vyčlení celkovú sumu 10 000 EUR.
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CIEĽ PROGRAMU





motivovať jednotlivcov a neformálne skupiny občanov k väčšej angažovanosti v prospech svojej
komunity
podporiť význam dobrovoľníckych aktivít, ktoré môžu byť nástrojom na dosiahnutie pozitívnych
zmien
podporiť rozmanité aktivity, ktorých realizácia prinesie dobrý pocit a radosť rôznym komunitám
zvýšiť využívanie vnútorných zdrojov komunít a regiónov a dlhodobý dopad a udržateľnosť
projektov angažovaných jednotlivcov a skupín prostredníctvom podporných vzdelávacích
a konzultačných aktivít

V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ







projekty, ktorých cieľom je úprava a skultúrnenie verejných priestranstiev – vyčistenie parkov,
vysadenie zelene, maľovanie lavičiek, údržba a revitalizácia športových ihrísk a prvkov na detských
ihriskách, úprava sídlisk a pod.
úprava školských priestorov – oživenie školských areálov, šmirgľovanie lavíc na školách,
maľovanie tried a pod.
rozvoj komunity – aktivity určené pre širokú verejnosť s cieľom posilniť komunitný život, napr.
susedské stretnutia s cieľom spoznať ľudí, v blízkosti ktorých žijeme, zber informácií mapujúcich
vznik miest významných pre komunitu, oživenie tradícií (napr. lokálnych trhov), aktivity na
podporu netradičného vzdelávania detí a pod.
podpora sociálnych tém – aktivity v prospech znevýhodnených skupín, napr. čítanie pre seniorov
v domove dôchodcov, tvorivé aktivity a dielne pre klientov zariadení sociálnych služieb, návšteva
detí v nemocniciach a pod.

V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ









projekty, ktoré nie sú verejnoprospešné,
projekty, ktoré sú realizované dodávateľsky, bez aktívneho zapojenia miestnej komunity
rekonštrukcie budov (výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a pod.)
rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok
budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.)
zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom)
nákup zariadenia a vybavenia
projekty, ktoré nie sú realizovateľné formou dobrovoľníckej práce

ČASOVÝ HARMONOGRAM


Grantový program je otvorený od 23. marca 2015.
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Uzávierka prijímania nápadov je 23. apríla 2015 o 24:00 hod., do tohto termínu musia byť
projekty predložené v elektronickej podobe.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webstránke Nadácie Orange 13. mája 2015.
Realizácia nápadov a aktivity projektov podporených v prvej fáze programu je potrebné plánovať v
termíne od 25.mája do 30. júna 2015. Nadácia Orange zároveň zverejní projekty uchádzajúce sa
o špeciálnu finančnú podporu.
Workshopy a konzultácie pre vybraných optimistov sa budú konať v období 25. mája do 5. júna
2015.
Rozšírené projekty vybraných optimistov podporených v druhej fáze programu majú uzávierku 11.
júna 2015, výsledky budú známe 19. júna 2015. Ich realizácia prebehne v termíne od 29. júna do
30. októbra 2015.
Termín na vyúčtovanie projektov podporených v prvej fáze programu je do 30. júla 2015. Termín na
vyúčtovanie ostatných projektov je do 31. novembra 2015.

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Do Grantového programu pre optimistov budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
http://nadaciaorange.egrant.sk/ a postupovať podľa týchto krokov:
1. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa žiadateľovi
o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť projekt.
2. Prihlásenie. Do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
3. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí online formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu projektu.
Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky potrebné podať, kliknutím na tlačidlo „odoslať“ v spodnej
časti formulára. Odporúčame si počas vypĺňania formulára žiadosť priebežne ukladať. Po dátume
uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do projektu vstupovať a upravovať
ho.
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, ktorí
pre Nadáciu Orange grantový program administrujú.
Kontaktovať ich môžete:
 na číslach: 0905 313 313, 0908 766 833
 na e-mailovej adrese: info@nadaciaorange.sk
 alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné
si dohodnúť vopred).
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Príloha č. 2 Zoznam podporených projektov v Grantovom programe pre optimistov
Zoznam podporených projektov v rámci Grantového programu pre optimistov 2015
Číslo Predkladateľ

1

2

3

4

5

A-megan, n. o.

Adriana
Balážová

Jozef Baranyai

Mária Benčatová

Andrea Bielová

Názov projektu
Nedokážeme uzdraviť, ale
môžme im navrátiť ľudskú
dôstojnosť

Aj my chceme žiť krajšie!

Športujeme a brigádujeme s
optimizmom

Premena železničnej zastávky
v Markušovciach

Sused, poď von!
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Podporená
suma
200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Lovinobaňa

Cieľom projektu A-megan, n.o. je výroba
Banskobystrický prezentačnej brožúry, ktorú s pomocou dobrovoľníkov
kraj
vytvoria handicapovaní klienti denného stacionára v
Lučenci. Financie budú využité na jej vydanie/tlač.

Brezno

Pani Adriana chce realizáciou projektu prispieť k
zlepšeniu spolunažívania v priestoroch bytovky, v
ktorej spoločne žije s občanmi majoritnej spoločnosti.
Banskobystrický Priestory chce obnoviť spolu s deťmi z detského
kraj
domova Valaská, ktoré žijú na samostatnej skupine v
Brezne a mnohí z bytovky majú negatívne predsudky
voči týmto deťom. Financie použije na materiál na
výrobu dekorácií.

Svätý Anton

Zámerom projektu pána Jozefa a športových
dobrovoľníkov je rekonštrukcia ihriska slúžiaceho na
Banskobystrický
športové aktivity občanov obce Svätý Anton. Financie
kraj
využijú na ochranný náter na mantinely a štetce na
natieranie.

Markušovce

Košický kraj

Bezprostredné okolie markušovskej železničnej
stanice, ktorej budova je pre verejnosť zatvorená, je v
hroznom stave. Mladí Markušovčania to chcú zmeniť
najmä kvôli deťom a starším ľuďom. Mladí opravia
staré lavičky a namaľujú kovové konštrukcie lavičiek.
Financie použijú na farby, lavičky, odpadové vrecia a
zeleň.

Žilinský kraj

Pani Andrea a ďalší dobrovoľníci v Dolnom Kubíne
chcú slávnostne otvoriť prírodný amfiteáter, ktorý
postavili spoločnými silami. Slávnostným otvorením
chcú rozbehnúť sériu stretnutí "susedov" pri živej
hudbe, grilovaní, koláči a letnom kine. Financie
použijú na materiál na kreatívne workshopy,
dekoračný materiál, propagačný materiál a
občerstvenie.

Dolný Kubín

5

Číslo Predkladateľ

6

7

8

9

10

Ing. Miriama
Blahušiaková,
PhD.

Ing. Dana
Blaškovičová

Cirkevná
materská škola

Miroslava
Čanecká

Mária
Čechvalová

Názov projektu
Oživenie areálu školského
dvora mozaikovou výzdobou
betónových kvetináčov

Vráťme prírodu do našej školy

Deti z materskej školy chcú
navštíviť, potešiť a pomáhať

Bábkové predstavenie pre deti bOsOrkA

Zažime to spolu
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Podporená
suma

200 €

200 €

165 €

150 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Bratislava

Zámerom projektu pani Miriam a priaznivcov školy je
oživenie a skrášlenie betónových kvetináčov na dvore
Bratislavský kraj MŠ Bulíkova v Bratislave, v ktorých sa pestujú bylinky
a kvety, pomocou keramickej mozaiky. Financie budú
využité na nákup materiálu a pomôcok.

Banská
Bystrica

Hlavným cieľom projektu pani Dany je úprava areálu
Základnej školy s materskou školou v Hiadli. Areál
Banskobystrický spolu s ďalšími pomocníkmi premení na prírodnú
kraj
záhradku. Samotní žiaci budú sadiť bylinky, trvalky a
ďalšiu zeleň. Financie budú využité na nákup rastlín a
materiálu na tvorbu záhonov.

Trstená

Žilinský kraj

Deti z cirkevnej materskej školy chcú byt potrebné a
užitočné pre tých, ktorí sa cítia osamelí a neužitoční.
Jedná sa o osamelých seniorov a deti so zdravotným
znevýhodnením v Trstenej. Deti strávia 2 popoludnia
v zariadení sociálnych služieb, kde budú spievať, hrať
divadlo, súťažiť, vyrábať darčeky. Financie budú
použité na nákup materiálnu na tvorivé dielne,
občerstvenie a malé darčeky.

Bratislava

Pani Miroslava z Bratislavy spolu s ďalšími
bábkohercami chce zahájiť prípravnú fázu vo forme
výroby bábok, scény a písanie scenára bábkového
Bratislavský kraj
divadla pre deti. Financie využije na materiál na
výrobu bábok, scény a kostýmov. Séria predstavení o
malej bosorke bude určená pre rodiny s deťmi.

Ostrov pri
Piešťanoch

Projekt pani Márie je určený pre seniorov a mladé
rodiny s deťmi v obci Malé Orvište. Seniori chcú
mladým odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti v
oblasti starostlivosti o zeleň. Zrecyklujú starý
nepotrebný materiál (pneumatiky) a premenia ich na
kvetináče, ktoré budú skrášľovať priestor v obci.
Financie budú využité na výrobu propagačných
materiálov, nákup byliniek a farieb.

Trnavský kraj

6

Číslo Predkladateľ

11

12

Názov projektu

Mgr. Eva
Černoková

Tvoríme so seniormi

Mgr. Katarína
Čipčalová

Zábavno - oddychový športový
deň pre hokejových
prípravkárov MHK Blesky
Detva

13

Dobrovoľný
hasičský zbor

14

Domov
dôchodcov a
domov
sociálnych
služieb Záhonok Hračky z vrecúška
- pre Regionálne
centrum autizmu
pri DSS Symbia
Zvolen

15

Zuzana Duchová

16

Občianske
združenie
Ekologické
tréningové
centrum

Oživíme starú požiarnu
zbrojnicu

Salónik - kultúra na Hlavnej
stanici - knižnica

MySMEihrisko nie SMEtisko
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Podporená
suma

150 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Seniori zo zariadenia v Novom Meste nad Váhom
spolu s rodinnými príslušníkmi vyrobia kŕmidlá pre
vtáčiky. Financie využijú na nákup materiálu na
výrobu kŕmidiel, propagačného materiálu a
občerstvenia.

Ostrov pri
Piešťanoch

Trnavský kraj

Lovinobaňa

Pani Katarína zorganizuje v rámci letnej prípravy
zábavno-oddychový športový deň pre mladých hráčov
Banskobystrický MHK Blesky v Detve. Do príprav zapojí rodičov
kraj
hráčov i trénerov. Spoločne prežijú príjemný deň,
ktorý utuží ich vzájomné vzťahy. Financie využije na
bavlnené tričká a občerstvenie na spoločnú opekačku.

Podhorie

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v obci
Podhorie sa rozhodli natrieť strechu a bránu na
Banskobystrický
historickej budove požiarnej zbrojnice a nainštalovať
kraj
vhodné osvetlenie. Financie využijú na kúpu
osvetlenia, náteru na strechu a odhrdzovač.

Zvolen

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Záhonok - pre Regionálne centrum autizmu pri DSS
Banskobystrický
Symbia Zvolen chce pre deti s poruchou autistického
kraj
spektra vyrobiť hračky s edukačným charakterom.
Financie využije na materiál na výrobu hračiek.

Bratislava

Skupina kultúrnych manažérov organizuje občasné
umelecké podujatia na bratislavskej Hlavnej stanici.
Bratislavský kraj Vytvoria na nej verejnú knižnicu a literárne podujatie.
Financie využijú na zabezpečenie nábytku, výroby
pečiatok, tlač letákov a nákup inštalačného materiálu.

Nové Zámky

Dobrovoľníci z Ekologického tréningového centra
oživia nevyužívanú plochu bývalého detského ihriska,
ktoré sa nachádza v blízkom centre Nových Zámkov.
Ihrisko bude vyčistené od buriny i odpadkov, staré
hracie prvky namaľované. Financie budú využité na
kúpu ochranných pomôcok, farieb, dreva.

Nitriansky kraj

7

Číslo Predkladateľ

17

18

19

20

21

22

Peter Frolo

Stela
Garančovská

Marianna
Godavová

Názov projektu

Rodičia spoločne pre deti

Dúhová Záhradná

Udržme život drevených prvkov

Ing. Mário
Gonda

Nová zeleň pre starú školu

Gréckokatolícka
charita Prešov

Zelená zóna - optimistický
priestor pre znevýhodnených
ľudí

Eva
Habovštiaková

Naša "káplička"
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Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

195 €

200 €

150 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Žilinský kraj

Prostredníctvom projektu Rodičia spoločne pre deti
chce pán Peter spolu s ostatnými rodičmi vybudovať v
areáli Materskej školy v Kotešovej priestor na
opekanie pre deti a ich rodičov. Finančné prostriedky
využijú na výstavbu ohniska a nákup občerstvenia pri
posedení.

Gelnica

Košický kraj

Predkladateľom projektu Dúhová Záhradná je
neformálna skupina aktívnych občanov ul. Záhradná
7. Dobrovoľníci chcú zapojiť miestnu komunitu do
úprav priestoru. Finančné prostriedky využijú na
nákup náradia, lavičky, zelene a iných potrieb.

Uhorské

Zámerom projektu pani Marianny Udržme život
drevených prvkov je úprava prvkov umiestnených v
troch častiach obce Uhorské a pripevnenie dreveného
Banskobystrický
oplotenia z dôvodu bezpečnosti, ktoré predeľuje
kraj
detské ihrisko od potoka. Finančné prostriedky budú
využité na ošetrenie prvkov a výstavbu dreveného
oplotenia.

Málinec

Snahou projektu pána Mária je skrášliť zeleňou
najbližšie okolie starej školy v obci Málinec, nakoľko
samotná budova je po rekonštrukcii, avšak okolie je
Banskobystrický
neestetické. V samotnej budove sídli Integrované
kraj
sociálne centrum a Komunitné centrum. Finančné
prostriedky budú využité na nákup výsadbového a
pracovného materiálu a občerstvenie.

Bytča

Prešov

Dolný Kubín Kňažia

Prešovský kraj

Zámerom projektu gréckokatolíckej charity Prešov je
vytvoriť zelenú zónu pre znevýhodnených klientov,
ktorí dlhodobo žijú v pobytovom sociálnom zariadení
Pod Táborom v Prešove. Finančné prostriedky budú
použité na pracovný a výsadbový materiál.

Žilinský kraj

Pani Eva z Dolného Kubína chce spolu s
dobrovoľníkmi v rámci projektu upraviť prostredie pri
objekte nad dedinou, ktoré je vyhľadávaným miestom
oddychu. Finančné prostriedky budú využité na nákup
drevín a kôry na mulčovanie.
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Číslo Predkladateľ

23

24

Marek Hric

Mojmír Choma

25

Karol Javorka

26

JESKO,
občianske
združenie

27

K&F Projekt, o.
z.

Názov projektu

„ JABADABADÚÚÚ...“

Pohoda pod veľkými tujami

Dončov školský dvor

An o vast! - Podaj mi ruku!

Deň pre Všetkých "Festival
toho, čo spolu dokážeme..."

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

180 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Spišské
Tomášovce

Piešťany

Ružomberok

Liptovský
Mikuláš

Námestovo

Anotácia

Kraj

Košický kraj

Projektovým zámerom pána Mareka je revitalizovať
schátraný verejný priestor v obci Spišské Tomášovce,
ktorá je vstupnou bránou do NP Slovenský raj. Za
finančné prostriedky bude nakúpený materiál na
revitalizáciu. Nebude chýbať výmena skúseností s
pestovaním, burza rastlín a bylín, spoločný piknik,
zážitkové aktivity pre deti.

Trnavský kraj

Cieľom projektu pána Mojmíra je vyrobenie a
osadenie dvoch drevených lavičiek za pomoci
dobrovoľníkov z obce Očkov a zo zahraničia pod
vysokými tujami neďaleko obce Očkov v areáli
kultúrnej pamiatky. Financie využijú na nákup
materiálu.

Žilinský kraj

V rámci projektu pána Karola chcú rodičia - optimisti pracanti - rojkovia ďalej pokračovať so
svojpomocným budovaním školského dvora pre
všetky deti navštevujúce Základnú školu na Dončovej
ulici v Ružomberku. Finančné prostriedky chcú využiť
na zakúpenie lana na opičiu dráhu pre deti.

Žilinský kraj

JESKO, občianske združenie chce pomôcť svojimi
aktivitami korigovať pretrvávajúce predsudky o
Rómoch prostredníctvom prednášky pre rómsku
komunitu a majoritné rodiny. Finančné prostriedky
budú použité na občerstvenie, výstavu a tlač bulletinu.

Žilinský kraj

Občianske združenie K&F Projekt z Námestova bude
organizovať ďalší ročník akcie Deň pre všetkých
2015, ktorého hlavným poslaním je snaha o
kooperáciu čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov a
aktivistov z oravského regiónu. Finančné prostriedky
chcú využiť na nákup kancelárskych potrieb na
organizačné stretnutia, občerstvenie pre
dobrovoľníkov a propagačný materiál.
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Číslo Predkladateľ

28

29

Marek Kačmár

Mgr. Naďa
Kapraľová

30

Ing. Michal
Karako

31

Klub
pribylinských
turistov a
lyžiarov

32

Klub vojenskej
histórie Beskydy

Názov projektu

Studio MusicLab

Skrášlenie historického areálu
vínnych tufových pivníc vo
Veľkej Tŕni

Revitalizácia detského ihriska
na multifunkčný priestor a
outdoorová hra pre deti a
mládež

Kyslíková dráha baču Ondreja

Zvonica na bojisku
trenčianského pluku na vrchu
Skura

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Košický kraj

Komunita hudobníkov a hudobných nadšencov v
Košiciach sa rozhodla revitalizovať priestor suterénu
budovy, kde sídli nezávislé kultúrne centrum Tabačka
Kulturfabrik. Cieľom je vytvoriť kreatívno-hudobný coworking priestor pre rôzne cieľové skupiny. Financie
budú využité na kúpu materiálu na úpravu priestoru.

Veľká Tŕňa

Košický kraj

Zámerom dobrovoľníkov participujúcich na tomto
projekte je skrášlenie historického areálu vínnych
tufových pivníc v srdci Vinohradníckej oblasti TOKAJ
vo Veľkej Tŕni. Finančné prostriedky budú využité na
nákup dreva, sadeníc, vitríny a smerových a
informačných tabúľ, ktoré budú osadné vo viniciach i v
obci.

Bratislava

Pán Michal chce v rámci projektu spolu s
dobrovoľníkmi zrekonštruovať detské ihrisko na
Hubeného ulici v Bratislave a zorganizovať vonkajšiu
Bratislavský kraj hru, ktorá zabaví hlavne rodiny bývajúce v mestskej
časti Rača. Financie budú využité na materiál na
rekonštrukciu prvkov a na materiál na vonkajšiu hru
zameranú na čistotu verejného priestoru.

Košice

Pribylina

Topoľovka

Žilinský kraj

Cieľom projektu Klubu pribylinských turistov a lyžiarov
je vybudovanie kyslíkovej dráhy baču Ondreja. Jedná
sa o náučný chodník v Račkovej doline prepojený so
športoviskami. Financie budú použité na kúpu
materiálu a drevených konštrukcií náučných tabúľ.

Prešovský kraj

Cieľom projektu je spoločnými silami obyvateľov
Oravy a miestnych obyvateľov obce Hostovice a
dobrovoľníkov vybudovať zvonicu na pamiatku
obetiam miestnych bojov z roku 1915. Zvonica je už
vo fáze výroby a finančné prostriedky budú využité na
kúpu stavebného materiálu na betónový podstavec a
lavičky.
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Číslo Predkladateľ

33

34

35

36

37

38

PhDr. Helena
Kolníková

Anna
Koristeková

Mgr. Katarína
Kuljačeková

Kultúrne
centrum
AKTIVITY, o. z.

Marcela
Kurajová

Bc. Tatiana
Kuráňová

Názov projektu

Šulekovská harmonika

Recykláciou k príjemnejšiemu
prostrediu

Oddych pri opekačke

Aby nám tu bolo dobre

Obnovme futbalovú tribúnu

Úsmev bez lekárskeho
predpisu

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

196 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Projekt Šulekovská harmonika je každoročné
stretnutie harmonikárov, heligonkárov a akordeonistov
z okresu Hlohovec. Tento rok chcú popri vystúpeniach
zorganizovať aj sprievodné podujatia. Finančné
prostriedky budú využité na kúpu materiálu na tvorivé
dielne, ochutnávku špecialít a zapožičanie aparatúry.

HlohovecŠulekovo

Trnavský kraj

Kalinovo

Zámerom projektu pani Anny a dobrovoľníkov je
zveľadiť vonkajšie prostredie okolia Detského
domova rodinného typu - pracovisko a výchovná
Banskobystrický
skupina v Poltári. Dobrovoľníci využijú staré
kraj
pneumatiky, z ktorých vyrobia kvetináče a
preliezačky. Finančné prostriedky sa použijú na kúpu
farieb, zeminy, dreva a občerstvenia.

Uhorské

Zámerom projektu pani Kataríny a dobrovoľníkov je
vytvoriť oddychový priestor na opekanie a posedenie
Banskobystrický
pri rybníku v obci Uhorské. Financie využijú na
kraj
materiál na lavičky, občerstvenie, príslušenstvo k
ohnisku a materiál na ohnisko.

Trenčín

Gelnica

Trstená

Trenčiansky
kraj

Kultúrne centrum AKTIVITY o.z. v Trenčíne zveľadí
areál centra, ktorý je prístupný širokej verejnosti. Je
potrebné opraviť hracie prvky detského ihriska,
zabezpečiť ochranu zelene a vysadiť novú. Financie
využijú na nákup potrebného materiálu a byliniek so
substrátom.

Košický kraj

Pani Marcela a skupina ďalších športových fanúšikov
skrášli tribúnu futbalového štadióna v Gelnici. Tribúna
má starý 30 ročný náter, ktorý musí byť odstránený a
tribúna dostane nový šat. Financie využijú na kúpu
náradia na odstránenie starého náteru a farieb.

Žilinský kraj

Pani Tatiana spríjemní čas deťom na detskom
oddelení HONsP Trstená, aby zabudli, že sú v
nemocnici. Financie využijú na prípravu kostýmov,
pracovný materiál, vyrobenie rekvizít a drobných
sladkých detských odmien pre pacientov.
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Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Renovácia detských preliezok a
lavičiek

Podporená
suma

200 €

Mesto

Málinec

Pán Igor spolu s dobrovoľníkmi zrenovuje detské
preliezačky a lavičky na ihrisku v obci Málinec, ktoré
Banskobystrický
nevyhnutne potrebujú renováciu. Rodičia vysadia
kraj
okrasný plot z krušpánu. Financie využije na kúpu
materiálu na renováciu a na kúpu zelene.

39

Ing. Igor Lacko

40

PaedDr.
Katarína
Lukácsová

Krajšie ihrisko - lepší svet

200 €

Komoča

Nitriansky kraj

41

Matúš Lukáč

Zátišie priateľov športu

180 €

Nižná Myšľa

Košický kraj

42

Mgr. Galina
Mačudová

Malí bylinkári

200 €

Rimavská
Sobota

43

44

Jana Makraiová

Malokarpatská
knižnica v
Pezinku

Revitalizácia záhrady
trnavského materského centra

Knižné búdky: Hľadaj knižku,
knižka hľadá teba

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

198 €

200 €

Anotácia

Kraj

Pani Katarína a dobrovoľníci rozšíria detské ihrisko v
Komoči o nové hracie a ozdobné prvky z
recyklovaného materiálu a natrú drevené hracie prvky
moridlom. Financie využijú na kúpu moridla, rastlín,
štetcov a farieb.

Pán Matúš a dobrovoľníci vybudujú street workoutové
ihrisko v Nižnej Myšli. Finančné prostriedky budú
využité na kúpu oceľových rúr a cementu.
Cieľom projektu pani Galiny je oboznámenie detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia umiestnených v
Banskobystrický DD v Tisovci s rôznymi bylinkami, ich využitím a
kraj
pestovaním. Financie využije na nákup kníh,
črepníkov, farebných kried a pestovateľského
materiálu.
Pani Janka a ďalší členovia Trnavského materského
centra zorganizujú viac fázovú dobrovoľnícku brigádu
s cieľom upraviť záhradu okolo budovy TMC, aby sa
tento priestor zatraktívnil pre rodiny na trávenie
voľného času. Financie využijú na kúpu okrasných
drevín, rašeliny a stavebného materiálu.

Trnava

Trnavský kraj

Pezinok

Zámerom projektu je vytvoriť, umiestniť a
sprevádzkovať knižné búdky v Pezinku a následne
nadviazať na tieto búdky celkom letných podujatí pod
Bratislavský kraj názvom Leto jedna báseň. V knižných búdkach nájdu
okoloidúci knižky, ktoré im ponúkne knižnica, alebo
spoluobčania. Finančné prostriedky použijú na
materiál na zhotovenie búdok a propagáciu.
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Číslo Predkladateľ

45

46

Materské
centrum Dietka,
občianske
združenie

Materské
centrum
Hojdana Ružinov

Názov projektu

ZáZeMie plné života

Zvedavkina záhradka

47

Adrián Mayer

48

Tri generácie na jednom
Andrea Mičíková
školskom dvore

49

Jana
Michalicová

Prilož ruku k dielu!

Sme silní!

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

175 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Aktivity projektu Materského centra Dietka, občianske
združenie sú určené návštevníkom komunitnej
záhrady a dobrovoľníkom v Spišskej Novej Vsi. Budú
obnovovať miestny domček - maringotku a variť
guláš. Financie využijú na nákup nástrojov a materiálu
potrebných na obnovu maringotky.

Spišská Nová
Ves

Košický kraj

Bratislava

Zámerom projektu Materského centra Hojdana Ružinov je vytvárať spolu s rodinami s malými deťmi
zelený priestor uprostred ružinovského sídliska, kde
Bratislavský kraj môžu aktívne a užitočne tráviť voľný čas. Finančné
prostriedky budú využité na nákup zeminy, rastlín na
výsadbu a materiálu na výrobu plotov a informačných
tabuliek.

Čadca

Košúty

Tvrdošín

Žilinský kraj

Zámerom projektu pána Adriána je opraviť starý
školský skleník v Čadci a to spolu s mládežou.
Skleník teraz slúži ako sklad, no bolo by aj pre žiakov
vhodné opäť začať s pestovateľskými prácami.
Financie budú využité na kúpu sadeníc, občerstvenia,
čistiacich prostriedkov a prostriedkov na rekonštrukciu
a záhradníckych potrieb.

Trnavský kraj

Zámerom projektu pani Andrei je zachovať studňu
nachádzajúcu sa v areáli školy v obci Košúty a
esteticky ju skrášliť. Financie využije na výsadbu
stromčekov, kúpu sadeníc a dreveného plôtika.

Žilinský kraj

V rámci jednodňového projektu Sme silní! chce pani
Jana žiakom deviatych ročníkov 4 základných škôl ( v
okolí Trstenej na Orave) sprostredkovať rozhovory s
ľuďmi, ktorí prekonali ťažké životné obdobie, alebo
prekonávajú prekážky a ťažkosti dennodenne.
Financie využije na cestovné náklady pre pozvaných
hostí, darčeky, propagačné materiály, občerstvenie a
prenájom priestorov Domu kultúry.
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Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Anotácia

Kraj

Zámerom projektu pani Jadranky je spríjemniť a
spestriť jeseň života seniorom v Penzióne Jesienka v
Bytči tým, že vytvoria akúsi družbu medzi seniormi a
deťmi z materskej školy na Dostojevskej ulici v Bytči.
Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu
na kroje, ktoré deti využijú pri vystúpení pre seniorov.

50

Mgr. Jadranka
Moravcová

Darujme si radosť

170 €

Bytča

Žilinský kraj

51

Mgr. Eva
Murančanová

Spoločne obnovíme, aj sa
zabavíme

200 €

Banská Belá

Pani Eva chce s dobrovoľníkmi v regióne obce
Banskobystrický
Banská Belá obnoviť staré cykloznačenie. Financie
kraj
budú využité na náradie a materiál.

52

53

54

Občianske
združenie AktivRelax

Obchodná
akadémia v
Dolnom Kubíne

Mgr. Lucia
Obložinská

Oživme Nábrežie Oravy

U nás doma!

Stará mať rozpráva

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

200 €

175 €

160 €

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Pečovská
Nová Ves

Žilinský kraj

O.z. Aktiv-Relax oživí nábrežie rieky Oravy s
vytvorením podmienok pre netradičné využitie
voľného času. Dobrovoľníci vyčistia nábrežie, osadia
lavičky, zrealizujú vodácke aktivity a prilákajú mladých
ľudí. Financie využijú na pracovný a stavebný
materiál, náradie a kúpu lavičky.

Žilinský kraj

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne chce premeniť
ošumelú chodbu na lepšie miesto. Žiaci, učitelia i
rodičia vytvoria oddychový priestor z odpadového
materiálu ako sú staré cievky, palety, textílie a
vymaľujú chodbu. Financie využije na nákup
spojovacieho materiálu, látok, farieb.

Prešovský kraj

Cieľom projektu pani Lucie je zvýšiť záujem detí o
slovenské ľudové rozprávky a zároveň podporiť a
rozvíjať stretnutia detí a seniorov z obce Pečovská
Nová Ves. Seniori z klubu dôchodcov prejavili záujem
pútavo rozprávať rozprávky deťom z MŠ a ZŠ.
Pripravia pre ne aj tvorivé dielne súvisiace s
rozprávkami. Finančné prostriedky využijú na nákup
materiálu na tvorivé dielne, prenájom priestorov a
rekvizity.

14

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

55

Občianske
združenie
ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV"

56

Občianske
združenie
Detská farma a
dielne - Dávidov
a Filipov dvor

57

Občianske
združenie
Jašterica
Evolučná záhrada
Spoločnosť pre
trvalo udržateľný
rozvoj

58

Občianske
združenie
Futbal ako prevencia
Klejoro ando Jilo

59

Občianske
združenie
Kumakokra

Festival rómskej gastronómie

Zážitok z chodenia

Úprava verejného priestoru na
športové využitie pri
Komunitnom centre na
predmestí

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

Anotácia

Kraj

Prešovský kraj

Občianske združenie ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"
chce v dedine Varhaňovce zblížiť dve rómske osady,
ktoré navzájom nespolupracujú. Projekt má zlepšiť
vzájomnú spoluprácu, ale aj vzťahy majoritnej
populácie s príslušníkmi rómskej kultúry
prostredníctvom rómskej gastronómie. Hlavnou
aktivitou je príprava tradičných rómskych jedál a ich
ochutnávka. Financie využijú na nákup potravín.

Santovka

Nitriansky kraj

Občianske združenie Detská farma a dielne - Dávidov
a Filipov dvor chce zcivilizovať verejné nevyužívané
priestranstvo v Santovke. Areál využívajú deti s
hendikepom. Predkladatelia vybudujú zážitkový
chodník, kde môžu zdraví aj hendikepovaní vyskúšať
chôdzu po rôznych materiáloch. Financie budú
použité na nákup rôzneho stavebného materiálu.

100 €

Čebovce

Evolučná záhrada má slúžiť ako miesto oddychu pre
Čebovčanov a návštevníkov obce. V rámci
prípravných prác je ešte potrebné vyzbierať a vyčistiť
Banskobystrický
smeti z ilegálnych skládok. OZ Jašterica Spoločnosť
kraj
pre udržateľný rozvoj využije financie na nákup
občerstvenia pre dobrovoľníkov pomáhajúcich na jej
úprave.

200 €

Žiar nad
Hronom

OZ Klejoro ando Jilo zorganizuje pravidelné futbalové
Banskobystrický tréningy pre nadaných členov marginalizovaných
kraj
rómskych komunít v Žiari nad Hronom. Financie budú
využité na nákup futbalových potrieb.

200 €

200 €

200 €

Varhaňovce

Žilina

OZ Kumakokra upraví priestor v blízkosti
Komunitného centra na predmestí v Žiline tak, aby sa
na ňom dali realizovať športové aktivity. Úpravou
priestoru od konárov, kameňov a smetí by vytvorili
priestor na hranie volejbalu, futbalu, bedmintonu a
podobne. Financie využijú na kúpu pracovného
materiálu, občerstvenie a športového materiálu.

Žilinský kraj
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Číslo Predkladateľ

60

Názov projektu

Občianske
Deň dobrovoľníctva Klubu
združenie Loďka
Štvorlístok
nádeje

61

Občianske
združenie
Medzilaba

62

Občianske
združenie
Rodinná
Rozprávka

63

Občianske
združenie
Rodinné
centrum Klbko

64

Občianske
združenie
SALVÁTOR Vyšná Boca

CirKUSový pik-nik

Spoločný workshop seniorov a
rodičov malých detí v
Rodinnom centre

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Vyčistenie a sprístupnenie
prameňa Bocianky

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

200 €

100 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Klub Štvorlístok, ktorý v priestoroch Výmenníku
Važecká v Košiciach organizuje voľnočasové a
vzdelávacie aktivity pre deti zo sociálne málo
podnetného prostredia, usporiada Deň dobrovoľníctva
určený širokej verejnosti. Projekt zastrešuje
Občianske združenie Loďka nádeje. Financie využije
nákup pomôcok na kreatívne dielne, tlač pozvánok a
plagátov a drobné občerstvenie.

Košice

Košický kraj

Bratislava

OZ Medzilaba z Bratislavy zorganizuje opakovane
verejné pohybovo-kreatívne dielne, ktoré sú vekovo
neobmedzené, tentoraz v duchu cirkusu. Deti budú
Bratislavský kraj vyrábať šité loptičky, chodúle, stuhy a šatky na
točenie, domáci bublifuk... Následne budú účastníci
zapojení do rôznych "cirkusových" aktivít. Financie
využijú na rôzny tvorivý materiál.
Zámerom projektu OZ Rodinná Rozprávka je
skrášlenie priestorov rodinného centra v Žiline
prostredníctvom tvorivých dielní, kde budú spoločne
šiť vankúše na sedenie a vytvárať obrázky na stenu,
ktoré využijú na ďalších pravidelných aktivitách.
Financie poslúžia na nákup materiálu na workshopy.

Žilina

Žilinský kraj

Bratislava

OZ Rodinné centrum Klbko zrevitalizuje miestne
ihrisko, ktoré sa nachádza v blízkosti centra,
Bratislavský kraj materskej školy a klubu seniorov. Financie využije na
nákup občerstvenia pre dobrovoľníkov a na nákup
okrasných rastlín.

Liptovský
Hrádok

Zámerom občianskeho združenia SALVÁTOR Vyšná Boca je vybudovať bezpečný prístup k
turisticky atraktívnemu prameňu Bocianskeho potoka
v Starobocianskej doline. Financie budú využité na
nákup pracovného náradia, pomôcok a materiálu.

Žilinský kraj
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Číslo Predkladateľ

65

Občianske
združenie
Šašovčan

Názov projektu

Obnovme si Podsad!

66

Občianske
združenie Teplá
- Žakýl

Úprava okolia obecného múzea
v Podhorí - vytvorenie
oddychovej zóny

67

Občianske
združenie
Zaježová

Úprava okolia a vybudovanie
detského ihriska pri
komunitnom dome v Zaježovej

68

Občianske
združenie
Zemplínskoužská hradná
cesta

69

70

Karol Palatinus

Parlament
mladých mesta
Vrbové

Oživenie legendárneho a
jedinečného viniča

Triediť - netriediť?

Nízkoprahové sociálne centrum
pre deti a mládež

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma
190 €

200 €

200 €

200 €

90 €

197 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Žiar nad
Hronom

OZ Šašovčan zrevitalizuje prostredie pri poškodenom
Banskobystrický altánku so sedením v podhradí hradu Šašov kraj
Podsad. Financie použije na výrobu a inštaláciu
lavičiek k ohnisku.

Podhorie

Členovia občianskeho združenia Teplá - Žakýl v obci
Podhorie spoločne upraví okolie obecného múzea a
Banskobystrický vytvorí tak oddychovú zónu. Múzeum je na trase
kraj
náučného chodníka. Dobrovoľníci odpracú skládku
dreva, pokosia trávu, upravia kríky... Financie použijú
na nákup smetného koša, lavičky, kvetov a substrátu.

Pliešovce

Občianske združenie Zaježová upraví okolie a
vybuduje detské ihrisko pri komunitnom dome v
Banskobystrický
Zaježovej. Finančné prostriedky využije na nákup
kraj
dreva a náradia na stavbu ihriska spolu s náradím na
úpravu okolia.
Občianske združenie Zemplínsko- užská hradná
cesta na hrade nad Vinným oživia odrodu viniča
Neuberger a vysadia tu malú vinicu s touto odrodou,
ktorá je už vyhynutá. Financie využijú na nákup
sadeníc, informačnej tabule a drobného náradia.

Michalovce

Košický kraj

Dražice

Pán Karol formou netradičného vzdelávania uskutoční
celodennú aktivitu o globálnej téme venovanej
Banskobystrický
ochrane životného prostredia a separovaniu v obci
kraj
Dražice. Finančné prostriedky využije na nákup
tvorivého materiálu a najmä na sáčky na zber odpadu.

Vrbové

Parlament mladých mesta Vrbové skrášli
nízkoprahové centrum pre deti a mládež, aby sa v
ňom cítili lepšie a vracali sa sem s radosťou aj s
ostatnými priateľmi a rodičmi. Súčasťou aktivít bude
súťaž návrhov na skrášlenie. Financie využijú na
materiál na skrášlenie priestorov, občerstvenie pre
dobrovoľníkov a administratívny materiál.

Trnavský kraj
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Číslo Predkladateľ

71

72

73

74

75

Michaela
Podolinská

Priatelia MŠ
Javorinská

Pro Meliori, n.o.

Rodičovské
združenie sv.
František

Magdaléna
Rosová

Názov projektu

Hudba nás spája

Jedlá záhrada v MŠ Javorinská

Múzeum tatranskej
kinematografie a fotografie

zaHRAjme sa VONku

Machové graffity

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

190 €

199 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Revúca

Pani Michaela zorganizuje spolu s nadanou rómskou
chlapčenskou skupinou 3-dňový hudobný workshop
pre deti z rómskych osád z Moldavy nad Bodvou a z
Banskobystrický Muránskej Dlhej Lúky. Pani Michaela chce intenzívne
kraj
pracovať s nadanými rómskymi deťmi, ktoré majú
veľký hudobný talent. Finančné prostriedky budú
využité na cestovné náklady, stravu a struny na
gitaru.

Bratislava

Priatelia MŠ Javorinská chcú spolu s deťmi a rodičmi,
ktorí navštevujú materskú školu pripraviť záhradu, kde
sa dá naučiť podstata ekologických zákonitostí.
Bratislavský kraj
Spoločne si vysadia jedlú záhradku, o ktorú sa budú
starať. Financie budú využité na nákup drevených
dosiek a zeminy.
Pro Meliori, n.o. zo Svitu chce vytvoriť múzeum
tatranskej kinematografie a fotografie spolu s
edukačnými aktivitami. Tým priblížia históriu
tatranskej histórie najmä mladej generácií. Finančné
prostriedky budú využité na výrobu a tlač brožúr a
plagátov.

Svit

Prešovský kraj

Bratislava

Rodičovské združenie sv. František prispeje k
revitalizácií školského areálu pri Spojenej škole sv.
Františka v Karlovej Vsi, Bratislava. Rodičia spolu s
Bratislavský kraj učiteľmi postupne obnovujú areál, ktorý je dostupný
širokej verejnosti. Počas spoločnej brigády by radi
obnovili detské ihrisko. Finančné prostriedky využijú
na kúpu náhradného dielu na šmykľavku.

Bratislava

Pani Magdaléna s priateľmi oživí múrik okolo
komunitného centra v Dúbravke na Bagarovej, ktorý
Bratislavský kraj je zničený a opustený už veľa rokov. Finančné
prostriedky budú využité na nákup materiálu na
opravu múrika.
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Číslo Predkladateľ

76

77

78

Eva Salvová

Andrea
Sarvašová

Mária Siváňová

79

Slovenská únia
sluchovo
postihnutých
Michalovce

80

Slovenský
skauting,
21.zbor Korčín
Zv. Slatina

Názov projektu

Spolu bez bariér

Naša záhradka zdroj zdravej
výživy

Hniezdo pohody

Arteterapia so sluchovo
postihnutými v Michalovciach

Nezabúdame

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

180 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Rovňany

Pani Eva v obci Rovňany zrealizuje aktivity tvorivého
charakteru, pri ktorých sa stretnú obyvatelia rôznych
vekových kategórií. Aktivity budú zamerané na rozvoj
Banskobystrický
tradičných remesiel, ručných prác, ale i obnovenie
kraj
zvykov a tradícií. Finančné prostriedky využije na
materiál na ručné práce, občerstvenie, ingrediencie
na varenie tradičného jedla.

Lučenec

Vychovávateľka zamestnaná v novootvorenom
detskom domove Pastelka vo Vidinej sa rozhodla
Banskobystrický spoločne s deťmi v rámci projektu uskutočniť výsadbu
kraj
ovocnej a zeleninovej záhradky, o ktorú sa budú
celoročne starať. Financie budú použité na nákup
náradia.

Prešovský kraj

Pani Mária spolu so žiakmi z gymnázia v Levoči
zlepší prostredie školy a umožní im tak netradične sa
vzdelávať alebo poskytne im miesto pre oddych.
Spoločne vytvoria vankúše na sedenie, ktoré budú
naplnené vrchnákmi z PET fliaš. Finančné prostriedky
budú využité na kúpu spoločenských hier, materiálu
na sedacie vaky a kancelárske potreby.

Michalovce

Košický kraj

Slovenská únia sluchovo postihnutých v
Michalovciach usporiada v rámci 15. výročia aj
výstavu tvorby sluchovo postihnutých a bude sa
prezentovať kultúrnym programom v rámci
arteterapie. Finančné prostriedky využije na kúpu
materiálu k tvorbe, výzdobe a oblečenia a rekvizít ku
kultúrnemu programu.

Zvolenská
Slatina

Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina chce
osadiť na starom židovskom cintoríne informačnú
Banskobystrický
tabuľu, vyzbierať smeti a vysadiť lipovú aleju.
kraj
Financie použijú na vrecia na odpadky, substrát,
sadenice a výrobu informačnej tabule.

Spišské
Podhradie
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Číslo Predkladateľ

81

82

83

84

85

Michal Smädo

Marcela
Sojčiaková

Ivana Stillerová

Ivana Hudec
Strápková

Mgr. Petronela
Sucháňová

Názov projektu

Bezbariérový dvor v dennom
stacionári

Akcia Z trochu inak...

Jarné skrášlenie komunitnej
záhrady v Žiline

Obnova skateparku

Rekonštrukcia oddychového
miesta k spojeniu obyvateľov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Ružiná

Cieľom projektu pána Michala je spevnenie plochy
zámkovou dlažbou v dennom stacionári pre ľudí so
Banskobystrický
zdravotným postihnutím v Lučenci, v ktorom pracuje
kraj
ako dobrovoľník. Financie použije na zámkovú dlažbu
a podkladový materiál.

Lovinobaňa

Pani Marcela a OZ Margarétka Lovinobaňa chce
odstrániť skládku pri futbalovom ihrisku v Lovinobani
a vytvoriť oddychovú zónu. Dobrovoľníci vyrobia stôl,
Banskobystrický
lavice, vysadia trávu a kríky. Pri slávnostnom otvorení
kraj
budú pre deti pripravené envirosúťaže. Financie
využije na zeleň, kríky, drevo, občerstvenie a ceny do
súťaží.

Žilina

Trenčín

Palárikovo

Žilinský kraj

Pani Ivana chce v komunitnej záhrade v Žiline
spoločne so seniormi z Denného centra pre seniorov
na sídlisku Vlčince a rodičmi detí dosadiť do záhrady
ovocné stromčeky a rozšíriť bylinkovo-okrasnú
záhradku. Financie využijú na sadenice, kvety,
bylinky, benzín do kosačky a iný materiál.

Trenčiansky
kraj

Pani Ivana pomôže skupine chlapcov z Trenčína
obnoviť športovisko - skatepark“ kde sa stretávajú a
spoločne sa venujú jazde na skateboardoch, freestyle
kolobežkách a bicykloch BMX. Za finančné
prostriedky zakúpia vodeodolné protišmykové
preglejky a doplnkový materiál na opracovanie a
prichytenie dosiek.

Nitriansky kraj

Pani Petronela spolu s dobrovoľníkmi zrekonštruuje a
zveľadí oddychové miesto pre komunitu v Šuranoch,
či klientov Spolku sv. Vincenta de Paul, Sociálneho
centra, klientov sociálne slabých z Jesienky, ako aj
pre obyvateľov osady a návštevníkov. Ide o
zrekonštruovanie altánku, okolia altánku a výsadbu
kvetinových záhonov. Financie využije na nákup
dreva a farby.
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Číslo Predkladateľ

86

Mária
Svidroňová

87

Slovenský zväz
telesne
postihnutých a
Zväz
postihnutých
civilizačnými
chorobami
Makov

88

89

90

Matej Šiarnik

Viliam Tencer

Runa Tkáčiková

Názov projektu

Chyť sa do siete!

Čistá hranica

Športuj, pracuj, pomáhaj - 3 in 1
pre optimizmus

Vytvorme si niečo príjemné

Sprievodcovska a správcovská
služba na Šarišskom hrade

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

100 €

200 €

200 €

200 €

160 €

Mesto

Banská
Bystrica

Anotácia

Kraj

Pani Mária zorganizuje stretnutie združení, iniciatív a
aktivistov pôsobiacich na Univerzite Mateja Bela
Banskobystrický (UMB) v Banskej Bystrici. Podujatie bude slúžiť na
kraj
zosieťovanie organizácií. Financie použije na
pomôcky na aktivity, materiál na výzdobu a
občerstvenie.

Žilinský kraj

SZTP ZPCCH Makov a hraničná moravská obec
Hutisko Solanec spoločnými silami vyčistia turistický
chodník od Bumbálky po horskú chatu Kmínek.
Turistický chodník tvorí spoločnú hranicu medzi
republikami. Financie využijú na kúpu náradia,
občerstvenia, pracovných rukavíc a vriec.

Smrečany

Žilinský kraj

Pán Matej a skupina mladých študentov dobudujú
ihrisko v obci Smrečany, aby mohlo slúžiť i naďalej
pre budúce generácie. Spoločnými silami opravia
lavičky a zabezpečia doplnky na volejbalové a
futbalové ihrisko. Financie použijú na volejbalovú sieť,
drevo na opravu lavičiek a futbalovú sieť.

Želovce

Neformálna skupina z malej obce Kováčovce chce
vytvoriť ohnisko slúžiace každému - obyvateľom obce,
Banskobystrický turistom, rybárom, rodinám s deťmi, mládeži,
kraj
dôchodcom. Dobrovoľníci vytvoria miesto na
utužovanie vzťahov všetkých generácií. Financie
budú použité na kúpu materiálu na výstavbu ohniska.

Makov

Veľký Šariš

Neformálne združenie Kultúrhrad (zoskupenie
viacerých združení) chce prostredníctvom projektu
ponúknuť návštevníkom Šarišského hradu službu
turistického sprievodcu a zabezpečiť aktivity spojené
so správou hradu. Pravidelne do konca júna a aj
počas letných mesiacov budú návštevníkom
ponúkané dobrovoľnícke služby. Finančné prostriedky
budú využité na mobilné toalety a občerstvenia pre
dobrovoľníkov počas mesiaca.

Prešovský kraj
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Číslo Predkladateľ

91

92

93

94

95

Katarína
Tomusová

TUMAN

Michaela Urban

Marianna
Urbancová
Dováľová

Názov projektu

Amfiteáter - oprava drevených
búdok

Dobrovoľnícky Deň otcov

Zútulnime nemocničné
prostredie

Violka a Tuli vyrástli na námestí

Mgr. Drahoslava
Obec Prakovce očami detí
Vaščáková

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

200 €

150 €

Mesto

Levice

Anotácia

Kraj

S pomocou chalupárov v obci Podhorie chce pani
Katarína opraviť dve drevené búdky na miestnom
amfiteátri - búdka Pokladňa a búdka s vodou.
Banskobystrický
Pravidelne sa tu uskutočňujú kultúrne podujatia,
kraj
avšak tieto priestory potrebujú nevyhnutnú opravu.
Finančné prostriedky chcú použiť na kúpu materiálu
na renováciu drevených búdok.
Združenie TUMAN chce v spolupráci s dobrovoľníkmi
v extraviláne obce Rumanová upraviť miesto pre
voľný čas a využiť tak túto aktivitu na netradičnú
oslavu Dňa otcov. Spoločne upravia miesto okolo
prameňa vody a jazierka. Deti spolu s mamami
vyrobia darčeky z prírodných materiálov pre oteckov.
Financie budú využité na nákup materiálu na lavičky,
občerstvenie a na materiál na ručné práce pre deti.

Rumanová

Nitriansky kraj

Bzovík

Projekt pani Michaely je zameraný na zútulnenie
prostredia izieb a jedálne pre pacientov na
Banskobystrický
Onkologickom oddelení Roosveltovej nemocnice v
kraj
Banskej Bystrici. Financie budú využité na nákup
materiálu na výzdobu a nákup kvetín a ozdôb.

Divín

Zámerom projektu pani Marianny je na námestí v obci
Divín vytvoriť netradičnú výzdobu a oživiť tak toto
Banskobystrický námestie. Z kvetín budú vytvorené postavičky.
kraj
Kvetináče budú farebne namaľované deťmi. Financie
budú využité na nákup spotrebného materiálu,
zeminy, sadeníc a kvetináčov.

Prakovce

Pani Drahoslava pripraví program pre deti z obce
Prakovce, kde sa dozvedia zaujímavosti z rodnej
obce a jej histórie a v druhej časti programu môžu deti
spolu so svojimi rodičmi maľovať obec na pripravené
drevené dosky, ktoré budú rozmiestnené po obci.
Finančné prostriedky budú využité na spotrebný
materiál a ceny pre deti.

Košický kraj
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Číslo Predkladateľ

96

97

98

99

100

Občianske
združenie
Vlastnou cestou

Marcela
Voreková

Mgr. Monika
Winterová

Zariadenie pre
seniorov Nové
Mesto nad
Váhom

Združenie
Slatinka

Názov projektu

Krajina farieb, zvukov a vôní I.

Ber si príklad a pridaj sa k nám!

Vesmír nad našimi hlavami

Stretnutie generácií

Aby sme sa nestratili

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Žilinský kraj

V rámci projektu Krajina farieb, zvukov a vôní I.
plánuje občianske združenie Vlastnou cestou spolu s
nadšencami biopestovania spolu s ľuďmi s mentálnym
postihnutím - obyvateľmi DSS Méta a spolu s
obyvateľmi obce Lipovec vytvoriť zmyslovú záhradu
pre obyvateľov Domova sociálnych služieb Méta v
prevádzke na Lipovci. Finančné prostriedky budú
využité na nákup zvonkohry a materiálu.

Žilinský kraj

Zámerom projektu športových optimistov z obce
Čierne je pripraviť pracovno-športové popoludnie,
ktoré bude zamerané na obnovu priestoru pri
športovisku v tejto obci. Financie budú použité na
kúpu materiálu, okrasných drevín, športového
materiálu, či občerstvenia.

Nitriansky kraj

Cieľom projektu Vesmír nad našimi hlavami je priblížiť
žiakom Školského klubu detí pri Základnej škole
Horné Semerovce slnečnú sústavu prostredníctvom
projektovej metódy. Deti si sami vytvoria zaujímavou
formou slnečnú sústavu, ktorá bude slúžiť aj iným.
Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu
a dopravu.

Nové Mesto
nad Váhom

Trenčiansky
kraj

Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom
skrášli priestor dvorovej časti zariadenia, kde seniori
trávia voľné chvíle a kde sa uskutoční stretnutie
generácií za prítomnosti harmonikára z radov
dobrovoľníkov. Finančné prostriedky budú využité na
nakúp materiálu, občerstvenia, výrobu propagačných
materiálov a odmien pre deti.

Zvolen

Združenie Slatinka osadí pri dedine Slatinka niekoľko
kreslených mapiek a smerovníkov, no hlavne priamo
Banskobystrický v dedinke umiestniť veľkú mapu s trasou náučného
kraj
chodníka, turistických ciest, a cestičiek. Financie
využije na tlačené mapy, spojovací materiál a drevo
na tabuľu.

