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Príloha č. 1 Zverejnený text Zamestnaneckého grantového programu

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2016
CHARAKTERISTIKA
V 13. ročníku Zamestnaneckého grantového programu opäť radi podporíme nápady aktívnych
zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorí sa nezištne angažujú v komunitách, oživujú
miesta na stretávanie, prírodné lokality, zvyšujú kvalitu verejných priestranstiev, ihrísk a areálov škôl.

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 získa krátke reportážne video o projekte, ktorého výrobu zabezpečíme, uverejníme ho na
intranete, webovej stránke Nadácie Orange a facebookovom profile.
Ak aj vy máte nápad, ako dať miestu, kde žijete, novú tvár a nový zmysel alebo ako pomôcť rozvoju vašej
komunity, vašich blízkych by ste radi zapojili do spoločných verejnoprospešných aktivít, 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 primárne vo svojom okolí, kde žijú alebo aktivity, ktoré sú im blízke
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

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
 sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke.
PODPORÍME PROJEKTY, KTORÝCH CIEĽOM JE:







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
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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









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 realizácii 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,
a to minimálne v počte 10 dobrovoľnícky odpracovaných hodín na jedného zamestnanca.
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 – v prípade, že aktivity projektu nespadajú ani do jednej z vyššie
uvedených oblastí, odporúčame zámer konzultovať s pracovníkmi Centra pre filantropiu, s ktorým
Nadácia Orange na realizácii programu spolupracuje.
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...) a to buď vo forme:
o finančného vkladu v dobrovoľnej výške pre konkrétneho prijímateľa daru, s ktorým bude
na projekte spolupracovať alebo na konkrétny účel súvisiaci s projektom.
o presne špecifikovaného nefinančného vkladu zamestnanca – darovanie času, materiálu,
pomôcok, produktov či služieb. Do projektu môžu zamestnanci vložiť aj vedomosti, knowhow, skúsenosti, kontakty, bez ktorých by bol projekt ťažko realizovateľný.

PREDKLADANIE PROJEKTOV


Projekt predloží zamestnanec Orangeu, 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.

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.

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
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Program podporí projekty v celkovej sume 25 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1
000 EUR.
Finančné prostriedky je možné použiť na:





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 21. apríla 2016
uzávierka prijímania projektov je 12. mája 2016
výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 1. júna 2016 na webovej stránke
realizácia projektov prebehne v období od polovice júna do konca októbra 2016.
použitie prostriedkov je potrebné vydokladovať do 30. novembra 2016

INFORMÁCIE A KONZULTÁCIE K PROJEKTOM




na adrese: info@nadaciaorange.sk
na telefónnych číslach: 0908 766 833, 0905 313 313
alebo osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na Baštovej 5 v Bratislave. Osobnú konzultáciu si,
prosím, vopred telefonicky dohodnite.
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Príloha č. 2 Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe

Číslo

1

2

Meno
predkladateľa

Andrea Kovaľová

Andrea Valachová

Názov projektu

Majme lásku ku
kultúre a knihám

Adler Park

Kraj realizácie

Bratislavský

Miesto realizácie

MŠ Malacky, elokované
pracovisko Rakárenská

Banskobystrický Banská Bystrica
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Podporená
suma

Anotácia

Zvrátenie trendu vytláčania klasických printových médií elektronickými je
cieľom projektu Majme lásku ku kultúre a knihám pani Andrey Kovaľovej.
Materská škola v Malackách s elokovaným pracoviskom na Rakárenskej
ulici cez rozprávky, zaujímavé encyklopédie a besedy s autorom detskej
literatúry chce rozvíjať u detí kladný vzťah ku knihám. Deti spolu s rodičmi
navštívia bábkové divadlo a divadelní herci prídu aj do priestorov škôlky.
1 000,00 € Touto kombináciou kníh a divadla sa prehĺbi kultúrne povedomie detí. Z
prostriedkov, ktoré cez projekt škôlka získa, sa nakúpia nové kvalitné
detské knihy. Pre lepšie uloženie a prístup detí ku knihám sa zakúpia
poličky. Zároveň sa z príspevku zabezpečí spolufinancovanie najmenej 3
divadelných predstavení pre deti. Očakávaním je, že sa zlepší alarmujúca
situácia nezáujmu detí o printové média a projekt prispeje k opätovnému
návratu ku knihám ako nositeľom poznania a kultúry.
Projekt Adler Park je v plnej kompetencii aktívnych mamičiek pod
vedením pani Andrey Valachovej, ktoré na materskej dovolenke chcú
zrevitalizovať detské ihrisko pre všetky deti v časti Sásová v Banskej
Bystrici. Zo získaných finančných prostriedkov budú zakúpené detské
herné komponenty - drevený domček a pružinová hojdačka, ktoré budú
1 000,00 € slúžiť deťom na zlepšenie ich motoriky a nadviazanie sociálnych interakcií
s inými deťmi. Rovnako sa vytvorí aj oddychová zóna pre rodičov, kde sa
môžu stretnúť s inými rodičmi a nadviazať sociálne väzby, kým sa ich
ratolesti budú hrať. Momentálne ide o prvý projekt zo strany aktívnych
mamičiek, ktoré veria, že s postupným získaním finančných prostriedkov
vybudujú detské ihrisko, ktoré bude rásť s deťmi.
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Číslo

Meno
predkladateľa

Názov projektu

Kraj realizácie

Miesto realizácie

3

Erik Makrai

CIK-CAK škola šitia

Trnavský

Trnavské materské
centrum, Okružná 20,
Trnava

4

Ida Dupačová•

Bábka v živote MŠ

Trnavský

MŠ- Óvoda
Dunajska10061/33, 931 01
Šamorín

5

Igor Hovorka

Záchrana strieľni
delovej bašty hradu
Revište

Banskobystrický
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hrad Revište, Revišťské
Podzámčie, Žarnovica