Martin

Čierne

Levice

23

Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

101

Základná škola
Bieloruská

Vybima!nia

200 €

Bratislava

102

Základná škola
Rudolfa Dilonga

Aj žiaci chcú byť potrební a
užitoční

100 €

Trstená

103

Základná škola s
materskou
Aby nám smutno nebolo!
školou
Chlebnice

104

Základná škola s
materskou
Čerhovský vodičák
školou v
Čerhove

105

Základná škola,
Angyalova ulica
401/26,
Kremnica

Čas strávený s knihou sa oplatí
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200 €

200 €

200 €

Anotácia

Kraj

Predkladateľom projektu je škola sídliaca v neslávne
známej časti Bratislavy priamo oproti "Pentagonu",
kde deti zo sociálne slabších rodín netrávia čas
žiadnou činnosťou. Projekt má podporiť všetky deti
zo školy, ich rodičov a priateľov školy formou
Bratislavský kraj
športovej činnosti atraktívnej pre všetky vekové
kategórie na základnej škole a to vybíjanou. Finančné
prostriedky budú využité na kúpu lavičiek na
striedanie, textilné pásy na vymedzenie ihriska a
lopty.
Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej spolu so
žiakmi školy pripraví nádherné popoludnie pre
klientov charitného domu. Podnet vzišiel od
Žilinský kraj
samotných žiakov. Pre seniorov pripravia tvorivé
popoludnie. Finančné prostriedky využijú na nákup
materiálu na tvorivé dielne a na drobné odmeny pre
seniorov a žiakov.

Žilinský kraj

ZŠ s MŠ Chlebnice v rámci projektu uskutoční
spoločné hudobné posedenia detí so seniormi.
Mladšia generácia sa od staršej naučí nové piesne,
ktoré bude prezentovať najmä na folklórnych
podujatiach. Finančné prostriedky využijú na kúpu
jednoduchých hudobných nástrojov.

Čerhov

Košický kraj

Zámerom projektu ZŠ s MŠ v Čerhove je
svojpomocné vybudovanie dopravného ihriska v obci
Čerhov v blízkosti školy v obci. Finančné prostriedky
budú využité na kúpu dopravného značenia,
bezpečnostných prvkov, dopravné kužele a
vychádzkového hada pre najmenšie deti.

Kremnica

V rámci projektu zriadi ZŠ na Angyalovej ulici v
Kremnici oddychovú zónu pre žiakov I. stupňa, kde
by trávili zmysluplne čas s knihou. Následne v rámci
Banskobystrický mimočítankového čítania by žiaci dramatizovali
kraj
rozprávky podľa prečítaných kníh a učili sa hrať
divadlo. Finančné prostriedky využijú na nákup
maňušiek, látok na maňušky, oponu a kancelárske
potreby na papierové bábky.

Chlebnice
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Číslo Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Anotácia

Kraj

20 000 €
Zoznam projektov podporených v 2. fáze Grantového programu pre optimistov 2015

Číslo Meno predkladateľa

1

2

Monika Dlugošová

Občianske združenie
Materina dúška

Názov projektu

Susedia v akcii

Les ani ihrisko nie
sú smetisko
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Výška
podpory

Kraj

Anotácia

2 000,00 € Rožňava

Košický kraj

V mestskej časti Vargovo pole v Rožňave obyvatelia susedia upravia, vylepšia a zrenovujú existujúce detské
ihrisko. Pribudnú nové stoly, lavičky a prístrešok. Vďaka
týmto úpravám sa v priebehu nasledujúcich mesiacov
budú susedia stretávať na rôznych podujatiach
zábavného, športového,vzdelávacieho aj spoločenského
charakteru. Cieľom projektu je vytiahnuť obyvateľov z
bytoviek a vytvoriť atraktívny program pre spoločné
trávenie času anonymnej susedskej komunity sídliska.

1 795,00 € Sološnica

OZ Materina dúška chce hravou a zábavnou formou
podporiť vzťah detí a mládeže k životnému prostrediu a
poskytnúť miestnym deťom a mladým zmysluplný spôsob
trávenia voľného času v obci. Umiestnením dvoch
informačných tabúľ o odpadoch v prírode chce upozorniť
občanov a návštevníkov na dĺžku doby ich rozkladu v
Bratislavský kraj
prírode, umiestnením 6 košov zabezpečiť, aby neboli
odpadky voľne rozhádzané v prírode a na verejných
priestranstvách, a pomocou tvorivých dielní, hier a
detskými konferenciami podporiť a posilniť vzťah detí k
ochrane životného prostredia, separovaniu a recyklácii a k
dobrovoľníctvu.

Mesto
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Číslo Meno predkladateľa

3

4

Peter Mihályi

Občianske združenie
Šurianski jazdci

Názov projektu

Pre krajšie Blhovce

Športovooddychový park
Šurany
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Výška
podpory

Mesto

2 000,00 € Blhovce

1 960,00 € Hul

Anotácia

Kraj

V Blhovciach, malej obci na juhu Slovenska v okrese
Rimavská Sobota sa areál miestneho detského ihriska
doplní o fitness prvky pre rôzne vekové kategórie. Do
realizácie projektu sa zapoja viaceré miestne organizácie,
Banskobystrický príslušníci rôznych národností a komunít. Cieľom projektu
kraj
je podporiť stretávanie, zblíženie a aktívne trávenie času
obyvateľov obce všetkých generácií, zvýšiť ich možnosti
pestovať zdravý životný štýl a pozitívnym príkladom
premeny v obci motivovať ľudí k ďalšej aktivite a
angažovanosti v obci.

OZ Šurianski jazdci od roku 2008 pretvára priestor
bývalého kúpaliska v Šuranoch pre mladých ľudí na
trávenie voľného času a alternatívne športy ako
skateboarding, freestyle bmx, korčule a i. V rámci projektu
sa areál so skateparkom a hlinenou dráhou vďaka práci
dobrovoľníkov rozšíri a doplní o oddychovú zónu s novou
zeleňou, altánkom, lavičkami a chodníkom. Zrekonštruuje
sa staré basketbalové ihrisko a vybudujú sa hrazdy pre
cvičenie. Celý park tak bude slúžiť ako multifunkčné
ihrisko pre rôzne športy, ale aj oddych, pre mladých ale aj
starších ľudí. Projekt vyvrcholí veľkou športovo-kultúrnou
akciou so športovými súťažami a vystúpeniami kapiel a
tanečníkov.

Nitriansky kraj
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Číslo Meno predkladateľa

5

Monika Tokajová

Názov projektu

Záleží nám na
rybníku

Výška
podpory

Mesto

2 000,00 € Uhorské

Anotácia

Kraj

Okolie rybníka pri obci Uhorské sa vďaka miestnej
iniciatíve premení na čistejšie a atratívnejšie miesto na
základe diskusie medzi jeho rôznymi užívateľmi.
Dobrovoľníci vyzbierajú odpadky, vyrobia drevené
odpadkové koše, lavičky, stojan na bicykle, amatérski
výtvarníci koše vhodne namaľujú. DObrovoľníci všetky
nové prvky vrátane detskej preliezky osadia pri rybníku,
Banskobystrický
vybudujú dve ohniská, naplánujú vývoz odpadu do
budúcna. Cieľom je zveľadiť priestor pre oddych, šport,
rybačku, hry, zvýšiť povedomie návštevníkov o ochrane
životného prostredia, zaktivizovať dobrovoľníkov a
poskytnúť pozitívny vzor i pre mladších. Nové osadené
prvky budú využívať rodiny s deťmi, rekreanti, športovci,
rybári i záhradkári nielen z obce Uhorské, ale i z okolia.

9 755,00 €
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Príloha č. 3: Zverejnený text grantového programu Šanca pre váš región

ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN 2015
GRANTOVÝ PROGRAM

CHARAKTERISTIKA
V roku 2015 vyhlasuje Nadácia Orange už 11. ročník grantového programu Šanca pre váš regiónov,
v rámci ktorého chceme opäť podporiť iniciatívy neformálnych skupín občanov aj mimovládne organizácie
pri realizácii aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v regiónoch Slovenska.
Vďaka programu sme spoločne v predchádzajúcich ročníkoch zrealizovali viac ako 700 projektov. Vznikli
tak nové oddychové zóny, malé verejné knižnice a záhradky, ihriská a športoviská, kluby pre mladých,
prispeli sme na vybudovanie nových náučných, turistických chodníkov a organizáciu malých kultúrnych
podujatí vychádzajúcich z miestnych tradícií. Vďaka projektom sa ľudia stretávali, aby spolu prežili čas
príjemne a užitočne a zveľadili pre nich významné miesta. Aktivity boli motiváciou skupín k ďalšej
spolupráci, odbúraniu anonymity medzi obyvateľmi, stmeleniu komunity a mobilizácii množstva
dobrovoľníkov.
Aj tento rok chceme pokračovať v podpore iniciatív aktívnych občanov, ktorým na svojom okolí záleží
a majú plán, ako vylepšiť miesto, kde žijú a ako do tejto premeny zapojiť aj ďalších dobrovoľníkov.
CIEĽ
Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporovať aktívne
občianstvo, rozvíjať komunitný život a reagovať na aktuálne potreby obyvateľov jednotlivých regiónov
Slovenska.
V grantovom programe podporíme verejnoprospešné projekty zamerané na rozvoj komunitného života,
zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti o miestnych prírodných
a kultúrnych špecifikách, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych
pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie komunít, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie
voľného času a športové aktivity, vyzdvihnutie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov a
príležitosti na dobrovoľnícke aktivity.
MOŽNOSTI PREDKLADANIA PROJEKTU
O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať:




neformálne skupiny aktívnych občanov (zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade
podpory projektu podpísaná darovacia zmluva)
mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné
fondy)
kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

Do grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne 1 projekt.
V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ PROJEKTY
V grantovom programe podporíme projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

28




sú verejnoprospešné – t.j. prínosné a otvorené pre širokú komunitu
ich realizácia vychádza z potreby a iniciatívy občanov, ktorí sú do projektu a jeho prípravy aktívne
zapojení
sú pre miestnu komunitu inovatívne a zaujímavé a budú mať pre ňu priamy a dlhodobý prínos
 budú realizované formou dobrovoľníckej práce
 prispejú k zbližovaniu obyvateľov, k rozvoju komunitného života
 podnietia aktívnu spoluprácu samosprávy, MVO, občanov a ďalších subjektov aktívnych v regióne
 ich realizátori majú jasnú predstavu o následných aktivitách a opatreniach, ktoré môžu zaistiť
dlhodobú udržateľnosť a pokračovanie projektu
V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ PROJEKTY
Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov programu nebudú podporené:












projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru – slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine
jednorazové kultúrne, športové podujatia, krátkodobé projekty bez dlhodobejšieho dopadu na
komunitu
projekty zamerané predovšetkým na sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín a vzdelávacie
projekty (v týchto oblastiach Nadácia Orange realizuje samostatné grantové programy)
aktivity zamerané na opravu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk, ktoré nie sú verejné
a prístupné bez obmedzenia (školské areály, ohradené súkromné pozemky...)
projekty realizované dodávateľsky, bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov a bez nadväzujúcich
aktivít, ktoré prispievajú k udržateľnosti projektu
projekty zamerané na budovanie infraštruktúry – plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete,
výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.
rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení)
výskumné a vedecké projekty
aktivity realizované v zahraničí
projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom, ideologicky alebo extrémisticky zamerané,
projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním
projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Pri hodnotení – výbere projektov sa bude posudzovať naplnenie nasledovných kritérií:











projekt má jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je nastavený efektívne a podľa
podmienok programu, zámer projektu spĺňa grantové podmienky a vychádza z aktuálnych potrieb
komunity
projekt je realizovateľný a predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho realizáciu
projekt má potenciál osloviť a aktivizovať miestnu komunitu
projekt prispieva k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života
aktivity projektu sú inovatívne a originálne
aktivity projektu sú realizované dobrovoľníkmi
projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov
projekt má potenciál priniesť dlhodobú zmenu kvality života pre miestnu komunitu
existuje predpoklad, že výsledky projektu budú dlhodobo udržateľné prostredníctvom ďalších
opatrení a aktivít

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
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V roku 2015 bude v programe Šanca pre váš región prerozdelených 80 000 EUR na projekty v rámci celého
Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. O tom, ktoré z predložených
projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov v oblasti komunitného
rozvoja a zástupcov Nadácie Orange.
Okrem toho Nadácia Orange opäť umožní aj širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu
prostredníctvom online hlasovania. Hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10
najzaujímavejších iniciatív, ktoré budú zaradené do online hlasovania a budú mať šancu získať finančný
dar vo výške 500 € na aktivity danej organizácie, inštitúcie či neformálnej skupiny. Na podporu troch
víťazných projektov Nadácia Orange vyčlení ďalších 1 500 €.
Týchto 10 vybraných iniciatív zároveň získa možnosť prezentácie svojich aktivít v Optimistane Nadácie
Orange na festivale Bažant Pohoda.
Podmienkou pre zaradenie projektu do online hlasovania je priamy súhlas predkladateľa uverejnený
v predloženej žiadosti.
Grantový príspevok je určený na materiálne a organizačné výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými
aktivitami. Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre
zamestnancov či členov organizácie, ktorá projekt predkladá. Prostriedky grantu rovnako nie je možné
použiť na nákup technického vybavenia (počítače, notebook, dataprojektory, tlačiarne, multifunkčné
zariadenia, interaktívne tabule a pod.).
Financie za služby – externé odborné práce môžu predstavovať max. 30% z požadovanej sumy. (Ide
o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné ich
realizovať formou dobrovoľníckej práce.)

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Uzávierka prijímania projektov je 14. máj 2015, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť projekty
predložené.
Aktivity projektu je potrebné plánovať od polovice júna do konca októbra 2015.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 4. júna 2015.
Online hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca jún 2015.
Termín na vyúčtovanie projektov je 30. november 2015.
SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie
online žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na http://nadaciaorange.egrant.sk/ a postupovať podľa týchto
krokov:
1. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa
žiadateľovi o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť
projekt.
2. Prihlásenie. Do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
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3. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí online formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu projektu.
Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky potrebné podať kliknutím na tlačidlo „odoslať“ v spodnej
časti formulára. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do projektu
vstupovať a upravovať ho.
KONZULTÁCIE
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o., ktorí
s Nadáciu Orange grantový program administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach:
0905 313 313, 0908 766 833, na e-mailovej adrese: info@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre pre
filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť).
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie ste
istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
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Príloha č. 4: Zoznam podporených projektov v programe Šanca pre váš región
Zoznam podporených projektov v rámci programu Šanca pra váš región 2015
Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

1

2

Občianske združenie
Margarétka
Lovinobaňa

Viac aktivít v Záhrade

Miesto, kde to žije

Viac aktivít v
Záhrade

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

nezisková
organizácia
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Miesto
realizácie

Banskobystrický Lovinobaňa

Banskobystrický

Banská
Bystrica

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

450,00 €

Obec Lovinobaňa má 2 štadióny. Multifunkčný, ktorý je oplotený a
vstup doňho je spoplatnený, nie je prístupný pre všetkých. Druhý
futbalový štadión je umiestnený na druhom konci obce a už dlhé
roky chátra. Z toho dôvodu chce OZ Margarétka Lovinobaňa
vytvoriť atraktívny priestor pre športové a oddychové aktivity v
priestoroch futbalového štadióna. Dobrovoľníci osadia
basketbalový kôš, bránky a zorganizujú priateľské futbalové,
basketbalové a volejbalové zápasy. V rámci dňa netradičných
športov sa účastníci oboznámia s menej tradičnými športmi ako sú
indiaca, ringo, baseball, korfbal, florbal. Finančné prostriedky budú
použité na nákup športovo-herných prvkov, ktoré budú osadené na
ihrisku.

2 400,00 €

Kultúrne centrum Záhrada sa snaží v rámci svojich priestorových
možností vytvárať čo najviac príležitostí pre komunitný život
občanov mesta Banská Bystrica. Komunitné záhradky v exteriéri
centra Záhrada slúžia verejnosti už tretiu sezónu. Ovocná záhrada
je jedinečnou oázou v centre. Tento rok chcú dobrovoľníci
vybudovať letnú kuchynku, ktorú by mohli záhradkári a návštevníci
centra využívať na spracovanie dopestovaných plodov a byliniek.
Hlavnými aktivitami projektu je vybudovanie letnej kuchyne,
petangového ihriska a organizácia tematických podujatí pre
komunity. Projekt tým vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj života v
meste a susedstve. Finančné prostriedky budú použité na stavebný
materiál na vybudovanie komunitnej letnej kuchynky, informačné
panely a náradie.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

3

4

Združenie Slatinka

OZ za! amfiteáter

Šanca pre Hron

LETNÉ KINO bb
amfiteáter 2015

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Banskobystrický

Banskobystrický

Miesto
realizácie

Zvolen a
okolie

Banská
Bystrica

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 850,00 €

Rieka Hron sprevádza mesto Zvolen od počiatku vekov. V
súčasnosti je však ohrozený výstavbou elektrární, výrubmi
brehových porastov a znečistením. Miestni ľudia cítia
spoluzodpovednosť za svoju rieku a preto chcú upozorniť svojich
susedov na možnosť spojiť sa a vrátiť Hronu jeho význam.
Združenie Slatinka, dobrovoľníci a oslovení partneri usporiadajú
množstvo komunitných a informačných akcií, vrátane splavu a
putovania popri rieke spojenú s diskusiami, premietania a kultúrne
podujatia. Vo Zvolene skrášlia park Lanice v susedstve rieky a
vytvoria land art a inštaláciu na zatraktívnenie priestoru. Do aktivít
bude priamo zapojených niekoľko sto ľudí. Finančné prostriedky
budú využité na materiál a náklady na propagáciu, náradie,
nástroje, prenájom a prevoz lodí.

2 050,00 €

Po vybojovanom znovuotvorení amfiteátra v Banskej Bystrici v lete
2014 predstavuje O.Z. za! amfiteáter svoju kľúčovú aktivitu tohto
leta, a to LETNÉ KINO bb amfiteáter 2015. Hlavnou myšlienkou je
za pomoci dobrovoľníkov nadviazať na dlhú históriu letných
filmových večerov a širokej verejnosti ponúknuť na pravidelnej
báze dobré a hodnotné filmy. Amfiteáter má obrovský potenciál
stať sa opäť živým miestom, kde ľudia spolu trávia čas pod holým
nebom takmer na lúke s krásnym výhľadom na historické centrum
mesta a okolitú horskú panorámu. Financie budú využité na
autorské práva na filmy, náklady spojené s propagáciou a
dokumentáciou, zabezpečenie alternatívy v prípade dažďa a ďalší
materiál súvisiaci s otvorením letného kina.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

5

6

PERIFÉRNE CENTRÁ,
o.z.

EnviroFuture, o.z.

Land-Arch /
úžitkové objekty v
obci a v krajine

Oživme spoločne
Sídlisko

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Miesto
realizácie

Banskobystrický Dúbravica

Banskobystrický

Banská
Bystrica

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

2 400,00 €

Zámerom projektu Land-Arch je výroba súboru malých, úžitkových
a vizuálne príťažlivých architektonických prvkov osadených vo
verejnom priestore obce Dúbravica a v jej blízkom okolí. Združenie
Periférne centrá sa dlhodobo venuje obnove verejných priestorov.
Práce na projekte budú prebiehať pod vedením mladých
architektov a dizajnérov, ktorí navrhnú vizuálne zaujímavú formu
objektov pre konkrétne miesto v obci. Stavba objektov bude
realizovaná s pomocou dobrovoľníkov v spolupráci s obecným
úradom, s miestnymi remeselníkmi a ďalšími spriatelenými
subjektmi. Vzniknú tak malé úžitkové záhradno-sadovnícke a
oddychové prvky vo vizuálne príťažlivom a hodnotnom prevedení.
Finančné prostriedky budú využité na primárne na materiál, jeho
prepravu a ďalšie organizačno-technické zabezpečenie.

1 900,00 €

Lokalita nazvaná Sídlisko v Banskej Bystrici predstavuje významný
zdroj zelene. Momentálne je však obyvateľmi Banskej Bystrice
využívaný málo, najmä z dôvodu, že ide o zanedbaný priestor.
Predkladatelia vytipovali v priestore 7 lokalít, ktoré je potrebné
upraviť a revitalizovať. Projekt Oživme spoločne Sídlisko je
zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho
trávenia voľného času pre obyvateľov sídliska. Revitalizáciou a
doplnením mobiliáru bude vytvorený prirodzený priestor na
stretávanie sa a relaxáciu obyvateľov mesta. Do projektu budú
zapojení obyvatelia sídliska a dobrovoľníci z banskobystrických
neziskových organizácií. Súčasťou projektu je aj odštartovanie
tradície susedských piknikov. Finančné prostriedky budú využité na
materiál, lavičky, občerstvenie a tlač propagačných materiálov.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

7

8

Janka Kršáková

Paulína Böhmerová

Veselo v lesíku na
našom amfíku

Susedský dvor

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

neformálna
skupina

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Banskobystrický

Bratislavský

Miesto
realizácie

Rimavské
Zalužany

Bratislava

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

2 450,00 €

Na konci obce Rimavské Zalužany je v prírode miesto - časť
nazývaná Lesík. Stretáva sa tu miestna komunita aj návštevníci
obce na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových
podujatiach. Toto miesto je však v nevyhovujúcom stave, nakoľko
rokmi sa pravidelným používaním existujúce prvky drobnej
architektúry opotrebovali a prehnili. Predkladateľka projektu chce
spolu s dobrovoľníkmi a členmi neformálnej skupiny vytvoriť na
tomto mieste nové zaujímavé prvky - vstupnú bránu do lesíka a
multifunkčný malý amfiteáter určený pre širokú verejnosť.
Finančné prostriedky využijú na nákup materiálu potrebného pri
revitalizácií priestoru.

1 200,00 €

Projekt Susedský dvor je zameraný na vytvorenie a rozvíjanie
komunitného života v Bratislave - Nové mesto. Svojimi aktivitami
má inšpirovať obyvateľov zdieľaného dvora medzi ulicami
Vajnorská a Bartoškova k tvorbe vlastnej komunity, k spoločným
aktivitám a k vytvoreniu základne pre ďalšie projekty v blízkom
okolí. Okrem toho, že miestni obyvatelia sa stretnú počas
spoločných brigád, kedy vyčistia detské ihrisko od odpadu, raz do
týždňa sa budú môcť zúčastniť zaujímavého workshopu na tzv.
susedských stretnutiach. Taktiež osadia malú komunitnú knižničku,
pri ktorej sa budú môcť stretávať. Finančné prostriedky budú
využité na materiál na brigády, vybavenie na workshopy a susedské
stretávanie, na kultúrny program a na propagačné náklady.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

9

10

11

KASPIAN, o.z.

Občianske združenie
Rodinné centrum
Dlháčik

Občianske združenie
Modranská Beseda

Oprav si klub

Kvapka radosti

Revitalizácia
modranského
rybníka

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Bratislavský

Bratislavský

Bratislavský

Miesto
realizácie

Bratislava

Bratislava a
okolie

Modra

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 500,00 €

Projekt Oprav si klub je zameraný na zapojenie ľudí z miestnej
komunity do úprav priestorov budovy, ktorá bude nízkoprahovým
klubom pre deti a mládež KASPIAN v Petržalke. Zároveň bude slúžiť
ako miesto na stretávanie sa pre miestnu komunitu, či na
organizovanie podujatí v rámci komunity. Dobrovoľníci a mládež z
komunity budú spolu participovať na pomocných prácach pri
opravách a dotváraní priestorov. Spoločne vymaľujú steny, vyrobia
nábytok, vysadia rastliny do kvetináčov a osadia informačnú tabuľu
o Kaspiane. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu,
odborné služby, infotabuľu a pracovné pomôcky.

1 100,00 €

Rodinné centrum Dlháčik je aktívnou organizáciou, ktorá sa
neustále usiluje napĺňať svoje poslanie, ktorým je budovanie
rodinnej komunity na sídlisku Dlhé diely a Karlova Ves v Bratislave.
V rámci projektu Kvapka radosti plánuje organizovať pravidelné
predstavenia amatérskeho bábkového divadielka. Cieľom je
prinášať radosť všetkým deťom vo veku 1,5 až 6 rokov. Týmto
spôsobom by Dlháčik rád pomáhal pri budovaní rodinnej komunity
v Bratislave. Predstavenia budú dostupné pre verejnosť a okrem
toho divadelníci s predstavením navštívia aj choré deti či deti v
nepriaznivej životnej, či sociálnej situácií. Finančné prostriedky
využijú na materiálne vybavenie, ktoré je nevyhnutné pri realizácií
divadla v exteriéri.

1 500,00 €

OZ Modranská Beseda je silné občianske združenie, ktoré okrem
organizovania rôznych kultúrnych aktivít, vydávania kníh dlhodobo
funguje aj ako iniciátor aktivít spojených so zveľaďovaním okolia
mesta Modra. Cieľom projektu je revitalizácie modranského
rybníka. Členovia združenia a okrášľovacieho spolku, skauti a ďalší
dobrovoľníci vytvoria zo zanedbávaného priestoru krajšie miesto
na oddych. Súčasťou úpravy priestoru má byť výsadba slivkového
stromoradia, ale aj vytvorenie malého mestského lesoparku
simulujúceho svojim drevinovým zložením tvrdý lužný les. Finančné
prostriedky budú využité na zhotovenie lavičiek, nákup drevín a
terénne úpravy.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

12

13

Občianske združenie
Výchova k slobode

Gaudího dielňa 2

Spoznávajme a
skrášľujme
Tokajské pivnice, o.z.
Vinohradnícku
oblasť Tokaj

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Bratislavský

Košický

Miesto
realizácie

Bratislava

Veľká Tŕňa

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 000,00 €

Projekt občianskeho združenia Výchova k slobode Gaudího dielňa 2
nadväzuje na ich prvotný projekt a má za ciel premenu
industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké
dielo pre ľudí žijúcich v Mierovej kolónii v Bratislave. Dobrovoľníci
aj časť obyvateľov MK spolu so žiakmi školy, ktorá sa nachádza v
blízkosti, majú potenciál, chuť a nadšenie dobrovoľne rozšíriť
farebnú mozaiku aj na ďalšie plochy betónového plota. Cieľom je
nielen zmeniť prostredie, v ktorom žijú, ale prepojiť komunity v
komunikácii cez umelecké street-art diela. Tvorivé workshopy budú
prebiehať 4-krát do mesiaca. Finančné prostriedky budú použité na
materiál na mozaiku, náklady spojené s realizáciou workshopov,
náradie, propagáciu a náklady spojené s vernisážou.

2 800,00 €

OZ Tokajské pivnice svojou aktivitou zabezpečí novú maľovanú
mapu registrovaných vinohradníckych honov najmenšej slovenskej
a unikátnej Vinohradníckej oblasti Tokaj, na ktorých dozrieva
hrozno vhodné na výrobu tokajských vín. Mapa bude súčasťou
verejne prístupného areálu historických tufových vínnych pivníc vo
Veľkej Tŕni, kde už rok stojí maľovaná mapa pivníc. Cesty k
vinohradníckym honom v oblasti budú zrevitalizované a zbavené
náletových drevín a krovín, čím sa zabezpečí možnosť pešej
turistiky a cykloturistiky popri vinohradoch. OZ Tokajské pivnice
spolu s dobrovoľníkmi vyčistí okolie vinohradov od odpadkov a
bude sa priebežne starať o upravené trasy, ktoré budú značené
turistickými a smerovými tabuľami. Finančné prostriedky budú
využité na vytvorenie maľovanej mapy, prenájom motorového
drviča konárov, nástroje a odpadové vrecia.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

14

15

Občianske združenie
Telekia

Legy

Mestský
ornitologický
chodník Sýkorka

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

Detské ihrisko s
neformálna
oddychovou zónou
skupina
Legy

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Košický

Košický

Miesto
realizácie

Michalovce

Gelnica

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 600,00 €

Cieľom OZ Telekia je priniesť verejnosti aktivity zamerané najmä na
ochranu prírody a skultúrniť, zachovať a prezentovať krásy v rámci
regiónu Zemplín. V rámci projektu vytvoria v meste Michalovce
prvý mestský ornitologický chodník v regióne Zemplín. Hurbanovo
nábrežie je lokalita, kde mnoho obyvateľov mesta chodí na
prechádzky, stretávajú sa tam psičkári a mnoho obyvateľov využíva
chodník popri rieke na športovanie. V lokalite sa však nenachádzajú
žiadne lavičky a chodník popri rieke Laborec začína zarastať
náletovými drevinami. Dobrovoľníci vyčistia chodník, upravia
okolie, zavesia vtáčie búdky, osadia informačné tabule o miestnych
okrídlencoch. Finančné prostriedky budú použité na výrobu
náučných tabúľ, lavičiek a úpravu okolia.

2 900,00 €

Projekt Detské ihrisko s oddychovou zónou Legy aktivizuje
neformálnu skupinu dobrovoľníkov v obytnej štvrti Legy v meste
Gelnica s cieľom vytvoriť športovú a oddychovú zónu pre deti,
mládež, dospelých a dôchodcov vrátane rómskych detí z blízkeho
detského domova a rómskych rodín. Dobrovoľníci Legovčania
skrášlia zanedbaný pozemok v strede domovej výstavby a vybudujú
detské ihrisko. Vznikne tak športová a herná zóna pre deti.
Súčasťou projektu je aj slávnostné otvorenie ihriska s tenisovým,
šachovým turnajom a súťažami pre rodiny s deťmi. Týmto
podujatím odštartuje prvý ročník Legovských hier, ktoré sa budú na
tomto mieste konať pravidelne. Finančné prostriedky budú využité
na nákup hracích prvkov.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

16

17

Neformálna skupina
NA TRI

Spolužiaci

Neleň / zeleň

Poďme skrášliť
naše mesto

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

neformálna
skupina

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Košický

Košický

Miesto
realizácie

Sídlisko
Dargovských
hrdinov Košice

Spišská Nová
Ves

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 700,00 €

Neformálna skupina NA TRI sa dlhodobo zaoberá komunitou na
sídlisku. Cieľom projektu je zblížiť obyvateľov sídliska Dargovských
hrdinov a komplexu Jegerovho námestia s komunitami a vytvoriť
tak nové vzťahy. Spoločnými silami upravia zanedbaný plot, ktorý
ich rozdeľuje. Okrem úpravy plota zorganizujú niekoľko
rôznorodých aktivít, ako architektúra, Kosíš, kosím, kosíme a
podobne. Nakoniec zorganizujú slávnosť, kde sa bude pretvárať
verejný priestor na oživovaciu a kreatívnu zónu prostredníctvom
rôznych aktivít. Finančné prostriedky budú využité na nákup
materiálu, náradia, nástrojov, občerstvenia, prevoz materiálu a
prenájom priestorov.

500,00 €

Projekt Poďme skrášliť naše mesto organizuje neformálna skupina
študentov z triedy 3.A zo spišskonovoveského gymnázia. Hlavným
cieľom je premeniť a revitalizovať starý hrdzavý plechový plot,
ktorý už nespĺňa estetickú funkciu. Výsledkom by mal byť plot,
ktorý mesto oživí a zároveň pripomenie jeho obyvateľom niečo z
miestnej minulosti. Oživí spomienku na synagógu, ktorá na tomto
mieste stála pred druhou svetovou vojnou. Realizácia projektu
pozostáva z 3 častí. Prvou je vyhlásenie súťaže o grafický návrh
plota. Druhou je zapojenie verejnosti a aktívna komunikácia
pomocou ankety pre miestnych občanov, ktorí vyberú víťazný
návrh. V záverečnej časti to bude samotná revitalizácia plota a
vymaľovanie. Finančné prostriedky budú využité na nákup
materiálu, nástrojov, náradia a občerstvenia.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

18

19

Občianske združenie
Zemplínsko-užská
hradná cesta, o.z.

Občianske združenie
ULIJANA z Kojšova

Poučne o
výnimočnom
hrade

Oddychová zóna
Kojšov - táborisko

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Košický

Košický

Miesto
realizácie

Hrad nad
Vinným

Kojšov

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

2 500,00 €

OZ Zemplínsko-užská hradná cesta organizuje od roku 2011 aktivity
pre záchranu národnej kultúrnej pamiatky - hradu nad Vinným.
Jedinečný hrad a príroda sú dnes návštevníkom priblížené iba
prostredníctvom rozprávania správcu hradu a stručne na
informačnej tabuli na nádvorí hradu. Tieto informácie sa
nedostanú turistom v čase jeho neprítomnosti, či
zaneprázdnenosti. Osadením 13-tich informačných tabúľ na
prístupovej ceste, chodníku po obvode a na nádvorí hradu budú
návštevníci informovaní o jedinečnostiach hradu, ktoré sú
výnimočné v rámci Slovenska a Európy. Info tabule oslovia širokú
skupinu v neobmedzenom čase. Finančné prostriedky budú využité
na nákup materiálu, tvorbu tabúľ a informačných letáčikov.

2 400,00 €

Obec Kojšov leží v malebnej prírode Slovenského Rudohoria, len 40
km od krajského mesta Košice. Veľkým nedostatkom je absencia
záchytného parkoviska, verejného upraveného priestoru na
táborenie a oddych, odpadkové koše a chýbajúce informačné a
smerové tabule. Dobrovoľníci sa preto rozhodli upraviť oddychovú
zónu v Kojšove na príjemné miesto so stolmi, lavicami, latrínou a
odpadkovými košmi. Táborisko sa bude môcť využívať na rodinné
stretnutia, pobyt v prírode pre obyvateľov obce a turistov.
Plánované vyčistenie priestoru táboriska aj okolia prístupovej cesty
od náletových drevín a vysokej trávy dobrovoľníkmi ešte viac zvýši
atraktivitu miesta. Finančné prostriedky budú využité na zemné
práce, zabezpečenie stolov, lavíc, košov, informačných a
smerových tabúľ a otváracie posedenie.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

20

21

Drienka

Roland Jeremiáš

Gajdošské
sústredenia

Ihrisko Dubčekova

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

neformálna
skupina

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Nitriansky

Nitriansky

Miesto
realizácie

Veľké Zálužie,
Hriňová

Štúrovo

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 500,00 €

Folklórna skupina Drienka z Veľkého Zálužia usporiada 5
dvojdňových celoslovenských gajdošských sústredení pre mladých
ľudí v spolupráci so Spojenými hukmi Slovenska. Hra na gajdy sa na
Slovensku nevyučuje, hrá sa iba odpozorovávaním a odpočúvaním.
Cieľom sústredení je uchovať gajdošskú tradíciu a vytvoriť kolektív
k stretávaniu sa mladých ľudí, naučiť a utvrdiť ich v hre na gajdy a
zachovávať miestne tradície hry. Nakoniec bude usporiadaný
galaprogram, kde sa hráči na gajdy budú môcť predviesť širokej
verejnosti. Finančné prostriedky budú využité na gajdy, materiál na
výučbu, organizačné zabezpečenie a galaprogram.

1 500,00 €

V časti mesta Štúrovo vzdialenej od centra asi 3 km nie je žiadne
ihrisko pre deti. Neformálna skupina dobrovoľníkov
pozostávajúcich z rodičov detí chce vytvoriť zónu, kde budú ich deti
radi tráviť voľný čas. Aj rodičia si na lavičkách v tieni stromov
oddýchnu od denného pracovného zhonu. Projekt vybudovania
ihriska vytvorí miesto pre deti a rodičov za účelom zábavy, ale aj
aktívneho odpočinku. Zameraný bude na hru a spoločné aktivity,
tiež na rozvoj priateľských vzťahov a oddychu po práci. Preliezky,
hojdačky, šmykľavka, pieskovisko. V pláne je aj minigolf, lezecká
stena a miesto na opekanie. Finančné prostriedky budú využité na
nákup hracích prvkov.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

22

23

Asociácia Divadelná
Nitra

Miestny odbor
Matice slovenskej v
Želiezovciach

Umenie a empatia
v regióne

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

Ernestína, most, čo
spája minulosť a
budúcnosť nezisková
Stratené
organizácia
želiezovské
poklady

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Nitriansky

Nitriansky

Miesto
realizácie

Nitra

Želiezovce

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 500,00 €

Asociácia Divadelná Nitra dlhodobo realizuje a rozvíja aktivity,
ktorých cieľom je vstupovať do verejného priestoru v meste Nitra.
Projektom Umenie a empatia v regióne vstupuje do verejného
priestoru v meste Nitra dvomi výraznými aktivitami. Prvá z nich má
špeciálnym označením Aj toto je umenie - upozorňovať širokú
verejnosť, čo všetko okolo nás je umenie a zaslúži si našu
pozornosť. Druhá aktivita má za cieľ vytvoriť trvalkový záhon pre
nevidiacich, ktorý skrášli verejný priestor centra mesta. Širšej
verejnosti pomôže pochopiť hendikep nevidiacich, umožní
nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom dotknúť sa kvetov a
prečítať si informácie o vysadených kvetoch v Braillovom písme.
Zároveň rozšíri informovanosť bežných návštevníkov (informácie o
vysadených kvetoch). Finančné prostriedky budú využité na
materiál a jeho prepravu, propagáciu, preklady do Braillového
písma, tlač a výrobu bannerov.

2 000,00 €

Miestny odbor Matice slovenskej Želiezovce a Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Želiezovce v
spolupráci s Mestom Želiezovce pri príležitosti 70.teho výročia
oslobodenia mesta chcú oživiť dva stratené poklady Želiezoviec a
to historický most Ernestína a úzkokoľajovú lokomotívu,
vytvorením ich zmenšených replík z dreva a umiestneným na
verejné priestranstvo. Tieto prvky boli okrem iných
zbombardované pri odchode nemeckých vojsk pri ústupe pred
sovietskou armádou a nepodarilo sa ich už obnoviť. Predmetom
projektu bude vytvorenie replík týchto prvkov a úprava verejného
priestranstva v sídliskovej časti v centre mesta Želiezovce, kde
budú repliky osadené a budú využiteľné na hru detí. Úpravu
priestranstva zabezpečia žiadatelia v spolupráci s dobrovoľníkmi
formou brigád. Finančné prostriedky budú použité na materiálne
zabezpečenie výroby repliky a úpravu okolia.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

24

25

26

helloGúta, o.z.

Klub bežcov
Stropkov, o.z.

Kapušianske rodinky

Street Gym - Šport
pre každého

Od behu k
workoutu

Stredoveká
komunitná
záhrada pod
Kapušianskym
hradom

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Nitriansky

Prešovský

Prešovský

Miesto
realizácie

Kolárovo

Stropkov

Kapušany

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 500,00 €

Hlavným cieľom projektu občianskeho združenia helloGúta je
motivovať ľudí v meste Kolárovo k pohybu, zabezpečiť možnosť
bezplatného tréningu pre každého bez ohľadu na vek a fyzické
zdatnosti. V centre mesta pri bežeckej dráhe je vhodný priestor na
vytvorenie novej možnosti trénovania s využitím vlastnej telesnej
hmotnosti. Táto forma trénovania je čoraz vyhľadávanejšia a
oslovuje stále viac a viac ľudí. Dobrovoľníci spoločnými silami
vybudujú workoutové ihrisko. Finančné prostriedky budú použité
na nákup materiálu a informačných tabúľ.

1 850,00 €

Prostredníctvom projektu Klubu bežcov Stropkov vznikne v tomto
meste na nevyužívanej ploche workoutové ihrisko. Na obvyklej
tréningovej trase rekreačných bežcov a vyznávačov nordic
walkingu vznikne športovisko využívané širokou verejnosťou.
Dobrovoľníci okrem výstavby ihriska usporiadajú osvetovú kampaň
resp. popularizáciu workoutu ako alternatívneho druhu športu.
Finančné prostriedky budú využité na prípravu plochy, cvičebné
náradie a projektovú dokumentáciu.

1 850,00 €

Vďaka projektu neformálnej skupiny vznikne v Kapušanoch
stredoveká komunitná záhrada pod Kapušianskym hradom, na
úprave ktorej sa budú podieľať všetky generácie. V záhrade budú
môcť dobrovoľníci pestovať bio zeleninu s ovocím, bylinkové
záhony a trvalky s pomocou trojpoľného systému. Zrealizujú sa
tvorivé dielne a zrenovuje historická pivnička. V altánku spravia
dobrovoľníci pec na pečenie chleba, posedenie z ekopaliet a v
druhom altánku zrealizujú výstavu dobového náradia na
spracovanie plodín a rodinného života. Návštevníci zhliadnu
miniatúru Kapušianskeho hradu s možnosťou archeologického
výskumu, chodníček so vstupnou bránou s časovou osou
významných udalostí. Finančné prostriedky budú využité na nákup
materiálu a nástrojov na vybudovanie záhrady, bagrovacie práce a
občerstvenie pre dobrovoľníkov.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

27

28

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

Obnova vojnového
Klub vojenskej
občianske
cintorína
histórie Beskydy, o.z.
združenie
Mikulášová

GJFR Alumni Spoločnosť
absolventov
štátneho gymnázia v
Levoči

CHVALABOHU priesmyk Braniska

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Prešovský

Prešovský

Miesto
realizácie

Mikulášová

Branisko

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 850,00 €

V Klube vojenskej histórie Beskydy aktívne pracuje niekoľko
profesionálnych historikov. Vo svojom projekte sa zamerali na
chátrajúci vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci
Mikulášová. Cintorín sa nachádza v ťažkom lesnom teréne a jeho
obnova je komplikovaná. Napriek ochote obce nebolo v jej silách
realizovať kompletnú obnovu cintorína. S úpravou tohto
zanedbaného pietneho miesta začali dobrovoľníci už v roku 2014.
Študenti z krajín V4 budú pracovať na obnove vojnového cintorína
aj v roku 2015. Pribudnú kríže na hroby vojakov, ako aj informačný
panel. Cintorín bude zrekonštruovaný do jeho historickej podoby a
obec Mikulášová tak získa historickú pamiatku, ktorá dopomôže k
rozvoju turizmu v oblasti severovýchodného Slovenska. Finančné
prostriedky budú využité na materiál a nástroje, informačný panel
a občerstvenie pre dobrovoľníkov.

1 850,00 €

OZ GJFR Alumni nielen podporuje a rozvíja vzdelávanie študentov,
ale aj buduje pozitívny vzťah mládeže ku prírode a k jej ochrane, k
úcte a rešpektu pamätníkov, uvedomeniu si našich dejín. Branisko
(alebo ľudovo nazývané Chvalabohu) je priesmyk v pohorí Branisko
v nadmorskej výške 750,5 m n. m. Nachádza sa v hlavnom hrebeni
pohoria, nad obcou Poľanovce. V spolupráci s PZ Branisko a KST
Smrekovica Kamilky sa predkladatelia rozhodli opraviť pamätník a
zveľadiť jeho okolie. Vybudujú oddychové miesto, obnovia
značenie turistického chodníka. Upravia okolie a chodník ku
Diablovej diere. Zorganizujú spoločný pochod od priesmyku
Branisko na Smrekovicu. Obnovené miesta budú slúžiť všetkým,
ktorí sa rozhodnú pre turistiku na Branisku. Finančné prostriedky
budú použité na materiál na zhotovenie oddychového prístrešku,
úpravu okolia, smerovníky, informačné tabule.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

29

30

Občianske združenie
Na kopčeku

Ľudia zo Zátoky

Vodná prekážka
nás nezastaví

Zátoka v meste

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Trenčiansky

Trenčiansky

Miesto
realizácie

Trenčianske
Teplice

Trenčín

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 250,00 €

Náučný chodník Klepáč v oblasti Trenčianskych Teplíc nie je v zlom
stave, ale jeho prvých 400 m je momentálne priechodných len v
gumových čižmách. Dôvodom je vyliatie sa lesného potoka z
pôvodného nespevneného koryta. Táto skutočnosť mnoho
návštevníkov odrádza a krásnu dlhú trasu na vrchol kopca
neabsolvujú. Projekt OZ Na kopčeku Vodná prekážka nás nezastaví
znova sprístupní existujúci náučný chodník na najvyšší vrch nad
trenčianskoteplickými kúpeľmi Klepáč. Úprava rozvodneného
potoka bude výrazným prínosom pre obyvateľov i návštevníkov
Trenčianskych Teplíc. Bahenná časť neodradí turistov a výletníkov,
aby sa vybrali poznávať krásy Strážovských vrchov. Podieľať sa na
nej bude viacero skupín dobrovoľníkov. Finančné prostriedky budú
využité na materiál a jeho dopravu, náradie a občerstvenie pre
dobrovoľníkov.

2 750,00 €

Zátoka pokoja je krásne prírodné oddychové miesto v Trenčíne pod
starým cestným mostom, o ktoré sa starajú dobrovoľníci. Je skrytá
pod stromami pri rieke Váh a mnoho Trenčanov o nej dodnes
nevie. Členovia neformálnej skupiny Ľudia zo zátoky sa rozhodli, že
rozšíria svoje dobrovoľnícke aktivity aj na okolitý priestor starého
zanedbaného športoviska, ktoré je v tesnom susedstve zátoky. V
tomto priestore budú vybudované viaceré oddychové miesta
priamo pri rieke Váh a osadené nové lavičky. Odstránením
náletových drevín vznikne na brehu priestor pre malú pieskovú
mestskú pláž. Finančné prostriedky použijú na nákup nástrojov na
odstraňovanie náletových drevín, materiál na výrobu sedenia pri
rieke a vybudovanie malej pláže.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

31

32

33

Neformálna skupina
Vráťme ihrisko
mamičiek z obce
deťom
Bzince pod Javorinou

Parkotvor

Slovenský skauting
31.zbor Irmy
Ševcechovej

Skotačenie v parku

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

neformálna
skupina

neformálna
skupina

Skautský chodník k
občianske
pamätníku Baden
združenie
Powela

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

Miesto
realizácie

Bzince pod
Javorinou

Prievidza

Trenčianska
Teplá

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 000,00 €

Cieľom projektu Vráťme ihrisko deťom je vytvoriť v obci staronové
ihrisko, kde by sa deti mohli bezpečne hrať a stretávať. Miestne
aktívne mamičky spolu s ďalšími dobrovoľníkmi najskôr opravia a
zrenovujú staré ihrisko a následne k nemu doplnia nové herné
komponenty tak, aby ihrisko slúžilo čo najväčšiemu počtu detí.
Väčšinu prác si urobia rodičia detí sami formou dobrovoľných
brigád. Finančné prostriedky použijú na nákup nových herných
komponentov a nevyhnutných pomôcok na renováciu (farby,
štetce, trávové semeno). Vytvorením ihriska by v obci vznikol nový
priestor na stretávanie sa mladých rodín s deťmi, ktorých je
momentálne v obci vyše 150.

2 000,00 €

Zámerom projektu z dielne neformálnej skupiny Parkotvor Skotačenie v parku je vrátiť parku Skotňa v Prievidzi jeho rekreačnú
a oddychovú funkciu v spolupráci s obyvateľmi mesta. V rámci
tvorivých dielní dobrovoľníci z radov obyvateľov mesta vyrobia
športovo-rekreačný mobiliár parku, ako sú kladiny, rehabilitačný
chodník, alebo viacúčelové lavičky. Výsledkom plánovaných aktivít
bude vybudovanie multigeneračného ihriska, kde návštevníci parku
budú môcť aktívne tráviť svoj voľný čas. Aktívna účasť verejnosti na
budovaní lokality posilní nielen vzťah k samotnému verejnému
priestoru, ale aj vzťahy v rámci miestnej komunity. Financie budú
využité na nákup materiálu a ochranných pracovných prostriedkov.

900,00 €

Projekt Slovenského skautingu, 31. zboru Irmy Ševcechovej je
zameraný na sprístupnenie a zatraktívnenie vyhliadky Čertova skala
nad obcou Trenčianska Teplá. Za pomoci miestnych dobrovoľníkov
a členov skautského zboru bude upravený terén, vyčistený
prístupový chodník, upravené ohnisko, sedenie na vyhliadke,
dobudovaný pamätník BadenPowela a osadené náučno –
informačné tabule popri prístupovom chodníku. Takto vznikne
atraktívny skautský náučný chodník, ktorý bude viesť na nádhernú
vyhliadku, kde bude turistov čakať ohnisko so sedením. Finančné
prostriedky budú využité na infotabule, nákup materiálu a
nástrojov.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

34

35

36

Zuzana Pastvová

Slovenský Červený
kríž, územný spolok
Senica

Dobrovoľníci v
Častkove, deti,
mládež aj starší
občania

Rozprávkové
pieskovisko s
perníkovou
chalúpkou pre
trpaslíkov

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

neformálna
skupina

Meníme život v
nezisková
regióne k lepšiemu organizácia

Dedinka v údolí

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Trnavský

Trnavský

Trnavský

Miesto
realizácie

Dlhá

Cerová časť
Rozbehy

Častkov

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

760,00 €

Odkedy sa predkladateľka projektu prisťahovala do obce Dlhá,
pravidelne sa zapája aj s rodinou do diania v obci. Obec má len 440
obyvateľov a nie je tu dostatok možností športového vyžitia sa pre
malé deti. Preto spolu s ďalšími rodičmi, deťmi a nadšencami z
miestnej komunity postupne pretvárajú priestor starého ihriska.
Prostredníctvom projektu chcú vytvoriť bezpečný priestor pre deti,
ktorý pretvoria na rozprávkový a farebný svet. Niektoré prvky
zrekonštruujú, iné na ihrisko pribudnú. Finančné prostriedky budú
využité na nákup materiálu na rekonštrukciu, pomocných
nástrojov, a na nákup hracích a bezpečnostných prvkov.

1 500,00 €

SČK, ÚzS Senica získal na účel organizovania letných táborov,
združovanie sa a prípravu dobrovoľníkov do bezplatného prenájmu
Chatu SNP na Rozbehoch v blízkosti hradu Korlátko. Vzhľadom na
geografickú polohu chaty, ktorá je vyhľadávaným miestom za
účelom turistických výletov, je úprava exteriéru Chaty SNP
nevyhnutná. Vybudovaním prekrytej terasy, úpravou
nevyhovujúceho zábradlia a náterom strechy sa umožní aktivizovať
miestnu komunitu k organizovaniu rôznych športových a
kultúrnych podujatí a vytvorí sa priestor na spoluprácu viacerých
subjektov. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu
na prístrešok a farby.

610,00 €

V obci Častkov pôsobí partia ľudí, ktorí svojou dobrovoľníckou
činnosťou prispievajú ku komunitnému rozvoju v obci. Pomocou
projektu by chceli vybudovať v dedinke oddychové zóny.
Dobrovoľníci upravia parky a lesík v obci, kde potom vybudujú
oddychové zóny pre všetkých. V neďalekom lese sa nachádza starý
židovský cintorín, ktorý dobrovoľníci vyčistia a osadia lavičky.
Finančné prostriedky budú použité na nákup lavičiek do
oddychových zón, štrk a kameň.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

37

38

39

90871.sk, o.z.

Anna Jánošová

Materské centrum
KOŠÍK

Habáni z Kaníže

Hrad Korlátko
2015

Priestor pre
všetkých

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

neformálna
skupina

neformálna
skupina

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Trnavský

Trnavský

Žilinský

Miesto
realizácie

Moravský
Svätý Ján

hrad Korlátko

Rajecké
Teplice

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

400,00 €

Habánske hody v obci Moravský Svätý Ján sú už zabehnutým a
tradičným podujatím. Projekt občianskeho združenia 90871.sk chce
priniesť a zvýšiť povedomie o histórii habánov, ich spôsobe života a
tradičných zvyklostiach prostredníctvom kultúrneho programu detí
zo ZUŠ a ZŠ na podujatí Habánske hody. Autenticitu prostredia
navodí nielen tematický program, ale aj dobové kostýmy detí a
dobrovoľníkov predstavujúcich manželský pár, ktorý bude
habánsku kultúru prezentovať v habánskom charúšku. Celkovým
zámerom je zapojenie čo najväčšieho okruhu ľudí, aby tak
nadobudli nový rozmer kultúrneho zážitku, ale zároveň sa aj
zabavili. Finančné prostriedky budú využité na nákup látok na
kostýmy a ušitie kostýmov.

2 730,00 €

Hrad Korlátko je historický klenot obce Cerová. Počas júla sa
uskutoční na hrade 11-dňový workshop, na ktorom budú
mládežníci – hlavne tzv. Smótrbíci (spoločenstvá zo Smoleníc,
Trstína a Bíňoviec) pomáhať pri obnove muriva medzi torzami
stojacich múrov v strednom hrade. Dobrovoľníci budú nosiť
kamene, piesok, vápno, miešať maltu, hrad čistiť od náletových
drevín. Obnovená bude jedna strieľňa, okno a doplnený kus
muriva. Hrad bude pôsobiť ucelenejšie – ako zmenšené Koloseum.
Finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie lešenia,
stavebného materiálu a nástrojov na konzerváciu hradu.

1 000,00 €

Cieľom projektu neformálneho združenia Materské centrum KOŠÍK
je premena zanedbanej záhrady v centre Rajeckých Teplíc na
miesto, kde sa môžu stretávať všetky generácie a spoločne tráviť
čas, oddychovať v otvorenom priestore, ktorý v meste chýba.
Výsledkom projektu bude záhrada s novými ovocnými stromami,
bylinkovou záhradkou a lavičkami. Z ovocia a byliniek budú
občania môcť piecť spoločné susedské koláče, variť čaj alebo
pripravovať osviežujúce nápoje. Finančné prostriedky budú využité
na nákup pracovného náradia, materiálu a rastlín na výsadbu,
drevených lavičiek, košov a vývesky.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

40

41

Občianske združenie
Divadlo pre všetkých

Priatelia histórie

3,2,1 ... STAND UP
comedy!

Zvonica ožije

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

neformálna
skupina
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Žilinský

Žilinský

Miesto
realizácie

Žilina

Žabokreky

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

980,00 €

Zámerom projektu OZ Klub mladé makovice 95 je rozšíriť kultúrne
možnosti pre mladých ľudí zo Žiliny. Iniciátormi projektu sú
členovia združenia, ktorí sa venujú divadelnej forme stand up
comedy. Je to forma komédie charakteristická živým a sólovým
vystúpením komika pred jeho obecenstvom. Skupinu mladých ľudí
tvorí 15 členov vo veku 17 - 22 rokov, ktorí sa venujú amatérskemu
divadlu minimálne 3 roky pod vedením profesionálnych hercov a
prevažne sú študentmi konzervatória. Aktivitami projektu budú
vystúpenia mladých ľudí minimálne dvakrát za mesiac v klubovom
priestore na sídlisku Hájik pre verejnosť. Počas vystúpení budú mať
priestor prezentovať sa aj ďalší mladí hudobníci, výtvarníci a
literáti. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu na
rekvizity a kostýmy, propagačný materiál, prenájom priestorov.

2 600,00 €

V roku 1998 začali miestni obyvatelia obnovovať starú budovu
cirkevnej základnej školy v obci Žabokreky. Tento rok majú v pláne
pokračovať, avšak hrozí, že zanikne veža zvonice - špecifická pre
rok 1900. Miestni nadšenci histórie začali intenzívne zisťovať
zdravotný stav dosiek a šindľov, z ktorých je postavená.
Dobrovoľníci sa postarajú o zabezpečenie zvonice. Oprava šindľov,
dreva, použitie vápna, kameňov a hliny z miestnych zdrojov budú
jednak výzvou pre dobrovoľníkov a atrakciou pre návštevníkov. V
obci Žabokreky ožije historicky najstaršia časť obce. Čoskoro bude
vyše storočný zvon opäť rozprávať svoj príbeh. Finančné
prostriedky budú využité na nákup materiálu, lana na zvon,
nástrojov, kvetín a drevín na úpravu okolia zvonice.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

42

43

Občianske združenie
Projekt PLUS

Občianske združenie
Oblazy

Na vrchole
možností

Stavba
zabezpečenej
vyhliadky v
Kvačianskej doline

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie
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Žilinský

Žilinský

Miesto
realizácie

Tvrdošín

Kvačianska
dolina Kobyliny

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

2 820,00 €

Javorový vrch je najvyšší bod mesta Tvrdošín. Je obľúbeným
miestom pre turistiku. O prístrešok a posedenie sa už dlhé roky nik
nestará. Členovia občianskeho združenia Projekt PLUS chcú tento
stav za pomoci dobrovoľníkov zmeniť. Zámerom je vyčistenie
okolia, výstavba rozhľadne, zhotovenie a osadenie posedenia,
prístrešku a bezpečného ohniska. Tým sa stane toto miesto
ideálnym na trávenie voľného času. Zároveň sa zorganizuje prvý
ročník športovej súťaže v behu do kopca a cyklovýstup na Javorový
vrch pod názvom Na vrchol možností. Počas tohto podujatia budú
na pútnickom mieste Skalka prebiehať voľnočasové športové
aktivity a súťaže pre deti, mládež a rodiny. Finančné prostriedky
budú využité na nákup stavebného materiálu, občerstvenie,
organizáciu súťaže a sprievodných akcií.

2 900,00 €

NPR Kvačianska dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny na
Slovensku. Aktivisti z OZ Oblazy sa dlhodobo starajú o zveľadenie
doliny. Ich ďalším cieľom je vybudovať zabezpečenú vyhliadku
vysunutú nad 70m hlboký kaňon Kvačianky. Plánovaná vyhliadka
na Kobylinách sa bude nachádzať priamo na turistickom chodníku a
poskytne impozantný výhľad na dno kaňona. Vyhliadka zaistí
bezpečnosť tohto inak nebezpečného miesta, ktoré bolo doteraz
napriek svojej jedinečnosti veľkou časťou návštevníkov, často rodín
s deťmi, zo strachu o svoju bezpečnosť obchádzané. Finančné
prostriedky budú použité na stavebný materiál na konštrukciu
vyhliadky.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

44

45

Ing. Milada Antalová

Neformálna skupina
Kenezy

PNEUMATIKY? Pre
nás radosť, pre
krajinu starosť

Bol raz jeden most

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

neformálna
skupina

neformálna
skupina
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Žilinský

Žilinský

Miesto
realizácie

Párnica

Dolný Kubín

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 300,00 €

Predkladateľka projektu žije v obci Párnica, kde neustále bojujú s
odpadom, ktorý sa stáva, bohužiaľ, jej súčasťou. Preto by spolu s
ďalšími nadšencami chceli z odpadu - pneumatík vytvoriť veselú a
radosti plnú športovú zónu. Ukážu tak deťom aj dospelým, že aj
odpadový materiál môže byť účelovo využitý. Recyklované detské
ihrisko zo starých pneumatík v obci Párnica bude postavené za
pomoci dobrovoľníkov. Hlavnou myšlienkou projektu je naučiť
zábavnou formou deti aj dospelých recyklovať, rozvinúť tvorivého
ducha, fantáziu, podporiť nezištnú pomoc. Za minimálne náklady,
ale s maximálnou tvorivosťou a predstavivosťou vytvoria jedinečné
detské športovisko. Finančné prostriedky budú použité na materiál
a nástroje na osadenie a namaľovanie pneumatík a úpravu okolia.

2 300,00 €

Projekt neformálnej skupiny Kenezy Bol raz jeden most má
podporiť rozvoj dobrovoľníctva a iniciatívu miestnych občanov v
mestskej časti Dolného Kubína - Kňažia. Dobrovoľníci vyčistia okolie
piliera mosta, svojpomocne postavia altánok, vyrobia a osadia
parkové lavičky, voľnú knižnicu, osadia informačné tabule o histórii
Kňažej. Výsledok bude celej komunite predstavený na podujatí s
názvom Ako sa žilo pod mostom, ktorého súčasťou bude
remeselnícky workshop, hudobné vystúpenie, čítanie príbehov, či
vystúpenie dôchodcov. Toto miesto bude využívané na rôzne iné
komunitné aktivity počas celého roka. Finančné prostriedky budú
využité na nákup materiálu, informačných tabúľ, nástrojov a
občerstvenia pre dobrovoľníkov.
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Číslo Názov predkladateľa Názov projektu

46

47

48

Občianske združenie
Rodinné centrum
Medovníkový
domček

K&F Projekt, o.z.

Mgr. Katarína
Borisová

Pribylinský Detský
Svet

Open centrum

MINIknižnice
Starej Bystrice

Typ
Kraj realizácie
predkladatela

občianske
združenie

občianske
združenie

neformálna
skupina

Žilinský

Žilinský

Žilinský

Miesto
realizácie

Pribylina

Námestovo

Stará Bystrica

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

1 500,00 €

V strede obce Pribylina sa nachádza staré, zanedbané detské
ihrisko. Snahou mladých dobrovoľníkov je vytvoriť opäť živý
komunitný priestor pre rodiny s deťmi. Z tichého zákutia detského
ihriska sa budú na návštevníkov usmievať najrôznejšie rozprávkové
bytosti. Prázdna a chladná betónová stena sa zmení vďaka deťom,
ich rodičom a celým rodinám na fantáziou vymaľovanú ríšu
detského sveta. Na ihrisku okrem toho pribudne drevený komplex
hracej zostavy, malé futbalové bránky určené pre najmenšie ako aj
staršie deti. Finančné prostriedky použijú na maliarske potreby,
drevený komplex a drevené futbalové bránky.

2 000,00 €

K&F projekt je občianske združenie, ktoré už piaty rok
prostredníctvom rôznych projektov, pomáha rozvoju a
zlepšeniu spoločenskej situácie na Orave. Poskytuje priestor na
sebarealizáciu najmä mladým aktívnym ľuďom. Spoločnými silami
sa rozhodli v Námestove vybudovať komunitné Open centrum. S
obnovou priestorov už predkladatelia začali za pomoci samosprávy
a miestnych subjektov. Ide o 225 štvorcových metrov atraktívneho
priestoru, ktorý by chceli poskytnúť širokej verejnosti, študentom,
začínajúcim podnikateľom a tiež miestnym neziskovým
organizáciám. Aktuálne pracujú na interiérovom vybavení centra,
na ktoré použijú a získané finančné prostriedky.

600,00 €

Po niekoľkých úspešných projektoch miniknižníc nielen na
Slovensku je cieľom predkladateľky projektu a dobrovoľníkov
osadiť malé komunitné knižnice v obci Stará Bystrica. Osadené
budú tri skrinky tak, aby zapadli do celkového architektonického
rázu obce. Knižničky umožnia obyvateľom dostať sa k publikáciám,
o ktorých možno ani nevedeli. Stane sa tak prostredníctvom
dobrovoľných knižných príspevkov od samotných čitateľov obce a
jej návštevníkov. Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie
materiálu a výrobu miniknižníc.

81 500,00 €
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Príloha č. 5: Zverejnený text Zamestnaneckého grantového programu

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2015
CHARAKTERISTIKA
Zamestnanci Orange Slovensko, a.s. vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange už
od roku 2004 aktívne prispievajú k uskutočneniu dobrých nápadov a nezištne pomáhajú najmä na miestnej
a regionálnej úrovni. Počas jedenástich rokov ku komunitnému rozvoju na Slovensku prispelo už viac ako
300 zrealizovaných projektov angažovaných zamestnancov. Vďaka podpore z grantového programu oživili
miesta na stretávanie, zvýšili kvalitu verejných priestranstiev, ihrísk a areálov škôl a podporili aktivity
organizácií, ktoré považujú za zmysluplné a prospešné.
V dvanástom ročníku programu chceme dať zamestnancom Orangeu túto príležitosť opäť. Na podporu
ich verejnoprospešných projektov a aktivít rozdelíme celkovo 25 000 EUR. Maximálna výška podpory,
ktorú bude môcť získať zamestnanec predkladajúci projekt samostatne, je 1 000 EUR.
Naším zámerom je motivovať zamestnancov k väčšej spolupráci a povzbudiť ich k spoločnému
angažovaniu sa na realizácii zaujímavých projektov. Preto zamestnanci Orangeu, ktorí sa spoja a
predložia svoj projekt v minimálne trojčlennom tíme, budú môcť na realizáciu svojich nápadov získať
finančnú podporu vo výške 2 000 EUR.
V tohtoročnom programe ponúkneme zamestnancom takisto príležitosť spolurozhodovať o podpore
vybraných projektov. Hodnotiaca komisia v rámci posudzovania zvolí 5 inšpiratívnych projektov, ktoré
budú zverejnené na intranete Orangeu a o ktorých budú zamestnanci hlasovať. Projekt s najvyšším
počtom hlasov bude môcť získať ďalších 500 EUR alebo nefinančnú podporu v závislosti od konkrétnych
aktivít projektu (podpora medializácie projektu, dobrovoľnícka výpomoc na projektových aktivitách atď.).
Ak aj vy máte nápad, ako dať miestu, kde žijete, novú tvár a nový zmysel alebo ako pomôcť k rozvoju vašej
komunity, predložte svoj projekt. Inšpiráciou vám môžu byť aj projekty podporené v minulom roku.
CIELE PROGRAMU





podporiť aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné
aktivity
zvyšovať povedomie zamestnancov o činnosti Nadácie Orange, o filantropii, darcovstve,
dobrovoľníctve a pôsobení spoločnosti Orange v prospech verejnosti
prispievať k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom činnosti
angažovaných zamestnancov
podporiť u zamestnancov tímového ducha a schopnosť spolupráce

KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ
Program je otvorený pre zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko a Orange CorpSec, ktorí:
 sú v hlavnom pracovnom pomere (nie sú brigádnici)
 majú ukončenú skúšobnú lehotu
 nie sú vo výpovednej lehote
PODPORÍME PROJEKTY:
Grantový príspevok z programu môže byť použitý na projekty, ktorých cieľom je:
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revitalizácia verejných priestorov v obciach, mestách, regiónoch, ktoré majú význam pre miestnu
komunitu – napr. obnova a skrášlenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, námestí a pod.
podpora regionálneho cestovného ruchu a zvyšovania informovanosti – obnova a budovanie
turistických chodníkov, cyklotrás, odpočinkových miest pre turistov, zviditeľnenie zaujímavostí
regiónu
rozvoj komunity – podpora stretávania obyvateľov, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi
sídlisk, či obcí, vytváranie miest na spoločné trávenie voľného času
podpora sociálnych tém – projekty zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľstva (napr. ľudia
s postihnutím, rodičia na materskej dovolenke, nezamestnaní, seniori…)
podpora a rozvoj kultúrnych aktivít – aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov,
kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí
podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže – rozvoj možností pre zmysluplné trávenie
voľného času (napr. záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne
vzdelávanie a pod.)

NEPODPORÍME PROJEKTY:
V programe nebudú podporené nasledovné typy projektov:










projekty, ktoré nemajú verejnoprospešný charakter
rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a
pod.)
rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok
budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.)
zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom)
študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty
nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity
projekty zamerané na veľmi úzku cieľovú skupinu (napr. na obyvateľov jednej bytovky)
projekty, na ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV









verejnoprospešnosť – realizácia projektu bude mať prínos pre širšiu cieľovú skupinu a bude
otvorená miestnym komunitám
inovatívnosť a originalita – projekt by mal byť zaujímavý a podnetný pre cieľovú skupinu, ktorej je
určený
dobrovoľnícky vklad – aktivity projektu by mali byť zrealizované formou dobrovoľníckej práce
vklad zamestnanca do projektu – miera priamej účasti zamestnanca na iniciovaní, príprave a
aktivitách projektu (odpracované dobrovoľnícke hodiny, poskytnutie zručností, vedomostí,
odborných rád, konzultácií, organizačné zabezpečenie...)
realizovateľnosť a finančná efektívnosť – projekt je postavený na reálnych cieľoch, dostatočne
personálne zabezpečený a položky rozpočtu majú priamy súvis s aktivitami projektu a napĺňaním
jeho cieľov
relevantnosť z hľadiska témy – projekt by mal rozvíjať niektorú z vyššie uvedených tém (v časti
„Podporíme projekty“), ktoré môžu byť v programe podporené. V prípade, že aktivity projektu
nespadajú ani do jednej z oblastí, odporúčame zámer konzultovať s pracovníkmi Centra pre
filantropiu, s ktorým Nadácia Orange na programe spolupracuje.

Podmienkou pre zapojenie sa do Zamestnaneckého grantového programu je, aby sa zamestnanci aktívne
podieľali na realizácii projektu a jeho aktivitách. Jedným z kritérií hodnotenia projektov je dobrovoľnícka
práca na projekte, a to minimálne v počte 10 dobrovoľnícky odpracovaných hodín na jedného
zamestnanca.
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Zamestnanec zároveň môže prispieť k realizácii predkladaného projektu aj inou formou vlastného vkladu
a to buď vo forme:


finančného vkladu v dobrovoľnej výške pre konkrétneho prijímateľa daru, s ktorým bude na
projekte spolupracovať alebo na konkrétny účel súvisiaci s projektom. V prípade tímových
projektov je podmienkou finančný vklad každého člena tímu.



presne špecifikovaného nefinančného vkladu zamestnanca – darovanie času, materiálu,
pomôcok, produktov či služieb. Do projektu môžu zamestnanci vložiť aj vedomosti, know-how,
skúsenosti, kontakty, bez ktorých by bol projekt ťažko realizovateľný.

Zamestnanci participujúci na tímových projektoch špecifikujú svoj nefinančný vklad každý samostatne
a formu vkladu, ktorým do projektu prispejú, si majú možnosť zvoliť individuálne.
MOŽNOSTI PREDKLADANIA PROJEKTOV


Projekt predloží zamestnanec OSK, pričom môže (nie je to však podmienkou) na projekte
spolupracovať s iným subjektom, napr. školou, materským centrom, mimovládnou organizáciou,
obcou a pod. Môže ísť o jeho vlastný nápad alebo nápad vytvorený v spolupráci s daným
subjektom.



Projekt predloží tím zamestnancov OSK, ktorí môžu rovnako na projekte spolupracovať s iným
subjektom (nie je to však podmienkou). Podmienkou na predloženie tímového projektu je aktívna
účasť všetkých členov tímu na realizácii projektových aktivít. Konkrétnu formu zapojenia
jednotlivých zamestnancov je potrebné opísať v projekte.

Do Zamestnaneckého grantového programu budú projekty prijímané výlučne elektronicky
prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
www.nadaciaorange.egrant.sk a postupovať podľa týchto krokov:
4. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa
žiadateľovi o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť
projekt.
5. Prihlásenie. Do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
6. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí online formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu
projektu. Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky potrebné podať, kliknutím na tlačidlo
„odoslať“ v poslednej časti formulára. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už
predkladateľ nemá možnosť do projektu vstupovať a upravovať ho.
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Program podporí projekty v celkovej sume 25 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1
000 EUR pre projekty predložené jedným zamestnancom.
Tímové projekty troch a viacerých zamestnancov môžu na jeden projekt získať podporu vo výške 2 000
EUR. Výšku podpory na realizáciu jedného projektu nie je možné kumulovať predložením totožného
projektu viacerými predkladateľmi.
Finančné prostriedky je možné použiť na:
Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015
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nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu
cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov
organizačné výdavky – propagácia, prenájmy, kancelárske potreby, komunikačné náklady...
odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori)

Finančné prostriedky nie je možné použiť na mzdové náklady a odmeny pre predkladateľa projektu
a členov spolupracujúcej organizácie.
POSTUP PRI UDELENÍ GRANTOVEJ PODPORY






program bude otvorený od 15. apríla 2015
uzávierka prijímania projektov je 5. mája 2015
výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 29. mája 2015 na webovej stránke
realizácia projektov prebehne v období od polovice júna do konca októbra 2015.
použitie prostriedkov je potrebné vydokladovať do 30. novembra 2015

INFORMÁCIE A KONZULTÁCIE K PROJEKTOM
Všetky bližšie informácie o grantovom programe ako aj konzultácie vašich nápadov zabezpečí nezisková
organizácia Centrum pre filantropiu, s ktorou Nadácia Orange na realizácii programu spolupracuje.
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame vám však využiť možnosť prekonzultovať projektový
zámer ešte pred jeho zaslaním.
Informácie a konzultácie vašich nápadov získate:
 na adrese: info@nadaciaorange.sk
 na telefónnych číslach: 0905 313 313, 0908 766 833
 alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave. Osobnú konzultáciu si, prosím,
vopred telefonicky dohodnite.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015
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Príloha č. 6: Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe
Zoznam podporených projektov v rámci Zamestnaneckého grantového programu 2015
Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

1

2

3

Andrea Kovaľová

Erik Makrai

Helena Mičková

Mená tímu

Deti z lesa

Kraj realizácie

Bratislavský

Podporená
Anotácia
suma

500,00 €

Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s OZ Rakárenček sa rozhodli
pomôcť pri realizácii ekoaktivít elokovanej budovy MŠ Malacky. Učiteľky z
tejto budovy vedú deti k ochrane prírody, často navštevujú les a dbajú na
to, aby aj detské ihrisko bolo v súlade s prírodným prostredím.
Zamestnanci pomôžu pri zakúpení ekopomôcok a rekonštrukcií detského
ihriska pri MŠ v Malackách v súlade s okolitou prírodou. Finančné
prostriedky budú použité na nákup učebných ekopomôcok, osadenie
ekopreliezky, zaplatenie detského ekopredstavenia a nákup záhradného
náradia pre deti aj dospelých. Zakúpené pomôcky a preliezka budú slúžiť
nielen deťom z MŠ, ale aj deťom z DED Macejko a deťom z okolia, ktoré
využívajú toto detské ihrisko ako jediné v tejto lokalite.

613,00 €

Projekt Revitalizácie záhrady Trnavského materského centra (TMC) je
formou viac fázovej brigády dobrovoľníkov pôsobiacich v TMC a
predkladateľa. Cieľom projektu je zatraktívnenie vonkajšieho priestoru
TMC a vytvorenie oddychovej zóny pre rodičov a deti. Budú tu môcť tráviť
čas a organizovať zaujímavé detské podujatia. Finančné prostriedky budú
použité na nákup okrasných drevín a materiálu na výrobu drevených
lavičiek, detského posedenia do existujúceho prístrešku a preliezky.
Dobrovoľníci spoločnými silami skrášlia záhradu TMC novými okrasnými
drevinami a vyrobia drevené prvky určené do záhrady.

Revitalizácia záhrady
trnavského
materského centra

Trnavský

Letná záhrada spríjemnenie času
stráveného v letnej
záhrade

Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s ďalšími subjektmi sa
rozhodli zrevitalizovať letnú záhradu neďaleko Námestia SNP v Banskej
Bystrici. Letnú záhradu využívajú návštevníci mesta. Sídli tu Záhrada nezávislé centrum kultúry n.o. a zároveň aj materská škola. Je to jedno z
Banskobystrický 1 900,00 €
mála miest so zeleňou, kde je možné tráviť čas aj s deťmi. Finančné
prostriedky budú využité na vybudovanie a obnovu už existujúcich prvkov
záhrady. Zrevitalizovaná záhrada bude slúžiť nielen deťom, ale aj ich
rodičom ako miesto spoločenského oddychu a vzájomného stretávania sa.

Viera Bodnárová,
Ivan Hríbik
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Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

4

5

Ivana Gálová

Ivana Hričáková

Mená tímu

Letné komunitné kino

Dajme im priestor...

Ivana Hričáková,
Miroslav Hričák,
Martin Haviar
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Kraj realizácie

Podporená
Anotácia
suma

Bratislavský

Prostredníctvom projektu pani Ivany chcú zamestnanci Denného
nízkoprahového a integračného centra Domec v Bratislave využívať
priestor tohto centra v prospech miestnej komunity - rozvíjať a
skvalitňovať život a vzťahy v nej. Vytvorením letného komunitného kina,
kde sa budú premietať počas letných mesiacov raz za dva týždne filmy,
vznikne priestor pre stretávanie sa ľudí z blízkeho okolia, kvalitné
1 000,00 € využívanie voľného času, vytváranie a zlepšovanie neformálnych vzťahov
medzi obyvateľmi okolitých bytových domov. Sprievodným výsledkom
tohto projektu by malo byť priblíženie informácií a výsledkov činnosti
tohto centra pre ľudí bez domova okolitej verejnosti a zlepšovanie
vzťahov v nej. Finančné prostriedky budú použité na nákup technického
zariadenia potrebného na premietanie filmov a na nákup drobného
občerstvenia, ktoré bude k dispozícii návštevníkom kina.

Bratislavský

Cieľom projektu pani Ivany a ďalších dobrovoľníkov je realizácia ihriska
pre výbeh a výcvik zakladných pokynov pre psov v Dunajskej Lužnej.
Pozemok obce je v súčasnosti nevyužitý. V okolí sa podobná plocha pre
psov nenachádza a psíčkari chodia venčiť psov na hrádzu, súkromné
ulice/pozemky, kde to vadí ostatným obyvateľom. Realizáciou projektu
1 600,00 € vznikne plocha na trávenie voľného času pre psíčkarov, kde budú môcť
svojich miláčikov voľne vypustiť v ohradenej časti a zároveň ich naučiť
zakladné pokyny, ktoré si každý pes vyžaduje. Ihrisko bude otvorené pre
všetkých občanov Dunajskej Lužnej. Zároveň bude ihrisko využitelné na
ďalšie rôzne aktivity pre psov. FInančné prostriedky budú využité na
nákup materiálu na vytvorenie výbehu a výcvikových prvkov.
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Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

6

7

8

Jozef Galica

Jozef Koža

Judita Klátiková

Olympijský festival
detí a rodičov

Prekročme svoj tieň

Podporená
Anotácia
suma

Mená tímu

Kraj realizácie

Jozef Galica, Martin
Očenáš, Stanislav
Kromka

Predkladateľ projektu a ďalší členovia tímu sú rodičia detí navštevujúcich
ZŠ Narnia v Banskej Bystrici. Škola sa snaží viesť deti k aktívne strávenému
času pri športe a jeho zmysluplnému využitiu. Preto chcú zorganizovať
športové podujatie Olympijský festival detí a rodičov. Jeho každodenným
pokračovaním v areáli školy počas popoludňajšieho klubu, začnú
Banskobystrický 1 500,00 €
postupne formovať trvalejší vzťah detí k športu. Do konkrétnych
súťažných disciplín počas olympijského festivalu sa budú môcť zapojiť
všetci žiaci oslovených základných škôl v meste Banská Bystrica a ich
rodičia. Zamestnanci sa zapoja do prípravy športových disciplín. Finančné
prostriedky budú využité na zabezpečenie športového náčinia a pomôcok.

Jozef Koža, Roland
Bratislavský
Kanávor, Pavol Kuťka

Judia Klátiková,
Naša nová terasaGabriel Klátik,
pohyb, radosť prináša
Andrea Hnátová
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Bratislavský

Cieľom projektu skupiny zamestnancov spoločnosti Orange je sociálna
inklúzia ľudí s mentálnym a sociálnym znevýhodnením do sveta ľudí bez
bariér. DSS a ZPB Merema so sídlom v Modre poskytujúca sociálne služby
mentálne, telesne a sociálne znevýhodneným ľuďom spolupracuje s
divadlom Agape. Prostredníctvom ich vystúpení na verejných podujatiach
1 000,00 €
a festivaloch sa tím zamestnancov rozhodol prepájať svet zdravých a
handikepovaných ľudí. Tím zamestnancov sa spolu s klientami zariadenia
zúčastní niekoľkých festivalov, kde sa budú môcť prezentovať svojim
divadelným predstavením. Finančné prostriedky použijú na ubytovanie,
dopravu, stravu.
Skupina zamestnancov spoločnosti Orange sa rozhodla zapojiť do projektu
obnovy školského areálu Materskej školy Ševčenkova v Bratislave a
pokračovať v tradícii dobrovoľníckych brigád. Ide o opravu poškodených a
neesteticky vyzerajúcich plôch štyroch terás, ktoré sú súčasťou školského
1 500,00 € dvora a denne sa využívajú na hry detí a na akcie pre rodičov a deti.
Finančné prostriedky budú použité na nákup farieb a materiálu na obnovu
terás. Po renovácii múrov a vymaľovaní plôch terás rôznymi prvkami,
bude školský areál bezpečnejší, zaujímavejší a bude efektívne využitý na
každodenný pobyt detí vonku.
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Kraj realizácie

Podporená
Anotácia
suma

Žilinský

Pri príležitosti 30. výročia založenia materskej školy v Liptovskom Mikuláši
sa skupina zamestnancov Orange rozhodla pomôcť pri obnove a zveladení
dopravného ihriska. Región Liptov je turisticky významné centrum
Slovenska so zvýšenou dopravnou frekvenciou. Obnova detského
1 000,00 €
dopravného ihriska prispeje k bezpečnejšiemu pohybu detí na cestných
komunikáciách. Ihrisko bude slúžiť na rozvíjanie edukačných aktivít v
rámci dopravnej výchovy. Finančné prostriedky sa použijú na nákup
náterov a detských dopravných prostriedkov.

Revitalizácia
verejného parku pri
zariadení pre seniorov

Žilinský

V bezprostrednej blízkosti centra mesta Rajec sa nachádza verejný park, o
ktorý sa celoročne stará zariadenie pre seniorov Domov vďaky.
Dlhodobým cieľom zariadenia je zatraktívniť park do takej miery, aby ho
navštevovalo čo najviac obyvateľov mesta rôznych vekových kategórií.
Prvým cieľom projektu je skrášliť verejné priestranstvo a zatraktívniť
verejnú oddychovú zónu. Druhým cieľom je urobiť z parku miesto, kde sa
budú vďaka tomu, že s parkom susedí zariadenie pre seniorov, stretávať
rôzne generácie. V rámci projektu bude v parku realizovaná výsadba
nových rastlín a drevín, ktorú zabezpečia dôchodcovia z mesta Rajec.
Finančné prostriedky budú použité na nákup rastlín, drevín a mulčovacej
kôry.

Náš druhý domov

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar spustila do
prevádzky Komunitné centrum v Banskej Bystrici určené pre deti z DD,
náhradnej starostlivosti, deti z ohrozených rodín ako aj ich rodičov.
Cieľom projektu zamestnancov Orange je poskytnúť klientom tohto centra
možnosť sebarozvoja, sebapoznania a vytvorenie pozitívneho vzťahu k
sebe a svojmu okoliu. Zároveň chcú vytvoriť bezpečné prostredie, kam
Banskobystrický 1 000,00 €
môžu deti prísť, zahrať sa, naučiť sa ako efektívne využívať svoj voľný čas.
Všetko to budú realizovať za svojej aktívnej účasti na krúžkoch Praktický
život, Jóga pre najmenších, Rozprávka inak, Predškolák a v spolupráci so
zamestnancom spoločnosti Orange. Finančné prostriedky budú použité na
nákup montessori pomôcok, materiálu a pomôcok na rôzne aktivity v
krúžkoch a vybavenia miestnosti.

Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

9

10

11

Juraj Zaťko

Katarína Lesková

Lucia Hopjáková

Mená tímu

Bezpečne na kolesách
Ferdinand Majerčík,
alebo Na ceste si
Tomáš Gonda
pozor daj!
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Kraj realizácie

Podporená
Anotácia
suma

Oddychová zóna
Bartókova

Bratislavský

Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie oddychovej zóny v husto
zastavanej bratislavskej lokalite Machnáč. Finančné prostriedky získané
pomocou grantu budú použité výlučne na nákup materiálu potrebného na
výrobu jednotlivých prvkov oddychovej zóny. V rámci brigády si členovia
OZ Priatelia Bartókovej ulice a tiež dobrovoľníci z radov študentov a
1 000,00 € zamestnancov EBF UK v Bratislave svojpomocne zhotovia a osadia lavičky
a hojdačku pre deti všetkých vekových kategórií.
Mužské osadenstvo brigádnikov bude zapojené do výroby - pílenie,
opracovanie, vŕtanie, spájanie dreva, ukotvenie lavičiek a hojdačky do
zeme a ženská časť bude ošetrovať drevo lakom - postará sa o povrchovú
úpravu a pomocné práce.

Edukácia v záhrade
MŠ

Projekt tímu zamestnancov z Orange pomôže pedagogickým pracovníkom
z MŠ v Banskej Bystrici zapojiť a začleniť deti z marginalizovaných
rómskych komunít do spoločnosti detí predprimárneho veku. Projekt
rozšíri edukáciu detí o zážitkové učenie, ktoré budú realizovať v interiéri aj
v exteriéri MŠ. V rámci inklúzie detí z rómskej komunity, budú uvedeným
Banskobystrický 1 000,00 € projektom rozvíjať sociálne kompetencie detí, vzájomné začleňovanie,
porozumenie a spoluprácu detí. Zároveň projekt zapojí dobrovoľníkov a
rodičov detí z komunitného centra KOTVA v Banskej Bystrici do obnovy
relaxačno-edukačného priestoru, čím sa podporí inklúzia nielen medzi
deťmi, ale aj rodičmi a priateľmi komunity. Financie budú využité na kúpu
a prenájom materiálu a nástrojov potrebných na revitalizáciu.

Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

12

13

Mária Slezáková

Marian Boháčik

Mená tímu

Marian Boháčik,
Mariana Boháčiková,
Roman Rovenský
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Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

14

15

16

Martin Gono

Martin Chramec

Martin Kovalčík

Mená tímu

Ihrisko

Veľké letné týždňové
táborové
dobrodružstvo 2015

Kraj realizácie

Trenčiansky

Martin Chramec, Erik
Banskobystrický
Fukas, Marek Kollár

Podpora tradičného
tkáčskeho remesla
zameraná na rozvoj
kultúrneho dedičstva
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Prešovský

Podporená
Anotácia
suma

800,00 €

V detskom domove v Novom Meste nad Váhom pred niekoľkými rokmi
deti nemali na dvore žiadne možnosti vyžitia. Postupom času sa dvor
podarilo oživiť. Keďže najmä mladšie deti nemohli opúšťať dvor bez
sprievodu, nudili sa a vymýšľali, čo neraz viedlo k úrazom a problémom.
Navyše sa vychovávateľky rozhodli pokračovať v snahe, ktorú započali už v
minulosti. A to prilákať do domova čo najviac kamarátov detí, aby sa
zmenšovala izolácia medzi nimi a deti z DD splynuli s ostatnými deťmi. Tím
zamestnancov Orange chce dobudovať ihrisko pre deti, kde by sa mohli
hrať a rozvíjať svoje motorické zručnosti. Finančné prostriedky použijú na
nákup jednotlivých herných komponentov. Prácu na úprave dvora,
montáž a osadenie herných prvkov zabezpečia svojpomocne so
zamestnancami DD a deťmi z DD.

800,00 €

Predkladateľský tím projektu má dobré spomienky na svoje vlastné tábory
zažité počas detstva. Chcú pomôcť pri realizácií tohtoročného tábora
organizovaného OZ S3eŠKa. Počas veľkého letného táborového
dobrodružstva budú deti rozdelené do štyroch súťažných rovnocenných
družstiev a budú plniť jednotlivé úlohy spoločne - starší s mladšími,
pohybovo zdatnejší s menej zdatnými. Finančné prostriedky budú použité
na materiálne zabezpečenie aktivít počas celého tábora (táborová hymna,
workshopy, súťaže, hry, ukončenie tábora).

720,00 €

Cieľom projektu je napomôcť zviditeľniť druh kultúrneho dedičstva
rusínskej obce Jarabina v podobe tkáčskych aktivít, odovzdať zručnosti
remesla mladšej generácii a prezentovať ukážky tkáčstva počas letného
festivalu v obci. Tkáčske remeslo má v obci Jarabina dlhodobú tradíciu. V
súčasnosti sú posledné tkáčske krosná v obci nefunkčné a vyžadujú
rekonštrukciu a opravu. Cieľom projektu je sfunkčniť posledné tkáčske
krosná v obci Jarabina, odovzdať tkáčske zručnosti mladšej generácii
formou workshopov a prezentovať toto remeslo počas letného festivalu v
obci. Finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie stolárských prác,
materiál na opravu krosien a prepravu a prípravu krosien na prezentáciu
na festivale.
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Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

17

18

19

Michal Blaškovič

Michal Pokorný

Richard Tuček

Spoznaj, chráň a
zachovaj prírodu
Hiadeľskej doliny

Podporená
Anotácia
suma

Mená tímu

Kraj realizácie

Miroslav Kútik, Erika
Babejová

Tím zamestnancov, nadšencov prírody predkladá projekt, so zreteľom na
vybudovanie turisticko-náučného chodníka Hiadeľskou dolinou,
nachádzajúcou sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
Novovybudovaný chodník dotvorený informačnými a smerovými
tabuľami, lavičkami, lávkami a turistickými šípkami podporí zážitkovú a
náučnú pešiu turistiku a prispeje tak k rozvoju regionálneho cestovného
ruchu. Realizáciou projektu sa zviditeľní prírodné bohatstvo Hiadeľskej
Banskobystrický 1 900,00 €
doliny, prehĺbia sa znalosti turistov o prírode a krajine, ktorou chodník
prechádza, podporí sa medzigeneračné učenie a rozšíria sa možnosti pešej
turistiky a aktívneho trávenia voľného času v prírode. Priblíženie
prírodných hodnôt nízkotatranskej krajiny širšej verejnosti poukáže na
význam jej ochrany a zachovania pre ďalšie generácie. Finančné
prostriedky budú použité na výrobu informačných tabúľ, drevo a pomocný
materiál.
MŠ Bohrova v Bratislave sa zvýšenou formou venuje pohybovým aktivitám
svojich detí. V areáli MŠ sa nachádzajú rôzne staršie hracie prvky, ale
viaceré z nich je už potrebné vymeniť alebo obnoviť. Zamestnanci
spoločnosti Orange v spolupráci s Rodičovským združením pri materskej
1 400,00 € škole Bohrova 1 by chceli zakúpiť a osadiť nový lanový herný prvok,
kresliace exteriérové tabule a obnoviť náter na existujúcich herných
prvkoch. Tie budú slúžiť jednak pre detičky z MŠ, ale taktiež pre deti z
blízkeho okolia MŠ, ktoré sa chodia hrávať na školský dvor. Finančné
prostriedky budú použité na nákup lanových prvkov.

V zdravom tele,
zdravý duch

Michal Pokorný,
Andrej Kmeť,
Martina Harvanová
Repková

Amfiteáter Dolná
Mičiná

Predkladatelia projektu chcú podporiť myšlienku výstavby viacúčelového
areálu - amfiteátra v Dolnej Mičinej. Majú priame väzby na obec a región,
preto sa snažia priniesť zlepšenie a spríjemnenie života práve v ňom. Chcú
sa pridať k realizátorom projektu viacúčelového areálu nielen finančnou
Richard Tuček, Dušan
podporou, ale aj osobnou spoluúčasťou. Financie budú použité na nákup
Banskobystrický 1 400,00 €
Holík, Milan Jakubec
materiálu a financovanie odborných prác. Amfiteáter bude slúžiť
miestnym občanom na oddych, šport a kultúrne podujatia. Ponúkne
miesto na oddych aj návštevníkom, vedie popri ňom frekventovaná
turistická cesta a cyklotrasa prechádzajúca naprieč celým regiónom
severného Podpoľania.
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Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

20

21

22

Tomáš Horniček

Tomáš Štefanička

Viera Slivková

Mená tímu

Tradičná babičkina
záhradka

Lavice_Koliba

Kraj realizácie

Nitriansky

Tomáš Štefanička,
Miro Klibáni, Dušan
Juračka

Záhradka pre malých
aj veľkých
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Bratislavský

Bratislavský

Podporená
Anotácia
suma

500,00 €

Predkladateľ projektu chce v spolupráci s MŠ v Nových Zámkoch vytvoriť
záhradu pre deti, ktorá im v dnešnej digitálnej dobe umožní spoznávať
prírodu, vytvoriť si vzťah k životnému prostrediu, aby sa už od malička
naučili prírodu chrániť a starať sa o ňu. Zároveň bude záhrada inšpiráciou
na ďalšie rôzne spoločenské podujatia pre rodiny pod ovocnými
stromami, tradičnými kvetmi a lánom obilia v EKO hriadke, ako v
naozajstnej tradičnej babičkinej záhradke. Finančné prostriedky budú
použité na nákup materiálu potrebného pre vybudovanie takejto záhrady.

Cieľom projektu je obnova a využitie betónových častí zo starých
elektrických stĺpov na lavičky na kopci Kamzík (Koliba) v Bratislave. Stĺpy
sú roky nevyužité, čo je škoda, keďže v okolí sú ich desiatky - schátrané a
polámané. V rámci projektu prebehne vykopanie 7 kusov betónových
1 200,00 € základov, ktoré poslúžia ako základ pre 7 drevených lavičiek natretých
prírodným olejom. Renováciou vzniknú oddychové miesta na relax a
zastavenie sa v rýchlej dobe hlavného mesta Bratislava. Finančné
prostriedky budú využité na materiál na výrobu lavičiek a pomocné
nástroje a drevárske práce.

880,00 €

Po rozsiahlej rekonštrukcii školy na Odborárskej ulici v Bratislave je
nevyhnutné zrevitalizovať školský dvor a pri tej príležitosti sa rodičia s
vyučujúcimi rozhodli vytvoriť v rámci areálu priestor, kde si žiaci vlastnými
rukami dopestujú bežné domáce plodiny, zeleninu, bylinky, či liečivé
rastliny. Rodičia spolu so zamestnancami vybudujú drevené boxy záhradky - do ktorých budú žiaci vysádzať zeleninové priesady a vysievať
bylinky. Všetky finančné prostriedky budú teda využité na nákup zeminy,
dosiek, sadeničiek, osiva a aj drobného záhradného náradia.
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Číslo Meno predkladateľa Názov projektu

23

24

Vladislav Čiernik

Zuzana Kaufmanová

Mená tímu

Kraj realizácie

Podporená
Anotácia
suma

Bratislavský

Zamestnanci spoločnosti Orange sa rozhodli pomôcť pri revitalizácií
školského areálu Spojenej školy sv. Františka v Bratislave, ktorú
navštevujú ich deti a na živote ktorej sa ako rodičia aktívne podieľajú.
Zamerajú sa na jednu zónu v rámci areálu - detské ihrisko. V rámci
projektu spoločne s ďalšími rodičmi počas dobrovoľníckych brigád
1 400,00 €
pripravia podklad pre osadenie herných prvkov. Herné prvky vyberú
spoločne s učiteľmi a vychovávateľmi a na ich zakúpenie použijú získané
finančné prostriedky. Na záver zorganizujú brigádu na skultivovanie
bezprostredného okolia detského ihriska tak, aby výsledkom bola
kompletne zrekultivovaná zóna detského ihriska.

Revitalizácia
školského areálu

Radovan Opatovský,
Matej Babiak

Detské ihrisko pre
dračiatka

Zamestnanci Orange v spolupráci so školou Dráčik v Banskej Bystrici sa
rozhodli podporiť projekt detského ihriska. Keďže sa jedná o areál školy,
ktorá bola postavená v 60. rokoch 20. storočia, areál je v nevyhovujúcom
Zuzana, Kaufmanová,
estetickom stave. Deťom chýbajú exteriérové priestory pre trávenie času
Ivan Kaufman, Ivana Banskobystrický 1 400,00 €
vo voľnom čase, alebo počas výuky v škole. Cieľom je úprava areálu a
Dubovcová Libiaková
inštalovanie herných atrakcii (kolotoč a veža so šmýkačkou) pre deti
navštevujúce ZŠ a MŠ. Finančné prostriedky budú použité na kúpu
herných prvkov a materiálu na ich osadenie.
26 500,00 €
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Príloha č. 7: Zverejnený text Grantového programu pre predajcov

GRANTOVÝ PROGRAM PRE PREDAJCOV 2015
CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange otvára štvrtý ročník Grantového programu pre predajcov, v rámci ktorého môžu
zamestnanci predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. získať finančnú podporu na realizáciu
projektov,
ktoré
považujú
za
zmysluplné
a prínosné
pre
svoje
okolie.
My v Nadácii Orange sme presvedčení, že predajcovia, ktorí pôsobia priamo v mestách a obciach a sú so
zákazníkmi v každodennom kontakte a dokážu rozpoznať potreby a možnosti miestnych komunít. Preto
chceme naďalej dávať predajcom príležitosť realizovať s našou podporou verejnoprospešné aktivity
s cieľom rozvíjať regióny a komunity na Slovensku.
Prostredníctvom grantového programu majú aktívni predajcovia spoločnosti možnosť získať finančnú
podporu na realizáciu svojich nápadov, ktoré pomôžu zlepšiť život v obciach a mestách, zvýšia príležitosti
na stretávanie a zbližovanie komunít, skvalitnia vzdelávanie detí v materských a základných školách,
umožnia vybudovanie materských centier či podporia aktivity mimovládnych organizácií, ktorých poslanie
je im blízke.
V štvrtom ročníku programu na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčleníme celkovo
10 000 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú bude môcť získať predajca na predložený projekt, je 1 000
EUR. Túto čiastku nie je možné kumulovať predložením totožného projektu viacerými predkladateľmi.
Ak aj vy máte nápad, ako pomôcť k rozvoju vašej komunity, alebo zveľadiť miesto vo vašom okolí, dajte
nám o ňom vedieť a predložte svoj projekt. Inšpiráciou vám môžu byť aj projekty podporené v minulom
roku.
CIELE PROGRAMU:




podporiť aktívnych zamestnancov predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorí majú
záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné aktivity
zvyšovať povedomie zamestnancov predajnej siete o činnosti Nadácie Orange, o filantropii,
darcovstve, dobrovoľníctve a pôsobení spoločnosti Orange v prospech verejnosti
prispievať k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom iniciatív a aktivít
predajcov

KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ
Program je určený pre zamestnancov predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ktorí:
 sú zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici)
 majú ukončenú skúšobnú lehotu
 nie sú vo výpovednej lehote
PODPORENÉ BUDÚ PROJEKTY:
Grantový príspevok môže byť použitý na projekty, ktorých cieľom je:
1. revitalizácia verejných priestorov v obciach, mestách, regiónoch, ktoré majú význam pre miestnu
komunitu (napr. obnova a skrášlenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, námestí a pod.)
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2. podpora regionálneho cestovného ruchu a zvyšovania informovanosti – obnova a budovanie
turistických chodníkov, cyklotrás, odpočinkových miest pre turistov, propagácia zaujímavostí
regiónu
3. rozvoj komunity – podpora stretávania obyvateľov, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi
sídlisk, obcí, vytváranie miest na spoločné trávenie voľného času
4. podpora sociálnych tém – projekty zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľstva (napr. ľudia
s postihnutím, matky na materskej dovolenke, nezamestnaní, seniori…)
5. podpora a rozvoj kultúrnych aktivít – aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov,
kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí
6. podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže – rozvoj možností pre zmysluplné trávenie
voľného času (napr. záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne
vzdelávanie a pod.)
NEPODPORÍME PROJEKTY:
V programe nebudú podporené nasledovné typy projektov:










projekty, ktoré nemajú verejnoprospešný charakter
rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a
pod.)
rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok
budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia, budovanie osvetlenia a pod.)
zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom)
študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty
nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity
projekty zamerané na veľmi úzku cieľovú skupinu (napr. na obyvateľov jednej bytovky)
projekty, na ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV









verejnoprospešnosť – realizácia projektu bude mať prínos pre širšiu cieľovú skupinu a bude
otvorená miestnym komunitám
inovatívnosť a originalita – projekt by mal byť zaujímavý a podnetný pre cieľovú skupinu, ktorej je
určený
dobrovoľnícky vklad – aktivity projektu by mali byť zrealizované formou dobrovoľníckej práce
vklad zamestnanca do projektu – miera priamej účasti predajcu na iniciovaní, príprave a
aktivitách projektu (odpracované dobrovoľnícke hodiny, poskytnutie zručností, vedomostí,
odborných rád, konzultácií, organizačné zabezpečenie...)
realizovateľnosť a finančná efektívnosť – projekt je postavený na reálnych cieľoch, dostatočne
personálne zabezpečený a položky rozpočtu majú priamy súvis s aktivitami projektu a napĺňaním
jeho cieľov
relevantnosť z hľadiska témy – Projekt by mal rozvíjať niektorú z vyššie uvedených tém (v časti
„Podporíme projekty“), ktoré môžu byť v programe podporené. V prípade, že aktivity projektu
nespadajú ani do jednej z oblastí, odporúčame zámer konzultovať s pracovníkmi Centra pre
filantropiu, s ktorým Nadácia Orange na realizácii programu spolupracuje.

Podmienkou pre zapojenie sa do Grantového programu pre predajcov je, aby sa zamestnanci aktívne
podieľali na realizácii projektu a jeho aktivitách. Jedným z kritérií hodnotenia projektov je dobrovoľnícka
práca na projekte, a to minimálne v počte 10 dobrovoľnícky odpracovaných hodín na každého člena tímu.
Zamestnanci zároveň môže prispieť k realizácii predkladaného projektu aj inou formou vlastného vkladu
a to buď vo forme:
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finančného vkladu v dobrovoľnej výške pre konkrétneho prijímateľa daru, s ktorým bude na
projekte spolupracovať alebo na konkrétny účel súvisiaci s projektom. V prípade tímových
projektov je podmienkou finančný vklad každého člena tímu.



presne špecifikovaného nefinančného vkladu zamestnanca – darovanie materiálu, pomôcok,
produktov či služieb. Do projektu môžu zamestnanci vložiť aj vedomosti, know-how, skúsenosti,
kontakty, bez ktorých by bol projekt ťažko realizovateľný.

Zamestnanci špecifikujú svoj nefinančný vklad každý samostatne a formu vkladu, ktorým do projektu
prispejú, si majú možnosť zvoliť individuálne.

MOŽNOSTI PREDKLADANIA PROJEKTOV
Projekt predloží zástupca tímu konkrétneho predajného miesta, pričom tím môže (nie je to však
podmienkou) na projekte spolupracovať s iným subjektom (mimovládna organizácia alebo iniciatíva, škola,
materské centrum, obec a pod.). Môže ísť o jeho vlastný nápad alebo nápad vytvorený v spolupráci
s daným subjektom.
Do grantového programu budú projekty prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online
systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
www.nadaciaorange.egrant.sk a postupovať podľa týchto krokov:
7. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa
žiadateľovi o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť
projekt.
8. Prihlásenie. Do on-line systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
9. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí on-line formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu projektu.
Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky potrebné podať, kliknutím na tlačidlo „odoslať“ v spodnej
časti formulára. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do projektu
vstupovať a upravovať ho
FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Program podporí projekty v celkovej sume 10 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1
000 EUR.
Finančné prostriedky je možné použiť na:





nákup materiálu potrebného na realizáciu a udržateľnosť projektu, na zabezpečenie aktivít
projektu
cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov
organizačné výdavky – propagácia, prenájmy, kancelárske potreby, komunikačné náklady...
odmeny – len preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori)

Finančné prostriedky nie je možné použiť na mzdové náklady a odmeny pre podávateľa projektu a členov
spolupracujúcej organizácie.
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POSTUP PRI UDELENÍ GRANTOVEJ PODPORY






program bude otvorený od 15. apríla 2015
uzávierka prijímania projektov je 5. mája 2015
výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 29. mája 2015 na webovej stránke
realizácia projektov prebehne v období od polovice júna do konca októbra 2015.
použitie prostriedkov je potrebné vydokladovať do 30. novembra 2015

INFORMÁCIE A KONZULTÁCIE K PROJEKTOM
Všetky bližšie informácie o grantovom programe ako aj konzultácie vašich nápadov zabezpečí Centrum
pre filantropiu, n.o., s ktorým Nadácia Orange na realizácii programu spolupracuje. Konzultácie projektov
nie sú povinné, odporúčame však využiť možnosť prekonzultovať projektový zámer ešte pred jeho
zaslaním.
Informácie a konzultácie vašich nápadov získate:
 na adrese: info@nadaciaorange.sk
 na telefónnych číslach: 0905 313 313, 0908 766 833
 alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave. Osobnú konzultáciu si, prosím,
vopred telefonicky dohodnite.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

69

Príloha č. 8: Zoznam podporených projektov v Grantovom programe pre predajcov
Zoznam podporených projektov v rámci Grantového programu pre predajcov 2015
Číslo Meno predkladateľa

1

2

3

Ing. Jozef Halčin

Zuzana Sokolová

Husárová Kristína

Názov projektu

Pódium talentov a farebná
záhradka

Šťastná labka - čisté mesto

Cvičenkovo
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Kraj realizácie

Trenčiansky

Nitriansky

Trnavský

Podporená
Anotácia
suma

650,00 €

Projekt pána Jozefa a dobrovoľníkov Pódium talentov a farebná záhradka vytvorí
podnetnejšie prostredie pre deti z MŠ v Považskej Bystrici, matky z krízového
centra pre týrané ženy, seniorov, žiakov špeciálnej základnej školy, či deti z
charitného domova. Na pódiu talentov, ktoré postavia, sa budú konať rôzne
vystúpenia. Týmto sa utužia vzťahy v rámci MŠ aj miestnych komunít sídliska SNP
v Považskej Bystrici. Vytvorením farebnej záhradky plnej byliniek a kvetov
zrevitalizujú školský areál. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu
potrebného na stavbu pódia, komponentov na vytvorenie záhradky a pomocných
nástrojov/náradia.

1 000,00 €

V rámci mesta Levice je nedostatok možností pre aktivity občanov mesta
vlastniacich psov. Občania venčia svojich psov aj v zakázaných zónach mesta.
Vytvára sa spoločenský konflikt záujmov, keďže niektorí občania majú strach z
voľne sa pohybujúcich psov. Ďalší problém je, že v mestskom útulku pribúda stále
viac psíkov, no priestorov a nových kotercov je stále menej. Cieľom projektu pani
Zuzany a ďalších členov tímu je zlepšiť stav útulku, zvýšiť jeho kapacitu novými
kotercami, zvýšiť návštevnosť a spraviť verejný oplotený výbeh pre psov s
cvičiacimi prvkami. Financie budú použité na materiál na vytvorenie výbehu.