Podporená
suma

Anotácia

Projekt CIK-CAK škola šitia bude realizovaný v spolupráci so Záujmovým
združením RODINA a jeho dvomi prevádzkami - Trnavským materským
centrom a Azylovým domom TAMARA. Predkladateľ projektu Erik Makrai
bude s pomocou ďalších dobrovoľníkov realizovať kurzy šitia pre všetky
záujemkyne a záujemcov z radov návštevníkov a klientov dvoch
spomenutých inštitúcií. V rámci školy šitia sa účastníci naučia obsluhovať
1 000,00 €
šijací stroj a využívať svoju kreativitu pri práci s textilným materiálom.
Projekt prinesie výsledky v podobe odovzdania novej zručnosti a knowhow ďalším ľuďom, v prostredí pro-rodinnej atmosféry materského centra
a zriadenia trvalej požičovne šijacích strojov pre absolventov kurzov šitia.
Finančné prostriedky budú použité na nákup šijacích strojov a potrebného
materiálu.
Pani Ida Dupačová a jej ďalší traja kolegovia z Orange Slovensko spoločne
zrealizujú projekt Bábka v živote MŠ v spolupráci s Materskou školou
Óvoda a Rodičovským združením pri MŠ v Šamoríne. V súčasnosti mnohé
deti trpia narušenou komunikáciou, ktorá má negatívny dopad na kvalitu
učenia sa na základných školách. Veria, že bábka má čarovnú moc a preto
1 000,00 € sa rozhodli rozšíriť a obnoviť didaktické pomôcky na skvalitnenie
komunikačných kompetencií detí a to konkrétne výrobou bábok rôzneho
druhu. Bábky ušijú rodičia v spolupráci s pracovným kolektívom materskej
škôlky. Finančné prostriedky budú použité na nákup látky, nití, varešiek,
ponožiek, molitanovej výplne, dekoračných prvkov a ďalšieho materiálu,
ktorý bude potrebný na výrobu rôznych druhov bábok.
Projekt Záchrana strieľni delovej bašty hradu Revište pána Igora Hovorku
bude výsledkom tímovej práce kolegov z Orange Slovensko a kamarátov
zo Združenia na záchranu hradu Revište. Cieľom projektu je záchrana
murív a jednotlivých architektonických detailov bašty s osadením
1 000,00 € drevených prvkov do strieľní delovej bašty hradu Revište v Revišťskom
Podzámčí - Žarnovica. Dôležitou časťou projektu je jeho edukačný rozmer
pre širokú laickú verejnosť, ktorá si bude môcť vyskúšať dobové techniky
opracovávania dreva, či murovania. Finančné prostriedky budú použité na
nákup sušených dubových trámov, pracovné nástroje a lazúru.
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Číslo

6

7

Meno
predkladateľa

Ing. Gabriel Klátik

Ján Puškár

Názov projektu

Svetový unikát
Polonín

Vesmír na dlani

Kraj realizácie

Prešovský

Miesto realizácie

obec Zboj

Banskobystrický Banská Bystrica a okolie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

Anotácia

910,00 €

Pán Ing. Gabriel Klátik chce projektom Svetový unikát Polonín, oboznámiť
návštevníkov a obyvateľov regiónu Polonín s jedinečnosťou udalosťou
nadregionálneho významu z roku 1866 kedy v obci Zboj dopadla časť
meteoritu nazvaného Kňahyňa. V rámci projektu sa revitalizuje
nevyužívaný pozemok a vytvorí sa hodnotné oddychové a vzdelávacie
miesto s modelom meteoritu Kňahyňa, ktorý bude vizualizáciou aj
zhmotnením vzťahu oblohy a zeme. Zatraktívni sa Park tmavej oblohy
Poloniny, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku a je zameraný na
ochranu nočného životného prostredia. Do realizácie projektu sa zapoja aj
občania a mládež z obce Zboj. Finančné prostriedky budú použité na tlač
informačných tabúľ a materiálov, vytvorenie 3D modelu meteoritu,
lavičky, cestovné a spojovací materiál.

674,00 €

Pán Ján Puškár sa chce cez projekt Vesmír na dlani zamerať na vzdelávanie
detí v Banskej Bystrici o vesmíre a zemi hravou formou s odborne
presnými informáciami. Výstupom projektu budú návštevy materských a
základných škôl pracovníkom Hvezdárne v Banskej Bystrici, ktorá je
organizačnou súčasťou Hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad
Hronom. Deti sa v im známom prostredí dozvedia pomocou edukačných
pomôcok kúpených z príspevku o fungovaní prírodných zákonov a prírode
ako takej. Didaktické pomôcky pomôžu pri vizuálnej predstave o
rozmiestnení či veľkosti telies vo vesmíre a pochopeniu dejov na oblohe.
Pridanú hodnotu projektu dáva jeho dlhodobá udržateľnosť edukačných
aktivít so zakúpenými pomôckami.
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Číslo

8

9

Meno
predkladateľa

Jozef Fedor

Marek Tyirjak

Názov projektu

Oddychová zóna
šachta Ľudovika

Malý záhradník

Kraj realizácie

Miesto realizácie

Banskobystrický Obec - Špania Dolina

Banskobystrický
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MŠ Stražovská Banská
Bystrica

Podporená
suma

Anotácia

Projekt Oddychová zóna Ľudovíka v lokalite Špania Dolina predložený
pánom Jozefom Fedorom v sebe prepája časť baníckej histórie, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou obce a vytvorenie miesta pre aktívny oddych.
Cieľom projektu je úprava a vybudovanie krytého sedenia, ohniska s
grilom, detskej zóny a aktivity-zóny pri šachte Ľudovíka, ktorá je vyhlásená
za kultúrnu pamiatku. Oddychová zóna bude súčasťou jestvujúceho
Banského náučného chodníka a v budúcnosti aj časťou plánovaného
1 000,00 € banského skanzenu. Tento priestor umožní atraktívne spojenie turistiky,
relaxu, baníckej histórie a kontaktu s prírodou. Vytvorí zázemie pre
aktívne využívanie voľného času pre všetky záujmové skupiny a vekové
kategórie, ako aj zázemie pre organizovanie väčších kultúrnych a
spoločenských akcií. Pri realizácii projektu budú nápomocní aj lokálni
podnikatelia, občianske združenia, miestna samospráva, občania a
sympatizanti obce. Finančné prostriedky budú použité na drevo a
stavebný materiál.