995,00 €

V obci Košúty sa nenachádza žiadna telocvičňa, ktorá by slúžila rôznym
pohybovým aktivitám pre deti. Predložený projekt Cvičenkovo je zameraný na
vybavenie pohybového štúdia, v ktorom budú prebiehať lekcie cvičenia rodičov s
deťmi. Pri cvičení cvičiteľkám - členom ORANGE tímu, budú pomáhať riekanky,
pesničky, básničky a niekedy aj mamy a otcovia detí. Využijú tradičné pomôcky
ako fitlopta, overball, laná, kruhy, rôzne rehabilitačné pomôcky ako kamenný
chodník, rovnovážny had, sklené gulôčky a dokonca aj domáce náradie (varešky,
fľašky, misky ...). Na lekciách sa deti pohybovo vyšantia na lezeckých a
chodeckých prekážkových dráhach a rôznych pohybových hrách. Každá jedna
hodina bude zážitok. Financie budú využité na nákup športového náčinia a
náradia.
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Číslo Meno predkladateľa

4

5

6

Hana Zamecová

Ing. Martina Jančichová

Martin Kolník

Názov projektu

Hernička pre bzinčatá

Hipoterapia - cesta ako
pomôcť

Podporme športujúcu
mládež
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Kraj realizácie

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

Podporená
Anotácia
suma

572,00 €

V obci Bzince pod Javorinou je viac ako 80 detí do 6 rokov. Z nich približne
polovica ešte nechodí do škôlky, či už z dôvodu nízkeho veku alebo nedostatočnej
kapacity škôlky. Pre tieto deti nie je iná možnosť na stretávanie sa ako vonku. V
prípade nepriaznivého počasia, či zimy nemajú kde tráviť čas. Cieľom projektu
pani Hany je vybudovanie verejnej herničky pre deti predškôlkového a škôlkového
veku v obci Bzince pod Javorinou, kde sa budú môcť stretávať a hrať spolu so
svojimi rodičmi. V priebehu projektu sa uskutoční vyčistenie a príprava miestnosti
formou dobrovoľníckej práce prevažne rodičmi malých detí v obci. Následne bude
hernička zariadená a sprístupnená v spolupráci s obcou. Financie budú použité na
materiál a náradie na vyčistenie a upravenie miestnosti a na jej zariadenie
hračkami a hrami.

490,00 €

Pani Martina sa v spolupráci s hipoterapeutom a hipológom HIPOCENTRA Bojnice
snaží o skvalitnenie poskytovania hipoterapie deťom s postihnutím. Pomôcky pri
výkonne liečby v tomto zariadení sú už značne opotrebované. Sú nevyhnutné pri
bezpečnom výkone terapie. Nákup týchto pomôcok by značne pomohol
poskytovať terapiu viacerým deťom, ale aj ďalším novým záujemcom o
hipoterapiu zo širokého okolia, resp. návštevníkom mesta Bojnice v rámci
oddychu a relaxácie. Finančné prostriedky chcú preto využiť na nákup týchto
pomôcok.

1 000,00 €

Projektový tím predajne Orange v Novom Meste nad Váhom v spolupráci so ZŠ na
sídlisku Hájovky a rodičmi detí, ktoré sa zúčastňujú futbalových tréningov
zorganizuje športové dopoludnie pre deti a mládež. Bude spojené so športovými
aktivitami a futbalovým turnajom detí, na ktorom budú odovzdané do užívania
prenosné futbalové bránky zakúpené z finančných prostriedkov projektu.
Následne budú dané k dispozícií na využitie verejnosti navštevujúcej areál ihriska.
Od projektu sa očakáva vzbudenie záujmu detí o kolektívne športovanie a
inšiprovanie zúčastnených na akcii venovať sa deťom a ich vedeniu k
zmyslupnému tráveniu voľného času.
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Číslo Meno predkladateľa

7

8

9

Adriána Bálintová

Andrea Hricová

Peter Jemala

Názov projektu

Túžby a výčitky

Ekozáhradka s oddychovou
zónou

Vstupná brána do
Lesoparku Prievidza

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Kraj realizácie

Podporená
Anotácia
suma

Banskobystrický 955,00 €

Projekt realizovaný v meste Tisovec má ambíciu predstaviť širšej verejnosti
rakúskeho dramatika a prozaistu A. Schnizlera. Formou divadelného predstavenia
a workshopov priblíži študentom z Tisovca a ďalších okolitých škôl proces
dramatizácie prózy ako jedného z prameňov a potenciálnych východísk pre
divadelné predstavenie. Predkladateľka projektu je bývalá členka divadelného
súboru Daxner v Tisovci, ktorý je súčasťou slovenského ochotníckeho divadla.
Finančné prostriedky budú použité na propagačné materiály, scénu a kostýmy,
prenájom techniky a cestovné náklady.

Prešovský

569,00 €

Predajcovia Orange Slovensko, a. s. vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ
Zvedavé včielky sa rozhodli zriadiť ekozáhradku s oddychovou zónou pri
Materskej škole vo Vyšnom Žipove. Nápad zriadiť ekozáhradku s oddychovou
zónou vznikol ako odozva na potreby detí v dnešnej dobe technických
vymožeností. Predajcovia vybudujú priestor, kde sa bude nachádzať parenisko pre
skoré jarné pestovanie, domček s výbehom pre zajace, pieskovisko, lavičky a
preliezka so šmýkačkou. Finančné prostriedky budú použité na nákup
vymenovaných vecí. Vytvorené miesto bude priestorom pre deti, ktoré tu budú
môcť spoznávať prírodu.

1 000,00 €

Projekt tímu predajcov z Prievidze je zameraný na obnovenie a zveľadenie vstupu
do Lesného parku od ulice Clementisa. Vstupná brána je stará, nespĺňa svoju
estetickú funkciu a taktiež je otázna jej bezpečnosť vzhľadom na zub času, ktorý
na nej zanechal značné stopy. Cieľom projektu je skrášliť vstup do Lesoparku
vybudovaním novej vstupnej brány s nápisom Lesný park, osadením lavičiek,
smetného koša a celkovou úpravou okolia. Na realizácii sa bude podieľať tím
predajcov spoločnosti Orange spolu s dobrovoľníkmi s OZ Spolu sme Prievidza.
Finančné prostriedky budú použité na výrobu novej drevenej brány a jej osadenie.

Trenčiansky
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Číslo Meno predkladateľa

10

11

Simona Radolská

Mgr. Ivana Cpinová

Názov projektu

Prostredie pre všetkých

Kraj realizácie

Žilinský

Podporená
Anotácia
suma

1 000,00 €

Multisenzorické pomôcky
pre viacnásobne postihnuté Banskobystrický 769,00 €
deti

Projekt Prostredie pre všetkých je zameraný na vytvorenie vhodnejších
podmienok na stretávanie sa, športové aktivity a relax v športovo-relaxačnom
areáli obce Višňové. Obec postupne začala s revitalizáciou tohto priestoru, ktorý
sa rokmi zmenil na nevyužívané a zanedbané miesto. Predajcovia v spolupráci s
dobrovoľníkmi z obce vybudujú lavičky, ktoré v areáli chýbajú a obmedzujú tak
jeho plnohodnotné využívanie. V čase prevádzky miestneho kúpaliska si budú
môcť návštevníci vhodnejšie odložiť veci a vďaka novému stojanu na bicykle svoje
bicykle. Finančné prostriedky budú použité na materiál na výrobu lavičiek a stojan
na bicykle.
V Brezne nie je žiadny denný stacionár, ktorý by pomáhal viacnásobne
postihnutým deťom a ich rodinám. Za každými stimuláciami, rehabilitáciami
musia rodičia s deťmi dochádzať. Predajcovia v spolupráci s Občianskym
združením Podložený palček z Brezna by chceli zakúpením multisenzorických
pomôcok pre terapiu Snoezeland dať deťom z tohto združenia možnosť novej
stimulácie pre zlepšenie ich zdravotného stavu. Finančné prostriedky budú
použité na nákup multisenzorických pomôcok.

9 000,00 €
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Príloha č. 9: Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2015/2016
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
V minulom roku vyhlásila Nadácia Orange prvý ročník jedinečného grantového programu, ktorým sa snaží
poskytnúť učiteľom v rámci vyučovacieho procesu priestor pre závažné témy súčasnej doby, ktoré sa
týkajú detí. Otvorenie špecializovaného grantového programu umožnilo venovať v oblasti vzdelávania
zvláštnu pozornosť téme využívania nových komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami,
a tak reagovať na aktuálne trendy vo vývoji komunikačných technológií a médií a z nich vyplývajúcich
nových fenoménov v spoločnosti.
Vzdelávanie o nástrahách komunikačných technológií na základných a stredných školách dopĺňa aktivity,
ktorým sa v tejto oblasti dlhodobo venuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s. S jej podporou bolo od roku
2008 priamo na školách vyškolených o rizikách komunikačných technológií vyše 30 000 žiakov, učiteľov a
rodičov. Viac o tejto problematike nájdu na webovej stránke www.e-deti.sk.
Cieľom programu je podporiť projekty pedagógov a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti
vzdelávania a spolupracujúce so školami, ktoré chcú poznatky o rozumnom a zodpovednom využívaní
nových technológií šíriť na základných a stredných školách na Slovensku.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Primárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl. Sekundárnu cieľovú
skupinu tvoria budúci učitelia (študenti pedagogických fakúlt), rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a
širšia komunita.

V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ
Projekty pedagógov:







zamerané na rôzne inovatívne metódy a formy výučby – originálne spôsoby priblíženia učiva,
nové spôsoby práce s dynamikou triedy, využitie metodík, nástrojov a pomôcok, ktoré vyučovací
proces spravia interaktívnejším a bohatším oproti štandardnému vyučovaciemu postupu
založenému na jednosmernom odovzdávaní vedomostí a ich pasívnom prijímaní aktívnou účasťou
žiakov – žiaci by nemali byť len pasívnymi prijímateľmi informácií, aktivity projektov by mali žiakov
viesť k samostatnému vyhľadávaniu informácií, ich triedeniu, používaniu, kritickému mysleniu,
argumentácii, kreativite a spoluúčasti na tvorbe obsahu vzdelávania
dlhodobejšieho charakteru, v trvaní od 3 týždňov po 6 mesiacov, s potenciálom ich
aplikovateľnosti aj pre iné školy podobného zamerania
realizované počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách (t.j. nie v rámci voľnočasových
aktivít, školských klubov, záujmových krúžkov atď.)
podporujúce spoluprácu s rodičmi či inými osobami v miestnej komunite, zohľadňujúce
a rozvíjajúce spätnú väzbu medzi rodičmi a školou, resp. miestnymi komunitami a školou
ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania, zodpovedajúce kritériám grantového programu
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Projekty mimovládnych organizácií zamerané na:











formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – kurzy, workshopy, semináre, konferencie
pre učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov (študentov pedagogických
fakúlt), organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi,
vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločná tvorba programov, zdieľanie skúseností,
know-how z vlastných projektov, a pod.
formálne a neformálne vzdelávanie žiakov – práca so žiakmi prostredníctvom programov
a podujatí realizovaných počas vyučovacích hodín na školách alebo v mimoškolskom prostredí
spoluprácu školy s rodičmi žiakov a s miestnou komunitou, napr. projekty na vytváranie spätnej
väzby medzi rodičmi a školou, vytvárajúce príležitosti na využitie potenciálu lokálnych špecifík
a komunít vo vzdelávaní
tvorbu a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok a ich využitie v praxi (pri tvorbe
nových pomôcok a učebníc musí byť súčasťou projektu ich konkrétne využitie na vyučovaní)
vzdelávacie a osvetové kampane a projekty, ktoré prinášajú nové témy a témy, ktoré nie sú
bežnou súčasťou vyučovacieho procesu – environmentálna výchova, multikulturalizmus, výchova k
tolerancii, prevencia násilia, ľudské práva, atď.
projekty podporujúce vzájomnú spoluprácu škôl alebo sú implementované či aplikovateľné na
rôznych školách
ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania, zodpovedajúce kritériám grantového programu

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných:
 základných škôl
 špeciálnych základných škôl
 všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia,
združené stredné školy, špeciálne stredné školy...)
Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo
viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové
organizácie, neinvestičné fondy.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV


zameranie projektu na problematiku bezpečného používania nových komunikačných
technológií deťmi – projekt sa zameriava na vzdelávanie pedagógov, žiakov i rodičov v oblasti
bezpečného používania internetu, mobilných telefónov, tabletov a iných zariadení a ochrany pred
ich rizikami, využívanie nových interaktívnych učebných materiálov a postupov, spoluprácu s
odbornými lektormi a psychológmi a pod. Nadácia Orange odporúča ako zdroj inšpirácií a
potrebných informácií o existujúcich rizikách webstránku www.e-deti.sk.



prinášanie nových tém a tém, ktoré nie sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu –
predovšetkým: ochrana pred závislosťou od internetu, ochrana pred nevhodným obsahom na
internete pri používaní nových komunikačných technológií, fenomén cudzej osoby (virtuálni
priatelia), ochrana pred kyberšikanou. Projekty môžu prinášať nové témy v oblasti využívania
nových komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami.
rozvoj konkrétnych zručností žiakov – projekt rozvíja u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si
svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj komunikácie,
schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru a rešpektovania názoru
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iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti, podpora pozitívneho postoja k sebe
samému ako aj k ostatným a pod.
aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia primárnej či sekundárnej cieľovej
skupiny sú aktívne zapojení do prípravy a realizácie projektu, vystupujú v ňom ako partneri,
realizácia projektu otvára školu vonkajšej komunite, podporuje spoluprácu s rodičmi
merateľnosť výstupov projektu a ich dopadu – plánované aktivity sú v súlade s jasne stanoveným
cieľom projektu. Predpokladané výsledky a dopad realizovaných aktivít na cieľovú skupinu sú
kvantifikované a predkladatelia by mali navrhnúť spôsob ich merania.
personálne zabezpečenie projektu – projekt je dostatočne personálne zabezpečený zo strany
predkladateľa (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...)
realizovateľnosť – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok predkladateľmi úspešne
realizovateľné

finančná efektivita – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity
projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu projektu

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Na podporu najzaujímavejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií bude v rámci
programu prerozdelená celková suma 50 000 EUR.
Na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 EUR.
Finančné prostriedky je možné použiť na tieto výdavky spojené s realizáciou projektu:


náklady na materiály a pomôcky (kancelárske potreby, učebné pomôcky, literatúru, školiaci
materiál,
výtvarný
materiál,
ďalší
materiál
na
zabezpečenie
aktivít...)



organizačné výdavky (cestovné, vstupné, prenájom priestorov, prenájom techniky, poštovné,
propagácia, komunikačné náklady, tlač a kopírovanie, cestovné, ubytovanie a strava pre lektora v
prípade školení...)
Ak je súčasťou projektu exkurzia, je možné do rozpočtu zahrnúť cestovné a ubytovanie pre
účastníkov, avšak spolu do výšky max. 30% z plánovaného rozpočtu.



odmeny – Do rozpočtu je možné zahrnúť odmeny pre externých odborných lektorov,
maximálne však do výšky 30% z plánovaného rozpočtu. Do rozpočtu projektov predložených
pedagógmi je možné zahrnúť odmenu pre učiteľa – predkladateľa a realizátora projektu – vo
výške max. 200 EUR.
Grant nie je možné použiť na iné odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu projektu.

Finančné prostriedky nie sú určené na zakúpenie technického vybavenia (počítače, dataprojektory,
tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty a pod.), s výnimkou kúpy licencií na používanie vzdelávacích
počítačových programov, súvisiacich s projektom.
Finančná podpora na realizáciu projektu bude poskytnutá v jednej splátke (100%), ktorá bude uhradená
Nadáciou Orange žiadateľovi pred začiatkom realizácie projektu, po podpise darovacej zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
PREDKLADATEĽ PROJEKTU
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Autormi projektov sú samotní pedagógovia – projekt môže podávať 1 učiteľ alebo tím učiteľov v rámci
jednej školy. Predkladateľom projektu je učiteľ, resp. tím učiteľov zastupujúci školu, na ktorej pôsobí.
Zástupcovia pedagogického zboru jednej školy môžu v programe predložiť maximálne
2 projekty. Povinnou prílohou predloženého projektu je preto súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.
Mimovládne organizácie môžu predložiť maximálne 1 projekt. Finančnú podporu na jeden projekt
nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi, t.j. identický projekt
predložený pedagógom alebo tímom pedagógov, a zároveň mimovládnou organizáciou, nebude môcť
získať finančnú podporu dvakrát.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Grantový program sa otvára 25. augusta 2015.
Uzávierka prijímania projektov je 1. októbra 2015, do tohto dátumu do 24:00 hod. musia byť projekty vo
finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 27. októbra 2015 na webstránke Nadácie Orange,
zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Aktivity projektu je možné plánovať od polovice novembra 2015 do polovice júna 2016.
Záverečnú správu a vyúčtovanie projektu je potrebné odovzdať do 30. júna 2016.
SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Do programu Školy pre budúcnosť budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
www.nadaciaorange.egrant.sk a postupovať podľa týchto krokov:
1. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa žiadateľovi
o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť projekt.
2. Prihlásenie. Do on-line systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
3. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí on-line formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu projektu.
Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky (do 1.10. do 24:00) potrebné podať, kliknutím na tlačidlo
„odoslať“ v spodnej časti formulára. Odporúčame si počas vypĺňania formulára žiadosť priebežne ukladať.
Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do projektu vstupovať a
upravovať ho.
KONZULTÁCIE
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o., ktorí s
Nadáciou Orange grantový program administrujú.
Kontaktovať ich môžete:
- na e-mailovej adrese: info@nadaciaorange.sk
- na číslach: 0905 313 313, 0908 766 833
- alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred
si dohodnúť)
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak ste si nie
istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
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Príloha č. 10: Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť
Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť
P.č.

1

2

3

Názov predkladateľa

Cirkevná základná škola
Narnia

Gymnázium Bytča

Gymnázium Ivana Kraska
– Ivan Krasko Gimnázium

Názov projektu

Prvácke E-denníky

Kamarát Internet

Stop kyberšikane!
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Podporená
suma

Mesto

1 500 € Bratislava

1 165 € Bytča

1 151 €

Rimavská
Sobota

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Cirkevná základná škola Narnia v projekte Prvácke E-denníky bude v prváckych triedach v
Bratislave a v Pezinku zaznamenávať ich školyský život v e-podobe. Žiaci sa budú učiť vo
vybudovanom pc-roome, kde nie je počítač, ale reálne prostredie simulujúce grafické
štúdio, foldrovník a textové editory. Prváčikovaia svoje zážitky, návody, nápady fotia a
dokumentujú formou e-denníka a následne v tlačenej forme aj s učebnými materiálmi
ich dávajú do daru komunite sociálne znevýhodnených detí z triedy,ktorej vyhorela
škola. Projekt tak v realite deťom vytvorí systém, v ktorom sa následne budú bezpečne
pohybovať v e-svete. Finančné prostriedky budú použité na kancelárske pomôcky,
tlačové náklady na výrobu fyzickej verzie e-denníkov, cestovné a poštovné.

Žilinský

Žiaci vyšších ročníkov Gymnázium Bytča sa svojimi aktivitami v projekte Kamarát
Internet budú snažiť ukázať mladším spolužiakom a žiakom základných škôl v regióne,
rodičom, ale aj učiteľom, ako odhaliť u seba, alebo u kamaráta závislosť na počítači, či
mobile, ako s ňou bojovať a ako odhalit a bojovať s kyberšikanou. Cieľom aktivít je
komunikácia žiakov medzi sebou, hľadanie riešení na problémy súvisiace s bezpečnosťou
na internete a zapojenie sa k Svetovému dňu bez mobilu a Dňu pre bezpečnejší Internet.
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie lektorov, študijnú literatúru, tlač
materiálov a kancelárske potreby.

Žiaci gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote sa zapoja do projektových akcií
súvisiacich s problémom kyberšikanovania a svoje nadobudnuté vedomosti
sprostredkujú širokej verejnosti. V rámci realizácie projektu Stop kyberšikane! budú šíriť
povedomie o fenoméne kyberšikanovania, poukazujú na problém zverejňovania
Banskobystrický nežiadaných fotografií a bezpečného využívania internetu. Výsledkom projektu je
divadelné predstavenie pre materské školy, tvorba workshopov pre spolužiakov,
prezentácia fotoreportáže, krátkych správ, ako aj videa na webovej stránke školy a v
regionálnych portáloch. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie lektorov,
tlač materiálov, výroba bannera a kancelárske potreby.
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P.č.

4

5

6

Názov predkladateľa

Gymnázium Ladislava
Novomeského,
Tomášikova 2, 827 29
Bratislava

Gymnázium Mateja
Hrebendu Hnúšťa

Gymnázium sv. Edity
Steinovej Charkovská 1,
Košice

Názov projektu

Bol raz jeden
internet

Aby ste si v roku
2030 nemuseli
zmeniť meno!

SecurITy
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Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
Študenti Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave v rámci projektového
vyučovania na hodinách informatiky priblížia projektom Bol raz jeden internet
problematiku bezpečnosti internetu. Zábavnou a zároveň náučnou formou oslovia širokú
verejnosť, budú diskutovať a pripomínať nástrahy internetu. V rámci projektu
zorganizujú anketu a spracujú spätnú väzbu. Na záver pripravia prezentáciu výsledkov
projektu pred študentmi a učiteľmi školy, rodičmi a verejnosťou v aule školy. Finančné
prostriedky budú použité na materiál divadelných kostýmov a bábkového divadla, ďalej
na kancelárske potreby, tlač materiálov a cestovné pre skupinu anketárov.

1 046 € Bratislava

Bratislavský

1 490 € Hnúšťa

Projekt Aby ste si v roku 2030 nemuseli zmeniť meno! bude realizovaný na Gymnáziu
Mateja Hrebendu v Hnúšti a pozostáva z aktivít a kampaní zameraných na oboznámienie
študentov s nebezpečenstvami virtuálneho sveta a najčastejšími útokmi na osobné
údaje. Naučí ich pravidlá tvorby bezpečného hesla a bezpečnosti správania sa na
Banskobystrický
internete. Tiež absolvujú exkurziu do OLÚP Predná Hora kde sa zúčastnia besedy s
psychiatrom a s pacientmi liečenými na nelátkové závislosti. Finančné prostriedky budú
použité na zabezpečenie lektorov, cien do súťaže ePrezentiáca, cestovné náklady a na
výtvarný a kancelársky materiál.

1 500 € Košice

Košický

Projekt SecurITy sa zameriava na zavádzanie problematiky počítačovej bezpečnosti do
výučby pre najstarších študentov Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach na primeranej
odbornej úrovni. V rámci projektu sa rieši doplnenie informatickej knižnice o odborné
publikácie, ktoré sa použijú aj priamo vo vyučovaní. Najdôležitejšou aktivitou je inovácia
výučby projektovým vyučovaním, výstupom ktorého bude posterová prezentácia na
škole a nadväzujúca séria besied z odborníkmi z IT oblasti a odbornou exkurziou v
medzinárodnom dátovom centre. Na záver projektu pripravia študenti 5. ročníka
školenie pre učiteľov zamerané na aktualizáciu ich vedomostí z oblasti počítačovej
bezpečnosti. Finančné prostriedky budú použité na nákup knižných titulov do
informatickej knižnice, tlač posterov a školiacich materiálov, kancelárske pomôcky a na
cestovné náklady na exkurziu.
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P.č.

7

8

Názov predkladateľa

Klub priateľov zrakovo
postihnutej mládeže pri
SOŠ pre žiakov so
zrakovým postihnutím

Obchodná akadémia
Rožňava

Názov projektu

Aby bol internet len
našim pomocníkom

SAFER INTERNET
DAY 2016 v OA
Rožňava
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Podporená
suma

Mesto

1 480 € Levoča

1 200 € Rožňava

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
z Spojenej školy internátnej v Levoči bude realizovať projekt Aby bol internet len našim
pomocníkom. Projekt naučí žiakov predchádzať i efektívne riešiť problémové situácie, do
ktorých ich môže používanie internetu bez sebakontroly a reflexie dostať. Mladí ľudia so
zrakovým a telesným postihnutím sú skupinou, ktorá je v ešte väčšej miere ohrozená
týmito rizikami, keďže internet je v mnohých prípadoch jediným bezbariérovým
prostredím, do ktorého sa môžu poľahky dostať. Projekt bude realizovaný vo forme
projektového vyučovania na siedmych stretnutiach, pre učiteľov a žiakov, kde sa
postupne oboznámia s hrozbou kyberšikany, rizikami novodobých závislostí , zúčastnia
sa exkurzií (OLUP, Žakovce) a naučia sa identifikovať a diferencovať potenciálne
nebezpečenstvo pri používaní internetu. Finančné prostriedky budú použité na cestovné
náklady na exkurzie, výrobu roll-up bannerov, kancelárske pomôcky a materiál a tiež na
odbornú literatúru.

Košický

Študenti z Obchodnej akadémie Rožňava v rámci projektu SAFER INTERNET DAY 2016 v
OA Rožňava pripravia workshop s pozvanými odborníkmi zameraný na bezpečnosť
internetu. Touto akciou si pripomenú medzinárodný SAFER INTERNET DAY na ktorom
odprezentujú aj svoje vedomosti získané z doporučenej odbornej literatúry a predstavia
práce svojich spolužiakov (billboardy, plagáty, prezentácie a videá) na tému bezpečnosti
využívania internetu. Žiaci pod vedením koordinátorky vykonajú prieskum o internete a
bezpečnosti na ňom medzi účastníkmi workshopu a výsledky zverejnia na svojej stránke.
Z workshopu bude vytvorená brožúra, ktorú škola ponúkne rodičom na rodičovskom
združení. Finančné prostriedky budú použité na prenájom sály (škola nedisponuje
priestorom pre 300 ľudí), náklady spojené so zabezpečením odborných lektorov,
odmenu pre fotografa a kameramana, kancelárske pomôcky a materiál.
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P.č.

9

10

Názov predkladateľa

OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť
a prevenciu

Názov projektu

Školská prevencia
IT kriminality - ako
na to? (Sústredenie
školských
preventistov )

Spojená škola Nováky s
Internet náš
organizačnou zložkou SOŠ každodenný

SPSA EBG elokované
11 pracovisko Žiar nad
Hronom

BEZPEČNÝ ŽIVOT S
IKT
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Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

1 500 € Lučenec

Projekt Školská prevencia IT kriminality - ako na to? (Sústredenie školských preventistov)
je zameraný na stretnutie učiteľov - školských preventistov na celoslovenskej úrovni. OZ
PREVENTISTA - združenie pre bezpečnosť a prevenciu zorganizuje víkendové stretnutie
aktívnych učiteľov s cieľom ich ďalšieho vzdelávania a výmeny skúseností. Víkendu bude
predchádzať súťaž o najkreatívnejší Deň prevencie, ktorý bude vypísaný na 8.2.2016.
Učitelia - autori najkreatívnejších a najinšpiratívnejších projektov budú pozvaní na toto
víkendové sústredenie preventistov. Projekt má za účel vytvorenie širšej platformy pre
Banskobystrický
zvyšovanie bezpečnostného povedomia študentov škôl na celom Slovensku a v
neposlednom rade aj pedagógov i rodičov. Očakávaným výsledkom je zvýšenie
komunikácie rizikových faktorov a to nie je len výsostne charakteru "počítačových" rizík,
ale tiež orientácia záujmu na ďalšie patologické javy súvisiace s nekritickým a
neuváženým využívaním internetu a sociálnych sietí. Finančné prostriedky budú použité
na ubytovanie a stravu pre účastníkov víkendového sústredenia, kancelárske pomôcky a
materiál na vytvorenie konferenčného balíčka.

850 € Nováky

Už v názve projektu Internet náš každodenný sa odzrkadľuje vzťah človeka k internetu,
ktorý má svoje svetlé aj tmavé stránky. Avšak dajú sa rozpoznať? Na túto otázku sa
pokúsia odpovedať žiaci Spojenej školy Nováky v aktivitách zameraných na bezpečné
využívanie internetu. Svoje skúsenosti budú prezentovať svojim spolužiakom, rodičom a
učiteľom prostredníctvom besied, súťaží, výstavy a filmu. Hlavnou úlohou projektu bude
určenie "Desatora pravidiel" bezpečného využívania internetu. Keďže téma internetu je
mladým veľmi blízka, projekt bude realizovaný na základe ich vlastných zážitkov.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie odbornej literatúry, kancelárske
pomôcky a materiál.

850 €

Žiar nad
Hronom

Trenčiansky

Študenti súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémia EBG z elokovaného pracoviska
Žiar nad Hronom sa počas akcie Týždeň bezpečného používania IKT prostriedkov a
internetu formou workshopov, besied a aktivít oboznámia s problematikou bezpečného
využívania IKT a následne sa zapoja do prípravy kampane BEZPEČNÝ ŽIVOT S IKT a jej
Banskobystrický
loga, ktorú budú pripravovať svojpomocne pod vedením pedagógov školy. Vybraní
študenti po vyškolení pripravia PEER program, informačný materiál a sprievodný
materiál pre vrstovníkov na iných stredných školách. Finančné prostriedky budú použité
na zabezpečenie workshopu, tlače plagátov a letákov, kancelárske pomôcky a materiál.

81

P.č.

Názov predkladateľa

12 Stredná odborná škola

Stredná odborná škola
13 Juraja Ribaya, Bánovce
nad Bebravou

Stredná odborná škola,
14 Bystrická 4, 96681
Žarnovica

Názov projektu

Bargain Hunters
(Lovci zliav)

Spoločne proti
kyberšikane

Nástrahy
virtuálneho sveta
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Podporená
suma

Mesto

890 € Tisovec

Bánovce
1 008 € nad
Bebravou

650 € Žarnovica

Kraj

Anotácia projektu

Stredná odborná škola z Tisova chce realizáciou projektu Bargain Hunters (Lovci zľiav)
naučiť študentov orientovať sa v štátnych a medzinárodných inštitúciách, ktoré bránia
práva zákazníka. Naučiť ich aktívne brániť svoje práva ako zákazníka pri online
nakupovaní, bezpečnému internet bankingu, vysvetliť im potrebu bezpečného hesla a
Banskobystrický objasniť platobné procesory PayPal, Google Checkout alebo Click2Pay. Výstupom
projektu budú náučné videá, animácie, plagáty a interaktívny pracovný zošita na tému
bezpečné online nakupovanie a ich následná prezentácia, ukážky a poskytnutie videí aj
základným školám a klubu dôchodcov v Tisovci. Finančné prostriedky budú využité na
nákup kancelárskeho a výtvarného materiálu potrebného na tvorbu plagátov a letákov.

Trenčiansky

Cieľom projektu Spoločne proti kyberšikane je zvýšiť povedomie študentov Strednej
odbornej školy Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravouo o fenoméne kyberšikany. Žiaci
absolvujú besedu s odbornými pracovníčkami z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie na tému kyberšikana, workshop na tému "Spoločne proti
kyberšikane" s modelovými situáciami jednotlivých stupňov kyberšikany. Pod vedením
koordinátorky projektu študenti pripravia informačné materiály, vytvoria DVD na tému
ako eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na školách. Realizáciou projektu sa
očakáva, že žiaci, ktorí absolvujú pripravené aktivity, budú schopní lepšie rozpoznávať
hrozby a riziká a zároveň sa pred nimi chrániť. Finančné prostriedky budú použité na
zabezpečenie lektorov, občerstvenie účastníkov workshopu, tlač materiálov a
kancelárske potreby.

Projekt Nástrahy virtuálneho sveta je zameraný na žiakov 1. - 4. ročníka Strednej
odbornej školy v Žarnovici. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť žiakov o bezpečnom
internete a rizikách spojených s novými technológiami, aby žiaci pochopili, že internet je
nielen zdrojom informácií a kontaktov, ale aj veľkých rizík. Žiaci sa zapoja do
Banskobystrický projektových aktivít v rámci týždňa venovanému nástrahám virtuálneho sveta
(prednáška s odborníkom, workshop, rozhlasová relácia, tvorba letákov, posterov,
výstava prác, súťaž), v rámci ktorého sa bude propagovať aj Medzinárodný deň pre
bezpečnejší internet. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie lektorov, tlač
materiálov, kancelárske potreby a odmeny do súťaže pre žiakov.
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P.č.

15

16

17

Názov predkladateľa

Stredná umelecká škola
Trenčín

Súkromná stredná
odborná škola CA&TS

Súkromná základná škola
Bakomi

Názov projektu

Pošli to ďalej

Stop!

Realita alebo
Virtualita?
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Podporená
suma

Mesto

1 240 € Trenčín

553 € Prievidza

1 150 €

Banská
Štiavnica

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Žiaci Strednej umeleckej školy Trenčín odborov reklamná tvorba, propagačná grafika,
fotografický dizajn a animovaná tvorba počas realizáciu projektu Pošli to ďalej pod
odborným dohľadom pedagógov spracujú tému HOAX – poplašných a falošných správ na
internete. Výsledkom práce na projekte bude interaktívna výstava pre žiakov základných
škôl z Trenčína pod názvom „Pošli to ďalej“ v priestoroch SUŠ TN a V Centre voľného
času v Trenčíne, ktorá zodpovie otázky ako rozpoznať hoax, ako sa mu brániť a ako riešiť
ich následky. Žiaci budú prezentovať plagáty, fotografie, krátke videá a animované filmy,
informačné materiály, ktoré zhotovia na odborných predmetoch svojou aktívnou
účasťou pri použití inovatívnych metód a foriem vyučovania, zúčastnia sa odbornej
exkurzie v reklamnej agentúre, zorganizujú besedu s odborníkmi a pripravia hry a súťaže
na interaktívnu výstavu. Finančné prostriedky budú použité na tlač materiálov, odbornú
exkurziu a besedu, organizačné zabezpečenie výstavy.

Trenčiansky

Súkromná stredná odborná škola CA&TS v meste Prievidza vytvorí preventívny program
s názvom STOP! na tému vplyv komunikačných technológií a ochrana pred ich rizikami.
Súčasťou preventívneho programu bude náučné video, fotogaléria a preventívne
aktivity, ktoré budú študenti prezentovať na základných školách. Finančné prostriedky
budú použité na tlač plagátov, kancelárskeho a výtvarného materiálu.

Projekt Realita alebo Virtualita? je určený pre deti 1. - 4. ročníka Súkromnej základnej
škola Bakomi. Deti v projekte budú hľadať odpovede na otázky: "Čo všetko v realite
vnímame? Čo všetko z tejto reality sa nám vo virtualite stratí a skreslí? Čomu môžeš
veriť, čomu nie?". Odpovede budú deti nachádzať prostredníctvom pozorovania
očividných každodenných javov. Cieľom projektu je vybudovať u detí citlivosť, ostražitosť
Banskobystrický a opatrnosť voči virtualite, posilniť ich schopnosť kriticky myslieť. Okrem toho sa deti
naučia základy konštruktívnej práce s elektronickými zariadeniami, vytvoria si svoje prvé
tabuľky, grafy, animácie a prezentácie. Práca na projekte bude prepojením ich školského
a domáceho sveta, bude ich viesť k systematickosti v pozorovaní a pri práci. Finančné
prostriedky budú použité na honoráre lektorov, animačný software, odborné publikácie,
kancelársky a výtvarný materiál.
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P.č.

18

19

20

Názov predkladateľa

Súkromné gymnázium
Zvolen

Špeciálna základná škola
Odborárska 2, Košice

Názov projektu

Adolescenti vo
virtuálnom svete

Zoči-voči internetu

Bezpečne na
Špeciálna základná škola v
internete s
Hnúšti
denníkom radosti
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Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

1 499 € Zvolen

Súkromné Gymnázium PHA vo Zvolene chce projektom Adolescenti vo virtuálnom svete
u študentov vyvinúť kompetencie bezpečného využívania softvéru, hardvéru a internetu.
Výstupom projektu bude konferencia študentov a ich prezentácie, z ktorých budú
vydané závery k zlepšeniu komunikácie mladých vo virtuálnom svete. Obohatením
Banskobystrický konferencie budú odborníci z praxe, ktorí prejavili záujem podieľať sa na priebehu
konferencie s cieľom uplatnenia etických princípov súvisiacich s bezpečnosťou na
internete. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie edukačnej licencie,
výrobu propagačných a edukačných materiálov, na honoráre pre lektorov a prenájom
techniky na konferenciu.

740 € Košice

Košický

Učebné osnovy pre žiakov špeciálnych škôl neobsahujú prierezovú tému mediálna
výchova, tiež však pracujú s médiami. Kvôli jazykovým a sociálnym bariéram sú oni i ich
rodičia zraniteľnou skupinou. Cieľom aktivít projektu Zoči-voči internetu je
sprostredkovať celej komunite Špeciálnej základnej školy Odborárska 2 v Košiciach riziká
spojené s používaním internetu, kriticky posudzovať virtuálnu realitu a vyhnúť sa
ohrozeniam. Zároveň využiť médiá ako učebný zdroj na prepojenie učiva viacerých
predmetov a zapojenia celej komunity do realizácie celoškolského projektu. Projekt
bude rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti žiakov. V prvej aktivite žiakov 7.-9.
ročníka vyškolí IT špecialista, ako si poradiť s nástrahami na internete. Vyškolení žiaci
formou rovesníckeho vzdelávania posunú informácie mladším žiakom. Rodičov zase
poinformuje psychológ o nekalých ponukách na prácu na internete a prevencii. V tretej,
spoločnej aktivite bude celá komunita školy pracovať na exteriérovej mape sveta. Dianie
zachytia žiaci v projektových novinách (infovitrína), ktoré si sami budú tvoriť a na www
stránke školy. Finančné prostriedky budú využité na zabezpečenie lektorov, infovitrínu,
farby na exteriérovú mapu a kancelárske potreby.

600 € Hnúšťa

Žiaci Špeciálna základná škola v Hnúšti budú poučení o rizikách, ktoré im s používaním
internetu hrozia, a tiež o spôsoboch, ako sa im účinne brániť. Hravou formou sa v rámci
projektu Bezpečne na internete s denníkom radosti naučia využívať internet účelne a
bezpečne. Budú sa podieľať na tvorbe webovej stránky a vytvoria si Denník radosti,
Banskobystrický ktorého najzaujímavejšie časti budú prostredníctvom internetu zdieľať so širokou
verejnosťou. Žiaci sa naučia pracovať a tvoriť v jednoduchých online makeroch,
textových a obrázkových editoroch, zúčastnia sa besedy na tému: (NE)Bezpečne na
internete. Finančné prostriedky budú použité na tlač materiálov, kancelárske a výtvarné
potreby.
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Názov predkladateľa

21 TANDEM, n.o.

22

Vzdelávacie združenie
Gaudeamus

23 Základná škola

Názov projektu

Virtuálna Intímna
Zóna

Rozhovory bez
emócií - nie sme
roboty

Dôveruj, ale overuj

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

1 300 € Komárno

524 € Sereď

600 € Prievidza

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Zámerom projektu Virtuálna Intímna Zóna od neziskovej organizácie TANDEM, n.o. je
posilniť zodpovedný prístup mladých ľudí v používaní internetu a v zaobchádzaní sa s
vlastnými osobnými údajmi a súkromnými informáciami. Projekt sa bude realizovať v
rámci spojenej cirkevnej školy Marianum s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne.
Cieľom je ukázať im zrkadlo ich nevhodného správania na online médiách, upozorniť ich
na následky nezodpovedného prístupu k video nahrávkam a naučiť ich zodpovedne
používať internet. V rámci projektu chceme zapojiť aj samotných žiakov do kampane za
bezpečnejší internet a cez túto tému im sprostredkovať zručnosti a vedomosti o
plánovaní a realizovaní projektov. Finančné prostriedky budú použité na školiaci materiál
a pomôcky, organizačné a logistické zabezpečenie workshopu a tiež odmeny pre
lektorov.

Trnavský

Cieľom projektu vzdelávacieho združenie Gaudeamus je zapojiť žiakov do diskusie o
pozitívnom a negatívnom vplyve internetu na život. Podnietiť študentov z Gymnázia
Vojtecha Mihálika v Seredi k zamysleniu sa nad využívaním sociálnych sietí - ich vplyvom
na rozhodovanie, konanie a formovanie človeka a trávenie voľného času. V rámci
projektu Rozhovory bez emócií - nie sme roboty na hodinách slovenského jazyka na
základe podnetov z workshopu a diskusií z hodín informatiky budú žiaci kvinty a sexty
písať slohové práce, ktoré budú i obrazovo editované a vytlačené na hodinách
informatiky. Hlasovaním vybraté najlepšie práce budú zverejnené v školskom časopise i
v jeho elektronickej verzii a na tematickom billboarde. Žiaci prímy na hodinách
slovenského jazyka a informatiky vytvoria tematické záložky do kníh. Finančné
prostriedky budú použité tlač materiálov a kancelárske a propagačné potreby.

Trenčiansky

Projekt Dôveruj, ale overuj je určený pre žiakov 3. ročníka Základnej školy na Ul. S.
Chalupku v Prievidzi, ktorí budú nadobúdať svoje nové vedomosti nielen z internetu, ale
budú si ich overovať v knihách z Mestskej knižnice. Žiakom bude po prebratí učiva na
hodinách prírodovedy daná kontrolná otázka. Na jej vyriešenie môžu použiť internet, ale
overia si jej správnosť aj v knižnici v inom zdroji - knihy, atlasy. Svoje vedomosti
kreatívne spracujú tému na hodine výtvarnej výchovy na poster. Poster následne
odprezentujú na vyučujúcich hodinách prírodovedy a o svojich vedátorských aktivitách
budú informovať spolužiakov v školskom časopise a rodičov na stránke školy. Finančné
prostriedky budú použité na kancelárske a výtvarné potreby, propagačné materiály.
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Názov predkladateľa

24 Základná škola

25 Základná škola

26

Základná škola Horné
Semerovce

Názov projektu

e-Ľudové rozprávky

Nestraťme hlavu v
mobile

Ako sme unikli
nástrahám

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

1 000 € Humenné

1 000 €

1 500 €

Stará
Ľubovňa

Horné
Semerovce

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

Hlavným cieľom projektu e-Ľudové rozprávky je inovácia zaužívaných metód a foriem
vyučovania prostredníctvom projektového, problémového, zážitkového vyučovania a
dramatického vyučovania, ktoré umožnia žiakom prirodzenejším spôsobom získavať
vedomosti a zručnosti v oblasti digitálnej gramotnosti a bezpečného používania
moderných komunikačných technológií. Projekt sa bude realizovať na Základnej škole
Dargovských hrdinov 19 v Humennom v rámci vyučovania predmetov slovenský jazyk a
literatúra, výtvarná výchova a tvorba projektov. Žiaci sa pokúsia o rekonštrukciu
tradičných slovenských rozprávok ich prepísaním do jazyka súčasnej generácie a
následnou dramatizáciou, o čom prinesú podrobnú reportáž prostredníctvom
vytvorených televíznych relácií publikovaných na školskej web stránke. Finančné
prostriedky budú použité na nákup aplikácií Apple Store gift card potrebných pre úpravu
a tvorbu videí, kancelárske a výtvarné potreby.

Prešovský

Žiaci Základnej školy na Levočskej ulici v Starej Ľubovni v rámci projektu Nestraťme
hlavu v mobile realizáciou vlastného prieskumu zistia, ako často a prečo používajú mobil.
O nástrahách mobilov sa dozvedia z besied a workshopov s odbornými pracovníkmi
RÚVZ, CPPPaP a Polície, ako aj na inovatívnych hodinách matematiky, slovenského
jazyka a literatúry, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky a cudzích jazykov.
V rámci projektu vytvoria plagáty, informačné letáky, omaľovanky, záložky pre mladších
spolužiakov, zapoja sa do výtvarnej a literárnej súťaže. Prostredníctvom športovorelaxačného dopoludnia v rámci Svetového dňa bez mobilu predložia ostatným
spolužiakom burzu nápadov ako tráviť voľný čas, prednesú výsledky prieskumu na škole,
naučia ostatných žiakov vlastnú skomponovanú pieseň, či uvidia výstavku starých
mobilov. Očakávaným výsledkom je uvedomenie si rizík a nebezpečenstva závislosti od
mobilov, ktoré už nebudú na prvom mieste v hierarchii hodnôt žiakov. Finančné
prostriedky budú použité na tlač materiálov, zakúpenie učebných pomôcok,
kancelárskych a školských potrieb, na odmenu pre súťažiacich žiakov a koordinátora
projektu.

Nitriansky

Základná škola Horné Semerovce projektom Ako sme unikli nástrahám svojimi aktivitami
učí deti, aké nebezpečenstvá skrývajú technické vymoženosti, ktoré sú ich
každodennými spoločníkmi. Jeho snahou je naučiť deti správne reagovať v krízových
situáciách. V škole sa objavuje Telkáčik, zlý Interneto, Knihomoľ, aby deťom ukázali čo
áno a čo nie. Učenie je zábava, vedomosti sú cenným pomocníkom na ceste životom.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie kníh, spoločenských hier, tlač
materiálov, na kúpu výtvarného materiálu a kancelárskych potrieb a odmenu pre
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Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
koordinátora projektu.

27

28

Základná škola J. A.
Digitálne stopy
Komenského Veľký Meder

Základná škola J. J. Thurzu
ROZPRÁVAJME SA
Detva

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

1 075 €

Veľký
Meder

1 500 € Detva

Trnavský

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka so Základnej školy J. A. Komenského vo Veľkom
Mederi , na hodinách informatiky a slovenského jazyka v projekte Digitálne stopy
vytvoria prezentácie, aplikácie a letáky o digitálny stopách ktoré zanechávame,
prevencii predchádzania rizikového zdieľania a pomoci v prípade negatívnych prejavov.
Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa základných škôl v meste, stredných
škôl (OA a gymnázium), rodičia a ostatní záujemcovia o prevenciu bezpečného
surfovania a zdieľania informácií o sebe. Vytvorené aplikácie pre smartfóny budú
zdieľané na internete. Propagácia žiackych prác a propagačných materiálov bude
zabezpečená na internete, v miestnej tlači, na miestnych školách a médiách. Finančné
prostriedky budú použité na zakúpenie odbornej literatúry, tlač materiálov, samolepiek
a roll-upov, na kúpu materiálu pre tvorivú dielňu a kancelárskych potrieb.

Cieľom projektu Rozprávajme sa skúma autentické skúsenosti žiakov 9. ročníkov
Základnej školy J. J. Thurzu v Detve, ich emócie a postoje vo vzťahu k on-line svetu. V
prvej fáze projektu formou autobiografických výtvarných výpovedí smeruje projekt
nahliadnutím do vnútra (tvorba Denníka internetového dieťaťa), v druhej fáze analyzuje
a štatisticky vyhodnocuje výsledky vopred pripravených dotazníkov. Spojením všetkých
Banskobystrický
nadobudnutých hodnôt hľadá riešenia a analyzuje aktuálnu situáciu. V poslednej fáze
žiaci vytvárajú svoj vlastný bezpečný priestor, ktorý má byť podnetom pre zlepšenie
komunikácie medzi žiakmi a zlepšenie ich vzájomných vzťahov, ktoré sú odrazovým
mostíkom do vzťahov v on-line svete. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie
drevených paliet, sedacích vakov a podušiek.
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Názov predkladateľa

29 Základná škola Kladzany

30 Základná škola Korňa

Názov projektu

Dva svety

Aby sme boli v
bezpečí.

31 Základná škola Kulíškova 8 IKT pre a proti

32

Základná škola Ľudovíta
Fullu

Full TV

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

420 € Kladzany

660 € Korňa

851 € Bratislava

1 330 € Košice

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

Zámerom projektu Dva svety Základnej školy v Kladzanoch je priblížiť žiakom dva svety.
Svet jednoduchý, prostý, nie ľahký, ale spätý s prírodou a zvieratami. Druhý svet
počítačov, mobilov, internetu, bez ktorého si dnes svoj život nevieme predstaviť. Cieľom
je nenásilne dospieť k hlavnej myšlienke tohto projektu - poučiť deti o
nebezpečenstvách pri nerozumnom používaní komunikačnej technológie. Tým predísť
nepríjemným situáciám a rizikám. Žiaci vytvoria pravidlá bezpečného správania sa na
internete a poučení v tejto oblasti budú aj rodičia žiakov. Finančné prostriedky budú
použité na odmeny pre odborných lektorov, kancelárske potreby a výrobu fotografií.

Žilinský

Základná škola Korň chce realizáciou projektu Aby sme boli v bezpečí podporiť žiakov
ktorý sú obetami kyberšikany. Prostredníctvom projektového vyučovania sa snažia
oboznámiť žiakov s možnosťou prevencie v tejto oblasti. Jednotlivými aktivitami sa
snažili osloviť širokú verejnosť a zvyšovať povedomie bezpečného správania sa na
komunikačných internetových kanáloch. Realizáciou projektu budú vytvorené nové
propagačné materiály, náučná prezentácia a náučná brožúra, ktoré budú slúžiť ako
osvetový materiál k danej problematike. Finančné prostriedky budú použité hlavne na
kúpu odbornej náučnej literatúry a ďalej na zakúpenie výtvarných a kancelárskych
potrieb.

Bratislavský

Základná škola Kulíškova v Bratislave realizáciou projektu IKT pre a proti ukáže žiakom
ako efektívne využívať IKT a iné technické novinky. Aby moderné technológie boli deťom
nápomocné a neslúžili len ako zlodeji času, nekontrolovanej zábavy a rôznych rizík a
ohrození. Finančné prostriedky budú použité zakúpenie výtvarných a kancelárskych
potrieb.

Košický

Žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach budú v spolupráci s
odbornými lektormi na hodinách mediálnej výchovy pripravovať rozhovory, ankety,
riporty i správy tematicky venované nástrahám i výhodám používania mobilov, tabletov
vo voľnom čase i na vyučovaní. Výstupy projektu Full TV budú pravidelne odvysielané v
školskej televízii. Cieľom je obohatiť vyučovanie mediálnej výchovy o praktické
skúsenosti, rozvíjať kritické myslenie pri hľadaní či získavaní informácií a názorov a
budovať zodpovednosť za odvysielané mediálne obsahy. Súčasťou projektových aktivít je
mediálna konferencia pre žiakov 2. stupňa i rodičov. Finančné prostriedky budú použité
na propagáciu projektových aktivít v podobe plagátov, bulletin - školiaci materiál pre
účastníkov konferencie a odmeny pre externých lektorov.
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Názov predkladateľa

Základná škola Pavla
33 Križku, Ul.P.Križku 392/8
Kremnica

Základná škola Pavla
34 Országha Hviezdoslava
Trstená

Základná škola s
35 materskou školou F. J.
Fugu Vinné

Názov projektu

Letom svetom s
tabletom

Budeme sa spolu
diviť aké tu máme
divy a to aj bez
ctrl+c a ctrl+v

Veselo i vážne
facebookovým
svetom

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

900 € Kremnica

1 500 € Trstená

150 € Vinné

Kraj

Anotácia projektu

Projekt Letom svetom s tabletom je dobrodružným výletom žiakov ZŠ Pavla Križku v
Kremnici. Žiaci vytvoria internetový časopis, natočia video z literárnej exkurzie, zhotovia
fotodokumentáciu o svojom meste. Prečítajú e-knihy a vyskúšajú nové výučbové
programy. O bezpečnom využívaní informačných technológií ich poučia psychológovia.
Banskobystrický Získané poznatky spracujú formou náučných tabúľ, ktoré dotvoria interiér počítačovej
učebne. Žiaci získajú z uskutočnených aktivít nielen veľa zážitkov, ale i poznanie, že svet
je jedno krásne miesto, ak sa naučia čeliť jeho nástrahám. Finančné prostriedky budú
použité na kúpu e-kníh, výučbového programu, odbornej literatúry, odmien pre lektorov
a výtvarný materiál.

Žilinský

Projekt je zameraný na žiakov druhého a štvrtého ročníka základnej školy Pavla
Országha Hviezdoslava v Trstenej. Cieľom projektu Budeme sa spolu diviť aké tu máme
divy a to aj bez ctrl+c a ctrl+v je aby deti spoznali svoj región, objavia jeho krásy,
dominanty a jeho jedinečnosť. Tvorivými a problémovými úlohami sa naučia vnímať
bohatstvo svojho rodného regiónu, objavia najkrajšie a najvzácnejšie divy Oravy a svoje
skúsenosti a zážitky budú interpretovať prostredníctvom elektronickej knihy ďalším
žiakom, ktorí sa rozhodnú spoznávať tento región. Deti budú pracovať na úlohách, ktoré
následne v reálnom živote aj využijú a tak si budú môcť overiť správnosť svojho riešenia.
Finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s exkurziami, kancelársky a
výtvarný materiál.