619,00 €

Zamestnanci spoločnosti Orange pod vedením Mareka Tyirjaka sa rozhodli
v spolupráci s materskou školou a občianskym združením pri materskej
škole Strážovská v Banskej Bystrici vybudovať v projekte Malý záhradník
vhodné priestory na environmentálnu výchovu v rámci škôlky. Vzhľadom k
tomu, že škôlka nedisponuje priestranstvom, kde by deti mohli svoje
teoretické poznatky preniesť do praxe a vidieť, ako sa zmení semienko na
rastlinku, vybudujú drevené záhony a skalky, na ktorých budú deti
pracovať a hneď aj vidieť výsledok svojej činnosti. Finančné prostriedky
budú použité na nákup drevených záhonov, svahových tvárnic, sadeníc,
lakov, štetcov a ďalšieho materiálu potrebného pri realizácií tohto
projektu. Vybudovaním záhonov a skaliek dôjde k celkovej obnove a
premene areálu škôlky, ktorý bude slúžiť nielen deťom a ich rodičom, ale
aj ostatným obyvateľom blízkeho okolia.
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Číslo

10

Meno
predkladateľa

Miroslava Kunicová

Názov projektu

Kraj realizácie

Dopravné ihrisko pre
Bratislavský
radosť našich detí

11

Miroslava Tareková Lavičky

12

Pavlína Kožušková

Šijeme pre radosť i
úžitok

Miesto realizácie

Materská škola Plickova
16, 83106 Bratislava

Trenčiansky

Gymnázium
V.B.Nedožerského,
Prievidza

Košický

Košice
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Podporená
suma

Anotácia

V mestskej časti Rača sa nenachádza žiadne dopravné ihrisko. Projektom
Dopravné ihrisko pre radosť našich detí chce pani Miroslava Kunicová
pomôcť vybudovať za účasti rodičov dopravné ihrisko v areáli Materskej
školy Plickova 16 v Bratislave, ktoré bude slúžiť aj pre okolité materské
1 000,00 €
škôlky. Projektom chcú rozvíjať u detí vzťah k dopravnej výchove a
pripraviť ich na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke.
Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie cestičiek na detskom
ihrisku, najmä na nákup podkladu zo štrkodrte.
Pani Miroslava Tareková chce projektom Lavičky pomôcť vybudovať
miesto na outdoorové vzdelávanie ako i oddych, čítanie kníh a prípravu na
vyučovanie počas prestávok pre študentov Gymnázia V. B. Nedožerského
1 000,00 € v Prievidzi. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie dreveného
prístrešku a drevených lavíc do priestoru Átria. Átrium spoločne upravia
dobrovoľníci z radov pedagogických pracovníkov, rodičov a priateľov školy
v rámci dobrovoľníckych brigád.
Pani Pavlína Kožušková chce projektom Šijeme pre radosť i úžitok pomôcť
matkám a ich rodinám, ohrozovaným chudobou a sociálnym vylúčením. Sú
to osamelé matky žijúce v krízových centrách, matky starajúce sa o
mnohopočetné rodiny i tie, ktoré majú choré dieťa, alebo samy trpia
ťažkou chorobou. Dostanú takto šancu samy sa pričiniť o zlepšenie
finančnej situácie svojej rodiny. Kurz šitia a následné zapojenie sa do
800,00 € krajčírskej výroby môže zvýšiť ich možnosti pri hľadaní trvalého
zamestnania. Tvorivé dielne im poskytnú aj formu duševnej podpory
zdieľaním neľahkej životnej situácie so ženami, ktoré majú podobný osud.
Predaj výrobkov za dobrovoľný príspevok odkryje problém chudoby aj
verejnosti, ktorá sa takto stáva citlivejšou k téme sociálne slabých.
Finančné prostriedky sa použijú na kúpu šijacích strojov a materiálu
potrebného pre tvorivé dielne.
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Číslo

13

Meno
predkladateľa

Peter Kocian

Názov projektu

Kraj realizácie

Dotvorme ihrisko pre
deti v MŠ
Bratislavský
Kalinčiakova

Miesto realizácie

MŠ Kalinčiakova 12,
Bratislava

14

Petra Ševčíková

Siete, ktoré spájajú

Banskobystrický

Podbrezová - Štiavnička a
Brezno - Banisko

15

Rastislav Nichta

Lesopark Slovensko

Nitriansky

Vstupná časť obce Čajkov
(areál ZŠ)

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

Anotácia

Pán Peter Kocian s kolegom majú deti, ktoré navštevujú materskú školu na
Kalinčiakovej ulici v Bratislave. Táto škôlka vznikla minulý rok v priestoroch
existujúcej základnej školy z dôvodu nedostatku miest pre deti
predškolského veku v mestskej časti Nové Mesto. Školské ihrisko
1 000,00 €
nevyhovujúce deťom zo škôlky sa v rámci projektu Dotvorme ihrisko pre
deti v MŠ Kalinčiakova doplní o hojdačku, tabule na kreslenie kriedou a
lavičky. Vytvorí sa bezpečný priestor pre hry detí počas pobytu vonku a
umožní sa im tráviť čas na školskom dvore zmysluplnejším spôsobom.
Cieľom projektu Siete, ktoré spájajú, je vytvorenie relaxačných miest, na
ktorých budú prebiehať pásma čítania rozprávok v tráve pre obyvateľov
sídliska Štiavnička a miest Brezno a Podbrezovej. Projekt pani Petry
Ševčíkovej, ktorý bude realizovať v spolupráci s občianskym združením
TIMO má ambíciu pokúsiť sa o návrat ku klasickej knihe a rozprávke. Chce
645,00 € podporovať fantáziu a predstavivosť detí, motivovať rodičov, aby s deťmi
nesedeli doma, ale pridali sa ku komunite ostatných obyvateľov sídliska,
resp. mesta. Snahou projektu je tiež spájať generácie, vytvoriť im priestor
pre vzájomnú diskusiu, pomoc alebo spoločné trávenie voľného času.
Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie hojdacích sietí a diek,
občerstvenia, drobných odmien pre deti a na ozvučenie.
Pán Rastislav Nichta a Ivana Nichtová dlhodobo podporujú rozvoj projektu
Lesopark Slovensko v obci Čajkov v Nitrianskom kraji. Tento jedinečný
lesopark v tvare mapy Slovenska sa bude revitalizovať osadením nových
drevených prvkov a opravou tých existujúcich, upravia sa cestičky a vyčistí
okolie drevených stavieb, aby sa spríjemnila návštevníkom prechádzka.
1 000,00 €
Nové informačné tabule a obrazové sudoku poslúžia v rámci výchovnovzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy z Čajkova. Realizáciou
projektu sa zároveň naplní prezentačná funkcia pre návštevníkov
lesoparku nielen počas obecných osláv 740. výročia obce, ktoré sa budú
konať v septembri 2016, ale aj v budúcich rokoch ako turistická atrakcia.
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Číslo

Meno
predkladateľa

Názov projektu

Kraj realizácie

Miesto realizácie

16

Róbert Hykš

Pozor deti, pozor
skrátka, teraz príde
križovatka

Bratislavský

MŠ Pivonková elokované
triedy na Nevädzovej 12,
Bratislava 82101

17

Roman Gereg

Poďme sa učiť pod
modrou oblohou

Košický

Základná škola Kežmarská
28 v Košicich

18

Roman Račák

KROK ZA KROKOM

Občianske združenie
Banskobystrický KOMPA, ul. 29 augusta 13,
Banská Bystica

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

Anotácia

Pán Róbert Hykš spolu s dvoma kolegami chce projektom Pozor deti,
pozor skrátka, teraz príde križovatka napomôcť v neformálnej výučbe
pravidiel bezpečného správania sa v cestnej premávke u detí
predškolského veku z materskej školy na Nevädzovej ulici v Bratislave, ale
1 000,00 € aj v jej pridružených triedach v materskej škole Pivonková, Šalviová a
Astrová. Zámerom projektu je revitalizovať detské ihrisko v areáli škôlky a
upraviť ho na detské dopravné ihrisko. Finančné prostriedky budú použité
na realizáciu vodorovného dopravného značenia, dopravné značky a
stojany na bicykle.
Projekt Poďme sa učiť pod modrou oblohou pána Romana Gerega si kladie
za cieľ vytvoriť ekoučebňu v prírodnom prostredí v areáli Základnej školy
na Kežmarskej ulici č. 28 v Košiciach. Ekoučebňa sa bude využívať pre
výučbu, oddych a iné školské aktivity pre deti zo základnej školy aj
partnerskej škôlky. Vysadia sa tu liečivé byliny, o ktoré sa žiaci spolu s
pedagógmi budú starať. Realizáciou projektu sa zlepší klíma a atmosféra v
1 000,00 €
školskom prostredí a v areáli školy. Vytvorením inšpirujúcich a tvorivých
podmienok projekt prispeje ku zlepšeniu životného prostredia v okolí.
Aktivity budú realizované dobrovoľníckou činnosťou zamestnancov školy,
rodičov žiakov a priateľov školy z okolitej komunity obyvateľov. Financie
budú použité na zakúpenie materiálu, osadenie sedacej časti múrikov,
zakúpenie stola, kvetináča a sadeníc bylín.
Predkladateľ projektu KROK ZA KROKOM Roman Račák spolu s ďalšími
dvoma kolegami a občianskym združením KOMPA sa snažia zabezpečiť pre
Domov sociálnych služieb KOMPA v Banskej Bystrici bežecký pás, stepper
a akupresúrny chodník. Zariadenie sa venuje deťom a mládeži s
viacnásobnými postihnutiami, telesnými, zmyslovými aj duševnými.
1 000,00 € Predkladatelia projektu pomôžu občianskemu združeniu KOMPA s
výberom zariadení, úpravou priestorov, dopravou aj inštaláciou získaného
vybavenia. Tieto pomôcky rozšíria možnosti rehabilitácie a cvičení pre tých
klientov, ktorým to ich postihnutie ešte dovolí. Výsledkom bude hlavne
zvýšenie kvality starostlivosti o ľudí, ktorí často nie sú na očiach, ale
starostlivosť o nich má patriť k zásadným hodnotám našej spoločnosti.
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Číslo

Meno
predkladateľa

Názov projektu

Kraj realizácie

Miesto realizácie

19

Štefan Hronček

Altánok

Detske ihrisko pri
Banskobystrický Materskej skolke ,Buková
22, 97401 Banská Bystrica