Košický

Projekt je určený pre žiakov 7. a 8. ročníka základnej školy vo Vínnom, ktorí na
mediálnej výchove vytvoria scenár na tému projektu Veselo i vážne facebookovým
svetom. Pre spolužiakov a rodičov nacvičia krátke divadlo. Pre lepšie prepojenie s témou
sa využijú plagáty vytvorené na hodinách výtvarnej výchovy a naučia sa pripraviť
putovnú výstavu. Internetová kniha, ktorú sa naučia vytvoriť na hodinách informatickej
výchovy bude slúžiť na propagovanie tejto aktivity. Odohrané divadelné predstavenia a
výstava na susedných školách otvoria túto tému a dajú žiakom malé rady na bezpečné
používane facebooku. Finančné prostriedky poslúžia na výtvarný materiál a cestovné.
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Názov predkladateľa

Základná škola s
36 materskou školou Angely
Merici

Základná škola s
37 materskou školou Lokca
71

Názov projektu

Deti v sieti

Deti v sieti

Základná škola s
38 materskou školou Rudolfa Školská televízia
Dilonga

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

300 € Trnava

1 000 € Lokca

1 200 € Trstená

Kraj

Anotácia projektu

Trnavský

V rámci projektu Deti v sieti sa žiaci 5.-8. ročníka zo základnej školy s materskou školou v
Angely Merici sa zapoja do aktivít na hodinách informatiky. Cieľom je učiť žiakov
spolupracovať, prijať iný názor. Vytvoria dotazník pre rodičov ako využívajú internet a
pripravia desatoro správneho používania internetu. Pomocou vybraných nástrojov
vytvoria výučbové materiály pre mladších spolužiakov. Výstupom z projektu bude
samostatné číslo školského časopisu, výstava na koncoročnom festivale, zverejnenie na
web stránke školy. Použitie finančných prostriedkov bude zamerané na tlač materiálov,
kancelárske potreby a získanie výučbových softvérov.

Žilinský

Žiaci 5. až 9. ročníka zo základnej školy s materskou školou v Lokci v rámci projektu Deti
v sieti, budú oboznámení s rizikami internetu, sociálnych sietí, kyberšikany a závislosti od
multimédií. Zároveň si vyskúšajú, ako môžu zmysluplne a zodpovedne využívať
počítačovú technológiu.Všetky výstupy budú zaslané v elektronickej podobe aj žiakom
partnerskej školy v Bohdanovciach. Finančné prostriedky budú použité na nákup
licencie pre vzdelávací program LanSchool, cestovné náklady spojené s exkurziou,
výtvarný materiál na tvorbu a tlač plagátov a nákup lega.

Žilinský

Žiaci 5. - 9. ročníka Základnej školy v Trstenej v rámci projektu Školská televízia budú
počas celého školského roka vytvárať dokumenty a relácie, na učiteľmi zadané témy.
Súčasťou projektu budú aj správy, v ktorých budú žiacke tímy v zložení kameraman,
redaktor, moderátor, strihač, osvetľovač a zvukár, vytvárať prehľad o dianí na škole.
Správy budú prebiehať na televíznej obrazovke, ktorá bude umiestnená na chodbe školy.
Na záver projektu budú najlepšie príspevky ocenené na slávnostnom galavečeri, kde sa
školská televízia bude prezentovať pred rodičmi a verejnosťou. Finančné prostriedky
budú použité na náklady spojené s exkurziami, kancelársky a výtvarný materiál.
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P.č.

Názov predkladateľa

Základná škola s
materskou školou sv.
39
Dominika Savia Dubnica
nad Váhom

Základná škola s
40 materskou školou, Krivec
1355, Hriňová

Základná škola s
41 materskou školou,
Prakovce 307

Názov projektu

Bezpečne vo
virtuálnom svete

Virtuálny svet v
sociálnej reklame

Oáza bezpečného
internetu

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

1 200 €

Mesto

Kraj

Dubnica nad
Trenčiansky
Váhom

1 000 € Hriňová

1 166 € Prakovce

Anotácia projektu
Prostredníctvom projektu Bezpečne vo virtuálnom svete sa žiaci zo základnej školy s
materskou školou sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom oboznámia predovšetkým s
pozitívnymi možnosťami využitia moderných informačno-komunikačných technológií a
ich bezpečným používaním. Na propagáciu vytvoria školský časopis, pracovný list pre
žiakov 1. stupňa, informačné letáky a infopanely. Nacvičia si dramatizáciu fiktívneho
rozhovoru Ľudovíta Štúra s mladými ľuďmi súčasnej doby o moderných komunikačných
technológiách. Zorganizujú videokonferenciu s partnerskou českou školou spojenou so
súťažným kvízom zameraným na klady a zápory využívania informačno-komunikačných
technológií a reklamy. Výstupy projektu budú prezentované pred širokou verejnosťou s
účasťou regionálnej televízie a redaktora mestských novín. Finančné prostriedky budú
využité na exkurziu do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, na kancelárske potreby a
výtvarný materiál.

Projekt Virtuálny svet v sociálnej reklame je určený pre žiakov 8.-9. ročníka základnej
školy s materskou školou v Hriňovej. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom
sociálnej reklamy ponúknuť riešenia o možných rizikách a nástrahách spojených s
používaním moderných technológií. V rámci projektu budú žiaci pracovať na 5 aktivitách,
Banskobystrický
ktoré sú zamerané na prevenciu, vzdelávanie, propagáciu a tvorivosť. Výstupom
projektu budú letáky, reklamné tabule so sloganmi, plagáty a edukačné video. Finančné
prostriedky budú využité na výrobu a tlač plagátov a roll-upu, kancelárske potreby a
výtvarný materiál.

Košický

Projekt Oáza bezpečného internetu realizovaný na Základnej škole s materskou v
Prakovciach znamená prechod od teórie k praxi. Prináša softvérové zabezpečenie
najvyužívanejšej počítačovej učebne a tým aj ochranu žiakov, rovnako ako aj
zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu. Žiaci 9. ročníka vytvárajú
informačný materiál určený žiakom školy, ich rodičom a širokej verejnosti. O projekte a
využívaní nových komunikačných technológií a ochrane pred ich rizikami bude verejnosť
informovaná prostredníctvom školského časopisu Priatelia, webovej stránky školy a
obce. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie počítačovej učebne softvérom
Lanschool, odborného lektora pre celoškolskú prednášku a diskusiu, tlač informačnej
brožúrky a posterov.
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P.č.

Názov predkladateľa

Základná škola s
42 materskou školou,
Rakovec nad Ondavou 2

43

44

45

Názov projektu

Pavučina

Základná škola, Angyalova Internetový svet
ulica 401/26, Kremnica
pod kontrolou

Základná škola, Kubranská Moderne a
80, 911 01 Trenčín
bezpečne

Základná škola, Námestie
mladosti 1, Žilina

Internet bezpečný, či
nebezpečný svet

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu
Projekt Pavučina je určený pre žiakov druhého stupňa Základnej školy s materskou
školou v Rakovciach nad Ondavou. Cieľom projektu je vytvoriť súbor pravidiel pre žiakov
a rodičov k bezpečnej práci na internete, kyberhliadky, ktoré budú preventívne pôsobiť
medzi žiakmi v rámci rovesníckeho vzdelávania. Výtvarná súťaž, scénka a besedy s
odborníkmi prispejú k zvýšeniu povedomia žiakov v rámci bezpečného internetu.
Finančné prostriedky budú požité na zakúpenie kníh, cestovné na exkurziu a kancelárske
potreby.

Rakovec
1 190 € nad
Ondavou

Košický

1 000 € Kremnica

Cieľom projektu Internetový svet pod kontrolou realizovaného na základnej škole v
Kremnici je, aby sa žiaci naučili zodpovedne a bezpečne správať pri využívaní nových
komunikačných technológií. Žiaci vyšších ročníkov poskytnú svoje vedomosti, skúsenosti
Banskobystrický a zážitky prostredníctvom videí a prezentácií mladším spolužiakom, rodičom a učiteľom.
Natočené videá a vytvorené prezentácie sa stanú učebnými pomôckami na DVD
nosičoch a na webovej stránke našej školy. Finančné prostriedky budú použité na nákup
softvéru na tvorbu a úpravu videa, prenájom kamery a kancelárske potreby.

750 € Trenčín

512 € Žilina- Hájik

Trenčiansky

Projekt Moderne a bezpečne realizovaný na základnej škole Trenčíne, prinesie žiakom 3.
- 7. ročníka poznatky zamerané na tému riziká používania nových informačných a
komunikačných technológií a kyberšikany. Žiaci spracujú informácie v papierovej alebo
grafickej podobe a následne odprezentujú svojim spolužiakom. Plagáty budú zverejnené
a vystavené v priestoroch školy na špeciálnych nástenkách. Zároveň budú žiaci mať
možnosť spoznať nové možnosti využívania moderných informačných a komunikačných
technológií prostredníctvom modernej vyučovacej pomôcky - Lego robot, na ktorej budú
demonštrovať svoje kritické myslenie, vyskúšajú si problémové vyučovanie a získajú
možnosť zúčastniť sa medzinárodnej súťaže Trenčiansky robotický deň. Finančné
prostriedky budú použité na cestovné náklady, tlač veľkoplošných plagátov, LEGO
robota, na výtvarné a kancelárske pomôcky.

Žilinský

Projekt Internet - bezpečný, či nebezpečný svet podporuje dôležitú súčasť prevencie a
osvety so zameraním sa na problematiku kyberšikany. Cieľom projektu je aby žiaci
Základnej školy Námestie mladosti 1 v Žiline dokázali vytvoriť vhodné materiály,
prezentáciu pre rovesníkov a rozpoznali nástrahy internetu. Aby sa naučili brániť,
pohotovo reagovať na problémy a svoje poznatky aplikovali v rámci peer skupiny.
Informácie sa sprístupnia aj širšej verejnosti – rodičom a zamestnancom školy. Finančné
prostriedky budú použité na výtvarný materiál, kancelárske potreby a odmeny pre
žiakov a učiteľov.
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P.č.

46

Názov predkladateľa

Základná škola, Školská
389, Sačurov

Základná škola, Ul. Dr.
47 Janského č. 2, Žiar nad
Hronom

48 ZŠ s MŠ Cinobaňa

49 ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné

Názov projektu

Animals are great
friends

Nebojím sa
internetu

Net-art alebo Ako
sa nezapliesť do
"siete"

PC na smetisko deti na ihrisko?

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

1 400 € Sačurov

440 €

Žiar nad
Hronom

1 200 € Cinobaňa

540 € Vinné

Kraj

Prešovský

Anotácia projektu
Projekt Animals are great friends má pomôcť žiakom 6. ročníka základnej školy v
Sačurove zvládnuť gramatiku prítomného jednoduchého a priebehového času. Pomocou
využitia sociálnej siete Facebook, ako nového komunikačného prostriedku medzi
učiteľom a žiakom, kde budú žiaci vzájomne zdieľať jednotlivé výstupy - plagáty, krátke
videá, prezentácie a rozprávky o zvieratkách a zároveň diskutovať s učiteľom a vzdelávať
sa. Cieľom je nielen zlepšenie komunikačných schopností a zvýšenie záujmu o učenie sa
anglického jazyka, ale aj metódou zážitkového učenia rozvoj emocionálnej stránky
žiakov, kreatívneho myslenia a trvalejšie zapamätania si učiva. Finančné prostriedky sú
určené na nákup edukačných pomôcok pri výučbe anglického jazyka, výtvarné a
kancelárske pomôcky a materiál.

Projekt Nebojím sa internetu je zameraný na bezpečnosť detí a mládeže, v oblasti
internetu, mobilov a nových technológií. Aktivity sú určené pre žiakov z rôznych ročníkov
zo základnej školy v Žiary nad Hronom, pričom chcú prepojiť aktivitu starších žiakov s
Banskobystrický mladšími žiakmi formou rovesníckeho vyučovania. Výstupom projektu bude videorozprávka s tematikou rizík internetu a zhotovenie hravého koberca s hrou "Šikovnejší
vyhráva". Finančné prostriedky budú použité na náklady na exkurziu, kancelárske
potreby a zakúpenie koberca.
Hlavným cieľom projektu Net-art alebo Ako sa nezapliesť do "siete" bude zabezpečenie
osvety medzi ľuďmi pútavým a nenásilným spôsobom. Po oboznámení sa so základnými
pravidlami netikety žiaci základnej školy Cinobaňa nacvičia pútavé divadelné
predstavenie poučného charakteru, v ktorom poukážu na tienisté stránky internetu.
Banskobystrický
Predstavenie bude moderné a kontroverzné, aby bolo blízke detskému divákovi. Žiaci
zrealizujú malé turné po školách v okolí. Finančné prostriedky budú použité na výrobu
kostýmov, kancelársky a výtvarný materiál a cestovné výdavky spojené s divadelným
turné.

Košický

Projekt PC na smetisko - deti na ihrisko? poukazuje na nevyhnutnosť informačných
technológií v modernom svete, no zároveň vyzdvihuje hodnoty skutočného priateľstva a
ľudského kontaktu. Interaktívnym vyučovaním a inovatívnymi metódami žiaci zo
Základnej školy F. J. Fugu Vinné získajú väčšie poznatky o bezpečnom používaní
internetu, zoznámia sa s hrozbou vzniku závislosti na počítači, počítačových hrách,
mobile, spoznajú klady a zápory virtuálneho sveta. Plánovanými aktivitami (tvorba
rozhlasovej relácie, plagátov, článkov, fotografická súťaž) sa rozvinie osobnosť žiakov.
Finančné prostriedky budú použité na výrubu plagátov, náklady spojené s organizáciu
futbalového turnaja a fotografickej súťaže, kancelársky a výtvarný materiál.
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P.č.

50

Názov predkladateľa

ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola
és Óvoda Vlčany

Názov projektu

Páchateľ alebo obeť

SPOLU:

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
suma

Mesto

730 € Vlčany

Kraj

Nitriansky

Anotácia projektu
Projekt Páchateľ alebo obeť je zameraný pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ s MŠ s VJM
Alapiskola és Óvoda z obce Vlčany, pre ich rodičov a tiež pre širokú verejnosť. Aktivity sú
rozdelené podľa veku a záujmu žiakov a ostatných účastníkov projektu, avšak všetky sú
zamerané na bezpečnosť používania nových komunikačných technológií. Vytvorená
brožúra s DVD bude nápomocná aj ostatným školám a pedagógom. Finančné prostriedky
budú požité na tlač brožú a výrobu DVD, kancelársky a výtvarný materiál.

50 000 €
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Príloha č. 11: Zoznam podporených štipendistov v programe Štipendium pre znevýhodnených
Zoznam podporených v programe Štipendium pre znevýhodnených
P. č.

1

2

Meno a
priezvisko
študenta

Bohdan Kadlečík

Dominika
Balabánová

Mesto

Snina

Myjava

Kraj

Výška
priznaného
štipendia

Anotácia

Prešovský

Bohdan Kadlečík je napriek svojmu postihnutiu cieľavedomý a úspešný študent
Prešovskej univerzity. Je to vozíčkar s vážnymi zrakovými problémami. Podstúpil
niekoľko operácií očí, no bohužiaľ o zrak aj tak prišiel. Bohdan má postihnuté horné
aj dolné končatiny a niekoľkokrát prekonal zápal pľúc. V júni 2014 úspešne ukončil
bakalársky stupeň a v súčasnosti študuje druhý ročník magisterského stupňa
500,00 €
Prešovskej univerzity na Fakulte prírodných a humanitných vied. Pri štúdiu používa
najmä diktafón, učí sa prostredníctvom zvukových nahrávok, zvukových učebníc a
používa notebook s hlasovým výstupom. Štipendium by mu pomohlo zaplatiť aj
internetové pripojenie, ktoré je v dnešnej dobe nevyhnutné pre získavanie nových
informácií. Potrebuje taktiež tlačiť, skenovať a kopírovať študijné materiály.

Trenčiansky

Dominika je slabozraká študentka s vrodenou diagnózou dystrofia sietnice a
potrebuje špeciálne pomôcky na zväčšovanie textu. Má náročné štúdium na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky. Štúdiu venuje zvýšené úsilie kvôli svojmu
zrakovému hendikepu. Učebné pomôcky na univerzite nie sú prispôsobené pre
slabozrakých študentov aj keď v súčasnosti sú úž niektoré dostupné aj v e-formáte.
Aktuálne je v druhom inžinierskom ročníku a píše diplomovú prácu s názvom Vývoj
výnosnosti dlhopisov a štátneho dlhu krajín eurozóny v rokoch 2005 - 2014, kde sa
500,00 €
venujem analýze dát z finančnej matematiky prepojenej s politickými a ekonomickými
rozhodnutiami krajín eurozóny. Popri štúdiu pracuje aj v Študentskej komore
Akademického senátu FMFI, kde sa stala jeho podpredsedníčkou. Momentálne sa
aktívne venuje aj štúdiu jazykov: nemecký, španielsky a ruský jazyk. Štipendium by
jej pomohlo hlavne pri odbremenení rozpočtu pri tlačení, skenovaní a kopírovaní
študijných materiálov, poznámok a prednášok v upravených formách, väzbe
diplomových prác a nákupe odbornej literatúry potrebnej pri štúdiu.
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P. č.

3

4

5

Meno a
priezvisko
študenta

Emília
Demeterová

Ján Havetta

Mesto

Tornaľa Starňa

Malé Vozokany

Mária Horváthová Veľká Mača

Kraj

Výška
priznaného
štipendia

Anotácia

Banskobystrický

Emília Demeterová je odmalička ťažko zdravotne postihnutá - narodila sa detskou
mozgovou obrnou. Má však dostatok síl bojovať, nevzdávať sa a veľkú chuť
študovať. Po úspešnom ukončení strednej školy v súčasnosti pokračuje v štúdiu na
Prešovskej Univerzite kde študuje psychológiu.
Čo sa týka jej budúcej profilácie v odbore, najviac ju zaujímajú dve odvetvia
psychológie: detská psychológia a klinická psychológia. Po skončení bakalárskeho
500,00 €
stupňa štúdia by chcela pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni a trúfa si aj na
doktorát zo psychológie. Štipendium pre znevýhodnených použije hlavne na
uhradenie ubytovania na internáte a stravy, ktoré sú najnákladnejšími položkami
rodinného rozpočtu spojeného s jej štúdiom. Ďalšou nemalou položkou je cestovanie
autobusom, nakoľko cestovanie vlakom zadarmo, sama a bez pomoci nemôže
využívať.

Nitriansky

Jánovi Havettovi diagnostikovali pred pár rokmi svalovú dystrofiu. Napriek všetkým
ťažkostiam sa rozhodol študovať na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v
Nitre, odbor účtovníctvo kde sa mu už podarilo získať titul bakalár. Momentálne
študuje druhý ročník inžinierskeho stupňa na Fakulte ekonomiky a manažmentu v
odbore Agrárny obchod a marketing. V budúcnosti by si chcel založiť poradenskú
500,00 € firmu s vedením účtovníctva pre malé a stredné podniky. Cestovanie do školy má
sťažené nielen fyzicky, ale aj finančne. Do školy dochádza cca 30 km. Mama mu robí
osobnú opatrovateľku a s Jánom je po celý deň. Do školy ich vozí otec, ktorý je na
invalidnom dôchodku, autom. Štipendium by mu pomohlo pokryť najmä cestovné, ale
i študijné náklady ako učebnice, skriptá, odbornú literatúru, rôzne študijné pomôcky a
náplne do tlačiarne.

Trnavský

Mária Horváthová už od malička bojuje so zdravotnými problémami. Narodila sa
predčasne, nasledovali roky rehabilitačných cvičení, ktoré trvajú dodnes. Stále má
pohybové problémy. Všetko zvláda vďaka asistencií svojej mamy, podpore celej
rodiny a svojej usilovnosti. Po úspešnom ukončení strednej školy sa rozhodla podať
500,00 €
si prihlášku na Univerzitu J. Selyeho v Komárne kde jej umožnili študovať
individuálne na Ekonomickej fakulte, odbor podnikové hospodárstvo a manažment. V
súčasnosti je študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa. Štipendium by využila
hlavne na najnákladnejšiu položku štúdia a tou sú cestovné náklady.
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P. č.

6

7

8

Meno a
priezvisko
študenta

Martin Stecík

Michaela
Mihoková

Miroslav Vítek

Mesto

Zvolen

Trnava

Košice

Kraj

Výška
priznaného
štipendia

Anotácia

Banskobystrický

Martin Stecík trpí ťažkou krátkozrakosťou. Bol predčasne narodený s detskou
mozgovou obrnou, pohybuje sa pomocou invalidného vozíka. Tento hendikep ho
však neodradil študovať na vysokej škole. V súčasnosti pokračuje v 2. ročníku na
magisterskom stupni štúdia, na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, odbor sociálna práca.Do školy denne dochádza a neustále ho
500,00 €
sprevádza jeho mama. Jeho cieľom je úspešne dokončiť vysokú školu a nájsť
uplatnenie v praxi. Štipendium pre znevýhodnených by rád využil na úhradu
nákladov spojených s jeho individuálnou dopravou do školy a úhradu spojenú s
vytlačením a zväčšením študijných materiálov, kompenzačné pomôcky, ktoré
uľahčujú jeho štúdium.

Trnavský

Michaela Mihoková je už od narodenia nevidiaca. Býva v Trnave spolu s rodičmi. Už
od malička ju bavilo čítaní, písanie a cudzie jazyky. Po úspešnom ukončení štúdia na
gymnáziu vo Vrbovom pokračuje v 2. ročníku na Univerzite Cyrila a Metoda v
Trnave. Odbor masmediálna komunikácia ju nesmierne baví a chce pokračovať v
tom čo má rada, v písaní. Píše poviedky, úvahy o živote, zamyslenia na rôzne témy.
500,00 €
Vo voľnom čase sa aj venujem práci s dorastom kresťanský v zbor ECM. Finančné
prostriedky by v prvom rade využila na cestovné. Často sa musí medzi prednáškami
presúvať na iné miesto, keďže budovy sú na iných miestach a využíva taxi službu.
Ďalej by jej štipendium pomohlo uhradiť nákup odbornej literatúry. Napriek všetkým
ťažkostiam a úskaliam, s ktorými sa stretáva má jasný cieľ, za ktorým kráča.

Košický

V roku 2007 sa Miroslavovi Vítekovi stala vážna nehoda, ktorej zdravotné dôsledky
bude znášať celý život. Takmer prišiel o život, keď ho v plnej rýchlosti zachytil vlak.
Od toho dňa si Miroslav prešiel mnohými operáciami. Úraz postihol najmä ľavú časť
tela a ľavákovi práve preto ešte aj dnes robí veľké problémy aj obyčajné písanie. Je
študentom štvrtého ročníka na Technickej univerzite v Košiciach na ktorej študuje
500,00 €
odbor manažment zemských zdrojov. Vybral si ho preto, lebo mám veľmi rád prírodu,
počítače a techniku všeobecne. Rodina, škola a spolužiaci sa mu za každých
okolností snažia vyjsť v ústrety a podať mu pomocnú ruku. Poskytnuté štipendium by
pomohlo odbremeniť rodinný rozpočet od výdavkov určených na cestovné, nákup
školských pomôcok a úhradu školských obedov.
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P. č.

Meno a
priezvisko
študenta

Mesto

Kraj

9

Patrik Rexa

Nováky

Trenčiansky

10

Tatiana
Grečmalová

Čierne

Žilinský

11

Žaneta
Bachoríková

Ponická
Lehôtka

Banskobystrický

Výška
priznaného
štipendia

Anotácia

Patrik Rexa študuje v 3. ročníku na Akadémii policajného zboru v Bratislave kde
študuje odbor verejná správa. Jeho cieľom je stať sa vyšetrovateľom. Ako malému
mu bol diagnostikovaný šedý zákal a lekári sa zhodli na tom, že mu musia
vyoperovať obe šošovky. Neskôr Patrik vo svojich 17 rokoch úspešne absolvoval
500,00 €
transplantáciu umelých šošoviek. Financie zo štipendia by využil na zakúpenie
odbornej literatúry potrebnej k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a na
zakúpenie dioptrických pomôcok, ktoré kvôli svojmu zdravotnému stavu neodkladne
potrebuje.
Tatiana Grečmalová je schopná pohybovať sa len pomocou bariel. Má
diagnostikovanú skoliózu chrbtice. Jej hendikep jej spôsobuje veľké problémy pri
presunoch. Napriek všetkému v minulom školskom roku úspešne ukončila 1. stupeň
vysokoškolského štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Aktuálne pokračuje v štúdiu v prvom ročníku inžinierskeho štúdia na Katedre
500,00 € Agrochémie a výžive rastlín, no najbližších 6 mesiacov bude v rámci
medzinárodného štúdijného programu ERAZMUS študovať vo Varšave - Szkola
Glówna Gospodarstwa Wieskiego. Podpora vo forme štipendia by jej pomohla
prekonať prekážky a bariéry, s ktorými sa denne stretáva v oblasti náročnosti na
dochádzku. Ďalej by ho využila na náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a na
zabezpečovania si rôznych študijných materiálov.
Žaneta Bachoríková bojuje s diagnózou zelený zákal - glaukóm. Pravidelne 3x denne
si musí kvapkať do očí, aby jej očný tlak nevystúpil a nespôsobil zhoršenie zraku. Má
sťažené čítanie. Na čítanie používa špeciálnu lupu, ktorá prenáša písmenká z listu
knihy na monitor počítača a zároveň zväčší ich pôvodnú veľkosť. Rada cestuje a
spoznáva historické pamiatky. Aktuálne študuje históriu v druhom ročníku
magisterského stupňa na Univerzite Mateja Bela, Filozofická fakulta v Banskej
500,00 €
Bystrici. Tento rok bude pre ňu náročný z hľadiska štátnych skúšok a obhajoby
diplomovej práce. Finančné štipendium by rada použila na cestovné, keďže každé
ráno dochádza do školy autobusom, stravovanie v školskej jedálni, nákup odbornej
literatúry a iné nevyhnutné poplatky v rámci školy. Verí, že úspešne dokončí aj
magisterské štúdium a jej zdravotný stav nebude prekážkou uplatniť sa na trhu
práce.

5 500,00 €
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Príloha č. 12: Zverejnený text grantového programu Darujte Vianoce

DARUJTE VIANOCE 2015
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v ich okolí, aby sa zapojili do 14.
ročníka grantového programu Darujte Vianoce. Spoločne splníme sny tých, ktorí nemajú možnosť prežiť
krásne a bezstarostné Vianoce. Napíšte nám príbehy ľudí, ktorí sú chorí, opustení, bez domova, trpiaci
materiálnym nedostatkom, či žijúcich na okraji spoločnosti. Požiadajte o finančný dar napr. pre rodinu,
dieťa, osamelých ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť sami, žijú v ťažkých hmotných či sociálnych
podmienkach alebo sa náhle ocitli v krízovej situácii a chýba im opora blízkych. Ceníme si vzájomnú
pomoc medzi ľuďmi, princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, nakoľko nám záleží, aby
si ľudia všímali potreby iných vo svojom okolí a prispeli k zmierneniu neľahkého osudu ľudí v núdzi.
PREDKLADANIE A HODNOTENIE ŽIADOSTÍ
Do programu Darujte Vianoce budú žiadosti prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom
online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na
http://nadaciaorange.egrant.sk/.
Maximálna výška podpory na jeden príbeh nie je určená. Žiadosti predložené do termínu uzávierky 11. 11.
2015 do 24:00 hod., bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Centra
pre filantropiu, Občianskeho združenia Wellgiving, ktoré sa stará o portál dakujeme.sk, a zástupcov
mimovládnych organizácií. Pri hodnotení žiadostí o pomoc bude rozhodujúce, pre koho je finančná
podpora určená, jej opodstatnenosť, presvedčivosť a realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup žiadateľov a
najmä osobná zaangažovanosť autora príbehu v poskytnutí pomoci. Obsahom žiadostí by malo byť nielen
sprostredkovanie finančných prostriedkov či zakúpenie darčeka, ale aj osobné stretnutie, návšteva ľudí,
ktorí sú osamelí či chorí, ľudská blízkosť.
Nadácia Orange vyčlenila na podporu žiadostí celkovo 50 000 EUR. Navyše spoločnosť Orange Slovensko
spolu so svojimi zákazníkmi navýši darovanú sumu tým, že pridá do programu 50 centov za každú
komerčnú operáciu, ktorú vykonajú zákazníci v období od 30. 10. do 30. 11. 2015 (ďalej „dar od Orange
Slovensko“).
Hodnotiaca komisia posúdi prijaté žiadosti a rozhodne o podpore príbehov v maximálnej sume 30 000
EUR. Ďalšie príbehy, ktoré budú spĺňať podmienky programu, posunie komisia od 25. 11. 2015 na portál
www.dakujeme.sk, s ktorým Nadácia Orange úspešne v programe spolupracovala v rokoch 2014, 2013
a 2012. Nadácia Orange daruje každému z týchto príbehov príspevok vo výške 10 – 50 % požadovanej
sumy ako „štartovný dar“ Na tento účel prerozdelí sumu v celkovej výške 20 000 EUR.
Tieto príbehy budú môcť na portáli podporiť ďalší potenciálni darcovia, ktorí sa sami môžu rozhodnúť,
komu venujú svoj dar jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange znásobí každý dar v pomere
1:1, do výšky požadovanej sumy; t. j. ak darca prispeje vybranej žiadosti 10 EUR, Nadácia Orange prispeje
ďalších 10 EUR. Maximálna výška príspevku Nadácie Orange je 300 EUR na jednu žiadosť. Minimálna suma
určená na znásobovanie darov bude identická s výškou daru od Orange Slovensko. Konkrétna výška
celkovej sumy bude na www.dakujeme.sk a www.nadaciaorange.sk zverejnená najneskôr 3. 12. 2015.
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Autorom príbehov odporúčame priložiť aj fotografiu, ktorá dokumentuje zámer žiadosti o podporu.
Zaslaním príbehu do programu žiadateľ zároveň poskytuje Nadácii Orange súhlas s jeho zverejnením
na portáli dakujeme.sk.
Nadácia Orange odmení všetkých autorov vybraných príbehov darčekom z chránených dielní. Vážime si
snahu ľudí pomôcť a obdarovať iných. Darčekom oceníme ich dobro, ako aj šikovnosť a zručnosť ľudí
s postihnutím, čím zároveň prispeje k ich pracovným príležitostiam.
CIEĽOVÁ SKUPINA
 deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom zariadení,
detskom domove či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu svojej rodiny
 ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť vianočné sviatky stráviť v teple
domova
 starí, chorí a opustení
 rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi
 všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU





fyzické osoby / neformálne skupiny ľudí
mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie...)
školské zariadenia (materské, základné, stredné školy, centrá voľného času...)
zariadenia poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, detské domovy,
opatrovateľské služby, domovy pre seniorov...)
 samosprávy obcí (nie mestá)
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Nadácia Orange program otvára 20. 10. 2015. Uzávierka prijímania žiadostí je 11. 11. 2015 o 24:00 hod.,
do tohto termínu musia byť žiadosti predložené v elektronickej podobe. Vybrané žiadosti podporené
v plnej výške i žiadosti posunuté na portál dakujeme.sk budú zverejnené na webovej stránke Nadácie
Orange najneskôr 20. 11. 2015.
Na www.dakujeme.sk budú ďalšie žiadosti zverejnené od 25. 11. 2015 a Nadácia Orange ich bude
znásobovať do 15. 12. 2015. Zároveň si Nadácia Orange vyhradzuje právo predĺžiť termín na
znásobovanie darov až do vyčerpania daru od Orange Slovensko. Darovaná suma, určená na podporu
príbehov na www.dakujeme.sk sa tak bude rovnať výške daru Orange Slovensko. Správu o vašej pomoci
a použití finančných prostriedkov prosíme zaslať do 31. 1. 2016.
RADI VÁM POMÔŽEME
Bližšie informácie a pomoc s napísaním žiadosti vám radi poskytnú: Martina Jeck na tel. č. 0907 720 851,
alebo Barbara Horváthová na tel. č. 0908 928 600, alebo na martina@dakujeme.sk resp. si dohodnite
osobnú konzultáciu na Partizánskej 2 v Bratislave. Konzultácie nie sú povinné. Odporúčame však poradiť
sa pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti, či otázky.
ŠPECIÁLNE OCENENIE
V rámci programu Nadácia Orange udelí špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste. Ocenenie je
určené pre človeka, ktorý predložením a realizovaním žiadosti preukáže veľké ľudské úsilie, obetavosť pre
iných, citlivý prístup, ktorý svojím nezištným prístupom hodnotiacu komisiu najviac osloví. Ocenenie
bude udelené v decembri 2015.
Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

100

Príloha č. 13: Zoznam podporených žiadostí v grantovom programe Darujte Vianoce
Zoznam podporených žiadostí v grantovom programe Darujte Vianoce – 1. fáza programu
P.č.

1

2

3

4

5

Názov
predkladateľa

Mgr. Alena
Janečeková

Alica Hirjaková

Jana Prelichová

Jana Prelichová

Mičíková Andrea

Názov príbehu

Čakáme Ťa milý Ježiško

Veselé detské očká

malá - veľká POMOC

Vianočne prekvapenie

Vianočný kôš plný zdravia
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Mesto

Brezno

Zvolen

Košice

Košice

Košúty

Podporená
Anotácia
suma

200 €

Na jar tohto roku úplne zhorelo Komunitné centrum v Brezne, ktoré
slúžilo 10 deťom zo (SZP) socálne znevýhodneného prostredia a
málo podnetného prostredia. Pani Alenka by chcela v prenajatých
priestoroch pre deti z centra pripraviť pekné Vianočné sviatky a
urobiť radosť aj pani Marienke, dôchodkyni, ktorá sa o deti s láskou
stará a venuje im každú voľnú chvíľu.

300 €

20 deťom z dvoch detských domovov vo Fiľakove a Vidinej chce
pani Alica urobiť na Vianoce radosť. Zakúpi im darčeky-balíčky
(kozmetika, sladkosti, kniha-hračka) pod stromček, ktoré im ako
dobrovoľníčka osobne odovzdá a strávi s deťmi deň. Nenahradia im
rodičov a starých rodičov, ale na chvíľu im rozjasnia očká.

150 €

Pomoc je určená pani Eve a jej synovi, ktorý má 16 rokov. Pani Eva
pracuje ako upratovačka a nemá veľký príjem, syn je šikovný a
sníva, že sa stane raz vojakom. Pani Janka vysnívala pani Eve
nákup potravín, čím by jej pomohla ušetriť, či už na cestovné do
školy, alebo na časť dlžôb, ktoré jej zanechal muž.

280 €

Pani Janka sa rozhodla pomôcť 9 člennej rodine. Po smrti manželky
sa otec dlhé roky staral o svoje deti sám. Neskôr sa rodina
rozrástla, dokonca už aj o vnučku. Bývajú skromne, ale bývajú
spolu. Pre mnohopočetnú rodinu je plne funkčný sporák
nevyhnutný. Janka by im ho počas Vianoc rada zabezpečila.

100 €

Pani Aničke by chcela pani Andrea odľahčiť trápenie, ktoré ju
postihuje ...25 rokov invalidná dôchodkyňa dnes v starobnocm
dôchodku nezištne pomáha iným a sama je veľmi chorá. Pani
Andrea by ju potešila zakúpením liekov, ktoré jej MuDr. Hlavatá na
recept mesačne predpisuje, a zakúpením balíčkov minerálov, ktoré
potrebuje ako doplnok a zo svojho príjmu si ich nemôže dovoliť.
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P.č.

6

7

8

9

10

Názov
predkladateľa

Mgr. Eva Bobocká

Bronislav Najvirt

Peter Mihályi

Mgr. Erika
Horniaková

Mgr. Erika
Horniaková

Názov príbehu

Vianočná Nitra

Pre radosť

Čaro Vianoc

Darčeky pod stromčekom

Mikulášske balíčky
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Mesto

Topoľčany

Geľnica

Blhovce

Starý Tekov

Starý Tekov

Podporená
Anotácia
suma

70 €

Pani Eva chce 5 mladým ľuďom zo ZSS Harlekýn Topoľčany
venovať darček v podobe zážitku - aby strávili predvianočný čas
nevšedne. Každý z nich má iný neľahký životný príbeh, ale v
jednom sa všetci zhodujú, chcú tráviť svoj voľný čas ako my
,,zdravý".Výletom do vianočnej Nitry si užijú radosť z cestovania,
obdivovanie vianočnej výzdoby, Nitriansky hrad a výberu jedla obeda podľa vlastných predstáv.

190 €

Pán Najvirt napísal projekt pre detičky "nulťákov" - 6 ročných
rómskych žiakov, ktorých učí jeho manželka na ZŠ v Gelnici.
Zároveň je to dar pre manželku, ktorá deťom okrem učenia, im
pomáha prekonať chudobu a získava oblečenie, jedlo, desiaty do
školy. Zakúpením stavebníc by deti potešil a prispel by k rozvoju ich
zručností, veľkú radosť bude mať aj pani učiteľka - manželka. Je to
Vianočné tajomstvo :-)

300 €

Peter by veľmi rád pripravil v predvianočnom období, v sobotu
19.12.2015 Vianočnú kapustnicu pre 150 obyvateľov obce Blhovce,
kde ľudia trpia vysokou nezamestnanosťou. Akcia by bola spojená s
kultúrnym programom pri kostole, kde je každoročne postavený
Betlehem v životnej veľkosti. Peter by veľmi rád spojil obyvateľov
obce a pripravil im krásny podvečer s kultúrnym programom detí z
miestnej MŠ, ZŠ a ženského speváckeho súboru Furtocskék.

120 €

Pani Katarína sa o dve deti (11 a 13 rokov) stará sama. Je
nezamestnaná, chodí na aktivačné práce pre obec. Okrem
prídavkov na deti a aktivačného príspevku nemá žiadny iný príjem.
Deti sú šikovné škola ich baví.Starší syn je zdravotne postihnutý čo
je náročnejšie na čas a financie. Pani Erika by pre deti rada kúpila
darčeky a potraviny na Vianoce.

50 €

Pani Erika sa rozhodla pomôcť jednej osamelej matke s piatimi
deťmi, ktorá žije v Krízovom stredisku v Bošanoch a nebude
vianočné sviatky tráviť v pohodlí svojho domova. Rodina nemá
domov, prišli o bývanie.
Vybrala si ich, preto že má dievčatá veľmi rada a chcela by im
darovať v predvianočnom čase balíčky plné sladkostí.
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P.č.

11

Názov
predkladateľa

Erika Horniaková

12

Mgr. Emília
Svetlíková

13

Mgr. Erika
Moháriová

14

Salvová Eva

Názov príbehu

Vianočný anjelik

Mesto

Starý Tekov

Spolu k jednému stolu

Nitra

Matejkova radosť

Mýtne
Ludany

Okamih radosti

Ozdín

Podporená
Anotácia
suma

200 €

Erika by chcela pomôcť pánovi Švecovi - otcovi 6 člennej rodiny,
ktorej zomrela mama pri pôrode. Otec tak ostal s malým Riškom na
otcovskej dovolenke. Majú veľmi ťažkú finančnú situáciu. Erika chce
pomôcť s nákupom plienok, oblečenia, detského mlieka a
hygienických potrieb pre novorodeniatko ako aj mylých darčekov
pre deti.

360 €

Emília by rada usporiadala vianočné posedenie. Bude určené pre
klientov denného stacionára pre seniorov, ťažko zdravotne
postihnutých a ich jedného rodinného príslušníka. Emília nemá
babku ani dedka a tak jej títo opustení ľudia prirástli k srdcu. Chce
im pripraviť zážitkový deň s vianočnou kapustnicou a punčom.

150 €

Pomoc je určená malému Matejovi. Erika mu pod Vianočný
stromček zakúpi oblečenie a hračky rozvýjajúce jemnú motoriku.
Matej vyrastá v sociálne slabej rodine kde sú obaja rodičia
nezamestnaní.

200 €

Eva pre Mirku nakúpi potreby na šitie, nakoľko si privyrába šitím,
obšívaním a opravou odevov. Mirka je matka 2 dievčat a stará sa o
ne sama. Muž jej zanechal dlhy a jej osud nie je ľahký. Aj napriek
zdravotným problémom sa snaží privyrobiť si. Preto jej chce Eva
počas Vianoc vyčariť úsmev na tvári darčekom pod stromček.

15

Daša Filčíková

Najkrajšie stromčeky sú tie
vianočné

Lučenec

200 €

Dáša sa rozhodla napísať projekt pre 15 detí z Krízového centra
AMORET. Tieto deti zo všetkého najviac potrebujú istotu že je
niekto pri nich, pochváli ich, podporí. Spolu s dobrovoľníkmi pre ne
usporiada Vianočnú párty, na ktorej nebude chýbať zdobenie
stromčeka, medovníkov, rodinná štedrá večera a malé darčeky.

16

Katarína Franková

Všetko dobro sa ti vráti

Stará
Bystrica

180 €

Katka sa rozhodla pomôcť pani Márii a jej 3 maličkým deťom. Mária
sa o deti stará sama. Katka jej pomôže s nákupom potravín na
štedrú večeru a malých darčekov pre deti.

17

Hrivniaková
Magdaléna

190 €

Dar Nadácie Orange je pre 40 pacientov II-psychiatrickej klinky v
Košiciach,ktorí budú počas vianočného obdobia hospitalizovaní v
nemocnici. Spolu s Magdalénou budú vyrábať darčeky ako sviečky
a mydielka.

Voňavé Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Kračúnovce
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18

19

20

21

Názov
predkladateľa

Ivana Juráčková

Ivan Bednárik

Ing. Michal Berec

Janka Laššáková

Názov príbehu

nemocničné vianoce

Sárka, anjel na zemi

Vianoce pre Helenku

Vianočné teplo

Mesto

Vinosady

Svätoplukovo

Nitra

Kokava nad
Rimavicou

Podporená
Anotácia
suma

300 €

Pomoc je určená pacientom gerontopsychiatrickej kliniky, ktorých
stav si vyžaduje hospitalizáciu i počas vianočných sviatkov.Pacienti
by vlastnoručne pripravili darčeky pre spolupacientov, prípadne
sestričky, lekárov, ktorí sa o nich starajú. Personál spolu s pacientmi
bude pripravovať darčeky, program a pohostenie.

300 €

Sárka má 7 rokov, trpí rázštepom chrbtice, je ochrnutá od pol pása
dolu a ďaľšími diagnózami. Lekári jej odporúčajú plávanie. Otec
chodí do práce a mama sa o ňu stará 24 hodín denne. Ivan im chce
spraviť radosť a darovať na Vianoce víkendový pobyt, kde by mohla
Sárka denne plávať, otužovať sa v saune a mamina by si trochu
oddýchla od každodenných starostí.

95 €

Pani Helenka oslávila tento rok 80 rokov. Už dlhé roky žije v
zariadení sociálnych služieb. Pani Helenka trpí psychickým
postihnutím (má diagnózu schizofrénia). Najlepšie sa dokáže
odreagovať a pookriať pri kreslení a maľovaní rôznou technikou.
Dar od Nadácie Orange bude použitý na nákup potrieb na
maľovanie a kreslenie.

500 €

Janka je terénna sociálna pracovníčka a chce pomôcť Jankovi a
jeho starému otcovi, ktorý sa o neho stará od malička. Rodičia ho
opustili, keď mal 3 roky a starému otcovi zveril súd vnuka do
opatery. Z daru Nadácie Orange im uhradí nedoplatky a dohodne
znovupripojenie plynu a vody.

22

Jana Micháliková

"Samorastný" Paľo

Detva

100 €

23

Jana Micháliková

Bohuš napreduje

Detva

100 €

24

Jana Micháliková

Držia spolu

Detva

120 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Paľo vyrastá so starou mamou, ktorá má výrazné zdravotné
problémy. Aj napriek tomu, že je "veľký" ôsmak, nemá to ľahké. Je
dieťaťom čo zažil veľmi málo lásky. Janka chce, aby aj Paľo po
Vianociach išiel do školy v nových rifliach či topánkach. Spolu
nakúpia aj potraviny, aby pomohol starkej pripraviť, čo je potrebné
na Vianoce.
Bohuš je zdravotne ťažko postihnutý. Rodičia sa o neho starajú s
obrovskou láskou no aj tak je starostlivosť o ZŤP celoživotná služba.
Pani Janka by chcela rodičom Bohuša dopriať oddych v podobe
wellnesu a nákupu potravín na štedrovečerný stôl.
Pani Rita sa rozhodla detičkám z detského domova Klasov nakúpiť
pod Vianočný stromček knižky, spoločenské hry a kozmetické sady.
Nájdu si tak vlastný darček pod Vianočným stromčekom.
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25

26

27

28

Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

Jana Micháliková

Martin radosť rodičov

Detva

Jana Micháliková

Jana Čačková, Mgr.

Janka Hodermarská

Vždy to mal ťažké

Kukuk, hľadajte ma!

Čarovné vianočné hračky

Detva

Vranov nad
Topľou

Markuška

Podporená
Anotácia
suma
130 €

Dvaja hendikepovaní rodičia vychovávajú ročného Martinka, ktorí im
robí veľkú radosť. Pani Janka im pomôže nákupom potravín a
malých darčekov, keďže ich príjem je vemľmi nízky.

100 €

Jožko je žiakom odbornej školy. Jeho mama je staršia a
hendikepovaná za čo bol terčom posmechu už od ZŠ. Ich príjem je
nízky a Jožko chodí v starom oblečení. Aj to je terčom posmechu.
Pani Janka by ho chcela podporiť a preto s ním pôjde do obchodu
na nákup moderného teenegerského oblečenia.

123 €

Táto pomoc je určená rómskym deťom z komunity Domašská a
Budovateľská. Pani Janka spoločne s 15 deťmi pripraví Vianočné
darčeky, kapustnicu a koláčiky. Aby si tak priblížili obyčajné
Vianoce, čas, ktorý by mali stráviť spolu s najbližšími, v
rozhovoroch, v radosti a v slávnostnej atmosfére.

180 €

Pani Janka by rada obdarovala 18 detí z málo podnetného
prostredia v materskej škole v Markuške drevenými hračkami, ktoré
im okrem zábavy poslúžia na rozvíjanie jemnej motoriky,
pozorovacích a poznávacích schopností.

29

Jarmila Krošláková

Vianočné pečenie

Topoľčany

150 €

Príbeh Vianočné pečenie je určený ľuďom s mentálnym
postihnutím, ktorí žijú v zariadení sociálnych služieb a každoročne
sa stretajú pri pečení vianočného pečiva v inom zariadení ZSS
Harlekýn Topoľčany. Dar od Nadácie Orange im umožní toto
stretnutie opäť zrealizovať a napiecť veľa koláčov.

30

Slovinský Juraj

Šťastný úsmev detí

Krompachy

100 €

Pán Juraj by rád pomohol rómskej rodine s troma deťmi zakúpením
potravín, hygienických potrieb a malých drobností pre ich deti. Ich
otec prišiel o prácu a rodina sa nachádza v hnotnej núdzi.

31

Juraj Čurilla

Štedrejšie Vianoce

Krompachy

100 €

32

Katarína Gregorova

Spríjemníme si vianoce
spoločne

Martin

160 €

33

Katarína Matejková

Darček pre Lacka

Topoľčany

180 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Pán Juraj chce pomôcť invalidnej pani s nákupom potravím na
Vianoce a malou opravou jej starého domčeku.
Projekt je určený pre klientov Nízkoprahového denného centra v
Žiline. Pani Katka chce spoločne s mini pridať ruku k dielu a to
prípravou, výzdobou, tvorením darčekov na blížiace sa vianočné
sviatky.
Lacko je mladý 22 ročný muž. Narodil sa do neúplnej rodiny, otec
neznámy a maminu náruč si neužil ani celý týždeň. Hneď putoval do
detského domova. Pani Katka by mu chcela pomôcť s nákupom
zimného oblečenia.
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Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

34

Lenka Kapustová

Spoločne tvoríme

Kovarce

35

Magdaléna
Rosíková

Výnimočné Vianoce pre
Romana

Lučenec

36

Ľuboslav Kudláček

Jeden (ne)obyčajný deň

Stupava

37

Ľubomír Hudák

Čaro Vianoc pre Miška a jeho
brata

Štítnik

P.č.

38

Ľubica Vidrová

Nové spoznávanie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Žiar nad
Hronom

Podporená
Anotácia
suma
Mladí ľudia zo ZŠ by počas vianočných sviatkov chceli potešiť
klientky zariadenia sociálnych lužieb s mentálnym a psychickým
postihnutím. Spoločne budú v príjemnej vianočnej atmosfére piecť
180 €
medovníčky, vyrábať vianočné ozdoby a darčeky. Výrobky, ktoré
klientky spoločne vyrobia s dobrovoľníkmi, podarujú ľudom, na
ktorých im záleží.
Roman je klientom Denného stacionára Alžbetka pre ZŤP v
Lučenci. Je veľmi milý, priateľský a komunikatívny človek, ktorému
napriek svojej nepriaznivej situácii, nikdy nechýba úsmev na tvári a
150 €
radosť v očiach. Pomoc spočíva najmä v kúpe potravín na Vianoce
pre celú jeho rodinu a praktického zimného oblečenia a
hygienických potrieb, ktoré bežne človek potrebuje a ktoré sú pre
nás ostatných samozrejmosťou.
Kristián je mladý rómsky chlapec, ktorý to v živote nemá ľahké.
Choroba - svalová dystrofia, ho pripútala na vozík a jeho stav sa
bude už len zhoršovať. Okrem toho žije v detskom domove a
100 €
dochádza do osobitnej internátnej školy. Vďaka nadácii Orange
môže zažiť jeden taký (ne)obyčajnejší deň, ktorým by mohol byť
výlet do Košíc nabitý množstvom zážitkov s asistentmi z letného
tábora.
Pomoc je určená Miškovi, 12 ročnému chlapcovi a jeho o rok
mladšiemu bratovi.Títo súrodenci, navštevujú spojenú školu
internátnu pre deti s mentálnym postihnutím v Rožňave. Napriek
svojmu osudu a veľmi zložitej finančnej situáci v rodine, keď ich
100 €
pred niekoľkými rokmi opustil otec a žijú len s mamou a strýkom,
pomáhajú iným ľudom pri práci v záhrade, nosení nákupov,
odpratávaní snehu a pod.Dar od Nadácie Orange bude použitý na
nákup zimného oblečenia a obuvi .

110 €

Martinko je ležiace dieťatko, má 7 rokov a potrebuje stimulácie,
cvičenie pre zlepšenie jeho zdravotného stavu.Kedže veľmi narástol
a cvičia každý deň, potrebuje novú väčšiu fit loptu - PHYSIO ROLL
85 cm a interaktívnu hračku - multifunkčný hudobný nástroj, s ktorou
sa dá otáčať, krútiť,hýbať s gombíkmi a potom sa rozvieti svetielko.
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Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

39

Mgr. Mária Štofejová

Najkrajšie Vianoce sú so
synom

Humenné

40

Mgr. Mária Beľová

Darovať krajšie Vianoce

Kalinovo

41

Mária Malatincová

Deti starčekom a starenkám

Hriňová

P.č.

42

Božena Peťková

43

PhDr. Marcela
Václavková
Konrádová, cert.
Mgmt.

Smutné Vianoce bez otca

Vianočné teplo

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Kysucké
Nové Mesto

Zvolen

Podporená
Anotácia
suma
Michaele diagnostikovali schizofréniu a keď sa jej narodil vlastný
syn, lekári mu zistili ťažký autizmus. Zlé sociálne podmienky,
nedostatok financií v rodine a zdravotný stav Michaely viedli k tomu,
že jej sociálne inštitúcie syna odobrali a umiestnili do detského
60 €
domova. Dar Nadácie Orange umožní Michaele vycestovať za
svojím 6 - ročným synom, ktorý žije v detskom domove vzdialenom
desiatky kilometrov a zakúpiť mu pod stromček potrebné oblečenie
a hračky.
Pani Demeová nemala ľahký život, spolu s deťmi prežili veľa
ťažkých chvíľ a studených nocí na ulici, keď sa skrývali pred
agresívnym otcom. Napriek tomu sa táto žena snaží zabezpečiť
100 €
svojej rodine aspoň to najdôležitejšie - strechu nad hlavou, teplo,
oblečenie a jedlo. Deti sú milí a šikovní mladí ľudia. Dar Nadácie
Orange použije autorka príbehu na zakúpenie potravín na
štedrovečerný stôl a celé sviatky.
Deti z detského domova IV. výchovnej skupiny v Korytárkach sa
rozhodli potešiť starčekov a starenky vlastnoručne vyrobenými
darčekmi, napečeným vianočným pečivom, ku ktorému
neodmysliteľne patrí i vianočný punč. Cieľom je viesť tieto deti k
130 €
väčšej spolupatričnosti, empatii, rozvíjať u nich manuálne zručnosti
pri pečení a výrobe darčekov, učiť ich trpezlivosti či zmysluplnému
tráveniu voľného času a hlavne naučiť ich nielen dostávať, ale aj
dávať.

210 €

Pomoc je určená rodine, kde sa matka stará o postihnuté dieťa
Alexandra. Otec tragicky zomrel v júli 2015. Dar od Nadácie Orange
autorka "mama Božka" použije pre Alexandrovu rodinu na
zaplatenie benzínu, keďže často chodia s chorým chlapcom k
lekárovi. Ďalej na nákup plienok, hygienických potrieb na zaplatenie
liekov a keby ostalo aj na ovocie, príp. iné potraviny.