20

Tomáš Tomešek

Detské dopravné
ihrisko

Trnavský

ZŠ M.Bela, Kláštorná 4,
Šamorín

21

Zuzana Jagerčíková

Učebňa v prírode

Bratislavský

Materská škola
Švantnerova 1, Bratislava

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

Anotácia

Pán Štefan Hronček v spolupráci s miestnou stolárskou dielnou a
Občianskym združením Rodičia a priatelia základnej školy J. G. Tajovského
v Podlaviciach plánuje vybudovať v projekte Altánok drevený altánok pre
1 000,00 € deti. Cieľom projektu je vybudovať miesto nielen pre deti z materskej
školy, ale aj deti z dediny na stretávanie a trávenie voľného času. Finančné
prostriedky budú použité na náterový materiál, spojovací materiál, drevo
a strešnú krytinu na výrobu altánku.
Pán Tomáš Tomešek v rámci projektu Detské dopravné ihrisko za pomoci
pedagógov a rodičov základnej školy M. Bela, Kláštorná 4 v Šamoríne
plánuje vybudovať nové dopravené ihrisko. V rámci dobrovoľníckej
brigády namaľujú cestné značenie na betónovú plochu v areáli školy a
zároveň osadia značky a semafory. Žiaci budú môcť využívať dopravné
1 000,00 €
ihrisko v rámci vyučovania, ale aj v rámci voľno časových aktivít. Pri
používaní si prakticky overia svoje poznatky z dopravnej výchovy a budú
tak lepšie pripravení na pohyb v bežnej premávke. Finančné prostriedky
budú použité na nákup farby, prenosného dopraveného ihriska, detských
reflexných viest a kolobežiek.
Pani Zuzana Jagerčíková spolu so skupina dobrovoľníkov z okolia
materskej školy Švantnerova v Bratislave vytvorí v projekte Učebňa v
prírode priestor, kde deti získajú bezpečné miesto pre svoje hry, pohybové
aktivity a vďaka novým prvkom v záhrade prehĺbia svoj vzťah k životnému
prostrediu. V spolupráci so zamestnancami, deťmi a ich rodičmi
zrevitalizujú a zatraktívnia areál škôlky vyrovnaním a zatrávnením terénu,
pridaním nových prvkov a záhradného nábytku v altánku. Aktivity začnú
1 000,00 €
úpravou terénu a náterom záhradných komponentov. Následne sa
umiestni bezpečnostná mriežka v prístrešku a altánok sa vybaví nábytkom
od slovenských dodávateľov. Po dokončení sa učebňa bude využívať na
pravidelný pobyt detí vonku, na edukačné aktivity s environmentálnym
zameraním a budú sa tu organizovať vystúpenia detí pre rodičov. Finančný
príspevok sa použije na nákup záhradného nábytku, predelových mriežok
a moridla na natretie altánku.
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Číslo

22

Meno
predkladateľa

Zuzana Peciarová,
Viera Sokáčová,
Zuzana Slivková

Názov projektu

Kraj realizácie

Miesto realizácie

Úprava priestorov
príjímacej
ambulancie detského Banskobystrický Nemocnica Brezno n.o.
oddelenia
nemocnice

SPOLU

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

640,00 €

Anotácia
Úprava priestorov prijímacej ambulancie detského oddelenia nemocnice s
poliklinikou v Brezne je projekt, cez ktorý sa zútulní a spríjemní prostredie
v tejto ambulancii tak, aby sa rodičia a najmä ich malé ratolesti cítili
príjemne. Tri kolegyne z Orange Slovensko Zuzana Peciarová, Viera
Sokáčová a Zuzana Slivková cez osobnú skúsenosť zistili, ako môže
prostredie ovplyvniť vnímanie situácie. Dobrovoľnícky sa preto zapoja do
úpravy priestorov a cez maľované rozprávkové motívy na stenách
zmiernia negatívny dopad na psychiku prijímaného dieťaťa s rodičom v
ambulancii. Z príspevku sa uhradí nákup materiálu na stierkovanie a
maľovanie, prebaľovací pult a iné zariadenie ambulancie na spríjemnenie
procesu prijímania dieťaťa do nemocnice.

20 288,00 €
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Príloha č. 3 Zverejnený text grantového programu Spojme sa pre dobrú vec

Spojme sa pre dobrú vec 2016
GRANTOVÝ PROGRAM

CHARAKTERISTIKA
Máte nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite? Ako zapojiť do diania komunity mladšiu i staršiu
generáciu a znevýhodnené skupiny obyvateľov? Radi by ste viac spoznali ľudí v blízkosti bydliska,
aktívne skupiny pôsobiace vo vašom okolí a rozmýšľate o vhodnej forme aktivít pre tieto komunity?
Nadácia Orange ponúka v roku 2016 priestor nápadom aktívnych ľudí, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu
vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné
problémy.
Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme
motivovať aktívnych ľudí, začínajúce ale aj fungujúce neformálne skupiny a mimovládne organizácie
k angažovanosti - prioritne v rámci svojej komunity, k dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie
v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne
problémy, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

CIELE PROGRAMU SÚ:






podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so
zabezpečením udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú
dobré medziľudské a sociálne vzťahy, podporujú vznik alebo udržateľnosť komunitných
priestorov
podpora dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu a prepájanie komunít
riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov, ľudí z komunity, rôznych
vekových kategórií, záujmov
prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke



podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne
komunity



priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie (starší ľudia, azylanti, ľudia bez
domova, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, ľudia so
zdravotným znevýhodnením)

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať:




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

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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Do grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne 1 projekt.

V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ


Komunitné aktivity s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti:
vzdelávacie, kultúrno-spoločenské aktivity, využívanie a vytváranie lokálnych komunitných
priestorov



Vzdelávacie aktivity: zamerané napr. na zachovanie tradičných zručností, na zvyšovanie
povedomia a poznatkov o miestnych lokalitách, raritách, inšpiratívnych rodákoch, na
vzdelávacie aktivity podporujúce prepojenie znevýhodnených skupín s ďalšími komunitami,
komunitné či medzigeneračné vzdelávanie a pod.
Kultúrno-spoločenské aktivity: napr. pravidelné kultúrne podujatia, ktoré podporujú
miestne zvyklosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, pravidelné inšpiratívne
komunitné stretnutia, aktivity reagujúce na aktuálne spoločenské dianie a pod.
Využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov: napr. vytváranie zelených či
oddychových zón pre komunitu, obnova komunitných priestorov s uvedením následných
komunitných aktivít a pod., výstavba a rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre miestnu
komunitu
Iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a zapojenie
znevýhodnených skupín do aktivít






V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ









jednorazové kultúrne či športové podujatia, krátkodobé podujatia opakujúce sa iba raz do
roka, krátkodobé projekty bez potenciálu udržateľnosti
projekty realizované len dodávateľsky, bez verejnoprospešnosti, bez aktívneho zapojenia
dobrovoľníkov a bez nadväzných aktivít prispievajúcich k udržateľnosti projektu
rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, sociálnych zariadení a pod.)
projekty zamerané na budovanie infraštruktúry – plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej
siete, výstavba ciest, chodníkov, osvetlenia a pod.
výskumné a vedecké projekty
zveľadenie súkromného majetku fyzických osôb
aktivity realizované v zahraničí

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
Hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov na komunitný rozvoj, ktorí sa dlhodobo angažujú
v mimovládnych organizáciách, dobrovoľníctve, v rozvoji a prepájaní komunít. V hodnotiacom
procese sa kladie dôraz na naplnenie nasledovných kritérií:





verejnoprospešnosť aktivít a atraktívnosť pre miestnu komunitu, či znevýhodnenú skupinu
projekt je presvedčivý a realizovateľný, predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho
realizáciu
projekt má jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je primerane nastavený,
projektový zámer vychádza z aktuálnych potrieb komunity
projekt prispieva k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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miera priameho zapojenia znevýhodnených skupín do aktivít



projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov (napr. so školami, mimovládnymi
organizáciami, samosprávou, vedúcimi mladých, s miestnymi remeselníkmi, firmami...)
aktivity projektu podnecujú dobrovoľníctvo a zapojenie komunity, nie realizáciu jednotlivca
miera zapojenia komunity, dobrovoľníkov a spôsob oslovenia dobrovoľníkov
prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov, k aktivizmu komunity a zníženiu
komunikačných bariér
zrealizované aktivity poslúžia väčšiemu počtu ľudí, otvorenej komunite
existuje predpoklad, ktorý je v projekte opísaný konkrétnymi krokmi, že výsledky projektu
resp. komunitné aktivity budú mať dlhodobý dopad so zabezpečenou udržateľnosťou
prostredníctvom ďalších opatrení resp. aktivít







FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
V programe Spojme sa pre dobrú vec rozdelíme 80 000 EUR na komunitné 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.
Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne, organizačné a technické zabezpečenie aktivít,
ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou aktivít. Suma na technické vybavenie je limitovaná a
môže predstavovať max. 40% celkovej požadovanej sumy. V prípade komunitných vzdelávacích
aktivít je možné uplatniť si odmenu pre jedného lektora max. vo výške 300 EUR. Finančné
prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov
či členov organizácie, ktorá projekt predkladá.
Financie za služby – externé odborné práce môžu predstavovať max. 40% z požadovanej sumy.
(Ide o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je
možné ich realizovať formou dobrovoľníckej práce).
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
možnosť vyhrať natočenie krátkeho videa o aktivitách/projekte/iniciatíve danej organizácie,
inštitúcie či neformálnej skupiny.
Podmienkou pre zaradenie projektu do online hlasovania je priamy súhlas predkladateľa uverejnený
v predloženej žiadosti.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhlásenie grantového programu: 25. apríl 2016
Uzávierka prijímania projektov: 19. máj 2016, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť projekty
odoslané.
Plán aktivít: realizáciu projektu je potrebné plánovať od polovice júna do konca októbra 2016.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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Výsledky hodnotiaceho procesu: od 10. júna 2016 na web stránke Nadácie Orange
Termín vyúčtovania projektu: do 30.novembera 2016.
SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant. Pre
vyplnenie online žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na www.nadaciaorange.egrant.sk postupovať
podľa týchto krokov:
1. Registrácia užívateľa. Je povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie
v minulosti. 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. 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:
0908 766 833, 0905 313 313 a na e-mailovej adrese: info@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre
pre filantropiu, n.o., Baštová 5 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred 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.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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Príloha č. 4 Zoznam podporených projektov v programe Spojme sa pre dobrú vec 2016

Číslo

1

2

Názov
predkladateľa

Academia
Istropolitana Nova

Neformálna
skupina Aktívne
Bytčanky v
zastúpení Mgr.
Jadranky
Moravcovej

Názov projektu

Kultivácia a
skrášlenie
verejného
priestoru pre
kultúrne podujatia
v mestskej
Scheidlinovej
záhrade

Prvá komunitná
záhrada v Bytči

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

neformálna
skupina
občanov
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Kraj realizácie

Bratislavský

Žilinský

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Občianske združenie Academia Istropolitana Nova v rámci projektu Kultivácia a
skrášlenie verejného priestoru pre kultúrne podujatia v mestskej Scheidlinovej
záhrade revitalizuje priestor, ktorý ponúka potenciál pre kultúrno-spoločenské
podujatia vo Svätom Jure. Na projekte sa budú podieľať obyvatelia mesta, členovia
miestnych združení a spolkov a organizátori jednotlivých cezročných podujatí.
631,00 € Cieľom je zabezpečiť technicky bezpečnejšie, estetickejšie a kvalitnejšie zázemie pre
organizovanie podujatí, zatraktívnenie a skrášlenie priestoru pre trávenie voľného
času a povzbudenie komunity k možnosti ovplyvniť to, ako veci v našom okolí
vyzerajú a čomu a komu slúžia. Finančné prostriedky budú použité na nákup
materiálu na prestrešenie, farby na maľovanie, riečny štrk, svetelná reťaz a
reflektory, drevený mobiliár do záhrady a na hobľovanie dreva.
Prvá komunitná záhrada v Bytči je projekt neformálnej skupiny občanov pod názvom
Aktívne Bytčanky. V rámci projektu vybudujú komunitnú záhradu pri Zariadení pre
seniorov Jesienka, ktorá poskytne trvalo udržateľný spoločný priestor klientom tohto
zariadenia, ich rodinným príslušníkom, zamestnancom, ale aj občanom mesta Bytča
a premení nevyužívaný park na záhradu plnú života. V rámci dobrovoľníckych prác sa
vyčistí pozemok, opravia a osadia sa lavičky, zhotoví sa kompostovisko a vyvýšené
záhony na pestovanie, vysadia sa bylinky, úžitkové rastliny a ovocné dreviny. Ďalšími
1 372,00 € aktivitami tohto projektu bude osadenie záhradného altánu, postavenie záhradného
ohniska a veľa športových, kultúrnych a spoločenských podujatí priamo v záhrade.
Spájanie komunít umožní silnejšie vnímať zmysel a potrebu upevňovania
medziľudských vzťahov. V neposlednom rade bude záhrada plniť socializačnú a
vzdelávaciu funkciu vo forme návratu k tradičným hodnotám a prírode. Finančné
prostriedky budú použité na nákup náradia, ochranných pomôcok, stavebného a
spojovacieho materiálu, zeminy, kríkov a sadeníc a prenájom bagra na výkopové
práce.
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Číslo