200 €

73 ročná pani Eva a jej rodina potrebujú krbové kachle do kuchyne,
pretože v domčeku je zima a pre onkologické ochorenie, s ktorým
bojuje druhý rok, musí byť v teple. Pre nedostatok finančných
prostriedkov nevie rodina zakúpiť oblečenie pre 13 ročného chlapca.

107

P.č.

44

45

46

47

48

49

Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

PhDr. Marcela
Václavková
Konrádová, cert.
Mgmt.

Vitamíny pre najmenšieho

Zvolen

Margaréta Žigová

Margaréta Žigová

Mária Krausová

Mačingová Martina

Miroslava Bugárová

Mikuláš v Domčeku

Potraviny pre chudobných

Vianočné prekvapenie

Vianoce- krok ďalej

Užitoční pre iných.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Lovinobaňa

Lovinobaňa

Prakovce

Košice

Partizánske

Podporená
Anotácia
suma
Projektom "Vitamíny pre najmenšieho" chce Marcela pomôcť 4
ročnému chlapcovi zakúpením vitamínov na zlepšenie imunity.
Chlapec sa narodil s výduťou v ústach, ktorá mu bola v prvých
50 €
týždňoch operačne odstránená čím stratil imunitu. Chlapec býva
chorý ročne aj 12x. Otec je robotník, mama nezamestnaná, pretože
pre opakujúce sa "očérky", keď sa musela starať o syna, prišla o
prácu.

200 €

Dar je určený 23 klientom denného stacionára Dúhový domček, v
ktorom našli útočisko, radosť i zábavu klienti so zdravotným
postihnutím.Na Mikuláša a vianočnú kapustnicu sa veľmi tešia. Pre
Mikuláša a pre svojich rodičov pripravujú krásne vianočné
vystúpenie. Mikuláš ich zase rád odmení mikulášskymi balíčkami.

200 €

Tí, ktorým chce pani Margaréta pomôcť sa nachádzajú v zložitej
životnej situácii - hoci majú strechu nad hlavou, po zaplatení
poplatkov im zostane veľmi málo na prežitie. Preto chce, aby im
aspoň počas Vianoc nič nechýbalo na stole. Dar bude použitý na
nákup potravín. Pomoc je určená dvom rodinám ajednej osamelej
žene.

70 €

Pani Mária sa rozhodla pomôcť pánovi, ktorý sa nachádza v
nepriaznivej životnej situácií. Chcela by ho v čase Vianoc prekvapiť
vitamínovým balíčkom preparátov, potrebných na podporu
onkologickej liečby. Týmto by mu chcela uľahčiť jeho zlú finančnú
situáciu v ktorej sa nachádza. Zámerom je poskytnúť pomoc tam,
kde si človek nevie pomôcť vlastnými silami.

300 €

Projekt VIANOCE- KROK ĎALEJ bude jeden z krokov k
slušnejšiemu predaju časopisov. Vďaka daru od nadácie Orabge
budú nakúpené rukavice (na zimné obdobie) a dáždnik, ktorý
predajcov ochráni v nečase. Títo ľudia sú niekedy prinútený
situáciou (nemajú peniaze ani na naplnenie základných potrieb)
predávať v každom počasí a stave (špinaví, mokrí, prechladnutí).
Predajcovia dostanú praktický vianočný darček.

100 €

Pani Miroslava chce priniesť dôchodcom z denného stacionára pocit
užitočnosti a radosti. Budú vyrábať vianočné ozdoby, výrobky a
darčekyaby mohli obdarovať tých, korí sú osamelí, opustení a
odkázaní na sociálnu službu. Ide o dôchodcov žijúcich v zariadení
celoročne.
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50

Názov
predkladateľa

Mičíková Andrea

Názov príbehu

Mesto

Vianočný rozprávkový koberec Košúty

Ing. Michal Berec

Čítanie pomáha

52

Michal Blšák

DeD-deťom arteterapeutickéduševné zdravie

Bratislava

53

Miriam Rabatinová

Radostné Vianoce

Krompachy

51

54

Miriam Rabatinová

Vianočná nádielka

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Nitra

Krompachy

Podporená
Anotácia
suma

120 €

Dar z Nadácie Orange je venovaný 8 školopovinným deťom a 2
deťom v predškolskom veku. Deti nenavštevovali ani nenavštevujú
materskú školu, nakoľko kapacita miestnej škôlky je nedostačujúca.
Bohužiaľ nezažívajú úspech v škole kvôli slabej slovnej zásobe,
rečovému prejavu, z gramatického hľadiska je ich reč chybná. Pani
učiteľka by deťom chcela zakúpiť knihy o farbách, geometrických
tvaroch, zvieratkách, ovocí a zelenine, o hygiene. Na zlepšenie
grafomotoriky zakúpi knižky plné aktivít napr. s nálepkami,
farbičkami a bude s deťmi pravidelne čítať.

170 €

Zámerom projektu je pomôcť pani Márii, pani Julke a pani Danke,
ktoré dlhodobo žijú v Zariadení sociálnych služieb Benefit v
Ľudovítovej. Tieto ženy nemajú žiadnych rodinných príslušníkov a
sú odkázané len na pomoc iných. Pracovníci v Zariadení by chceli
pre 3 ženy zriadiť menšiu knižnicu, ktorá by disponovala rôznorodou
literatúrou, ktorá by ich zaujímala. Bude to ich darček k Vianociam a
spríjemní im celé sviatky.

1 500 €

50 €

300 €

Michal je dobrovoľnik v detskom domove a z daru Nadácie Orange
chce zakúpiť konkrétne pomôcky pre arteterapeutickú miestnosť
domova. Tá bude určená na sprevádzanie cca 30 sexuálne
zneužívaných a týraných detí.
Pán Milan pred niekoľkými rokmi prišiel náhle o oboch rodičov a
ostal žiť úplne sám. Pani Miriam vie, že každé sviatky strávi
osamelo. Preto by mu chcela zakúpiť nové rádio, staré už
dosluhuje, a rychlovarnú kanvicu, urobiť mu radosť na Vianoce a
spríjemniť osamelosť.
Juraj ochorel vo veľmi mladom veku, jeho rodičia bojujú so
závažnými ochoreniami. Financie pohlcujú lieky, strava a hygienické
pomôcky. Rodine neostávajú peniaze navyše. Dar od Nadácie
Orange prinesie rodina nový sporák. Starý sporák doslúžil, kúpu
nového si táto rodina nemôže dovoliť. Je to nevyhnutný spotrebič
obzvlášť v tejto domácnosti, keďže špecifické ochorenia u všetkých
troch sa spájajú s rôznymi druhmi diét.
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55

56

57

58

59

Názov
predkladateľa

Miriam Rabatinová

Tothová Miroslava

Miroslava Košelová

Monika Liptáková

Monika Liptáková

Názov príbehu

Vinoce v pohode

Obdarujme sa láskou s
Orangeom

Ježiško u Vladka.

Plamienky tepla a spomienok

Vianočná hviezdička

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Mesto

Krompachy

Košice

Solčany

Markuška

Markuška

Podporená
Anotácia
suma

220 €

Miriam chce pomôcť pani, ktorá trpí ochorením srdca. Rada by jej
dopriala možnosť oddychu v polohovateľnom kresle vhodnom pre
kardiologických pacientov. Nejde o luxus, sedieť pred TV s
vyloženými nohami, ale dá sa povedať o zdravotnú pomôcku, ktorá
by odľahčila srdiečko, pomohla by k regenerácii zdravotného stavu
a spríjemnila každodenný život chorej dôchodkyne.

200 €

Pani Miroslava zakúpi materiál na výrobu darčekov pre rehabilitačné
stredisko pre ľudí s duševnými poruchami. Možnosť výrobiť si
darček prináša pocit radosti z vlastnej tvorby a iniciatívy. Tvorivá
práca vždy zlepšuje ich psychický stav, a môže priniesť nový pocit z
Vianoc.

70 €

Vladko má diagnostikovaný Detský autizmus s mentálnym
postihnutím ťažkého stupňa. Je polosirota, uzavretý,bojazlivý,
plačlivý,nepriebojný.Tento jeho stav je ovplyvnený prechodom do
nového prostredia a predovšetkým smrťou jeho matky. Zo
získaných finančných prostriedkov pani Miroslava zakúpi didaktické
pomôcky, stavebnice, kocky a lopty. Tieto hračky a pomôcky budú
slúžiť pri práci s Vladkom a rozvíjať jeho myslenie, jemnú a hrubú
motoriku pamäť a pozornosť.

290 €

Pani Adelka celý život ťažko pracovala, či už vo svojej práci alebo
doma okolo statku. Pred vyše 20 rokmi jej zomrel manžel,
nešťastnou tragickou nehodou zomrela nevesta a vlani syn Ján,
ktorý v lese chystal drevo na zimu. Pani Monika jej chce pani Adelke
zakúpiť fúru dreva, pomôcť pri ukladaní dreva do drevárne a do
izieb na určené miesto, aby sa nemusela namáhať. Napečie
medovníčky a ďalšie vianočné pečivo na sviatky.

220 €

Dar je určený 18 deťom pochádzajúcim z málo podnetného
prostredia na rozvíjanie spisovnej slovnej zásoby a komunikačných
schopností. Ide o zakúpenie kostýmov lesných a domácich zvierat,
do ktorých by oblečené deti pri rôznych hrách, aktivitách, a
divadielkach pre rodičov i verejnosť sú ešte viac motivované
rozprávať, komunikovať a hrať sa so slovami .Tak by dokázali
rozvíjať a zlepšovať svoju chudobnú slovnú zásobu a komunikačné
schopnosti na veku primeranú úroveň.
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P.č.

60

61

62

63

64

Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

Komorová Monika

Vianoce pre Tetu

Giraltovce

Monika Čechová

Dlugošová Monika

Monika Kubíniová

Marta Regecová

Deti prinesú Vianoce

Vianočné pečivo pre seniorov

Mirkova radosť

Akademické Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Chocholná

Rožňava

Brezno

Spišská
Nová Ves

Podporená
Anotácia
suma
Pani Mária Gregová má 60 rokov a pochádza z Giraltoviec. Celý
svoj život venuje obetavo svojej rodine. Je naplno mamou 24 hodín
v kuse aj v tomto veku. Pani Mária sa stará o svoju 38 ročnú dcéru
Miriam, ktorá je od narodenia zdravotne ťažko postihnutá a
165 €
odkázaná na jej pomoc. Z daru Nadácie Orange jej autorka
zabezpečí mikrovlnú rúru, rýchlovarnú kanvicu, mixér a mini šijací
stroj. Tieto základné kuchynské spotrebiče jej tak uľahčia
každodenný život.

200 €

Deti z Detského domova zorganizujú spolu s vychovávateľmi
vianočnú besiedku pre klientov Somova sociálnych služieb a
seniorov. Môžu tak zažiť zažiť pocit užitočnosti pre iných a
jednoduchou aktivitou, programom a vecou potešiť tých, ktorým je
ťažko a sú osamelí. Seniori, telesne handicapovaní i domovácke
deti predovšetkým potrebujú ozajstný autentický kontakt s
ostatnými, aby sa vytrhli aspoň čiastočne zo svojej izolácie.

180 €

Zámerom pani Moniky je napiecť domáce vianočné pečivo a
koláčiky pre seniorov, ktorí bývajú v bytovke - pre jej susedov.
Jedná sa o prevažne osamelo žijúcich ľudí. Odovzdá im v
predvianočnom čase košíček s pečivom a prekvapí ich nečakanou
návštevou s malým darčekom.

220 €

Mirko je veľký chlapec, ťažko zdravotne postihnutý, dokáže sám
sedieť, je plne plienkovaný, nerozpráva ale vydáva hlasné zvuky.
Mirko je odkázaný na používanie plienok.Mama sa od jeho
narodenia o neho stará sama. Dostáva len opatrovateľský
príspevok,z ktorého keď zaplatí nájom za byt, kúpi plienky, základné
hygienické potreby, neostáva jej na potraviny a oblečenie. Vďaka
Nadácii Orange dostane Mirko plienky, jednorázové podložky,
vlhčené utierky, hračku na potešenie a základné potraviny aby im
rozvoňali a naplnili stôl.

350 €

Finančný dar bude použitý na zaplatenie slávnostného obeda a
zakúpenie malých darčekov pre seniorov občianskeho združenia
JUROJIN. Seniori chcú stráviť predvianočný čas v kruhu svojich
spolužiakov a na spoločnom posedení, keďže spoločných podujatí a
vzájomnej blízkosti majú málo.
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65

66

67

68

69

Názov
predkladateľa

Marika
Schneidaleová

PaedDr. Otília
Sabolová

Nikola Chabroňová

Peter Truhlík

Peter Janošík

Názov príbehu

"Kreativ lásku má"

Vianoce pre sestry

Radosť pod stromčekom

Stopy v snehu

Krajšie Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Mesto

Vráble

Budkovce

Topoľčany

Čachtice

Lučenec

Podporená
Anotácia
suma

250 €

Pomoc je určená zdravotne postihnutým zo zariadenia sociálnych
služieb Kreativ v Klasove, ktorí najkrajšie sviatky v roku nemôžu
tráviť so svojou rodinou.Pani Marika im chce pomôcť zrealizovať
vianočné posedenie s ich vlastným kultúrnym programom,
vianočnými produktami, ktoré vyrobia. Na tvorbe programu sa
zúčastní aj MŠ Klasov a klub ZŠ Klasov, odborný personál pomôže
pri nácviku programu, príprave občerstvenia a vianočného punču.

200 €

Pani učiteľka na ZŠ chce pomôcť dvom sestrám,pretože chodia do
školy v úbohom stave, zúboženom a ľahkom oblečení - aj keď je
vonku chladno, v balerínkach bez ponožiek. Chce im kúpiť bundy,
čižmy, čiapky a rukavice a tiež pomôcky na vyučovanie, ktoré budú
nechávať v škole. Na dievčatách je vidieť, že trpia núdzou. Aj
maličkosť, ktorú im niekto venuje, si chránia a vidieť na nich, že sa
im často nestáva, že by im niekto niečo daroval.

150 €

Braňo sa stal sirotou, keď bol ešte mladý a odvtedy býva sám.
Braňo má 39 rokov, je zdravotne postihnutý a má obmedzený
pohyb. Nikola chce Braňa obdarovať teplým oblečením, s ktorým by
ho potešila na Vianoce. Chce, aby aj Braňo zažil aký je to skvelý
pocit byť obdarovaný a tiež vie, že nové teplé oblečenie potrebuje.

250 €

Peter vysníval pre mladú ženu rehabilitačný elektrický rotoped.
Pacientka je na invalidnom vozíku, a v živote to má veľmi ťažké, no
napriek tomu sa nevzdáva. Tento rok sa jej zhoršil zdravotný stav,
rehabilitácie neabsolvovala kvôli peniazom. Rotoped jej veľmi
pomôže, je vyhotovený tak aby cvičiaci pacient posilnil dolné ako aj
horné končatiny za pomoci vbudovaného motora.

110 €

Peter chce spríjemniť vianočné sviatky mladej rodine, ktorá býva v
útulku v Lučenci, a ktorá prišla v dôsledku hospodárskej krízy o
vlastné bývanie. Rodina žije skromným životom ale mama, pani
Gašparová sa príkladne stará o svoje 3 deti. Z daru Nadácie
Orange dostane potraviny na vianočné sviatky .
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70

71

72

73

Názov
predkladateľa

Petra Drábová

Hrivniaková
Magdaléna

Renáta Majtényi

Helena
Richtarčíková

Názov príbehu

Teplo Vianoc

Tu sa neplače

Vianočný úsmev

Krásne Vianoce

Mesto

Opatovce
nad Nitrou

Kračúnovce

Prievidza

Poprad

Podporená
Anotácia
suma

250 €

Pomoc je určená ľuďom, ktorí sú momentálne bez domova a
Vianoce budú tráviť v nocľahárni v Trenčíne a v Prievidzi. Cieľom je
dopriať im tradičnú štedrovečernú večeru so všetkým, čo k tomu
patrí. Petra im chce dopriať pocit, že aj oni majú Vianoce ako všetci
ostatní a bezstarostné sviatky bez myšlienok na existenčné
problémy najbližších dní.

200 €

Pomoc je určená detičkám, ktoré počas Vianočných sviatkov budu
hospitalizované v detskej nemocnici v Prešove. Dobrovoľníci, ktorí
deti pravidelne navštevujú, ich chcú dokupením spoločenských hier
a knižiek ešte viacej zaujať a potešiť. Tieto darčeky poslúžia aj
ďalším chorým deťom počas celého roka v tejto nemocnici.

350 €

Pani Renáta by chcela potešiť kamarátku, mamu 2 detí a zároveň
onkologickú pacientku kúpou jej drahých liekov, ktorými bojuje proti
chorobe. Prispela by aj na cestu do nemocnice, do ktorej musí
neustále cestovať. Zároveň pre ňu kúpi drobné darčeky, a pre jej
obetavého manžela a neuveriteľne statočného pätnásťročného syna
a dcéru.

200 €

Neľahký život s tyranom a alkoholikom priviedol Martu na dno ako
po finančnej tak i po zdravotnej stránke. Dar od Nadácie Orange by
Helenka chcela využiť na nákup potravín a darčekov pre Martu a jej
syna, aby mali krásne a spokojné Vianoce. Kúpa praktických
darčekov / oblečenia, obuvi prípadne iných vecí do domácnosti,
ktoré sú potrebné a zároveň potešia /napríklad potraviny na
vianočné sviatky/.

74

Robert Šramko

Budúcnosť pre Martina

Stupava

840 €

75

Dagmar Rothová

Pračka veľký pomocník

Bratislava

250 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Jediným Martinovým príjmom je v súčasnosti príspevok pre
zdravotne postihnutých vo výške 270 EUR, z ktorého musí
zabezpečiť základné životné potreby a pokryť náklady na školné a
internát na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžebty, kde študuje 2. ročník. Dar bude určený na úhradu nákladov
na štúdium na letný semester 2016 - školné 300 EUR a internát 540 EUR.
Pani Anka prišla o manžela pri tragickej nehode. Má 4 deti. Ona aj
tri deti majú zdravotné problémy. Už zopár rokov perie všetko v
rukách. Kúpa novej práčky bude pre ňu radostným vianočným
prekvapením.
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P.č.

76

77

Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

Silvia Václavíková

Keď maličkosť poteší

Krompachy

Mgr. Silvia
Václavíková

78

Mgr. Anna
Šimánková

79

Mgr. Anna
Šimánková

80

81

Vianočný úsmev

Adventný veniec

Koledy

Bc.Tatiana Kuráňová Vianočný príbeh

Angela Smiková

Pekné Vianoce dôchodcom

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Krompachy

Trstená

Trstená

Trstená

Hanušovce
nad Topľou

Podporená
Anotácia
suma
Pani Irenka sa kvôli svojej mame presťahovala z mesta na vidiek,
aby ju tam doopatrovala. Kedže bývajú v domčeku na vidieku, kde
52 €
žiaľ jej mama žije v skromných podmienkach, minipráčka im uľahčí
život.

87 €

Pani Mária je žena, ktorá si vo svojom živote prešla neľahkou
životnom púťou. Trpí veľkým množstvom diagnóz, napriek tomu ak
môže, pomôže. Silvia by chcela pre ňu kúpoť vyhrievanú deku, ktorá
pomôže zmierniť jej bolesti a pocit chladu. Vzhľadom na to, že trpí
množstvom zdravotných komplikácií ju táto pomôcka určite poteší a
vyvolá úsmev na tvári.

130 €

Mama Eva sa ocitla, s 2 deťmi - 12 ročnou dcérou a 9 ročným
synom so zdravotnými problémami, sama. Po rozvode jej ostali
dlhy, rozostavaný dom, a učiteľský príjem. pani Anna by ich chcela
potešiť darčekmi, ozdobami a potravinami, aby aspoň v čase Vianoc
na chvíľu pookriali.

100 €

Pomoc je určená pre človeka, ktorý sa vrátil z výkonu trestu a snaží
sa nájsť uplatnenie a zaradiť sa do života. Pani Anna by mu chcela
pomôcť nájsť prácu. Tieto Vianoce mu chce spríjemniť zakúpením
darčekov (teplé oblečnie,kniha) a potravín na vianočnú večeru.

80 €

Matúško žije v neúplnej rodine s mamou a sestrou. Sú na tom
finančne veľmi zle. Rodina je veľmi skúšaná - krutosť otca,smrť
starého otca, maminina dopravná nehoda a Matúškove zdravotné
problémy. Matúško dostane špeciálne ortopedické topánky, ktoré
veľmi potrebuje.

280 €

Pomoc je určená starobným a invalidným dôchodcom, ktorí trávia
svoj čas v Dennom stacionári v Hanušovciach nad Topľou.Títo ľudia
sú často cez deň doma sami, alebo žijú osamotene bez
akýchkoľvek príbuzných počas celého roka. Ich čas strávený v
dennom stacionári je pre nich veľkým potešením. Prostriedky
darované nadáciou sa použijú na nákup materiálu z ktorého budú
dôchodcovia vyrábať vianočné dekorácie na výzdobu stacionára, na
pochutiny, nápoje a kávu, občerstvenie, koláče ku vianočnej
kapustnici.
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82

83

84

Názov
predkladateľa

Soňa Škultétyová

Mária Fridrichová

Styková Monika

85

Mgr. Katarína
Kúdelová

86

Mgr. Katarína
Kúdelová

Názov príbehu

Vianoce pre všetkých

Štedré Vianoce pre Ivuška

Skutočné slečny

Mesto

Stupava

Lučenec

Urmince

Aj prvé Vianoce budú krásne

Tekovské
Lužany

Prekvapenie na Mikuláša

Tekovské
Lužany

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Podporená
Anotácia
suma

200 €

Pomoc je určená 8 ľuďom z podporovaného bývania rodinného typu
TEKLA v Lozorne. Sú to muži a ženy, ktorí majú psychické
ochorenia a bohužiaľ nemajú rodinné zázemie. Dar Nadácie Orange
sa použije na nákup materiálu na výrobu vianočnej výzdoby a na
nákup potravín, z ktorých si uvaria sviatočné jedlá a upečú koláčiky.
Tento rok napečú medovníčky aj pre deti z MŠ v Stupave, s ktorými
počas roka spolupracujú.

170 €

Prostredníctvom tohto projektu by chcela pani Mária pomôcť
zdravotne ťažko postihnutému Ivkovi Giertlovi. Ivko má
diagnostikovanú mentálnu retardáciu, obojstrannú nedoslýchavosť a
ťažkú poruchu statodynamiky chrbtice. Aj napriek svojim
postihnutiam a ochoreniam je Ivan plný života a optimizmu. Ivko má
dvoch bratov, z ktorých jeden je tiež ťažko zdravotne postihnutý.
Rodina žije v skromných pomeroch v malej dedinke pri Lučenci, kde
sa starajú o hospodárstvo. Dar sa pužije na zakúpenie potravín,
hygienických potrieb a oblečenia pre Ivka a jeho rodinu.

66 €

Pomoc je určená dvom 11-ročným dievčatám s mentálnym
postihnutím - Simonke a Julke, ktoré nepoznali teplo domova,
maminu náruč a od narodenia sú v rôznych zariadeniach. Pani
Monika by chcela dievčatá potešiť náušničkami,aby si ich viac
nemýlili s chlapcami - z čoho sú často smutné.

200 €

Pomoc je určená rodine kde sa otec sám stará o 3 deti a vyrastajú v
znevýhodnenom prostredí. Pani Katarína by chcela pomôcť s kúpou
školských potrieb, zaplatiť výdavky spojené so školou (pracovné
zošity a časopisy potrebné na vyučovanie) a tiež prispieť k
slávnostnej atmosfére Vianoc - kúpou drobných hračiek pre deti a
potravinami na štedrovečerný stôl.

100 €

Zámerom je rozdanie potravinových balíčkov pre 10 rómskych rodín
na Mikuláša. Títo ľudia sú zvyknutí na to, že im nikto nič nedá len
tak. Ich skúsenosť je taká, že ľudia nimi opovrhujú. Prekvapenie
bude mať pre nich hodnotu a deti veľkú radosť.
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Názov
predkladateľa

Mgr. Katarína
Kúdelová

Silvia Sztankayová

Tomáš Miňo, Mgr.

Veronika Janíčková

Názov príbehu

Vianoce pre Mariku

Čas Vianoc v Alžbetke

KTO VYHRÁ, POSTUPUJE!

Vianoce pre UPsiďákov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Mesto

Tekovské
Lužany

Lučenec

Vranov nad
Topľou

Slovenský
Grob

Podporená
Anotácia
suma

100 €

Marika pracovala v Komunitnom centre, ale pre jej zhoršený
zdravotný stav musela prácu ukončiť, ostať doma.K zlej finančnej
situácii doma prispieva aj to, že jej manžel je dlhodobo
nezamestnaný a nedarí sa mu zamestnať. Rodina je v hmotnej
núdzi. Marika má dvoch synov šiestaka a prváka na Strednej škole.
Pani Katrína chce pomôcť rodine pripraviť Vianoce v ich hojnosti na stole a pod stromčekom - aby radosť pocítili aj deti.

200 €

Cieľom je, aby zdravotne ťažko postihnutí klienti v Dennom
stacionári Alžbetka prežili krásne vianočné obdobie. A to
prostredníctvom pečenia vianočných koláčikov, prípravy a realizácie
vianočného programu. Zaspievajú si známe vianočné piesne,
potešia svojich príbuzných malým darčekom, ktorý si spoločne
vyrobia a zavŕšia to posedením pri výbornej tradičnej kapustnici.

145 €

Dar má slúžiť na zorganizovanie športového dňa pre deti a mladých
ľuďí zo znevýhodnených komunít. Dar Nadácie Orange sa použije
na nákup materiálu na výrobu Vianočných darčekov, a na výplet
pamätnej medaily, ktorej telo bude z hliny. Na Vianočnom turnaji v
Stolnom futbale dostanú najlepší (v podstate všetci súťažiaci)
medailu a diplom, a spoločne budú variť guláš.

500 €

Cieľom je dať mladým ľuďom, ktorí pravidelne navštevujú
nízkoprahové kontaktné centrum UPside, zažiť krásne Vianoce.
"Mladí s výnimočným príbehom", ako ich v UPside volajú,
pochádzajú zo sociálne veľmi problémového rodinného prostredia.
Sú často stigmatizovaní a vylúčení z bežnej skupiny mladých. Majú
za sebou rôzne ťažké príbehy. V klube plánujú dobrovoľníci pripraviť
spoločnú vianočnú večeru s oblátkami, vianočnými koledami,
stromčekom a darčekmi.
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Názov
predkladateľa

Mgr. Mária
Zanovitová, PhD.

Zdenka Povolná

Zdenka Povolná

Zdenka Povolná

Zdenka Povolná

Názov príbehu

spoločný predvianočný relax

Mikulášske prekvapenie

Mesto

Martin

Telgárt

Splnený sen

Telgárt

Vianoce pre Kevina

Mýtne
Ludany, časť
Dobogov

Vianočné darčeky

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Telgárt

Podporená
Anotácia
suma

600 €

Lea aj Lianka majú zdravotné postihnutie - DMO (detská mozgová
obrna). Ich rodičov spojilo práve ich zdravotné postihnutie. Rodiny
sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri starostlivosti o Leu aj
Lianku, pri premiestňovaní detí do liečebných a rehabilitačných
zariadení a tak pod.Veľká časť času a finančného rozpočtu rodín ide
na liečbu a rehabilitačné pobyty pre dievčatá. Preto im nezostáva
ani čas ani financie na svoj oddych. Wellness pobyt pre obidve
rodiny vo Vysokých Tatrách bude spoločným oddychom a utužením
ich súdržnosti a na načerpanie fyzických a psychických síl.

35 €

Pomoc je určená malým deťom, ktoré sú v náhradnej rodinnej
starostlivosti u svojej tety, pretože obaja rodičia boli vo výkone
trestu. Otec detí je vo výkone aj v súčasnosti.Teta sa o deti
príkladne stará a snaží sa, aby im nič nechýbalo. Autorka ich chce
potešiť mikulášskymi balíčkami.

170 €

Pomoc je určená pre osamelú matku s 3 synmi, ktorá sa napriek
ťažkej životnej situácii nevzdáva a bojuje o lepší život nielen pre
seba, ale hlavne pre svoje deti.Podarilo sa jej získať sociálny byt.
Dar od nadácie Orange sa použije na nákup vankúšov, paplónov,
návliečok, kuchynských potrieb, ktoré v novej domácnosti chýbajú.
Rodina doteraz bývala v azylovom dome.

70 €

Pomoc je určená pre matku s dvojročným synčekom. Matka nemá a
nevie zabezpečiť dostatočnú stravu nielen pre seba, ale ani pre
dieťatko, ktoré je podľa vyjadrení lekárky chudšie a menšie ako by v
tomto veku malo byť. Pani Zdenka rodine nakúpi stravu, ale aj rôzne
výživy a príkrmy pre Kevinka.

150 €

Pomoc je určená rómskej rodine so šiestimi malými deťmi, z toho
dve sú úplne nevidiace a jedno nevidí na jedno očko. Deti chodia
oblečené nevhodne a neprimarane počasiu, na základe čoho bývajú
veľmi často choré. Často chodia bosé alebo vo väčších topánkach a
šipnavo oblečené. Preto by autorka veľmi rada nakúpila deťom
nejaké oblečenie a topánky
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P.č.

96

97

98

Názov
predkladateľa

Mgr. Mária
Vozáryová

Zuzana Miklíková

Zuzana Šmijovská

Názov príbehu

Vianočné puto

Nohy v teple

Ľudská blízkosť

Balíček štedrosti

Mesto

Podporená
Anotácia
suma

200 €

Pomoc je určená rómskej rodine so šiestimi malými deťmi, z toho
dve sú úplne nevidiace a jedno nevidí na jedno očko. Deti chodia
oblečené nevhodne a neprimarane počasiu, na základe čoho bývajú
veľmi často choré. Často chodia bosé alebo vo väčších topánkach a
šipnavo oblečené. Preto by pani Mária veľmi rada nakúpila deťom
oblečenie a topánky.

450 €

Pani Zuzana by rada obdarovala zimnou obuvou dievčatá odchovankyne detského domova, ktoré teraz bývajú v rôznych
zariadeniach. Dievčatá, ktoré sa rozhodla obdarovať, boli tri roky
súčasťou jej života. Jej zámerom je kúpiť kvalitnú zimnú obuv pre 15
dievčat.

119 €

Účelom pomoci je návšteva a blízkosť starých ľudí v obci Kaľava v
čase Vianoc. Pani Zuzana by chcela spoločne s novovzniknutým
súborom Kaľavčan, ktorý tvoria prevažne mladí ľudia, osobne
navštíviť dňa 25.12.2015 seniorov, chorých a opustených ľudí, a
priniesť im darček v podobe Večného svetielka, ako symbol svetla
večnosti a nádeje. V súbore tancuje aj autorkina dcéra s diagnózou
autizmus.

Zvolen

200 €

OZ Prístav nádeje chce „Balíčkom štedrosti“ pomôcť 10
osobám/rodinám, ktoré sa nachádzajú v sociálnej a hmotnej núdzi.
Balíček obsahuje potraviny dlhodobej spotreby a drogistický tovar.
Predsedníctvo a dobrovoľníci Prístavu – ľudia so zdravotným
postihnutím, týmto obdarovaným napečú koláčiky, ktoré budú
súčasťou balíčka štedrosti, ktoré im odovzdajú počas spoločného
večera pri hudbe.

Dolný Kubín

Žiar nad
Hronom

Spišské
Vlachy

99

Prístav nádeje, o.z.

100

Občianske združenie
Čisté a voňavé prádlo
Maják nádeje

Košice

220 €

101

Občianske združenie
Čisté, voňavé Vianoce
Maják nádeje

Košice

280 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Projektom chce OZ Maják pomôcť mame s dvoma dcérami. Rodine
by chceli zakúpiť práčku. Mama teraz perie v rukách. Je veľmi
unavená z ustavičnéj starostlivosti o dve postihnuté deti .
Pomoc je určená pre pána Ladislava Szkurkaya z Košíc, ktorému
pre výnimočne zlú diagnózu amputovali časť pravej ruky. Je
rozvedený a sám sa stará o svoje dve deti. Členovia združenia
maják nádeje pôjdu osobne s týmto pánom Ladislavom vybrať a
zakúpiť práčku a vysávač.
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P.č.

Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Občianske združenie Darujme krásne vianoce
102
Nožička
deťom s DMO

103

Človek pre človeka,
n.o.

Chladnička naplnena
dobrotami

SRRZ - Rodičovské
združenie pri
104
Mama vie najVianoce
Špeciálnej základnej
škole

105

106

Zdravie v pohybe,
o.z.

Moji malí zverenci

Občianske združenie
Namaľujme si spolu Vianoce
Kumakokra

Občianske združenie
107 ĎAKUJEMNezabudnuteľné Vianoce
,,PAĽIKERAV"

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Mesto

Podporená
Anotácia
suma

Banská
Bystrica

200 €

Prešov

600 €

Dubnica nad
Váhom

180 €

Lučatín

Žilina

Varhaňovce

Pomoc je určená pre deti s DMO a viacnásobným postihom, ktoré
sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na
pomoc a podporu druhých. Deti budú obdarované prstovými
farbami a detskou obrázkovou knižkou.
Pomoc je určená pre rodinu Demekovú - osamelú matku so 6 deťmi.
Dar Nadácie Orange bude použitý na nákup novej chladničky a
zároveň zabezpečenie zásoby potravin.
Cieľom je pomôcť mentálne postihnutým deťom zažiť prípravu
ozajstných Vianoc spoločne s ich mamami, osvojovať si pracovné a
sociálne zručnosti v reálnych situáciách. Mentálne postihnuté deti
sa spolu a s pomocou mamičiek naučia pripraviť ozajstné Vianoce.
Spoločne nakúpia potraviny, materiál na výrobu darčekov pre
seniorov.

200 €

Tréner atletického klubu využije dar Nadácie Orange na nákup
bežeckého oblečenia pre 5 detí. Sú to deti zo sociálne slabšieho
prostredia. Majú síce športové nadanie, ale rodičia si nemôžu
dovoliť podporovať ich v tom. Tréner sa im venuje dobrovoľne vo
voľnom čase a pozná ich rodiny už dlho. Deti športovať chcú, majú
nielen veľkú chuť a motiváciu, ale aj športové úspechy.

200 €

Dar je určený pre deti, ktoré navštevujú Nízkoprahové centrum na
Bratislavskej ulici v Žiline. Využie sa na nákup spotrebného
materiálu, z ktorého spolu s deťmi pracovníci centra vyrobia ozdoby
na stromček, vianočné pohľadnice a vianočné pečiatky. Zároveň sa
nakúpia sladkosti a občerstvenie. Deti si prostredníctvom daru
prežijú prípravu vianočných sviatkov - pripravia si ozdoby, ktoré
spolu zavesia na stromček, vyrobia si pohľadnice pre najbližších,
pripravia občerstvenie a zaspievajú koledy.

100 €

V tomto pribehu ide o pomoc ťažko chorému dievčatku, ktorého otec
je dlhodobo nezamestnaný a mama poberá len opatrovateľský
príspevok. Autorka príbehu osobne nakúpi darčeky o ktorých mladá
slečna sníva.
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P.č.

Názov
predkladateľa

Agentúra
opatrovateľskej
108
starostlivosti
SIMEON

109 OZ Maják nádeje

110 Kvapka, n.o.

111 Kvapka, n. o.

112 DORKA, n.o.

Centrum sociálnych
113 služieb Zátišie Krízové stredisko

Názov príbehu

Mesto

Podporme sa!

Bratislava

Pomôžte mi rásť

Prskavky

Radostné Vianoce

Sladké a voňavé Vianoce

Splnený vianočný sen

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Košice

Trstená

Trstená

Košice

Snina

Podporená
Anotácia
suma
Pán Štefan je onkologický pacient. Jeho manželke sa znovu
prejavila choroba pľúc- sarkoidóza. Teraz pani Dana čaká na
operáciu nohy, ktorú spôsobila táto choroba. Dar od Nadácie
Orange sa použije na nákup špeciálnej výživy pre onkologicky
299 €
chorých ľudí v tomto prípade pána Štefana. On a jeho rodina
potrebuje najmä podporu a cítiť, že vo svojej situácii nie sú sami.
Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON pomôže aj
podpornými návštevami a odbornou pomocou.

200 €

Jurko, 4 ročný chlapček, ktorý je vážne chorý potrebuje pre svoj
vývin každodennú tvorivú prácu čo mu zabezpečuje jeho
napredovanie. Terapia spočíva aj vo vytrvalej práci s Jurkom v
domácom prostredí, kde sa pomocou kresieb a modelovania Jurko
stále rozvíja. Zakúpením výtvarných pomôcok tak chce OZ Maják
pomôcť rodičom, aby Jurko mohol vo vývine úspešne napredovať.

130 €

Šimonko je znevýhodnené dieťa má kombinovaný postih (epilepsia,
astma, narušená činnosť štítnej žľazy, enkopréza, obezita). Okrem
toho pochádza zo sociálne veľmi slabej rodiny. Chudobná rodina
Bajdichových potrebuje oblečenie a obuv, hračku pre Šimona a jeho
mladšiu sestru. Vianočnú atmosféru v rodine dotvoria aj vianočné
medovníky, ktoré donesú spolu s darčekmi pracovníci OZ Kvapka.

120 €

Marián je stále chorý, vyrastal vo veľmi ťaživom a disharmonickom
prostredí, má problémy so správaním. Dar sa použije na nákup
oblečenia, obuvi a školských potrieb pre Mariána ajeho sestry. Čo je
pre iné deti samozrejmosťou, bude pre Máriána a jeho sestry
vianočným darčekom.

410 €

Pomoc je určená 22 rodinám a 25 mladým dospelým v zariadení,
kde žijú pod jednou strechou osamelé matky s deťmi, deti vyňaté z
rodín a mladí dospelí po odchode z detského domova. Dar sa
využije na prípravu spoločnej vianočnej večere, pečenie koláčikov a
drobné darčeky pre mladých.

150 €

Viktória - 16 ročná slečna, je umiestnená v krízovom stredisku.Jej
vývin a dospievanie bolo poznačené a traumatizované problémami
v rodine.Viktória potrebuje tablet na prípravu do školy. Využije ho pri
tvorbe projektov na každom predmete.Najviac ho potrebuje na
prípravu z nemeckého jazyka. Tablet jej uľahčí prípravu do školy a
zároveň sa môže v tomto jazyku viac zdokonaľovať.
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P.č.

Názov
predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

Občianske združenie
DOMOV pri
114 Špecializovanom
Vianoce pre všetkých
zariadení Kotva v
Brezne

115 Kvapka, n.o.

Slovenská únia
sluchovo
116
postihnutých
Michalovce

Vianočná radosť

Brezno

Trstená

Zdravotne postihnutá Natalka
a deti z domova

Michalovce

Podporená
Anotácia
suma

250 €

Klienti ŠZ Kotva sú mentálne a psychicky postihnutí muži. Zámerom
projektu je nákup praktických vianočných darčekov pre klientov v
podobe hygienických potrieb. Klienti si tak môžu nájsť pod
stromčekom nielen to, čo sa im bude páčiť, ale aj niečo užitočné a
praktické.

90 €

Damián Žuffa prekonal operáciu očí v dôsledku strabizmu, je v
starostlivosti kardiológa pre šelest na srdci, nefrológa pre nočnú
enurézu. Má NKS - komunikácia stigmatizovaná dysláliou
(dentálna),jeho pozornosť je ľahko rozptýliteľná a má extrémny
motorický nepokoj.Je tak podvyživený, že to hraničí s
extrémom.Damiánovi by pomohla hračka na pozornosť alebo
didaktická pomôcka a túži po legu, ktoré doma nemá. Autori mu
chcú skrášliť Vianoce a vytvoriť vianočnú atmosféru v rodine
napečením vianočných medovníčkov.

110 €

Natálka má 5 rokov a jej zdravotný stav jej nedovoľuje chodiť, trpí
diagnózou DMO. Stará sa o ňu stará mama a okrem Natálky máv
opatere aj 3 chlapcov z detského domova Koromľa. Ľudia z Únie
sluchovo postihnutých by chceli Natálku potešiť peknou bábikou a
sladkosťami a chlapcov futbalovou loptou,tiež sladkosťami,ovocím a
pre všetkých domáce oblečenie. V rodine vládne súdržnosť.

23 686 €

Spolu

Zoznam podporených žiadostí v grantovom programe Darujte Vianoce – 2. fáza programu – žiadosti zverejnené na stránke www.dakujeme.sme.sk
P.č. Názov predkladateľa
1
2
3
4
5
6
7

Gabriela Šušelová
Adriana Čelková
Alena Hanisková
Alica Hirjaková
Alica Hirjaková
Andrea Líšková
Mgr. Eva Okšová

Názov príbehu
Pomoc v núdzi!
Veľmi chcem pomôcť
Čakanie na zdravé srdiečko
Darček pre Mariana
Prekvapenie pre Elenku
Vianočný úsmev (Jankin vianočný úsmev)
Úsmev prosím
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma
3 000 €
500 €
130 €
200 €
250 €
200 €
189 €

300 €
50 €
65 €
100 €
75 €
40 €
20 €
121

Percento z
požadovanej
sumy
10%
10%
50%
50%
30%
20%
11%

P.č. Názov predkladateľa
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Malčeková Andrea
Jana Prelichová
Jana Prelichová
Andrej Bahleda
Martina Veselá
Simona Bartová
Beáta Kapitančíková
Daniela Bednárová
Daniela Bednárová
Horváthová Izabela
Natália Bujnová
Martina Čajková
Žiláková Lucia
Simona Cebová
Jozef Brigan
Daša Mellová
Ondrej Doletina
Bc. Romana Krajčíková
Erika Horniaková
Mgr. Erika Horniaková
Erika Horniaková
Erika Mižigarová
Mgr. Erika Moháriová
Mgr. Erika Moháriová
Eva Murančanová
Katarína Franková
Daniel Maliar
Anna Smitková
Mgr. Ivana Hudáková
Silvia Sihelská
Ivana Horská
Ivana Horská
Janka Laššáková

Názov príbehu
Ivankove naplnené Vianoce
Rodinný krb
Sladké potešenie
Veronika
Natálka je rybička
Spoločník na dlhé chvíle
Smola v živote
VIANOCE S NÁDEJOU
ŽIVOT NA HANDBIKE
Šťastné detské očká
Detský úsmev viac ako "ďakujem"
Radosť detských sŕdc
Sladká bodka
Vianoce pre Líviu
Jeden vianočný deň
Radosť rozdávaním rastie
Rebriny pre Danielku
Babka viac ako matka
Štedré Vianoce (Štedré Vianoce deťom)
Vianočné prekvapenie
Vianočný príbeh
Vianočné prekvapenie pre Filipka
Darujme naše srdcia Marečkovi
Teplo pre Frederika a Sebastiána
Malý bojovník
Prekvapenie pre Katarínu
Delfinoterapia pre Alexika
Potešiť osamelých seniorov
Bicykel na Vianoce
Vianoce pre starenku
Dobrý skutok pre rodinu
Pomoc pre Timejku
Vianoce po celý rok
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma
200 €
200 €
100 €
600 €
500 €
289 €
500 €
600 €
480 €
350 €
400 €
200 €
300 €
259 €
300 €
500 €
150 €
792 €
155 €
120 €
120 €
200 €
600 €
300 €
700 €
450 €
6 000 €
120 €
200 €
250 €
700 €
750 €
270 €

80 €
20 €
20 €
300 €
200 €
140 €
50 €
240 €
240 €
70 €
200 €
60 €
150 €
105 €
60 €
100 €
60 €
158 €
75 €
60 €
60 €
100 €
180 €
150 €
140 €
180 €
600 €
60 €
100 €
100 €
140 €
150 €
135 €
122

Percento z
požadovanej
sumy
40%
10%
20%
50%
40%
48%
10%
40%
50%
20%
50%
30%
50%
41%
20%
20%
40%
20%
48%
50%
50%
50%
30%
50%
20%
40%
10%
50%
50%
40%
20%
20%
50%

P.č. Názov predkladateľa
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Ján Budzák
Jana Micháliková
Jana Micháliková
Jana Micháliková
Jana Micháliková
Janka Lemberkova
Janka Vigašová
Janka Vigašová
Janka Vigašová
Mgr. Jarmila Prelichová
Jarmila Prelichová
Jarmila Prelichová
Juraj Čurilla
Juraj Čurilla
Kaliašová Danka
Katarína Karasová

57 Kristína Čonková
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Kornelia Koščáková
Kornelia Koščáková
Petra Kotesová
Krasničanová Žofia
Mgr. Beáta Dundová
Kubinová Katarína
Katarina Lakatošová
Lenka Štulerová
Lenka Kaľavská Patzová
Lenka Palieskova
Ľubomír Hudák
Lucia Veselovská
Simona Libiaková
Marek Hritz
Margaréta Žigová

Názov príbehu
Úsmev na tvári
Niektorí to majú ťažké
Sama s dvomi fešákmi
Starká s vnukmi
Statočný Riško
Vianoce pre všetkých
Chodítko pre Natálku
Veľký sen pre malého bojovníka
Vianočný darček pre Maťka
Štastná rodina
Mamička a jej dcérka
Teplý obed
Čerstvé potraviny každý deň :-D
Vianočná pošta
Rozžiarme smutné očká
ADELI pre Petra
Výstižny (Vianoce pre Kamila a jeho
rodinu)
Štastné Vianoce
Radostné Vianoce
Krásne Vianoce pre Paťka
Teplé Vianoce
Zmiernenie bolesti
Radostné a Teplé Vianoce
Veselé Vianoce
Teplo domova
Vianoce pre Timeu
Vianoce bez starosti
Vianočný sporák nielen pre Vianoce
Škola - druhý domov
Vianoce pre maličkých
Riškove prvé Vianoce
Samkove a Doriho Vianoce
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

600 €
140 €
130 €
100 €
120 €
800 €
1 650 €
600 €
200 €
300 €
200 €
100 €
200 €
300 €
780 €
3 800 €

200 €
70 €
65 €
50 €
60 €
80 €
330 €
120 €
60 €
60 €
100 €
50 €
100 €
150 €
78 €
380 €

33%
50%
50%
50%
50%
10%
20%
20%
30%
20%
50%
50%
50%
50%
10%
10%

1 000 €

200 €

20%

300 €
300 €
1 000 €
1 000 €
800 €
1 000 €
250 €
300 €
300 €
1 000 €
200 €
300 €
1 130 €
1 000 €
200 €

100 €
150 €
500 €
300 €
400 €
500 €
100 €
100 €
60 €
200 €
100 €
60 €
226 €
400 €
100 €

33%
50%
50%
30%
50%
50%
40%
33%
20%
20%
50%
20%
20%
40%
50%
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P.č. Názov predkladateľa
73
74
75
76
77
78
79

Martina Miháliková
Andrea Martonová
Michaela Bejdová
Miroslava Debnáriková
Miroslava Ohrádková
Martina Misalová
Monika Najvirtová

80 Monika Najvirtová
81
82
83
84
85
86
87

Monika Liptáková
Monika Barancová
Martina Maheľová
Monika Čechová
Dlugošová Monika
Bc. Adriana Gyurcsovicsová
Toporcerová Monika

88 Patrik Harman
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Zlatica Pastorová
Otília Sabolová
Petra Benešová
Petra Drábová
Petronela Babilonská
Raclavský Sefo
Eva Raffajová
Edita Rihariová
Edita Rihariova

98 Rita Lakatošová
99 Mgr. Róbert Smiščík
100 Roman Mészáros
101 Slavomíra Radičová

Názov príbehu
Choditko pre Šimona
Marko, zvládneš to
JaKubo (Vzdelanie pre Jakuba)
Dvojnásobné vianoce
Naša malá Ninka
Aspon chvíľu žiť bez starosti
Pre teba Edko
Rozžiarme smutné očká (Rozžiarme
očká)
Sánky na zimné radovánky
Vianoce pre Izabelku a Eli
Dar pre učiteľov
Vianočná pomoc pre Benka
Vianoce pre Betku
Mikuláš
Šťastnú budúcnosť, Viktor
PROSBA O POMOC PRE VERONIKU naše slniečko
Tri deti bez otca
Ozajstné Vianoce pre seniorov
Nádej na život!
Vianoce pre Janku a Natálku
Pomoc v liečbe pre Kiarku
Čaro Vianoc inak
Paulínka a jej sen
Sľúbil som, že ťa prekvapím...
Už viem papať príborom
Prekvapenie (Prekvapenie pod
stromčekom)
Pokoj ľuďom dobrej vôle
Naše slniečko Nicolas (Úsmev pre
Nicolasa a Simonku)
Teplo v srdci
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

3 000 €
700 €
1 500 €
200 €
2 000 €
544 €
280 €

600 €
200 €
300 €
20 €
400 €
108 €
140 €

20%
29%
20%
10%
20%
20%
50%

300 €

150 €

50%

390 €
290 €
2 000 €
300 €
300 €
200 €
2 000 €

117 €
58 €
200 €
60 €
30 €
40 €
600 €

30%
20%
10%
20%
10%
20%
30%

3 000 €

900 €

30%

350 €
200 €
2 500 €
100 €
200 €
800 €
980 €
300 €
280 €

70 €
100 €
250 €
20 €
40 €
240 €
98 €
150 €
140 €

20%
50%
10%
20%
20%
30%
10%
50%
50%

790 €

240 €

30%

500 €

100 €

20%

600 €

60 €

10%

185 €

40 €

22%

124

P.č. Názov predkladateľa

Názov príbehu

Mgr.Silvia Václavíková
Mgr.Silvia Václavíková
Mária Slovinská
Mgr. Soňa Šuhajová
Ladislav Jonáš
Jana Píšová
Mgr. Katarína Kúdelová
Mgr. Katarína Kúdelová
Dajana Uhliarová
Bc. Vladimír Kováč
Bc. Vladimír Kováč
PhDr. Zdenka Kotrasová
Alzbeta Zemanová
Alžbeta Zemanová
Alžbeta Zemanová
Juraj Polák
Mgr. Beregházyová Zuzana
Mgr. Zuzana Beregházyová
1.súkromné gymnázium v Bratislave
Cirkevná základná škola Narnia
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Esther, o.z.
ESTONÁČIK
Kvapka, n. o.
Kvapka, n. o.
Kvapka, n.o.
Občianske združenie Maják nádeje
Občianske združenie Maják nádeje
Občianske združenie Maják nádeje
Občianske združenie Maják nádeje
Občianske združenie Maják nádeje
Rodičovské združenie pri Základnej
133
škole

Veľká Vianočná nádej
Vianočné Anjelské Krídla
Dobrá pomoc Katke
Šťastné a veselé!
Radkine Vianoce
Vianočný sen
Aj k Evičke a Ďuskovi príde Ježiško
Nech sú Vianoce šťastné
Pobyt pre Riška do ADELI
Ligotavý vzťah ako dar
Srdce vianočných snov
Slnečné údolie
Milosrdný Ježiško
Teplo Vianočných sviatkov
Túžime mať Vianoce
Ocko na Vianoce
Nakreslím Vám môj svet
Šanca pre vzdelanie
Dobronoši pomáhajú Jurkovi
Vianoce do "Domu núdznych"
Beh za život
Dar miesto násilia
Škôlkárske sny
Salónky
Vločka
Snehová krása
Buďme zdraví
Čistý domov a zdravé potraviny
Chladím, chladíš, chladíme
Voňavé koláče
Zdravé potraviny a odkladací priestor

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Ukážme rodičom čo dokážeme
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

206 €
339 €
150 €
300 €
200 €
500 €
400 €
200 €
3 000 €
500 €
700 €
400 €
350 €
500 €
550 €
450 €
150 €
300 €
650 €
250 €
1 000 €
2 800 €
2 200 €
210 €
135 €
180 €
250 €
300 €
210 €
200 €
260 €

103 €
170 €
50 €
100 €
100 €
100 €
200 €
100 €
300 €
100 €
210 €
40 €
70 €
150 €
110 €
90 €
50 €
150 €
65 €
25 €
100 €
280 €
220 €
84 €
68 €
90 €
125 €
150 €
105 €
100 €
130 €

50%
50%
33%
33%
50%
20%
50%
50%
10%
20%
30%
10%
20%
30%
20%
20%
33%
50%
10%
10%
10%
10%
10%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

250 €

50 €

20%
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

P.č. Názov predkladateľa

Názov príbehu

134 Spojená škola
135 Spojená škola internátna
136 Spojená škola internátna Levice
Spojená škola, Budovateľská 1309,
137
Vranov nad Topľou

Teplo rodinného krbu
Darujme si Vianoce
Vianoce v srdci

880 €
425 €
160 €

88 €
40 €
80 €

10%
9%
50%

Vykúzlime čarovné Vianoce

345 €

69 €

20%

555 €

55 €

10%

Prvé Vianoce u nás...