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Typ
predkladateľa

Kraj realizácie

3

Neformálna
skupina v
zastúpení Andrei
Mičíkovej

Zachráňme
knižnicu

neformálna
skupina
občanov

Trnavský

4

Neformálna
skupina v
zastúpení Anny
Zajacovej

Rozkvitnutá
hranica pre
všetkých

neformálna
skupina
občanov

Žilinský
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Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Projekt Zachráňme knižnicu bude realizovať neformálna skupina občanov pod vedení
pani Andrey Mičíkovej v obci Košúty v okrese Galanta v ktorej sídli 80-rokov stará
škola s nefunkčnou knižnicou. V rámci projektu bude obnovená knižnica v miestnej
základnej škole. Predchádza tomu vypratanie terajšieho kabinetu, vymaľovanie
miestnosti, osadenie políc. Knižnica disponuje len starými titulmi, preto bude
zakúpená aj novšia literatúra. Prioritným cieľom je vybudovať knižnicu s denným
prístupom pre deti a tým vypestovať u nich návyky pravidelnej návštevy knižnice,
naučiť ich samostatne pracovať s knihou a viesť ich k tomu, aby dokázali využívať
knihy nielen na zábavu, ale predovšetkým na sebavzdelávanie. Na dosiahnutie týchto
1 437,00 €
cieľov budú v knižnici organizované rôzne motivujúce podujatia pre deti, mládež a
ich rodičov, ale aj starých rodičov. Pri obnove knižnice sa tak stretnú 3 generácie
dobrovoľníkov – deti, rodičia, starí rodičia, ktorí navštevujú a navštevovali miestnu
školu. Knižnicu pre svoje aktivity budú využívať miestne školy a aj iné organizácie v
obci. Ďalším výstupom projektu je osadenie exteriérovej knižnice – knižnej búdky,
ktorú osadia v areáli základnej školy a tým rozšírili komunitné zdieľanie kníh.
Finančné prostriedky budú použité na nákup políc do knižnice, kníh, farieb na
vymaľovanie miestnosti a knižnej búdky, materiálu na knižnú búdku, koberec,
pracovné stoly a stoličky.
Neformálna skupina aktívnych občanov z Makova pod vedením pani
Anny Zajacovej a dobrovoľníci z ich spriatelenej obce Hutisko Solanec spoločnými
silami vytvoria spoločnú oddychovú zónu, ktorá bude plniť funkciu komunitnej
záhrady v rámci projektu Rozkvitnutá hranica pre všetkých. V súčasných ruinách
bývalej známej Masarykovej chaty na Bumbálke, ktorá stojí priamo na hranici
republík vznikne verejne prístupné odpočinkové miesto určené na stretávanie
všetkých generácií a rôznych komunít. Krásne upravený areál zakvitne od jari do
jesene pestrými farbami. Relaxačné miesto z lavičkami a malebným výhľadom na
1 650,00 € okolité kopce, bude slúžiť takmer celoročne pre všetkých návštevníkov
prechádzajúcich týmto miestom. Pravidelnými aktivitami, skrášľovaním a úpravou
okolia prinavrátia tomuto historickému miestu jeho pôvodný význam. Projekt
prinesie dlhodobý pozitívny dopad pre širokú verejnosť a viditeľnú zmenu prostredia
pre ľudí ktorí tu žijú ale i pre tých ktorí sem náhodne či cielene zavítajú. Finančné
prostriedky budú použité na nákup náradia, trvaliek, skalničiek, cibuľovín a
okrasných kríkov, záhradný substrát a na zabezpečenie mechanických úprav terénu
kolesovým traktorbagerom, dopravy pre dobrovoľníkov a prenájmu miestnosti pri
príležitosti ukončenia projektu.
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Číslo

5

6

Názov
predkladateľa

ARCHEOPARK
LIPTOV

Cudzinci v
Bratislave

Názov projektu

Oživené dejiny v
pravekej osade

Rozdielnosť nás
spája

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

občianske
združenie
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Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Žilinský

Cieľom občianskeho združenia Archeopark Liptov v rámci projektu Oživené dejiny v
pravekej osade je realizácia praktických aktivít pre širokú verejnosť vo vybudovanej
živej pravekej osade na úpätí Nízkych Tatier za obcou Partizánska Ľupča s názvom
Archeopark Liptova. V areáli budú rekonštruované obytné a hospodárske objekty na
základe reálnych archeologických nálezov z územia Slovenska, ktoré budú prierezovo
mapovať naše najstaršie dejiny od doby kamennej až po príchod slovanských
kmeňov. Súčasťou bude aj funkčná kováčska vyhňa, mincovňa, hrnčiarska dielňa a
tkáčska dielňa, dobové dopravné prostriedky, obory pre zvieratá, políčka na
2 000,00 €
pestovanie pôvodných plodín, detský areál a rekonštrukcia mohyly z doby bronzovej
v ktorej bude expozícia. V areáli sa budú celoročne usporadúvať rôzne podujatia,
tvorivé dielne, prednášky, workshopy a festivaly zamerané na prezentáciu
kultúrneho dedičstva Slovenska, historických udalostí a aktivít zameraných na
posilňovanie interakcie medzi človekom a jeho environmentálnym prostredím.
Projekt je určený pre všetky vekové kategórie a pre širokú verejnosť aj odborníkov.
Finančné prostriedky budú určené na suroviny a materiál na workshopy, náradie,
cestovné náklady, nátery na drevené povrchy a naftu potrebnú do elektrocentrály.