200 €

100 €

50%

Pomoc opustenej babičke

200 €

100 €

50%

1 100 €

220 €

20%

498 €

50 €

10%

3 000 €
300 €
200 €
3 000 €

300 €
60 €
100 €
600 €

10%
20%
50%
20%

700 €

70 €

10%

Tvorivé dielne

300 €

30 €

10%

Čas radosti, veselosti

300 €

60 €

20%

Nesieme Vám svetielko...

280 €

84 €

30%

1 000 €

100 €

10%

Obohaťme sa navzájom

890 €

89 €

10%

Sme bez ocka

350 €

70 €

20%

Spolu nám to pôjde lepšie
Čaro Vianoc

350 €
550 €

70 €
275 €

20%
50%

Spojená škola, Špeciálna základná
138 škola internátna pre žiakov s narušenou Štedrejšie Vianoce
komunikačnou schopnosťou
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Špecializované zariadenie Nemocnice s
poliklinikou Trebišov, n.o.
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola s materskou
školou
Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa
3, Levoča
Špeciálna základná škola, Krompachy
Špeciálna základná škola, Krompachy
Základná škola
Základná škola Bieloruská
Základná škola Jozefa Cígera
Hronského Krupina
Základná škola Júlie Bilčíkovej
Budkovce 355
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Košeca
Základná škola Zvolen
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej
Jasenici
ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és Óvoda
Vlčany
ZŠsMŠ Oravská Polhora 130
Michaela Adamčíková

Daruj úsmev
Ježiškové papučky
Pomoc pre Martinka
Smutná staroba
Čaro Vianoc (Čaro Vianoc vo Vranove)
Vlastná skrinka na Vianoce
VIANOČNÝ PRÍBEH (Vianočný príbeh
pre seniorov)

Košíky hojnosti
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P.č. Názov predkladateľa
156
157
158
159

Adriana Žáčiková
Alena Marhefková
Daniela Hládeková
Ing. Katarína Halgašová

160 Judita Rybárová
Kultúrna výchovná organizácia Róma161 východ, Rázusova 103,093 01 Vranov
nad Topľou
162
163
164
165
166

Dom svätej Alžbety, krízové stredisko
pre deti a osamelých rodičov, n. o.
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych
služieb,n.o.
OZ Dom nádeje
Alžbeta Zemanová
Dobiášová Jana

167 Muránska Veronika
168
169
170
171
172
173

A - Megan
Bc. Horačiková Janka
Beáta Vargová
Iveta Ovčíková
Jozef Bukový
Dlugošová Monika

174 Svetielko nádeje
175 Občianske združenie Odyseus
Spolok sv. Vincenta de Paul na
176
Slovensku
177 Patrícia Gloviaková
178 OZ Vagus
179 Marek Vojník

Názov príbehu

Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

Krajšie vianoce
Vianoce pre Moniku
Darček pre Paťu
Spinkajte sladko detičky
Vianočné prekvapenie (Vianočné
prekvapenie pre DSS Rožňava)

646 €
180 €
500 €
340 €

323 €
90 €
250 €
170 €

50%
50%
50%
50%

350 €

175 €

50%

Vianoce sú svetielkami pokoja

660 €

330 €

50%

1 000 €

500 €

50%

750 €

375 €

50%

Ježiško a na mňa si zabudol?
Vianoce s úsmevom
Vianoce pre najmenších
Vianočný sen nadosah (Vianočný sen
nadosah ruky)
Vianoce v Domčeku
Pohovka pre Hildu
Vianočná zimná výbava
Peťko
Zkvalitnenie videnia
Zvončeky šťastia
Nech kúzlo Vianoc brnkne po noštekoch
aj deťom na onkológii
Chceme byť spolu

800 €
450 €
1 100 €

400 €
225 €
220 €

50%
50%
20%

755 €

365 €

48%

350 €
180 €
250 €
270 €
300 €
300 €

70 €
90 €
75 €
54 €
90 €
150 €

20%
50%
30%
20%
30%
50%

500 €

150 €

30%

250 €

50 €

20%

Vianoce pre všetkých (Vianoce všetkým)

300 €

60 €

20%

Pohodové Vianoce
Čarovné Vianoce pri stromčeku
Vylepšíme Zuzke bicykel

150 €
500 €
200 €

50 €
100 €
40 €

33%
20%
20%

Cesta nádeje
Anjelské Vianoce
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P.č. Názov predkladateľa

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Fénix, Zariadenie sociálnych služieb
Levice
Dundová Katarína
Emília Jurčíková
Dominika Nevizanská Danáčová
CSS NÁRUČ ZÁCHRANY
Senior&Junior Dúbravka
4U
Hilda Felgrová
Barbora Švantnerová
Depaul Slovensko, n.o.
Dunda Marián
Elpis - Nádej občianske združenie
Frankovský Jozef
Iveta Kolcúnová
Iveta Kurucova
Iveta Zifčáková
Jakubcová Ivana
Jana Kropáčová
Jana Kúdelová
Jana Muščíková
Jana Szunyaiová
Janka Mrnkova
Bc. Kinga Szikorová
Soňa Findorová

203 Mináriková Anna
204
205
206
207
208
209
210

Galina Mačudová
Sitor Peter
Simona Mitrášová, Martin Grman
Samuel Bencső
Róbert Szakács
PaedDr. Jana Kandriková
Jarmila Tokarova

Názov príbehu

Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

Radosť a múdrosť

100 €

20 €

20%

Rodinná pohoda
Šanca urobiť niekoho šťastným
Detský úsmev

300 €
280 €
250 €

150 €
56 €
75 €

50%
20%
30%

Pamäť naša každodenná

200 €

80 €

40%

300 €
300 €
600 €
895 €
300 €
180 €
400 €
130 €
500 €
300 €
400 €
700 €
280 €
350 €
500 €
620 €
720 €
1 300 €

150 €
150 €
180 €
90 €
90 €
72 €
200 €
65 €
250 €
120 €
120 €
70 €
140 €
175 €
150 €
186 €
216 €
260 €

50%
50%
30%
10%
30%
40%
50%
50%
50%
40%
30%
10%
50%
50%
30%
30%
30%
20%

380 €

114 €

30%

500 €
400 €
545 €
1 530 €
900 €
675 €
250 €

200 €
120 €
109 €
306 €
180 €
270 €
75 €

40%
30%
20%
20%
20%
40%
30%

Vianoce v teplom oblečení
Nech mu je teplo
Sen pre Jakubka
Útulné Vianoce v útulkoch
Teplo domova
Vianoce pre našich najmenších
V núdzi spoznáš dobrých ľudí
Lístky ako dar
Matka s deťmi
Vianoce bez hraníc
Mladý kutil
Vianoce v detských očiach
Nový tátoš
Vianoce 4.c triedy
Malá štebotka
Vianoce šťastia a slzičiek
Vyčarujme úsmev na detské tváre
VIANOCE S ÚSMEVAMI PRE DETI
Ruky
Čarovné Vianoce
Vianočný karneval
Štastie okrúhlých Vianoc
Peťkine Vianoce
Vyčariť úsmev deťom
Radostné Vianoce v teple domova
KRAJŠIE VIANOCE PRE DETIČKY
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Názov príbehu

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Mirko krikľúnik
Vianoce pre detičky
Pomoc rodine
Pečenie dobrôt
Vianoce pre Miška
Vianočný príbeh v škole
Radosť zelenom dome
Čas na splnenie želaní
Pokojné a hravé Vianoce
Čaro Vianoc (Vianočné čaro)
Čarovné Vianoce
Darček z mojich rúk
Čas vianočný
Sladké sny
Prinášame vôňu Vianoc
Domov sladký domov
Jajine iné Vianoce
Vianočná výzdoba pre nulťákov
Handicap pod Mikulášskou čapicou
Žijeme spolu
Prinesme Vianoce chorým
Bude lepšie
Teplý kožúšok, plné brušká a radosť v
očiach
Bohom zabudnuté deti
Vianoce sú o láske
Vianoce sa dejú
Tvorivá Erika
Vôňa domova
Vianoce pre Švecových
Darujme radosť
Radosť z teplého domova
Už je nám teplo

Jaroslav Brozman
Katalin Kovács Pastorek, Mgr.
Kristína Čumitová
Kristína Mokrá
Lenka Podolanová
Lívia Leginusová
Loďka nádeje
Ľubica Noščákvá
Lucia Gabošová
Lucia Kadlubová
Mária Macková
Mária Slaničanová
Marta Prelichová
Mgr. Jana Mojžišová
Mgr. Ivana Zimenová
Hrivniak Milan
Mgr. Tatiana Juríková
Otília Sabolová
Prístav nádeje, o.z.
Prístav nádeje, o.z.
Michaela Urban
Renáta Vilimová

233 Sičáková Alexandra
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Silvia Sihelská
Obec Pinciná
Miroslava Debnáriková
Organizácia muskulárnych dystrofikov
Zuzana Alušíková
ŠOK, o.z.
Občianske združenie Málinec
OZ Maják nádeje
OZ Maják nádeje
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

300 €
182 €
150 €
100 €
340 €
550 €
250 €
180 €
291 €
165 €
250 €
265 €
250 €
400 €
150 €
440 €
500 €
200 €
195 €
160 €
300 €
283 €

60 €
91 €
75 €
50 €
102 €
110 €
50 €
90 €
145 €
83 €
125 €
106 €
125 €
120 €
75 €
132 €
200 €
100 €
98 €
80 €
150 €
142 €

20%
50%
50%
50%
30%
20%
20%
50%
50%
50%
50%
40%
50%
30%
50%
30%
40%
50%
50%
50%
50%
50%

350 €

175 €

50%

210 €
250 €
250 €
156 €
300 €
500 €
580 €
300 €
200 €

105 €
125 €
125 €
78 €
150 €
250 €
116 €
150 €
100 €

50%
50%
50%
50%
50%
50%
20%
50%
50%
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Poskytnuté
štartovné
(Nadácia
Orange)

Cieľová
suma

Percento z
požadovanej
sumy

P.č. Názov predkladateľa

Názov príbehu

243 OZ Maják nádeje
PhDr. Marcela Václavková Konrádová,
244
cert. Mgmt.
245 Občianske združenie Deti z Prašníka
Sme takí, akí sme /Občianske
246
združenie/
247 Michal Habaj
248 Mgr.Miriam Dóczeová
Spolu

Už máme teplo aj my

500 €

200 €

40%

Terapia pre začarované dieťa

150 €

75 €

50%

Vianoce v rómskej osade
Čaro Vianoc (Vianoce pre seniorov v
Lipanoch)
Malé neposlušné potvorky
Zažiť pocit čara Vianoc

400 €

200 €

50%

775 €

387 €

50%

600 €
500 €

180 €
200 €
36 314 €

30%
40%
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Príloha č. 14: Zoznam podporených fyzických osôb vo Fonde sociálne slabých a chorých
Podporení žiadatelia v rámci Fondu pre sociálne slabých a chorých 2015
Počet Predkladateľ

Podporená suma Anotácia
Veronika Šmelková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok
na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
Martina Pastuchová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých:
1 500 €
Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
Ivana Vicianová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na
1 500 €
rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch

1

Veronika Šmelková

1 500 €

2

Martina Pastuchová

3

Ivana Vicianová

4

Katarína Haľková

1 000 €

Katarína Haľková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok
na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch

5

Elena Bencúrová

1 500 €

Elena Bencúrová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na
rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch

6

Katarína Kaňová

1 500,00 €

Katarína Kaňová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na
rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch

7

Ľubica Slyšková

1 500,00 €

8

Jana Dranačková

9

Jana Neupauerová

10

Lucia Grundzová

11

Martin Holička

880,00 €

Martin Holička, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný
pobyt v NRC Kováčová

12

Ing. Marián Jenčík
PhD.

880,00 €

Ing. Marián Jenčík PhD., žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých:
rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová

13

Ján Kemp

377,00 €

14

Marián Kuřeja

15

Marek Luco

16

Pavol Matúš

Ľubica Slyšková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na
rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
Jana Dranačková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na
1 500,00 €
rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
Jana Neupauerová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok
1 000,00 €
na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
1 500,00 €

Lucia Grundzová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na
rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch

Ján Kemp, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: nákup
zdravotníckej pomôcky
Marián Kuřeja, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: nákup
750,00 €
zdravotníckej pomôcky
Marek Luco, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: nákup
689,00 €
zdravotníckej pomôcky
880,00 €

Pavol Matúš, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný
pobyt v NRC Kováčová
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Počet Predkladateľ
17

Vasiľ Rodak

18

František Tručka

19

Zita Žiaková

Podporená suma Anotácia
Vasiľ Rodak, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný
pobyt v NRC Kováčová
František Tručka, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný
560,00 €
pobyt v NRC Kováčová
Zita Žiaková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný
424,00 €
pobyt v NRC Kováčová
560,00 €

20

Anna Belejová

Anna Belejová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Michaela
nechodí a nerozpráva. So svojimi diagnózami potrebuje probiotiká, ovocné šťavy, vitamíny, lieky,
200 €
hygienické potreby. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov,
hygienických potrieb.

21

Mária Hanulíková

Mária Hanulíková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Terézia je
200 € po translantácií kostnej drene. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov,
liekov, hygienických potrieb.

22

Gabriela Kubjatková

Gabriela Kubjatková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lýdiin
200 € zdravotný stav vyžaduje pravidelné prehliadky, cvičenia a rehabilitácie. Finančné prostriedky rodičia
využili na pravidelné procedúry ako sú plávanie, hipoterapia, masáže.

23

Emília Cvičková

Emília Cvičková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Emília,
200 € jej manžel aj syn sú všetci ZŤP. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov,
liekov.

Gabriela Stolárová

Gabriela Stolárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Jankov
zdravotný stav je komplikovaný. Navštevuje viacero odborných lekárov. Jeho liečba je dlhodobá a
200 €
podporovaná doplňujúcimi vitamínmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy,
vitamínov, liekov, hygienických potrieb a zdravotných pomôcok a pravidelné procedúry.

Ľubica Chachulová

Ľubica Chachulová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Michaela
pochádza zo siedmich detí a má niekoľko diagnóz. Býva často chorá a keďže rodina je v hmotnej núdzi,
200 € potrebuje finančný príspevok na lieky, vitamíny a hygienické a zdravotné pomôcky. Finančné
prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb a
zdravotných pomôcok.

Helena Šutárová

Helena Šutárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ľubomír
pochádza zo 4 detí. Od narodenia trpí chronickým ochorením obličiek, močového mechúra a močových
200 €
ciest. Denne býva cievkovaný. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov,
liekov, hygienických potrieb a zdravotných pomôcok.

24

25

26
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27

Jozef Tabak

Jozef Tabak, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Jozef je
200 € čiastočne imobilný diabetik. Momentálne má zvýšené výdavky na lieky a diabetickú stravu. Finančné
prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.

28

Ján Zvardoň

Ján Zvardoň, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Ján je
100 € momentálne umiestnený v Dome charity sv. Kamily v Žiline. Jeho zdravotný stav vyžaduje nákup liekov
a vitamínov. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.

29

Anton Kramár

Anton Kramár, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zdravotný stav
50 € pána Antona vyžaduje množstvo liekov a vitamínov, ktoré si musí plne hradiť. Finančné prostriedky boli
použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.

30

Štefan Jaroš

Štefan Jaroš, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zdravotný stav
50 € pána Antona vyžaduje množstvo liekov a vitamínov, ktoré si musí plne hradiť. Finančné prostriedky boli
použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.

31
Hilda Bugyiová
32
Miriam Mlynárová
33
Mária Mervová

34
Lenka Biroščáková
35
Jarmila Grodná
36
Róbert Kardos

Hilda Bugyiová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hilda žije
60,00 € so svojim druhom a majú viacero diagnóz, na ktoré užívajú množstvo liekov. Finančné prostriedky boli
použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
Miriam Mlynárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dvojičky
Sofia a Natália majú obe DMO. Dievčatá absolvujú rôzne rehabilitácie a ich liečba sa podporuje aj
360,00 €
výživovými doplnkami a vitamínmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy,
vitamínov, liekov a pravidelných zdravotných procedúr.
Mária Mervová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária je
80,00 € onkologický a diabetický pacient. Denne potrebuje množstvo liekov, vitamínov a špeciálnej a zdravej
stravy. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
Lenka Biroščáková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Okrem
poruchy pohybového aparátu a celiakie má Martinka množstvo iných zdravotných problémov. Veľmi jej
180,00 €
pomáha bio-ovocný preparát. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov,
liekov, hygienických potrieb, zdravotných pomôcok a pravidelných procedúr.
Jarmila Grodná, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Veronika je od
80,00 € narodenia ťažko postihnutá a má zvýšenú spotrebu hygienických potrieb. Finančné prostriedky boli
použité na hygienické potreby a zdravotné pomôcky.
Róbert Kardos, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Martinko má
100,00 € celiakiu. Jeho rodinní príslušníci majú tiež zdravotné komplikácie, preto majú zvýšené náklady na život.
Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
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Veronika Šmelková

Veronika Šmelková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lukáško
má vážne zdravotné postihnutie od narodenia. Nevie chodiť, ale užíva určité vitamínové doplnky, ktoré
150,00 €
mu pomáhajú pri rehabilitácii ako doplnok. Finančné prostriedky boli použité na nákup vitamínov a
liekov.

Hilda Vargová

Hilda Vargová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hilda má
150,00 € dlhodobé zdravotné problémy, prekonala mozgovú obrnu, čo poznačilo jej celý život. Finančné
prostriedky boli použité na nákup okuliarov a liekov.

37

38

Klára Čomajová

Klára Čomajová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani
Čomajová sa narodila so skrátenou nohou. V bedrách má voperované drôty. Je odkázaná na
24,00 €
ortopedické topánky 2-krát do roka. Finančné prostriedky boli použité na nákup
rehabilitačnej/kompenzačnej pomôcky.

Emese Kozická

Emese Kozická, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Ernese
46,00 € má rakovinu prsníka, podstúpila chemoterapie a užíva mnoho liekov. Finančné prostriedky boli použité
na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.

39

40

41
Elena Havranová
42
Zuzana Ďurinová

43
Marcela Žigová

44
Terézia Bakošová
45

Podporená suma Anotácia

Mária Marcinová

Elena Havranová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani
Havranová žije sama v domácnosti má vysoký nájom. Na invalidnom dôchodku je už 26 rokov 180,00 €
psychiatrické problémy schizofrénia. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy,
vitamínov, liekov.
Zuzana Ďurinová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani
150,00 € Zuzany, Lukáš, trpí ťažkými zdravotnými problémami. Vyžaduje si 24 hod. starostlivosť, trpí DMO a
autizmom. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
Marcela Žigová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Marcela
sa nachádza v ťažkej finančnej situácií. Sama sa stará o svoju dcéru Janku, ktorú postihla bakteriálna
180,00 € meningitída a prišla o sluch. Janka potrebuje užívať lieky, vitamíny a potrebuje aj ortopedickú obuv do
školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov a zdravotné
pomôcky.
Terézia Bakošová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Terka
žije sama a má zdravotné problémy rôzneho charakteru. Je zamestnaná. Posledné obdobie jej zrak
60,00 € rapídne zhoršíl, a potrebuje špeciálne upravené okuliare, aby mohla ďalej pracovať. Okrem iného má
problémy s krčovými žilamy, s plúcami a s vysokým tlakom. Finančné prostriedky boli použité na nákup
okuliarov a liekov.
Mária Marcinová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Súrodenci
80 € Ella a Imrich trpia DMO. Rodičia využili finančné prostriedky na nákup zdravotných matracov pre obe
deti a rebriny na rehabilitovanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup rehabilitačnej pomôcky.
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46

Bibiana Klapáčová

Bibiana Klapáčová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zojka
50 € vzhľadom na množstvo diagnóz, ktoré má, potrebuje okrem rehabilitácií aj ďalšie lieky, vitamíny,
zdravotné pomôcky. Finančné prostriedky boli použité na lieky, zdravotnícky materiál a vitamíny.

47

Mária Labancová

Mária Labancová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ťažko
50 € postihnutý Andrejko je plienkovaý a kŕmený. Rodičia majú zvýšené náklady na hygienické potreby, na
ktoré príspevok použili. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky a hygienický materiál.

48

Viera Kissová

Viera Kissová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: O Alexa s DMO
70 € sa stará jeho slobodná mamina. Vzhľadom na inkontinenciu má vysokú spotrebu plienok a kvôli
epilepsii berie lieky. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky a hygienický materiál.

49

Helena Gajdošová

Helena Gajdošová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani
80 € Helena je onkologickou pacientkou s viacerými diagnózami. Finančné prostriedky boli použité na nákup
liekov, doplnkov výživy a vitamínov.

50

Patrícia Susová

51

Zuzana Komarová

52

Anna Ondášová

Anna Ondášová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Anna je
200 € ťažko mobilná žiadateľka, prevažnú časť dňa sediaca alebo ležiaca. Finančné prostriedky boli použité na
nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.

53

Anna Pamulová

Anna Pamulová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ťažko
180 € mobilná žiadateľka, trpí chronickou ICHS, oslabený pohybový aparát, pohybuje sa pomocou
francúzskych barlí. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.

54

Helena Blašková

Helena Blašková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Helena
180 € je ťažko mobilná - ležiaca, má oslabený celý pohybový aparát. Finančné prostriedky boli použité na
nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.

55

Terézia Jabrocká

Terézia Jabrocká, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Terézia
200 € je ťažko mobilná - ležiaca, s liečenými dekubitmi, DIA v liečbe. Potrebuje zabezpečiť vysokú čistotu
prostredia. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.

Patrícia Susová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Šimon má
100 € ťažkú diagnózu - lisencefáliu, ktorá mu spôsobuje ďalšie ťažkosti. Finančné prostriedky boli použité na
pravidlenú liečabnú terapiu súvisiacu s liečbou a stabilizovaím zdratotného stavu.
Zuzana Komarová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Miariam
70 € má DMO a chronický zápaľ pľúc. Finančné prostriedky boli použité na lieky, zdravotnícky materiál,
vitamíny, doplnky výživy a hygienický materiál.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

135

Počet Predkladateľ

Podporená suma Anotácia

56

Katarína Javorská

Katarína Javorská, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Žiadateľka
trpí komplexným ochorením kardiovaskulárneho systému a pohybového aparátu, ťažko mobilná,
180 €
inkontinentná, prevažnú časť dňa ležiaca. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícka a
rebabilitačná pomôcka.

57

Ján Kundis

Ján Kundis, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Ján je ťažko
180 € mobilný, s kvadroporézou, inkontinentný, prevažnú časť dňa ležiaci. Finančné prostriedky boli použité
na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.

58

Jozef Sýkora

Jozef Sýkora, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Imobilný žiadateľ
180 € Jozef s DMO, prekonal ICMP s ľavostrannou centr. hemiparézou, pohybuje sa za pomoci invalidného
vozíku. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.

59

Marcela Lubasová

Marcela Lubasová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Mária má
100 € DMO a má za sebou niekoľko operácií. Jej mama jej z poskytnutého finančného príspevku kúpila
ortopedický vankúš a postelné prádlo, ktoré je potrebné neustále meniť.

60

Martina Holubčíková

Martina Holubčíková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Saška
150 € má viaceré zdravotné problémy. Na odporúčanie lekára by mala navštevovať plaváreň. Preto jej mama
finančné prostriedky využila na plavecký výcvik a imunitnú podpornú liečbu.

Mária Habláková

Mária Habláková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária
má dvoch dospelých ťažko mentálne postihnutých synov, ktorí potrebujú celodennú staroslivosť.
150 €
Finančné prostriedky potrebuje na nákup liekov, náhradných paplónov, pogumovaných plachiet a
hygienických potrieb. Na tento účel bol využitý poskytnutý príspevok.

62

Eva Krššáková

Eva Krššáková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ondrej má
viaceré diagnózy. V poslednom období sa u neho zvýšila potreba vydať zo seba energiu, ktorá ho vedie
100 €
k deštrukčnému správaniu. Pobyt vo vode by mu pomohol relaxovať. Finančné prostriedky boli použité
na nákup pomôcok na plávanie, gymnastickú loptu a permanentku na plaváreň.

63

Eva Parižová

Eva Parižová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dávidko už
150 € absolvoval dva školské odklady vzhľadom na svoje diagnózy (DMO, porucha sluchu, ADHD). Má
problémy s imunitou a sústredením. Finančné prostriedky boli použité na lieky a výživové doplnky.

64

Mária Vojteková

Mária Vojteková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lucka trpí
200 € viacerými závažnými ochoreniami. Rodičia sa s ňou snažia absolvovať rehabilitácie, ktoré ich rozpočet
značne vyčerpali. Finančné prostriedky boli použité na lieky, vitamíny a hygienické potreby.

61
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Erik Janotík

Erik Janotík, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Erik so svojimi
diagnózami vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Finančné prostriedky potrebuje na zakúpenie
200 €
antidekubitného matracu do polohovateľnej postele. Finančné prostriedky boli použité na kúpu
ortopedickej obuvi, matracu, vitamínov a špeciálnu stravu.

Iveta Lauková

Iveta Lauková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lenkin ťažký
zdravotný stav si vyžaduje nepretržitú pomoc inej osoby. Mamina sa o ňu príkladne stará, no potrebuje
150 €
príspevok na nákup zdravotných pomôcok, hygienických potrieb, liekov a vitamínov. Finančné
prostriedky použili na nákup hygienických potrieb.

Terézia Polťáková

Terézia Polťáková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Michal je
ležiaci a jeho zdravotný stav vyžaduje zvýšené výdavky na hygienu. Pre problémy s trávením vyžaduje
150 €
špeciálnu stravu v bio kvalite. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy a
hygienických potrieb.

68

Monika Špaglová

Monika Špaglová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Monika je
odkázaná na invalidný vozík z dôvodu rázštepu chrbtice. Má zvýšené výdavky na hygienické potreby a
150 €
po amputácií dvoch prstov má nehojace sa rana. Finančné prostriedky boli použité na lieky, vitamíny,
zdravú výživu a hygienické potreby.

69

Eva Medvecká

Eva Medvecká, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ivana je vysoká
100 € a prejavuje sa to na vývoji jej chrbtice, z čoho jej vznikajú ďalšie zdravotné komplikácie. Vzniká jej
porucha dýchania. Finančné prostriedky boli použité na nákup liekov a vitamínov.

Blažena Pilárová

Blažena Pilárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Blažena
je od detstva hluchonemá. S hluchonemým manželom vychovávajú tri deti. Napriek tomu sa snaži
200 €
pracovať, no na výdavky spojené so zdravotným stavom to nestačí. Finančné prostriedky boli použité
na nákup príslušenstva do načúvacieho prístroja a špeciálnu stravu.

Eva Pandová

Eva Pandová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Eva
Pandová je babka v núdzi, ktorá zachránila svoje tri vnúčatá pred detským domovom a na staré kolená
200 €
sa znova stala mamou, musí počítať každý cent, aby dokázala s deťmi vyžiť. Finančné prostriedky boli
použité na nákup školských pomôcok.

Martina
Weinhandlová

Martina Weinhandlová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani
Martina Weinhandlová je onkologicky chorá mama žijúca najmä pre svoju osem ročnú dcéru Angeliku,
ktorá je nepočujúca a má aj diagnostikovanú nevyliečiteľnú neurofibromatózu. Jediný zdravý člen
200 €
rodiny je otec, pán Jaro, ktorý je vzhľadom na zdravotný stav manželky a dcéry odkázaný pracovať kvôli
častým absenciám brigádnicky. Rodine sa nakopili dlhy a hrozila exekúcia na dom. Finančné prostriedky
sa použili na zaplatenie jednej splátky dlhu.
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Počet Predkladateľ

Podporená suma Anotácia

Jana Vigašová

Jana Vigašová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Jana
Vigašová je mamou hyperaktívneho syna a postihnutej dcérky (DMO) odkázanej na rehabilitácie, ktorá
200 €
sa aktívne snaží zháňať finančné prostriedky na liečbu dcéry, aby sa raz mohla postaviť na vlastné nohy.
Finančné prostriedky boli použité na odborné cvičenie v B. Bystrici pre dcéru Viktóriu.

Marta Šarkoziová

Marta Šarkoziová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Minulosť
pani Marty Šarkoziovej nebola ružová, no už pätnásť rokov žije príkladne a dokonca jej bola do
200 €
opatrovníctva zverená malá Mária, ktorej by inač hrozil detský domov. Finančné prostriedky boli
použité na splnenie sna pani Marty a to ako príspevok na kúpu ojazdeného auta.

Dáša Šarkôziová

Dáša Šarkôziová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Dáša
Šarkóziová je v terminálnom štádiu rakoviny, chradne, trpí bolesťami, ale napriek tomu sa jej podarilo
200 €
pre svoju rodinu získať mobilný dom, aby nemíňali peniaze na drahé prenájmy. Finančné prostriedky
boli použité na zateplenie mobilného domu.

Simona Csákyová

Simona Csákyová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Simona
Csákyová nemohla mať s manželom vlastné deti a preto si spolu adoptovali dvoch bratov, keď sa im
200 € nečakane podarilo splodiť vlastné dieťatko. Kristínka prišla na svet o pár týždňov skôr a s veľkým
množstvom náročných diagnóz. Okrem iného dievčatko absolvovalo operáciu chodidiel a preto boli
finančné prostriedky použité na rehabilitácia v Adeli centre.

Eva Chmelová

Eva Chmelová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Eva
Chmelová je mamou dvoch detí, trpí cukrovkou, kvôli ktorej prišla o prst na nohe a každým dňom z
200 €
choroby stráca zrak a často prepadá depresiám. Z dôvodu zlého zdravotného stavu sa dostala aj do
zložitej finančnej situácie. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie nedoplatku na plyne.

78

Daniela Ványová

Daniela Ványová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Daniela
Ványová prekonala rakovinu, avšak nádor na nohe ju čiastočne pripútal na invalidný vozík. Má chorého
200 € osem ročného syna Miška a manžela, ktorý bol živiteľom rodiny, no v októbri nečakane zomrel. V byte
im zaskratovali elektrické zástrčky a preto boli finančné prostriedky použité ako príspevok na
rekonštrukciu elektriny v byte.

79

Karol Mirga

Karol Mirga, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Karol Mirga
200 € je nevidiaci masér, ktorý sa vďaka svojej dôveryhodnosti dostal do veľkých finančných problémov.
Finančné prostriedky boli použité na zníženie úverového dlhu v banke.
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Počet Predkladateľ

Podporená suma Anotácia

Občianske združenie
Misia mladých

Občianske združenie Misia mladých, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých:
200 € Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady
súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých

Spišská katolícka
charita

Spišská katolícka charita, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca
200 € organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s
administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých

Diecézna charita
Rožňava

Diecézna charita Rožňava, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých:
200 € Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady
súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých

Diecézna charita
Žilina

Diecézna charita Žilina, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca
200 € organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s
administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých

Občianske združenie
Medzi nami

Občianske združenie Medzi nami, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých:
200 € Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady
súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých
30 000 €
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Príloha č. 15: Zoznam podporených projektov v programe Špeciálne príležitosti
Zoznam podporených projektov v programe Špeciálne príležitosti 2015
Počet Názov projektu

1

2

3

Bude ako nebolo II.

Fond pre
transparentné
Slovensko 2015

Dávame škole
zmysel pre 21.
storočie

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Autistické
centrum Andreas

Nadácia Pontis

Indícia, n.o.

Podporená
suma

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €
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Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Cieľom činnosti organizácie je zvyšovanie vývinovej úrovne detí s autizmom; podpora rodičovských
skupín a rodičov ako spolupracujúcich terapeutov; posilnenie kompetencií odborných pracovníkov
centra Andreas; rozvoj udržateľnosti centra Andreas. Zámerom projektu Bude ako nebolo II. je
nadviazať na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením pozornosti na rozvoj ABA metodiky, na
podporu spolupráce s rodičmi a na rozvoj udržateľnosti centra Andreas. Realizovaním ABA terapie
organizácia plánuje zvyšovať vývinovú úroveň dieťaťa v oblastiach, v ktorých vykazuje najväčšie
prepady, aby v čo najvyššej možnej miere zmiernili negatívne dôsledky autizmu. Podporujúcou
stratégiou bude podanie "prvej pomoci" rodičom s autistickým dieťaťom, ako aj poskytovanie neustálej
podpory, najmä prostredníctvom terapeutických skupinových stretnutí. Dlhodobým cieľom je zvyšovanie
kvality činnosti Andreasu. V danom projekte sa bude snažiť byť v každej fáze "priateľským" k deťom,
ako aj k rodičom. V rámci projektu plánujú upraviť miestnosť pre prebaľovanie malých detí, zútulniť a
odhlučniť čakajúce miestnosti pre rodiny. Pre rodičov zriadia aj interaktívnu online knižnicu na web
stránke centra Andreas. Povedomie verejnosti o autizme plánujú zvyšovať osvetovými pohľadnicami s
originálnymi dielami "ich" detí.

Bratislava

Fond pre transparentné Slovensko 2015 je projekt o rozvoji transparentnosti, etiky, demokracie a
zdravého podnikateľského prostredia v krajine podporou 5 watchdogových a analytických organizácií Aliancia Fair-play, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy,
VIA IURIS, Transparency International Slovensko. Fond pre transparentné Slovensko prerozdelí 95-tisíc
eur medzi päť mimovládnych organizácií, ktoré odhaľujú prípady korupcie a zneužitia právomocí, bojujú
za zvýšenie transparentnosti a rovnosť príležitostí na trhu. Ide o jediný fond svojho druhu, do ktorého
prispieva stále viac významných firiem na Slovensku.

Bratislava

Cieľom navrhovaných aktivít organizácie je zvýšiť motiváciu učiteľov a riaditeľov škôl k zodpovednosti a
samostatnosti (tvorby vlastných vzdelávacích programov -stanovenie cieľov- aplikáciu vyučovacích
metód a hodnotiacich nástrojov podporujúcich samostatnosť a zodpovednosť žiakov). Indícia uskutoční
v Poprade v dňoch 20. - 22. marca 2015 konferenciu Učíme pre život 2015. Prínos konferencie je v
bohatej ponuke inšpiratívnych a odborne hodnotných prednášok a workshopov. Každý účastník si nájde
program, ktorý považuje za prínosný pre seba. Je tu vytvorený priestor aj na vzájomné rozhovory a
prezentáciu ukážok dobrej praxe.
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Počet Názov projektu

4

5

6

Detský čin roka 2015
& Dobrý nápad

Podujatia Jump
Slovensko 2015

Master Work

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Občianske
združenie Detský
čin roka

Nezisková
organizácia
Voices

OKRAJ občianske
združenie

Podporená
suma

13 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €
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Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Hlavné ciele projektu sú : 1. Motivovať deti a viesť ich k tomu, aby rozpoznali, osvojili si a vytvárali
pozitívne hodnoty v ich živote i okolí cez realizáciu základnej osnovy projektu 2. Skvalitniť projekt a
doplniť ho o nové interaktívne aktivity adresované najmä deťom prostrednictvom motivovaniu detí k
zrealizovaniu dobrého nápadu i objektu s názvom Spolu skladáme svet z dobrých skutkov 3.Iniciovať a
inšpirovať dospelých - rodičov i verejnosť, aby ocenili a podporili aktivity detí cez opätovné
sprístupnenie projektu prostredníctvom úspešného modelu online ankety pre dospelých a vytvorením
blogu "Malí veľkým" so zaujímavými príspevkami 4. Dlhodobo a priebežne vychovávať a viesť deti ako
budúcich dospelých k dobrovoľníckej činnosti

Bratislava

Neformálna konferencia Jump Slovensko 2015 je štvrtým podujatím tohto celoslovenského podujatia
prezentujúceho a podporujúceho prácu neziskových iniciatív a organizácií. Spolu s Malými Jumpmi je
pokračovaním vzdelávacích aktivít Voices Live, Trampolína a BrandCamp. Cieľom týchto aktivít je
dynamickou a atraktívnou formou ukázať dobre fungujúce príklady novej vlny občianskych aktivít (napr.
Zelená hliadka, Zóna bez peňazí, Jablko.sk, Soyart, kontAKT, Dobrá Východná a pod.), ale aj dlhodobo
veľmi dobre fungujúce aktivity a organizácie (Živica, OZ Prima, Agentúra podporných služieb v Žiline a
pod.), - ponúknuť účastníkom celoslovenskej konferencie semináre / zážitkové vzdelávanie na získanie
motivácie, inšpirácie a niektorých nových zručností, - predstaviť stredoškolákom zaujímavé aktivity,
ktoré prebiehajú v ich regióne a inšpirovať ich k vlastnej aktivite, umožniť stretnutie zaujímavých ľudí,
ktorí majú spoločnosti čo ponúknuť, priniesť aktivity, ktoré sa odohrávajú často iba v Bratislave, aj do
iných regiónoch Slovenska.

Bratislava

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej je
zamestnaných 5 ľudí. Keďže ako veľkú príležitosť pre zabezpečenie financií na prevádzku dielne vidí
organizácia v predaji vlastných výrobkov, chce zriadiť a prevádzkovať ďalšie chránené pracovisko,
Predajňu/Obchod, kde zamestná ďalších ľudí v núdzi. Predajňa bude ponúkať výrobky z chránenej
dielne, zo spriatelených chránených dielní, ale aj ďalší, širší sortiment ako napr. orientálne výrobky z
Indie, suveníry, kvalitné odevy, resp. handmade produkty a podobne, aby získali čo najširšiu paletu
zákazníkov, podporili tak predaj výrobkov z chránenej dielne, zamestnali pracovníkov predajne a
zviditeľnili aktivity združenia a organizácií, ktoré sa venujú pomoci sociálne slabším. Chránená dielňa
bude v rámci aktivít pokračovať v pravidelných prácach a výrobe. Priebežne sa vyrábajú rozličné
predmety súvisiace s aktuálne nastávajúcim obdobím (sviatky, pamiatky, významné dni, tradičné
zvyky), pracujú na zákazkach náhradného plnenia. Súbežne však budú pripravovať pôdu na otvorenie.
Novootvorenú predajňu budú ešte pred otvorením propagovať potenciálnym zákazníkom cielenou
reklamou.
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Počet Názov projektu

7

8

Detstvo potrebuje
Smiech

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Návrat,o.z.

Chceme vedieť viac o
budúcnosti
Nové školstvo
vzdelávania

Podporená
suma

23 000,00 €

24 000,00 €
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Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Organizácia už od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských
domovov) do rodín. Poskytuje komplexné odborné služby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a pri
sanácii rodín v ohrození. Projekt "Detstvo potrebuje Smiech" je treťou časťou trilógie "Detstvo potrebuje
rozprávku, hru a smiech", ktorú organizácia realizuje v dlhodobom partnerstve s Nadáciou Orange.
Projekt nadväzuje na prvé dva ročníky, ktoré sa zameriavali na posilnenie praktických nástrojov pre deti
a ich rodičov v domácnostiach (rozprávka a hra), zároveň upozorňovali, že časť detí potrebuje
terapeutické rozprávky a terapeutické hry. Tento ročník projektu upriami pozornosť na dôležitosť rodiča
samotného a jeho psychickej pohody pre vytvorenie a vytváranie vnútorného
smiechu/radosti/spokojnosti dieťaťa. V rámci projektu zabezpečí organizácia odborné služby, ktoré
budú posilňovať psychickú pohodu náhradných rodičov (vzdelávanie, semináre k psychohygiene,
dlhodobá individuálna podpora rodičov, svojpomocné skupiny náhradných rodičov, prípadne
odľahčovacie služby a spolupráca s dobrovoľníkmi pre náhradné rodiny s viacerými prijatými deťmi,
prípadne s deťmi vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť, vydanie publikácie a pod.), v rámci komunikácie
sa zameria na podporu rodičovstva a hodnoty psychickej pohody a psychohygieny rodiča ako
dôležitého faktora pre pokojné a pohodové detstvo.

Šamorín

V roku 2014 odštartovala organizácia informačnú kampaň "CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti
vzdelávania na Slovensku", v snahe vtiahnuť do debaty o kvalite vzdelávania širokú verejnosť a
sformulovať s čo najširším spektrom aktérov spoločnú vzdelávaciu víziu pre Slovensko. V tejto práci
chce organizácia pokračovať aj v roku 2015 a ďalej, a plánuje aktivity rozšíriť, prehĺbiť a ešte
intenzívnejšie komunikovať verejnosti aj tvorcom vzdelávacej politiky. Cieľom kampane je naďalej
systematicky sledovať a vyhodnocovať aktuálne dianie v školstve na Slovensku i vo svete a tieto
informácie sprostredkúvať širokej verejnosti. Do kampane sa organizácia snaží aj v tomto roku zapojiť
učiteľov, rodičov, zriaďovateľov škôl, rôznych odborníkov, tvorcov vzdelávacej politiky a aj samotné deti,
a to prostredníctvom rôznych aktivít, napríklad : prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke
obyvateľstva, príprava a publikácia Atlasu predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania na Slovensku,
týždenné publikovanie newslettrov o dianí v školstve, workshopy pre zástupcov mimovládnych
organizácií, workshopy pre expertov a zástupcov verejnej správy a akademickej sféry a ďalšie pre
učiteľov v rámci konferencie Učíme pre život v Poprade, podujatia pre rodičov a deti, okrúhly stôl pre
zástupcov politických strán. V rámci projektu tiež vznikne online hra, bude aktualizovaná webstránka a
kampaň bude aktívna aj na sociálnych sieťach. Aktivity sú organizované v spolupráci alebo s podporou
mnohých odborníkov a organizácií v oblasti školstva a vzdelávania, zo sektora štátnej správy a miestnej
samosprávy aj v neziskovom sektore, kampaň má podporu mediálnych partnerov.
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Počet Názov projektu

9

10

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Budovanie kľúčových
HARPÚNA
znalostí

Cena pre projekt v
súťaži Reštart
Slovensko

Nadácia Centra
pre filantropiu

Podporená
suma

2 500,00 €

1 000,00 €
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Anotácia projektu

Mesto

Zvolen

Cieľom občianskeho združenia je podieľať sa na inovácií vo vzdelávacom procese škôl tak, aby bolo
nadobúdanie kľúčových znalostí dostupné čo najväčšiemu počtu žiakov. Prvá aktivita s názvom
"Budovanie kľúčových znalostí", sa zameriava na riešenie problému nízkeho počtu žiakov s ambíciou
stať sa študentom technických odborov na vysokej škole. Motivovať žiakov k záujmu o technické
predmety chcú prostredníctvom zavedenia nových predmetov do výuky v regionálnom školstve. V rámci
pilotného projektu bude žiakov 9. ročníka na ZŠ Karpatská v Žiline vyučovať predmet Programovanie
pre smartphony s operačným systémom Android odborník na problematiku z praxe - profesionálny
programátor, ktorý zosobňuje potrebu technického vzdelania pre úspešný život. Žiaci (spolu cca. 75 v
ročníku) dosiahnu vďaka výuke úroveň, kedy pomocou voľne dostupných informačných zdrojov na
internete dokážu samostatne pracovať a riešiť aj zložitejšie úlohy a tiež získajú novú odbornú slovnú
zásobu v angličtine. Okrem výukových materiálov pre učiteľov informatiky na základných a stredných
školách vznikne v rámci projektu osvetová kampaň o význame získavania kľúčových zručností a
vzdelania mladých ľudí v technických odboroch.

Bratislava

Projekt Reštart Slovensko je určený pre aktívnych občanov, študentov, mimovládne organizácie,
neformálne skupiny, či startupistov, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti
transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a
otvorenosti spoločnosti v rôznych oblastiach. Cieľom projektu je podporiť prostredníctvom
crowdfundingovej online platformy čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu. Súťaž
Reštart Slovensko bola zahájená 1.12.2014 na platforme restart.ludialudom.sk. Nápady posúdila
odborná porota a 8 najlepších nápadov postúpilo do ďalšieho kola, v ktorom na udalosti Hackathon
nápady prepracovali tímy zložené z predkladateľov ideí a dobrovoľníkov z radov programátorov,
vývojárov, grafikov a odborníkov na komunikáciu 8 finálnych projektov je uverejnených na novej
crowdfundingovej platforme startlab.sk. Tri víťazné tímy získajú ocenenie na základe počtu získaných
individuálnych darcov. Následne majú pol roka na to, aby získané prostriedky využili na to, aby
navrhované projekty spustili do užívania. Súťaž vyvrcholí na podujatí s názvom ReGala v apríli 2015.
Projektové tímy na ňom odprezentujú svoje prototypy a budú vyhlásení víťazi súťaže. Nadácia Orange
podporí sumou 1000 Eur ako špeciálnou cenou jeden z projektov zapojených v súťaži.
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Počet Názov projektu

11

12

Školiace centrum
Snoezelen

Naše internetové
deti, a čo s tým?

Názov/meno
predkladateľa
projektu

3lobit, o. z.

Indícia, n.o.

Podporená
suma

4 706,94 €

15 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Občianske združenie 3lobit, o. z. sa od roku 2008 aktívne venuje podpore zriaďovania a využitia
multisenzorických (snoezelen) miestností predovšetkým pre predškolské a školské zariadenia
aporadenské centrá, zariadenia sociálnych služieb a iné špecializované zariadenia v SR a ČR.
Multisenzorické miestnosti umožňujú posilňovať a rozširovať možnosti terapeutickej a podpornej
pedagogickej práce s deťmi, mládežou, dospievajúcimi ako aj dospelými osobami so špeciálnymi
potrebami, medzi nimi zvlášť s osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom projektu Školiace
centrum Snoezelen je zriadiť školiacu miestnosť - učebňu, v ktorej bude prebiehať výuka o používaní
metódy Snoezelen - v Detskom mestečku Zlatovce, v objekte, v ktorom sa už nachádza kvalitne
vybavená multisenzorická miestnosť; a vypracovať curriculum vzdelávacieho programu - školení k
využívaniu multisenzorického prostredia v predškolských a školských zariadeniach, zariadeniach
sociálnych služieb a poradenských centrách na Slovensku s dôrazom na metódu Snoezelen. Projekt má
ambíciu vytvoriť kvalitné podmienky pre ďalšie získavanie odborných znalostí a zdieľanie praktických
skúseností u pracovníkov zmienených zariadení pre terapeutickú, relaxačnú a podporne-pedagogickú
prácu so žiakmi a klientami v multisenzorických miestnostiach.

Bratislava

Nezisková organizácia Indícia sa venuje vzdelávaniu, inšpirovaniu a motivovaniu učiteľov a manažérov
na slovenských školách, poskytuje priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie a ukazuje príklady
dobrej praxe vo vzdelávaní. Cieľom predloženého projektu je naučiť deti bezpečne a zodpovedne
používať mobil, počítač a hlavne internet,a to za pomoci prednášok a seminárov pre deti priamo v
školách (spolu cca 375 prednášok na rôznych miestach SR) a online nástrojov. Pre rodičov a učiteľov
sú určené diskusie a prezentácie s témou bezpečného používania internetu deťmi. Na stránke e-deti.sk
pribudnú v rámci projektu informačné a vzdelávacie materiály, vedomostné a hravé aktivity, pracovné
materiály pre deti a mládež, pracovné listy pre učiteľov. Zároveň bude organizácia viesť poradňu na
stránke e-deti.sk, kde odborník zodpovie otázky detí a rodičov. Odbornou garantkou projektu je Mgr.
Mária Tóthová Šimčáková, ktorá má 25-ročnú prax v oblasti detskej a školskej psychológie a od roku
2006 spolupracuje so spoločnosťou Orange na projektoch týkajúcich sa bezpečného používania
internetu a mobilnej komunikácie.

144

Počet Názov projektu

13

14

VIRTUÁLNA
GENERÁCIA

Green Day 2015

Názov/meno
predkladateľa
projektu

IPčko, o.z.

EKOrast

Podporená
suma

14 000,00 €

3 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Inštitút PRIJATIA sa venuje prevencii a eliminácii dopadov negatívnych spoločenských javov
ohrozujúcich mladých ľudí vo virtuálnom i reálnom živote. Popularitu fenoménu virtuality využíva na to,
aby mladým ľuďom pomáhali atraktívnym a dostupným spôsobom riešiť každodenné problémy spojené
s pocitmi samoty, problémami vo vzťahoch, šikanou a kyberšikanou, sexuálnym násilím, depresiami,
sebapoškodzovaním, rôznymi druhmi závislostí a pod. V rámci predloženého projektu plánujú
pokračovať v prevádzke internetovej poradne IPčko.sk a zorganizovať konferenciu „Virtuálna generácia“
pre pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi, zástupcov mládežníckych organizácií, ministerstiev,
študentov pomáhajúcich profesií, ostatných zainteresovaných odborníkov a záujemcov, s cieľom rozšíriť
formy práce s mladými ľuďmi, preventívne pôsobiť proti negatívnemu využívaniu virtuálneho priestoru
mladými ľuďmi a šíriť poznatky o práci s mladými ľuďmi vo virtuálnom priestore medzi odbornou aj
laickou spoločnosťou.

Bratislava

EKOrast pripravuje vzdelávacie projekty pre deti, mládež a dospelých. Organizuje podujatia, súťaže,
tréningy a vydáva publikácie pre deti aj dospelých. Projekt reaguje na nedostatočné povedomie a stav
ochrany životného prostredia a nepostačujúce pomôcky a materiály pre učiteľov, žiakov, rodičov a deti k
praktickému vzdelávaniu o dôležitosti ochrany životného prostredia. Tohtoročné „Zelené“ podujatie
Green Day Slovensko sa bude konať v nákupnom centre Avion v Bratislave v piatok v rámci
Európskeho týždňa mobility a Svetového týždňa zelených budov. Viac ako 10 organizácií pripraví
bohatý program pre školy a návštevníkov podujatia k téme ochrany prírody. Na podujatie budú pozvaní
aj zamestnanci partnerov, ktorí sa môžu do programu aktívne zapojiť. Približne 300 žiakov stredných
škôl prejde v rámci projektu jednodňovým praktickým a teoretickým environmentálnym vzdelávaním, a
mnoho ďalších návštevníkov nákupného centra sa dozvie viac o environmentálnych témach akými sú
napríklad problematika elektroodpadu a starých mobilných telefónov, obnoviteľné zdroje energii,
klimatická zmena, šetrenie energii a vody, triedenie odpadu, udržateľná architektúra alebo biodiverzita.
Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia a motivovať ľudí k
aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia. Okrem rôznych
zaujímavých stánkov, ochutnávok a zábavných súťaží a tvorivých dielní, ponúkne podujatie premietanie
najlepších filmov z festivalu Envirofilm, testovaciu jazdu na elektromobile a tombolu so zdravými a
ekologickými cenami. Paralelne budú prebiehať prednášky pre verejnosť.
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Počet Názov projektu

15

16

Aktualizácia Portálu
základných a
stredných škôl
(http://skoly.ineko.sk/)

POMOC OBETIAM
ZEMETRASENIA V
NEPÁLE

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Inštitút pre
ekonomické a
sociálne reformy,
INEKO

MAGNA Deti v
núdzi

Podporená
suma

2 500,00 €

10 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom
odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Potreba
kvalitného merania výsledkov jednotlivých škôl a ich pravidelného zverejňovania je jeden z dôvodov,
prečo INEKO v roku 2012 spustilo a odvtedy pravidelne aktualizuje a vylepšuje Portál základných a
stredných škôl - http://skoly.ineko.sk/. Portál poskytuje širokej verejnosti verejne dostupné informácie o
dosahovaných výsledkoch žiakov všetkých slovenských základných a stredných škôl aj samotných škôl.
Za uplanulý rok navštívilo portál 79 tisíc individuálnych užívateľov a mala spolu viac ako 1 milión videní.
Cieľom projektu je aktualizovať Portálu základných a stredných škôl o najnovšie sledované údaje,
upraviť a vylepšiť metodiku hodnotenia škôl (aby bolo možné lepšie posúdiť vývoj škôl v čase),
udržiavať kontakt s užívateľmi portálu (rodičmi, pedagógmi) a zverejňovať výstupy portálu v komunikácii
so školami, úradníkmi ministerstva školstva a príslušných organizácií ako aj s médiami, komentovať
aktuálne témy v oblasti vzdelávania prostredníctvom mediálnych výstupov, prípadne na odborných
podujatiach.

Bratislava

MAGNA Deti v núdzi je slovenská humanitárna organizácia. Od roku 2001 vytvára humanitárne projekty
so zdravotným zameraním, ktorých cieľom je zachraňovať životy a minimalizovať utrpenie ľudí v núdzi.
Na konci apríla 2015 zasiahli Nepál zemetrasenia. Celkovo zemetrasenie postihlo asi osem miliónov
ľudí, pričom najmenej dva milióny potrebujú okamžitú pomoc. V prvej fáze humanitárnej pomoci vyslala
MAGNA do terénu tím, ktorý zhodnotil situáciu a vypracovali analýzu potrieb zasiahnutého obyvateľstva
počas dní okamžite po zemetrasení. V druhej fáze MAGNA zostaví tímy expertov v oblasti psychosociálnej pomoci, ktorí podporia mentálnu rehabilitáciu obyvateľstva, predovšetkým žien a detí v
zasiahnutých oblastiach; traumatológov, ktorí zabezpečia školenia na prevenciu proti PTSD (post
traumatickej stresovej nemoci) a psycho-sociálne pomôcky pre vládnych zamestnancov a miestnych
sociálnych pracovníkov pomáhajúcim obetiam zemetrasenia. Tím bude zároveň poskytovať základnú
zdravotnú starostlivosť. Tím taktiež poskytne profesionálne školenia a zabezpečí praktické psychosociálne pomôcky pre miestnych sociálnych a zdravotných pracovníkov, ktorí budú facilitovať podporné
skupiny a priestory vhodné pre deti s matkami. Bezpečnostné centrá a podporné skupiny organizácie
MAGNA posilnia ženy a deti vo vybraných komunitách a vytvoria miestnu sieť zaškolených pracovníkov,
ktorí budú pokračovať v zabezpečení psychosociálnej podpory pre obete aj po ukončení samotného
projektu organizácie MAGNA.
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Počet Názov projektu

17

18

19

Móda pomáha: Cit
pre dobro a krásu sa
nevylučujú

Vzdelávanie umením
2015

Bezpečný priestor v
KASPIAN-e

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Občianske
združenie
WellGiving

Galéria mesta
Bratislavy

KASPIAN

Podporená
suma

1 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Občianske združenie WellGiving sa venuje rozvoju individuálnej filantropie prostredníctvom
darcovského portálu dakujeme.sme.sk. Zámerom projektu je zrealizovať 2. ročník pop-up bazáru MÓDA
POMÁHA s podtitulom „Cit pre krásno a cit pre dobro sa nevylučujú”, ktorý v sebe spája v sebe
myšlienku pomoci - recyklácie a darovania oblečenia. V spolupráci so štúdiom Kapsula si v priestoroch
shopping centra Aupark návštevníčky od 22.5. do 12.6.2015 budú môcť vybrať spomedzi krásnych šiat,
doplnkov, rôznych kúskov oblečenia, šperkov a iných vecí, ktoré do bazáru venujú známe slovenské
ženy. 100 % výťažku z predaja je určené konkrétnym deťom so znevýhodnením. Garantkou projektu je
módna blogerka Marika Beňadik Majorová. Spoločným zámerom je podporiť príbehy detí a ich rodiny,
ktoré sa ocitli či už vo finančnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi s pomôcť im získať chýbajúce financie
skôr.

Bratislava

Galéria mesta Bratislavy je druhou najväčšou zbierkotvornou galériou v SR. Okrem výstavnej a
zbierkovej činnosti organizuje vzdelávacie programy pre školy a rodiny. Popri programoch v galérii je
jedným z hlavných vzdelávacích programov projekt UMENIE ZBLÍZKA, ktorý v minulom roku podporila
Nadácia Orange, a ktorý vychádza z GMB do škôl na celom Slovensku formou reprodukcií diel z jej
zbierok a metodickým materiálom, na základe ktorého vznikajú detské interpretácie, na záver vystavené
spolu s originálmi v priestoroch GMB. GMB tiež prevádzkuje interaktívnu webstránku o umení pre deti
(www.umeniezblizka.gmb.sk) a publikuje materiály zamerané na detského diváka. GMB sa snaží
dlhodobo a systematicky prispievať k výchove a vzdelávaniu detí a mladých ľudí prostredníctvom
výtvarného umenia a stretnutia s originálom výtvarného diela v galérii. V rámci predloženého projektu
plánujú realizovať 100 - 150 programov na vybrané témy zo sveta umenia k aktuálnym výstavám a
stálym expozíciám a tak sprostredkovať zážitkovou formou poznanie vizuálneho umenia a zážitok zo
stretnutia s ním pre približne 1800 deťom, mladým ľuďom a rodinám, rozvíjať tvorivé myslenie a
zručnosti detí, a vytvoriť atraktívne prostredie pre plnohodnotné trávenie voľného času. Pre cieľovú
skupinu školských skupín projekt ponúkne širokú škálu typov programov, atraktívnu nielen pre učiteľov
humanitných predmetov, ale aj pre učiteľov iných odborných predmetov, ktoré zdanlivo s oblasťou
vizuálneho umenia nesúvisia.

Bratislava

KASPIAN sa venuje deťom a mládeži s nedostatkom príležitostí na najväčšom slovenskom sídlisku, v
Petržalke. Svoju činnosť vykonáva od roku 1997. Je považovaný za prvý nízkoprahový program pre deti
a mládež na Slovensku. Prostredníctvom klubu a terénnou prácou poskytuje sociálne služby,
neformálne vzdelávanie, preventívne, participatívne a voľnočasové aktivity, prevádzkuje skatepark.
Podpora Nadácie Orange bude využitá na udržanie chodu nízkoprahového klubu, pre ktorý je potrebný
minimálne jeden sociálny pracovník na plný úväzok. Počas 6 mesiacov trvania projektu bude klub
otvorený 3x týždenne po 4 hodiny a pravidelne ho bude navšetevovať približne 80 klientov (detí a
mladých vo veku 6 - 20 rokov), ktorí tu môžu tráviť svoj voľný čas, otvorene rozprávať o svojom
prežívaní, získavať informácie, vzdelávať a rozvíjať sa.
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Počet Názov projektu

20

21

22

Terénne
nízkoprahové
programy pre deti a
mládež

Naštartuj Tabačku

Optimistan - miesto
pre optimistov

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Mládež ulice

BONA FIDE o.z.

Do pohody o.z.

Podporená
suma

1 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Mládež ulice poskytuje voľnočasové aktivity a sociálne služby pre deti a mládež. Projekt sa zameriava
na deti, mladých a komunity ohrozené výskytom sociálne patologických javov v štyroch bratislavských
lokalitách (sociálna ubytovňa Modrý dom, sociálna ubytovňa v Ružinove na Trenčianskej ul., Východné
– Rendez, Vajnory) a jeho zámerom je pokračovať v terénnych nízkoprahových programoch pre túto
"ohrozenú" či "rizikovú" mládež. Sociálne pracovníčky a vyškolení dobrovoľníci budú v rámci projektu
pravidelne 3x do týždňa priamo v teréne, v komunitách a na ulici realizovať voľnočasové aktivity,
doučovanie, predškolskú prípravu, rozvojové a preventívne aktivity, ale aj sociálne služby - sociálne
poradenstvo, krízovú a situačnú intervenciu, sociálnu asistenciu a pod., aby deti a mladí dostali
dostatočný priestor na riešenie svojich záťažových životných situácií. Okrem toho budú organizovať
preventívne skupiny na ZŚ vo Vajnoroch a organizovať komunitné podujatia, do ktorých príprav a
realizácie budú zapojení klienti, čo zvýši ich participáciu, spoluzodpovednosť a spolupatričnosť.

Košice

Projekt NOVÁ TABAČKA KULTURFABRIK nadväzuje na dlhodobé aktivity občianskeho združenia
BONA FIDE v oblasti súčasného umenia a kultúry s ťažiskom pôsobenia v Košickom samosprávnom
kraji, s cieľom posúvať možnosti fungovania kultúrneho centra ďalej – od výrazného lokálneho zástupcu
nezávislej kultúry, až po dlhodobo stabilne fungujúce kultúrne-komunitné centrum porovnateľné s
organizáciami v západnej Európe. Zámerom predkladaného projektu je realizácia kampane zameranej
na komunitné financovanie, ktorá osloví širokú verejnosť a pomôže k rýchlejšiemu realizovaniu
strategických cieľov, ku ktorým združenie potrebuje zakúpeniť adekvátne technické vybavenie
priestorov rekonštruovanej tabakovej továrne v centre Košíc. Nadácia Orange podporí kampaň
komunitného financovania formou "matchingu" - tj. do naplnenia cieľovej sumy kampane bude každý
príspevok jednotlivca znásobený príspevkom od Nadácie Orange. Vďaka tomuto partnerstvu bude
možné motivovať väčšiu skupinu prispievateľov k darcovstvu a podpore lokálnych projektov. Komunitné
financovanie a pocit spoluúčasti na budovaní komunitno-kultúrneho centra dlhodobo posilní vzťah
verejnosti k aktivitám združenia i tohto priestoru a otvorí možnosti ďalšieho pôsobenia v rámci komunít
na východnom Slovensku.

Bratislava

Snahou občianskeho združenia Do pohody je podporovať rozvoj občianskej spoločnosti
prostredníctvom kultúrnych podujatí a propagovaním činnosti tretieho sektora. Po úspešnom prvom
ročníku projektu realizovanom s podporou Nadácie Orange, združenie opäť produkčne a dramaturgicky
zastreší samostatnú festivalovú scénu "Optimistan" - priestor pre prezentáciu neziskových projektov a
iniciatív. Aktivity v Optimistane v tomto roku sa budú ešte viac orientovať na prezentáciu neziskových a
dobrovoľníckych aktivít predovšetkým prostredníctvom moderovaných debát na celé spektrum
spoločensky aktuálnych tém, s hosťami pôsobiacimi v neziskovom sektore, v komunitách a nezávislej
kutúre. Návštevníkom festivalu sa činnosť mimovládnych organizácií, neziskových projektov a iniciatív
priblíži neformálnou, autentickou formou a tak môže inšpirovať mladých ľudí k užšiemu vzťahu k
dobrovoľníctvu a viesť ich väčšej aktivite v rámci občianskej spoločnosti.
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Počet Názov projektu

23

24

Osmijankovo veľké
literárne stopovanie

BLAF 2015

Názov/meno
predkladateľa
projektu

OSMIJANKO, n.o.

Nadácia Centrum
súčasného
umenia

Podporená
suma

4 000,00 €

4 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Nezisková organizácia OSMIJANKO je organizátorom jedinečnej čitateľskej súťaže, sa počas
jedenástich ročníkov fungovania stala dôležitou súčasťou aktivít na ZŠ a v knižniciach po celom
Slovensku a vypracovala sa na jediný celoslovenský "čitateľský klub", ktorý programovo a cielene
formuje čitateľské návyky u detí mladšieho školského veku. Do aktivít sa doteraz zapojilo vyše 130 tisíc
žiakov z celého Slovenska. V minulom roku s podporou Nadácie Orange organizácia zrealizovala cyklus
literárnych workshopov na ZŠ vo všetkých regiónoch Slovenska. V tomto roku chce pokračovať v
"terénnej práci" - uskutočniť semináre a workshopy na školách a v knižniciach, vytvoriť "Osmijankovu
literárnu mapu" hodnotenej detskej literatúry, vydať novú publikáciu "HRAvo čítame s Osmijankom" a
tiež vytvoriť cyklus edukačných videonahrávok - online vzdelávanie formou náučných videí pre
pedagógov, knihovníkov a študentov pedagogických odborov, ktoré im pomôžu orientovať sa v
súčasnej ponuke detskej literatúry, poskytnú metodický materiál pre prácu s literárnym textom, prinesú
rozhovory s tvorcami detských kníh, ukážky kreatívnych workshopov apod. Osmijanko tak chce
inšpirovať pedagógov, aby využívali kreatívne postupy na hodinách čítania, a aby sa prostredníctvom
kvalitného čitateľského zážitku rozvíjala čitateľská gramotnosť, predstavivosť, fantázia a verbálne
vyjadrovanie žiakov na 1. stupni ZŠ na celom Slovensku.

Bratislava

Nadácia – Centrum súčasného umenia je nezisková kultúrna organizácia, ktorej poslaním je podpora
súčasného vizuálneho umenia, organizovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít, poskytovanie
dokumentačných a informačných materiálov. Plánovaný 6. ročník festivalu BLAF / Bratislava Art Festival
2015 programovo nadväzuje na predošlých päť ročníkov, z ktorých štyri sa konali aj vďaka podpore
Nadácie Orange. Zámerom je pokračovať v posilňovaní pozície a pozitívnejšieho vnímania vizuálneho
umenia v hlavnom meste prostredníctvom viacdňového podujatia – festivalu vizuálneho umenia a
kultúry. Tento zámer sa darí napĺňať aj vďaka dominantnému vzdelávaciemu aspektu festivalu. Cieľom
projektu je šíriť osvetu v oblasti súčasného vizuálneho umenia a vzdelávať všetky vekové kategórie
potenciálnych návštevníkov festivalu; prezentovať v krátkom, silne medializovanom období umelecké a
kultúrne aktivity vo forme výstav, vzdelávacích projektov, prednášok domácich aj zahraničných
odborníkov, diskusných fór, workshopov, detských dielní; vzdelávať a kultivovať žiakov základných a
stredných škôl smerom k porozumeniu a pozitívnejšiemu vnímaniu súčasných foriem vizuálneho
umenia; a zvyšovať povedomie o komunite ľudí v meste, ktorá sa profesne zaoberá súčasným
vizuálnym umením, galerijnou prevádzkou a produkciou kultúrnych a vzdelávacích aktivít.
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Počet Názov projektu

25

26

27

Zippiho kamaráti pokračovanie

TEDx Trenčín

Týždeň
dobrovoľníctva

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Liga za duševné
zdravie SR, o.z.

Projekt Slamka,
o.z.

Centrum
dobrovoľníctva

Podporená
suma

Anotácia projektu

Mesto

Cieľom projektu je zlepšiť sociálne zručnosti a zvládanie záťažových situácií u skupiny detí vo veku 5-7
rokov v piatich krajoch Slovenska prostredníctvom programu Zippy s Friends (ZF). Program ZF bol
vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children a realizovaný už v 30 krajinách u 1 milióna
detí. Program ZF zlepšuje schopnosť detí vyjadrovať a zvládať emócie, jeho absolvovanie je prevenciou
neskoršieho asociálneho správania, duševných porúch a vzniku predsudkov. Žiadateľská organizácia v
súčasnosti úspešne realizuje program ZF vo vybraných 30 školách štyroch slovenských krajov a
predkladaným projektom rozšíri realizáciu programu ZF do ďalších škôl a regiónov Slovenska. Finančné
prostriedky budú použité predovšetkým na odmeny pre supervízora, manažéra, lektorov, tlač manuálu a
licenciu na program.

19 850,00 €

Bratislava

2 000,00 €

Občianske združenie Projekt Slamka vzniklo v apríli 2015 s cieľom administratívneho zastrešenia
podujatia TEDxTrenčín 2015 a jeho ďalších ročníkov. Projekt má v budúcnosti víziu zastrešovať tiež
ďalšie podujatia s cieľom aktívne rozvíjať kultúrne a vzdelávacie aktivity v Trenčianskom kraji (napr.
TEDxSalóny ako menšie pokračovania veľkého podujatia TEDxTrenčín). Organizátorom je skupina
mladých ľudí pôsobiacich v rôznych lokálnych organizáciách a iniciatívach. Po minuloročnom prvom
Nové
ročníku bude podujatie TEDxTrenčín realizované po druhýkrát. Ročník 2015 sa bude konať dňa 3.
Mesto nad
októbra v unikátnych zrekonštruovaných priestoroch Trenčianskeho hradu. Podujatie TEDx
Váhom
( technology, entertaiment, design) pozostáva z 3 tematických blokov: technológia, umenie a dizajn.
Program podujatia bude obohatený o TEDTalks, resp. prednášky z oblasti kreatívnej psychológie,
vzdelávania budúcnosti, vedy, techniky či globálnych otázok. Jednodňového podujatia sa zúčastní 100
priamych účastníkov. Finančné prostriedky budú použité na materiálno-organizačno-technické
zabezpečenie podujatia.

2 200,00 €

Centrum dobrovoľníctva pôsobí ako organizácia v Banskej Bystrici už od roku 2000. V tomto roku je to
už po tretíkrát, čo sa v BBSK chystá pripraviť kampaň s názvom Týždeň dobrovoľníctva, spojenú s
oslavou 15-teho výročia vzniku Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. V rámci tohtoročnej kampane
pripravujú niekoľko zaujímavostí. Okrem samotného zapájania sa dobrovoľníkov do dobrovoľníckych
aktivít, chcú zrealizovať aj množstvo sprievodných podujatí. Patrí medzi ne napr. slávnostné otvorenie
spojené s Veľtrhom neziskových organizácií na Námestí SNP (prezentácia organizácií, ich činnosti,
nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorej súčasťou bude bohatý kultúrny sprievodný program,
moderátor, či tombola), tlačová konferencia k Týždňu dobrovoľníctva, dni otvorených dverí a
prezentácie organizácií v rámci ich priestorov, propagačné a vzdelávacie aktivity na podporu
dobrovoľníctva (workshopy, besedy, okrúhle stoly a štrukturovaný dialóg s dobrovoľníkmi), či napr.
záverečná párty ako poďakovanie pre dobrovoľníkov spojená s oslavou 15-teho výročia vzniku Centra.
Podobne ako v minulých rokoch bude v rámci Týždňa spolupracovať s organizátormi Európskeho
týždňa mobility, ktorý sa koná v tom istom týždni. Osobitná pozornosť sa zameriava na propagáciu
samotnej kampane. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie videa, mediálnu kampaň a
zabezpečenie sprievodných podujatí.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Banská
Bystrica
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Počet Názov projektu

28

29

30

POMOC OBETIAM
UTEČENECKEJ
KRÍZY 2015

Podpora dlhodobej
práce s mládežou

Made by Z Dobrých
Rúk

Názov/meno
predkladateľa
projektu

MAGNA Deti v
núdzi

KASPIAN

Občianske
združenie Z
dobrých rúk

Podporená
suma

20 000,00 €

4 000,00 €

3 798,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Magna Deti v núdzi (MAGNA) je slovenská humanitárna organizácia, ktorej poslaním je zabezpečovať
lekársku a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta. Aktuálny problém
masívneho prílivu utečencov sa týka celej Európy. Väčšina ľudí prichádza totálne vyčerpaná, je tu veľa
tehotných žien, žien s malými deťmi a deti všeobecne, ľudia majú horúčky, prechladnutia, poranenia
nôh, fraktúry končatín. Mnohí boli napadnutí políciou v Macedósku a Grécku a sú vo vysokom stupni
stresu. Aj preto plánuje MAGNA otvorit "poľnú” nemocnicu, kde bude pôsobiť tím lekárov a zdravotných
pracovníkov - plánovaný počet 6 ľudí, sociálni pracovníci a arabsky a sýrsky hovoriaci členovia tímu,
ktorí budú pomáhať ošetrovať ľudí, ako aj poskytovať prvú psychologickú pomoc. Distribuovať budú
potrebné hygienické balíčky, rovnako ako deky a stany. Magna je lídrom v koordinacii medicínskych
aktivit v campe a zbernom tabore Rozske.

Bratislava

KASPIAN sa venuje deťom a mládeži s nedostatkom príležitostí na najväčšom slovenskom sídlisku, v
Petržalke. Svoju činnosť vykonáva od roku 1997. Je považovaný za prvý nízkoprahový program pre deti
a mládež na Slovensku. Nízkoprahovosť znamená, že sa snaží o maximálnu dostupnosť aktivít a
služieb pre cieľovú skupinu, ktorá je často prehliadaná. Venuje sa skupine, ktorá vyrastá v rizikovom
prostredí, často v dysfunkčných rodinách, prípadne rieši problémy v súvislosti s poruchami správania, či
učenia. Prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce v skateparku poskytuje klub
deťom a mladým s nedostatkom príležitostí sociálne služby, neformálne vzdelávanie, preventívne,
participatívne a voľnočasové aktivity. Poskytovanie služby nízkoprahového klubu pre cieľovú skupinu sa
uskutočňuje tri krát do týždňa po štyri hodiny. Poskytovanie terénnej sociálnej práce v skateparku a jeho
okolí sa uskutočňuje tri krát do týždňa po tri hodiny. Na chod klubu sú dôležití sociálni pracovníci.
Projekt prispeje k stabilnému a odbornému vedeniu nízkoprahového klubu, terénnej sociálnej práce a
následne prostredníctvom týchto činností ku zvýšeniu kvality života ohrozených detí a mladých.

Lozorno

Občianske združenie Z Dobrých Rúk bolo vytvorené s cieľom vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí so
znevýhodnením a prispieť k finančnej stabilizácii chránených dielní. Dnes zastrešuje 15 chránených
dielní. Projekt je výnimočný tým, že spája v sebe ocenenie dobroty a štedrosti cca 1 000 ľudí a na
druhej strane je ocenením šikovnosti a remeselnej zručnosti 28 ľudí so znevýhodnením. Výstupom ich
práce bude výroba 1 000 ks vianočných produktov a 1000 ks vianočných prianí, rozvoj osobnosti ľudí so
znevýhodnením, finančné ohodnotenie, zvýšenie sebahodnotenia. Vianočné produkty budú vytvorené
ručne z rôznych materiálov v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi. Odosielané budú odosielané
poštou spolu s prianiami na adresu ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť iným, ľuďom s otvoreným srdcom.
Darčeky budú použité pre žiadateľov v rámci programu Darujte Vianoce.
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Počet Názov projektu

31

32

Start Lab Crowfundingova
platforma

Dobrá šanca v
Dobre&Dobré

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Nadácia Centra
pre filantropiu

OZ Vagus

Podporená
suma

5 000,00 €

5 160,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Na Slovensku vznikla jedinečná a prvá verejnoprospešná crowdfundingová platforma s názvom: Start
Lab, ktorú prevádzkuje Nadácia CPF, a kde sa registrujú startupové skupiny so svojim
verejnoprospešným nápadom. Platforma je spustená od marca 2015. Ide o moderný a svieži koncept
podpory zaujímavých projektov podporujúci kreativitu a aktivity najmä mladých ľudí. Od svojho vzniku
bolo na Startlabe 12 úspešných projektov, ktoré získali viac ako 33.000 €. Celková naplnenosť úspešne
ukončených projektov predstavuje 175%. Projekty podporilo cez 1000 podporovateľov s viac ako tisíc
darov. Platforma na jednej strane slúži ako vývojové laboratórium (Lab) startupových nápadov, vytvorí
sa tu priestor pre prezentáciu nových ideí, coworking na zverejnených nápadoch, zdieľanie skúseností,
feedback a zároveň tu už hotové a dopracované startupové projekty môžu od darcov získavať finančné
prostriedky na realizáciu svojho nápadu (Start). Na crowdfundingovej platforme sú registrované a
odprezentované: prostredníctvom videí, prezentácie, fotografie, plány či iné vizuálne pomôcky) rôzne
zaujímavé startupové nápady. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie ďalšieho chodu
platformy.

Bratislava

Občianske združenie Vagus od svojho vzniku v roku 2011 prináša profesionálny inovatívny prístup
práce s ľuďmi bez domova a vďaka úsiliu realizačného tímu sa mu podarilo vytvoriť a udržať množstvo
nezastupiteľných projektov a aktivít zameraných na boj s extrémnou mestskou chudobou. Projekt Dobrá
šanca v Dobre&Dobré sa zameriava na skvalitnenie a realizáciu komplexného integračného programu
pre ľudí bez domova, ktorý prostredníctvom komplexného vzdelávania a tréningu odborníkov poskytuje
ľuďom bez domova šancu pre opätovné zaradenie do spoločnosti. OZ sa zameriava primárne na
zvyšovanie kvalifikácie sociálnych pracovníkov v programe a poskytnutie komplexnejšieho programu
pre klientov prostredníctvom intenzívnejšieho personálneho zabezpečenia. Najpodstatnejšia zmena
spočíva v posilnení pozície koordinátora a poskytnutí vzdelávacích možností sociálnym pracovníkom
zameraným na kompetencie vo výkone metódy Motivačné rozhovory. Projekt Dobrá šanca v
Dobre&Dobré podporí realizáciu jedinečného pilotného programu integrácie ľudí bez domova do
spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a poskytnutia chráneného pracovného miesta na pozícii
barman/čašník. Umožní ľuďom bez domova získať opätovne šancu na dôstojný život, splatenie dlhov,
získanie sebavedomia a zlepšenie pracovných návykov za účelom uplatnenia na trhu práce. Zároveň
aktívne pôsobí na verejnosť, ktorá má s členmi integračného programu priamu možnosť interakcie a to
v našej prevádzke Dobre&Dobré, ktorá sídli v Starej Tržnici.
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Počet Názov projektu

33

34

Paralympijské
motivačné centrum
pomáha v sociálnej
inklúzií

Konferencia
VIRTUÁLNA
GENERÁCIA

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Slovenský
paralympijský
výbor

IPčko, o.z.

Podporená
suma

3 000,00 €

2 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Slovenský paralympijský výbor (SPV) je športová organizácia zastupujúca paralympionikov na
domácom i medzinárodnom poli. Zameranie SPV nie je len športová činnosť, ale aj podpora návratu do
bežného života a poradenské služby pre ľudí po vážnych úrazoch. Medzi najvýznamnejšie projekty SPV
patrí organizovanie XIII. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine, podujatie Paráda - paralympijský
deň pre malých aj veľkých a Hľadáme talenty - práca s telesne postihnutou mládežou. Paralympijské
motivačné centrum (PMC) je situované v Kováčovej a je prvým kontaktom pre klientov po poranení
pohybového aparátu. PMC je miestom, kde môžu klienti tráviť voľný čas, zúčastňujú sa motivačných
prednášok či poradenstva. Cieľom je skvalitniť rehabilitáciu zdravotne znevýhodnených osôb,
prinášanie zaujímavých diskusií a prednášok, výroba inforamčných materiálov, sociálno-právne
poradenstvo a organizácia športových hier. Tím motivátorov zabezpečuje starostlivosť o každého
klienta individuálne. Ich hlavnou náplňou je motivácia klienta k pravidelným rehabilitáciam, ale aj
konkrétna pomoc pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok, či pomoc pri administratívnych
procesoch vybavovania dávok a podobne. Tím motivátorov sa oproti minulému roku rozšíril. Finančné
prostriedky budú použité na pokrytie mzdových nákladov na tri mesiace pre koordinátora, psychológa a
na tlač propagačného materiálu.

Bratislava

OZ IPčko pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska a ich služby internetového poradenstva majú
celoslovenský charakter. Svoju prácu zameriavajú na cieľovú skupinu mladých ľudí. Tí žijú v dobe
technológií, internetu a sociálnych sietí. Preto ich prvá aktivita spočívala v spustení online poradne
IPčko.sk, kde mladým ľuďom ponúkajú internetové poradenstvo a krízovú intervenciu prostredníctvom
chatu. Konferencia VIRTUÁLNA GENERÁCIA je určená pre odborných pracovníkov, ale aj laických
pracovníkov s deťmi a mládežou. Inšpiráciou pre zrealizovanie prvého ročníka tejto konferencie boli
konkrétne skúsenosti, ale aj vynárajúce sa otázky a dilemy z praxe internetovej poradne IPčko.sk, ktorá
poskytuje internetové chatové poradenstvo mladým ľuďom v nepriaznivých životných situáciách. Témy
konferencie budú užitočné pre každého, koho zaujíma, ako netradične a pritom dostupne pracovať s
deťmi a mládežou s využitím moderných technológií – psychológov, sociálnych pracovníkov,
pedagógov, psychiatrov, študentov pomáhajúcich profesií, dobrovoľníkov, koordinátorov občianskych
združení a neziskových organizácií, ale aj pracovníkov štátnej správy a verejnej správy, ktorých sa
práca s deťmi a mládežou bezprostredne dotýka. Konferencia bude prebiehať dňa 13.11.2015 v
Bratislave. Finančné prostriedky budú použité na organizačné náklady spojené s konferenciou.
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Počet Názov projektu

35

36

STOP
EXTRÉMIZMU! (List
čiernemu synovi)

Zakúpenie monitora
životných funkcii
kriticky chorých
pacientov

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Bábkové divadlo
na Rázcestí

Neinvestičný fond
Kliniky detí a
dorastu

Podporená
suma

3 000,00 €

10 000,00 €

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Anotácia projektu

Mesto

Banská
Bystrica

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň.
Divadlo tvorí a verejne predvádza divadelné diela a a kultúrne podujatia pre detské aj dospelé publikum.
V rámci dramaturgického plánu pravidelne organizuje predstavenia pre základné, stredné aj vysoké
školy v priestoroch divadla ako aj organizované predstavenia pre študentov v priestoroch škôl. Na
základe autentického výskumu, diskusií a zberu materiálu vznikla divadelná adaptácia poviedky Ireny
Brežnej. Inscenácia, ktorá sprítomňuje pocity a zážitky bielej matky s černošským dieťaťom na úradoch,
v kruhu priateľov, a inde, upozorňuje na zaužívané predsudky a stereotypy. Divadelno-vzdelávací je
projekt, uvádzaný v sídlach stredných škôl vybraných krajských a okresných miest na Slovensku, ktorý
sa delí na seminár pod vedením odborného lektora/lektorky o problematike extrémizmu v prejavoch
spoločnosti, po ktorom bude nasledovať predstavenie List čiernemu synovi a diskusia so študentami a
študentkami v priestoroch stredných škôl. Vzdelávací a umelecký rozmer projektu umožní mladým
ľuďom získať odborné informácie s danou tematikou a súčasne umožní zažiť divadlo. Niektoré z
vybraných miest sa totiž nachádzajú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, tzn. väčšina vybraných
stredných škôl divadlo nenavštevuje z finančných dôvodov. Projekt sa zameriava na prevenciu
extrémizmu, násilia a porušovania ľudských práv a slobôd formou vzdelávania, divadelného
vzdelávania a výchovy. Finančné prostriedky budú použité na pokrytie cestovného, ubytovania, výrobu
zájazdových kulís a propagáciu.

Martin

Neinvestičný fond Kliniky detí a dorastu je organizácia, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na
plnenie všeobecne prospešného účelu. Účel fondu je získavať peňažné prostriedky, ktoré sa použijú na
skvalitnenie a modernizáciu lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti o chorého detského pacienta.
Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice V Martine
zabezpečuje komplexnú vysoko-špecializovanú intenzívnu diagnostickú a liečebnú starostlivosť v celej
šírke medicínskeho odboru pediatria do veku 18 rokov a 364 dní. Základným zámerom projektu je
zlepšenie monitoringu životne dôležitých funkcii pediatrických pacientov na izolačnom boxe, kde sú
umiestnení kriticky chorí detskí pacienti s podozrením na infekčné ochorenie, pacient s onkologickou
diagnózou, s poruchou imunitného systému, pacienti po transplantácií orgánov, psychiatrických
pacientov a iné. Cieľom je zakúpenie monitoru životných funkcii kompatibilného s existujúcim
monitorovacím systémom na pracovisku a integrovateľného do existujúceho centrálneho
monitorovacieho systému na izolačný box oddelenia.
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Počet Názov projektu

37

38

39

S pokorou a srdcom
otvoreným
dokorán...pre ľudí s
neľahkým osudom

Andreas - podpora
udržateľnosti aktiviít
a samotnej
organizácie

Vianočný bazár
chalaňov

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Občianske
združenie
WellGiving

Autistické
centrum Andreas

Bazár chalaňov,
o.z.

Podporená
suma

11 230,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €
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Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Cieľom spolupráce OZ WellGiving s dakujeme.sk je zmierniť bolesť, smútok, či ťažkú situáciu ľuďom, či
rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii. V rámci projektu bude dakujeme.sk poskytovať
potrebnú pomoc, súčinnosť, konzultácie viac ako 500 príbehom, ktoré požiadajú o grant z programu
Darujte Vianoce. Spomedzi predložených žiadostí, hodnotiaca komisia vyberie cca 300 príbehov. Tieto
príbehy získajú podporu vo výške 30-50% formou štartovného. Autorov príbehov povzbudíme k
aktívnemu osloveniu darcov. Dary budú znásobované v pomere 1:1. Finančné prostriedky získané od
individuálnych darcov spolu s prostriedkami Nadácie Orange budú poukázané na účet obdarovaných na
základe darovacích zmlúv. Široká verejnosť bude inšpirovaná k darovaniu v rámci spolupráce s Modrým
koníkom, formou online aukcie v spolupráci so SAShe.sk a v spolupráci s Bazárom chalaňov. Opätovne
budú k spolupráci oslovení učitelia, ktorí majú záujem viesť deti k štedrosti a k darovaniu a ľudí
aktívnych na facebooku, aby na pomoc konkrétnym príbehom zrealizovali MINI kampane. V druhej fáze
projektu bude prebiehať kontrola použitia darov a ich prínos do života ľudí. Finančné prostriedky budú
použité na administratívne zabezpečenie programu Darujte Vianoce.

Bratislava

Autistické centrum Andreas® n.o.predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch
autistického spektra (ďalej PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom. Komplexnosť služieb v celej
svoje šírke poskytuje na Slovensku len Autistické centrum Andreas. Cieľom projektu je podpora
udržateľnosti Autistického centra Andreas, pomoc pri naplnení vyrovnaného rozpočtu organizácie a
podpora pri neustávajúcom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb ľuďom s autizmom. Vďaka projektu
centrum Andreas môže nakúpiť potrebný didaktický materiál a pomôcky, na ktoré v organizácii
neostávajú financie a ktoré budú využívané pre priamu prácu s deťmi s autizmom. Financie z projektu
naviac pokryjú časť mzdových nákladov terapeutov a ostatných pracovníkov centra, ako aj časť
nevyhnutných režijných a komunikačných nákladov organizácie.

Bratislava

Šiesty ročník Bazáru chalaňov je charitatívnym podujatím, ktoré zábavným spôsobom spoluorganizujú 4
mladí herci z divadla Astorka – Jakab, Kemka, Miezga a Latinák. Zámerom je priniesť pozitívne emócie
a zážitky ľuďom, ktorí by ich inak nezažili. Zároveň poskytnú širokej verejnosti možnosť nielen sa
zabaviť a prežiť príjemný predvianočný čas, ale najmä pri tom všetkom podporiť originálnym spôsobom
dobrú myšlienku a pomôcť tam, kde to treba. Bazár sa uskutoční 11. až 13.12 a 14.12. vyvrcholí
Veľkým "žúrom" chalaňov, kde budú známi speváci, hudobné skupiny, herci a iné osobnosti vystupovať,
hrať a spievať na živo bez nároku na honorár. Pri tejto príležitosti ohlásime celkový výťažok z bazáru a
zo vstupného na koncert, ktorý vo forme zážitku poputuje slobodným mamičkám s deťmi bez domova,
deťom z rómskych osád a sociálne znevýhodneného prostredia, mladým ľuďom s telesným postihnutím,
ľuďom bez domova žijúcim v spoločnej ubytovni.
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Počet Názov projektu

40

FabLab

Názov/meno
predkladateľa
projektu

Aliancia Stará
tržnica, n.o.

Podporená
suma

30 000,00 €

Anotácia projektu

Mesto

Bratislava

Občianske združenie Aliancia Stará tržnica prevádzkuje mestské, kultúrne centrum v historickomcentre
Bratislavy, v priestoroch niekoľko rokov nevyužívanej budovy Starej tržnice. Spolupráca Aliancie Stárá
tržnica a Nadácie Orange prinesie otvorený, kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy. Vytvorením
FabLab budú sprístupnené najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie a kreatívnej práce s
drevom a iným materiálom širokej skupine ľudí od malých detí, žiakov, študentov, mladých kreatívcov a
profesionálov, ale aj laickú verejnosť. Okrem miesta pre samostatnú prácu s modernými
technologickými zariadeniami ponúkne Fablab svojim členom, ale aj ďalším záujemcov, rôznorodý
program v podobe odborných workshopov, špecifických vzdelávacích aktivít, a diskusných podujatí, na
ktorých príprave a realizácii budú predkladatelia spolupracovať s Nadáciou Orange. Realizáciu projektu
bude mať v prípravnej fáze na starosti tím Aliancie Stará tržnica pod vedením predsedu občianskeho
združenia. Finančné prostriedky budú použité na nákup techologických zariadení, vnútornej
rekonštrukcie priestorov a nákup zariadenia, organizačné a personálne náklady, spotrebný materiál a
marketingové náklady.

316 944,94 €
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Príloha č. 16: Zverejnený text Ceny Nadácie Orange 2014

CENA NADÁCIE ORANGE ZA ROK 2014
6. ROČNÍK OCENENIA

CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange už šiestykrát vysloví uznanie mimovládnym organizáciám za ich neúnavnú snahu prispievať
k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. Cena Nadácie Orange je verejným vyjadrením podpory organizáciám a jej
predstaviteľom, je ocenením za ich za odvahu, inovatívnosť a spoločenský prínos v oblastiach, ktoré sú zároveň
prioritnými programovými oblasťami Nadácie Orange. Udelenie Ceny Nadácie Orange prináša oceneným okrem
verejného uznania aj finančnú podporu na pokračovanie ich aktivít a poslania. Informácie o víťazoch
predchádzajúcich ročníkov sú zverejnené na www.nadaciaorange.sk.

ŠIESTY ROČNÍK OCENENIA
V šiestom ročníku ocenenia je opäť zámerom oceniť dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa
v jednej z prioritných oblastí podpory Nadácie Orange.
Ocenenie bude udelené v štyroch kategóriách samostatne:





Cena Nadácie Orange 2014 za prínos v oblasti vzdelávania
Cena Nadácie Orange 2014 za prínos v oblasti sociálnej inklúzie
Cena Nadácie Orange 2014 za prínos v oblasti komunitného rozvoja
Cena Nadácie Orange 2014 pre osobnosť za občiansku angažovanosť

O udelení ocenenia pre mimovládne organizácie v jednotlivých kategóriách sa rozhodne v dvoch kolách
hodnotenia. V prvom kole budú všetky prihlásené organizácie v rámci jednotlivých kategórií posudzované
hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z mimovládneho sektora. Posudzovatelia odporučia v každej
kategórii 5 organizácií (spolu 15), ktoré budú následne pozvané do druhého kola na osobnú prezentáciu.
Výberová komisia zložená z odborníkov a zástupcov Nadácie Orange vyberie 3 laureátov (spolu 9)
ocenenia v každej kategórii, vyhradzuje si však právo niektoré z ocenení neudeliť.
Pre ocenené organizácie je určená aj finančná podpora na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur
za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 2 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú
sumu 45 000 eur na ďalší rozvoj aktivít ocenených.
Mimovládne organizácie budú hodnotené v rámci kategórie, v ktorej sa nominujú. Organizátor nezasahuje
do zaradenia podaných nominácií do jednotlivých kategórií.

V šiestom ročníku Ceny NO bude udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorého
idetifikuje hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Orange Slovensko, a.s. a Centra pre
filantropiu, n.o.
Ocenenie môže získať osobnosť, ktorá:
 svojou činnosťou dlhodobo prispieva k pozitívnej zmene v jednej z troch kategórií – vzdelávanie,
sociálna inklúzia, komunitný rozvoj;
 prispieva či zásadným spôsobom mení vnímanie širokej verejnosti, médií a ďalších inštitúcií v
oblasti či problematike, v ktorej pôsobí.
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Ocenenia budú udelené a zverejnené v apríli 2015 počas slávnostného gala večera za prítomnosti
nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, členov Správnej rady
a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.
PODMIENKY NOMINÁCIE ORGANIZÁCIÍ
Na ocenenie sa môže nominovať mimovládna organizácia, ktorá:
 má status mimovládnej organizácie (občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia),
 dlhodobo vynakladá systematické úsilie na dosiahnutie pozitívnych zmien a minimálne
3 roky realizuje aktivity v niektorej z prioritných oblastí Nadácie Orange, ktoré sú predmetom
nominácie,
 reaguje na aktuálne potreby spoločnosti,
 pristupuje k danej téme nadčasovo, odvážne, inovátorsky,
 mení zaužívané a tradičné spôsoby fungovania,
 má preukázateľný pozitívny dopad na cieľovú skupinu,
 dosahuje udržateľné výsledky,
 má víziu do budúcnosti,
 je registrovaná na Slovensku,
 má pôsobnosť na území Slovenska.
.
V hodnotiacom procese nebudú posudzované novovzniknuté organizácie, organizácie, ktoré ukončili svoju činnosť
alebo ktoré neplánujú realizovať ďalšie aktivity v budúcnosti. Laureáti ocenenia nemôžu byť opätovne nominovaní
v nasledujúcom roku.

Organizácie spĺňajúce tieto kritériá sa na ocenenie môžu nominovať s aktivitami a výsledkami svojej práce,
ktoré sú realizované v jednej z troch kategórií:


vzdelávanie – mimovládne organizácie sa do tejto kategórie môžu nominovať úspechmi
dosiahnutými v oblasti formálneho vzdelávania (realizované vo vzdelávacích inštitúciách) a
neformálneho vzdelávania (realizované mimo formálneho vzdelávacieho systému). Nominovať sa
môžu organizácie, ktorých projekty sú orientované priamo na skvalitňovanie vzdelávania na
školách prostredníctvom nových vyučovacích metód alebo aktuálnych vyučovacích tém,
napomáhanie reforme vzdelávacieho systému, modernizáciu fungovania škôl, spôsobu výučby,
skvalitňovanie práce s deťmi i dospelými vo vzdelávaní. Nomináciu môžu predložiť aj organizácie,
ktoré svojimi aktivitami kultivujú podmienky na vzdelávanie aj mimo školského prostredia a
motivujú vzdelávaných k získavaniu nových zručností v rôznych smeroch.



sociálna inklúzia – do kategórie sa môžu nominovať organizácie s aktivitami realizovanými
v prospech sociálne a zdravotne znevýhodnených cieľových skupín (zdravotne znevýhodnených
s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím, ľudí bez domova, odchovancov detských
domovov, detí v krízových situáciách, rodičov pred návratom do pracovného prostredia, seniorov,
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie, migrantov a azylantov, Rómov atď.)



komunitný rozvoj – o ocenenie v tejto kategórii sa môžu mimovládne organizácie uchádzať
s aktivitami realizovanými na komunitnej (lokálnej) úrovni. Nadácia Orange má za cieľ vyzdvihnúť
predovšetkým aktivity realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce a aktívneho zapojenia
cieľovej skupiny, pre ktorú sú aktivity určené.

KRITÉRIÁ VÝBERU OCENENÝCH
Všetky nominácie predložené v riadnom termíne a spĺňajúce základné podmienky ocenenia budú v rámci
hodnotiaceho procesu posudzované podľa nasledujúcich kritérií:
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Dlhodobá snaha prispieť k riešeniu danej témy
 Venuje sa organizácia dlhodobo aktivitám, ktoré sú predmetom nominácie, t.j. minimálne tri roky?
 Má organizácia víziu, ktorá zabezpečí pokračovanie aktivít a zaistí udržateľnosť dosiahnutých
výsledkov aj v budúcnosti? Realizuje organizácia aktivity smerujúce k riešeniu problematiky
systematicky podľa dlhodobého plánu?
 Dosiahla organizácia svojimi aktivitami výsledky prispievajúce k pozitívnej zmene? Prinášajú
realizované aktivity aplikovateľné praktické riešenia?
Inovatívnosť v nazeraní na daný problém, v prostriedkoch, riešeniach a v prístupe k cieľovej skupine
 Stanovuje si organizácia v rámci svojich cieľov nové výzvy, či už z pohľadu témy, aktivít, cieľovej
skupiny alebo svojho pôsobenia?
 Prináša organizácia inovatívny prístup k danej problematike, ponúka nové aplikovateľné riešenia?
Využíva organizácia pri realizácii svojich aktivít nové prístupy, ktoré menia tradičný spôsob
nazerania na tému?
 Zohľadňuje organizácia svojimi aktivitami špecifiká a meniace sa potreby cieľovej skupiny?
Nakoľko sa organizácia pri príprave a realizácii aktivít venuje zisťovaniu reálnych potrieb cieľovej
skupiny?
Odvaha a lídrovstvo k zmenám
 Predstavuje realizácia a výstupy aktivít inšpiráciu pre iné organizácie? Je organizácia vzorom pre
iné organizácie a lídrom vo svojej oblasti?
 Prispieva organizácia svojimi aktivitami k zmene vo vnímaní témy/problematiky komunitou,
širokou verejnosťou, inými mimovládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami?
 Zameriava organizácia svoju pozornosť na tému, ktorá je napriek svojmu významu len okrajovo
vnímaná?
Podľa oblasti, v ktorej budú organizácie a ich projekty nominované, budú ďalej hodnotené podľa kritérií
pre jednotlivé kategórie:
Sociálny dopad
 Dopad na cieľovú skupinu. Majú aktivity organizácie potenciál naštartovať dlhodobú pozitívnu
zmenu u cieľovej skupiny? Je cieľová skupina aktívne zapojená do tvorby a realizácie aktivít?
Aktivizuje organizácia kapacity a možnosti cieľovej skupiny? Aký je význam a výsledný dopad
aktivít na cieľovú skupinu? Akej veľkej cieľovej skupiny sa aktivity organizácie reálne dotýkajú?

Sociálna zmena. Prispieva organizácia svojimi aktivitami k sociálnej zmene? Ovplyvňuje vnímanie
daného problému a cieľovej skupiny? Prispieva k zmene nazerania na ich riešenie?
 Spolupráca. Vytvára si organizácia sieť spolupracovníkov a partnerských organizácií? Vyhľadáva
ďalšie možnosti na spoluprácu, ktoré môžu priniesť pozitívne výsledky a systematické zmeny
v oblasti sociálnej inklúzie?
Prínos v oblasti vzdelávania
 Prístup k cieľovej skupine. Rozpoznáva organizácia potreby vzdelávaných a ich potenciál?
Reflektujú aktivity organizácie potreby vzdelávaných a rešpektujú ich špecifické schopnosti a
možnosti? Dávajú aktivity organizácie príležitosť na rozvoj individuálnych zručností a priestor
pre účasť vzdelávaných na rozhodovaní o procese a obsahu vzdelávania?
 Dopad na oblasť vzdelávania. Dosahuje organizácia svojimi aktivitami preukázateľné kvalitatívne
zmeny v oblasti vzdelávania? Prispieva organizácia k zvyšovaniu celkovej úrovne kvality
vzdelávania na Slovensku a modernizácii vzdelávacieho systému? Majú aktivity organizácie reálny
dopad v miestach jej pôsobenia (napr. na školách) a na cieľové skupiny (učiteľov, žiakov,
rodičov...)?
 Spolupráca. Prispievajú aktivity organizácie ku kvalite vzťahov v danom prostredí (v rámci školy,
v komunite v prostredí školy...)? Je organizácia otvorená spolupráci v rámci komunity? Podarilo sa
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organizácii zapojiť do aktivít ďalšie subjekty (širšia verejnosť, aktéri a inštitúcie pôsobiace v oblasti
vzdelávania)?
Dopad na rozvoj komunity
 Relevantnosť aktivít. Identifikuje organizácia aktuálne i dlhodobé potreby komunity, pre ktorú sú
jej aktivity realizované? Do akej miery organizácia napĺňa tieto potreby komunity?
 Využitie miestneho potenciálu. Rozpoznáva a využíva organizácia potenciál a zdroje daného
regiónu? Vychádzajú aktivity organizácie zo špecifík lokality, regiónu a kapacity miestnych
komunít?
 Zapojenie komunity. Podarilo sa organizácii aktivizovať verejnosť a komunitu, ktorej sa
problematika bezprostredne dotýka? Do akej miery bola komunita zapojená do plánovania,
realizácie a vyhodnocovania dopadov aktivít? Získala organizácia v komunite pokračovateľov
v rozbehnutých aktivitách?

NOMINAČNÝ PROCES
Mimovládna organizácia sa nominuje prostredníctvom programu E-grant na webovej stránke:
www.nadaciaorange.egrant.sk.
Na základe kategórie, v ktorej sa organizácia nominuje, si pri prihlásení zvolí príslušný nominačný
formulár. Formulár pre danú kategóriu je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie
pracovnej verzie návrhu. Vypracovanú nomináciu je potrebné podať do termínu uzávierky kliknutím na
tlačidlo odoslať formulár v spodnej časti poslednej sekcie formulára. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní
nominácie, už organizácia nemá možnosť do nominačného formulára vstupovať a upravovať ho.
Formulár vypĺňajú samotné organizácie. Subjektom alebo jednotlivcom, ktorí poznajú organizáciu, ktorá
by sa mohla uchádzať o ocenenie, odporúčame osloviť priamo danú organizáciu a motivovať ju k vlastnej
nominácii.
Vyplnený nominačný formulár je potrebné odoslať do uzávierky 18. marca 2015 do 24:00 hod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Začiatok nominačného procesu

18. 2. 2015

Uzávierka prijímania nominácií

18. 3. 2015 o 24:00 hod.

Posudzovanie v hodnotiacich komisiách

19. 3. – 6. 4. 2015

Prezentácie pred výberovou komisiou

7. – 14. 4. 2015

Komunikácia s podporenými organizáciami
v rámci prípravy gala večera, nakrúcanie krátkych 14. 4. – 20. 4. 2015
filmov o nominovaných aktivitách
Vyhlásenie víťazov Ceny Nadácie Orange 2014

apríl 2015

Viac informácií poskytne:
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Dominika Belanská, programová manažérka pre Nadáciu Orange
Centrum pre filantropiu, n.o., Kozia 11, 811 03 Bratislava
tel.: 0908 766 833
e-mail: belanska@nadaciaorange.sk
www.nadaciaorange.sk

Príloha č. 17: Zoznam ocenených organizácií v Cene Nadácie Orange 2014
Názov ocenenej organizácie

Kategória ocenenia

Miesto

Človek v ohrození, o.z.

vzdelávanie

1. miesto

8 000,00 €

Indícia, n.o.

vzdelávanie

2. miesto

5 000,00 €

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z.

vzdelávanie

2 000,00 €

Divadlo Pôtoň, n.o.

vzdelávanie

3. miesto
špeciálne
ocenenie

sociálna inklúzia

1. miesto

8 000,00 €

sociálna inklúzia

2. miesto

5 000,00 €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.

sociálna inklúzia

3. miesto

2 000,00 €

Priatelia trstenskej prírody, o.z.

komunitný rozvoj

3. miesto

2 000,00 €

Svatobor, o.z.

komunitný rozvoj

1. miesto

8 000,00 €

TRIPTYCH

komunitný rozvoj

5 000,00 €

Nástupište 1-12, o.z.

komunitný rozvoj

2. miesto
špeciálne
ocenenie

Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske
združenie, o.z.
Proti prúdu, o.z.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Výška podpory

2 000,00 €

2 000,00 €
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Príloha č. 18 Návrh rozpočtu Nadácie Orange na rok 2015 schválený Správnou radou
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015, schválený 12.03.2015
Aktivity Nadácie Orange realizované z prostriedkov asignácie 2% dane
Administrácia a medializácia Nadácie Orange je hradená z daru spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Položka
Grantové programy, partnerstvá a mimograntová podpora
Administrácia
Odmena pre správcu nadácie
NÁKLADY NA SPRÁVU NADÁCIE
Odmeny posudzovateľom projektov
Monitoring grantových programov a partnerstiev
Centrum pre filantropiu – služby
Administrácia webu
Účtovníctvo
Facebooková stránka
Odmena zamestnancovi Nadácie Orange
Reklama a PR
Rezerva z roku 2014 + iné
GRANTOVÉ PROGRAMY
VZDELÁVANIE
e-Školy pre budúcnosť
Školy pre budúcnosť
Štipendium pre znevýhodnených
SOCIÁLNA INKLÚZIA
Darujte Vianoce
Fond pre sociálne slabých a chorých
KOMUNITNÝ ROZVOJ
Šanca pre váš región
Zamestnanecký grantový program
Grantový program pre predajcov
Grantový program pre optimistov
PARTNERSTVÁ
Partnerstvá s mimovládnymi organizáciami
MIMOGRANTOVÁ PODPORA
Špeciálne príležitosti
Rezerva
CENA NADÁCIE ORANGE
Cena Nadácie Orange za oblasť vzdelávania, 1. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť vzdelávania, 2. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť vzdelávania, 3. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť sociálnej inklúzie, 1. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť sociálnej inklúzie, 2. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť sociálnej inklúzie, 3. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť komunitného rozvoja, 1. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť komunitného rozvoja, 2. miesto
Cena Nadácie Orange za oblasť komunitného rozvoja, 3. miesto

CELKOM

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2015

Suma EUR
727 415,40 €
354 859,83 €
0,00 €
354 859,83 €
12 887,41 €
5 628,15 €
60 000,00 €
5 292,00 €
6 000,00 €
37 440,00 €
2 390,40 €
188 425,50 €
36 796,37 €
727 415,40 €
106 000,00 €
40 000,00 €
60 000,00 €
6 000,00 €
80 000,00 €
50 000,00 €
30 000,00 €
145 000,00 €
80 000,00 €
25 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
68 000,00 €
68 000,00 €
283 415,40 €
243 415,40 €
40 000,00 €
45 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €

1 082 275,23 €
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