Bratislavský

Občianske združenie Cudzinci v Bratislave chce projektom Rozdielnosť nás spája
riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách z prijímania, akceptovania
a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska. Zároveň pomáha prekonávať
obavy a prekážky samotných cudzincov a azylantov a pomáha riešiť ich začlenenie do
spoločnosti. Cieľom projektu je prepájať a búrať bariéry medzi komunitami rôznych
kultúr a jazykov, pomáhať vytvárať priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim
2 500,00 € obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi na Slovensku prostredníctvom voľne
dostupných podujatí. V rámci projektu sa zrealizujú tri celodenné podujatia
prístupné pre širokú verejnosť - počas každého podujatia sa uskutočnia jazykové
dielne pre deti, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými
titulkami, diskusie s azylantmi a tanečné workshopy. Všetky aktivity budú
bilingválne, t.j. vedené v anglickom a slovenskom jazyku. Finančné prostriedky budú
použité na organizačné, materiálne a technické zabezpečenie projektu.
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Číslo

7

8

9

Názov
predkladateľa

Neformálna
skupina v
zastúpení Daniela
Lorinca

EnviroFuture, o.z.

Galéria mesta
Bratislavy

Názov projektu

Náučno-poznávací
chodník

Typ
predkladateľa

neformálna
skupina
občanov

Skrášlime spoločne občianske
Sídlisko
združenie

Galéria ako miesto
stretnutia nielen s
umením

príspevková
organizácia
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Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Prešovský

Projekt Náučno-poznávací chodník neformálnej skupiny aktívnych občanov pod
vedením pán Daniela Lorinca je ďalším pokračovaním premeny zanedbaného
verejného priestranstva s čiernymi skládkami odpadu na miesto zážitkového učenia a
oddychu v príjemnej prírodnej lokalite v tesnej blízkosti obce Kladzany. Táto lokalita
už aj dnes slúži ako oddychový priestor pre pohyb obyvateľov, turistov, návštevníkov
a je názorným príkladom pre zmenu myslenia obyvateľov. Momentálne je lokalita
2 590,00 € ťažšie dostupná a málo presvetlená. V rámci projektu vznikne ďalší oddychovonáučný priestor na pešej resp. cyklistickej turistickej trase Historicko-poznávacieho
okruhu pod hradom Čičava a v blízkosti vybudovaného prístaviska lodiek, ktoré slúži
ako výstupná a nástupná zastávka pre vodácku turistickú trasu Ondava pod hradom
Čičava. Finančné prostriedky budú použité na tesárske práce, na nákup materiál na
lavičky a informačné tabule, stromy, živý plot a kry, náterové hmoty a tlačiarenské
služby.

Banskobystrický

Projekt Skrášlime si spoločne Sídlisko občianskeho združenia EnviroFuture je
zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času
pre obyvateľov Sídliska v Banskej Bystrici, a to nielen pre mladých ľudí, rodiny s
deťmi, ale aj študentov a seniorov. V rámci projektu sa zrealizuje 10 dobrovoľníckych
brigád, počas ktorých vznikne trvalkový záhon, opravia sa staré kvetináče a skrášlia
2 500,00 € sa staré betónové kruhy. Súčasťou projektu je aj zorganizovanie architektonickej
súťaže, kultúrnych a osvetových enviropodujatí, susedských piknikov a búrz.
Finančné prostriedky budú určené na nákup dreva na opravu lavičiek, štetce, farby a
riedidlá, zeminu, trvalky, kúpu prenosných stolov na podujatia, kreatívny materiál,
tlač propagačných materiálov, občerstvenie pre dobrovoľníkov a odmeny pre
odborných pre lektorov.

Bratislavský

Cieľom projektu Galéria ako miesto stretnutia nielen s umením, je v rámci
vzdelávacích aktivít Galérie mesta Bratislavy pokračovať a rozvíjať kontakt s umením
a podporovať jeho hlbšie porozumenie. Pre rozličné typy návštevníkov však zároveň
chcú ponúknuť priestor pre ich vzájomné prepojenie a spoznávanie sa. Ideálnym
a zároveň neformálnym doplnkovým priestorom so silným géniom loci je práve
2 100,00 €
rokokové nádvorie Mirbachovho paláca s fungujúcou fontánou, ktoré v rámci aktivít
projektu bude spríjemnené a doplnené o zeleň a ožije rôznorodým vzdelávacím
programov pre všetky generácie a tiež znevýhodnené skupiny. Finančné prostriedky
budú použité na exteriérové nádoby na zeleň, zeleň na nádvorie, materiál a pomôcky
na tvorivé aktivity, grafický návrh a tlač infopanelu a propagačných materiálov.
21

Číslo

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Typ
predkladateľa

Kraj realizácie

10

Neformálna
skupina Ihrisko pre
Ihrisko pre
veľkáčov v
veľkáčov
zastúpení Tatiany
Klempovej

neformálna
skupina
občanov

Trenčiansky

11

Neformálna
skupina Iniciatíva
Poď na dvor v
zastúpení Moniky
Timkovej

neformálna
skupina
občanov

Košický

12

Kalvársky fond

Poď na dvor

Vinohrad pod
Kalváriou

občianske
združenie
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Banskobystrický

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Neformálna skupina občanov v rámci projektu Ihrisko pre velkáčov doplní ihrisko v
obci Bzince pod Javorinou o nové herné komponenty vhodné najmä pre staršie deti.
Okrem namontovania herných prvkov bude tiež zorganizovaná tvorivá brigáda,
počas ktorej budú dobrovoľníci tvoriť z vyradených pneumatík rôzne okrasné a herné
2 955,00 €
diely ako lavička, preliezací tunel a kvetináče, ktoré vytvoria spolu s ihriskom
kompaktnú zónu na odpočinok a hru. Finančné prostriedky budú použité na dosky,
farby, štetce, rezače, zeminu a štrk, cibule kvetov, sadenice kvetov, prenájom
minibagera JCB, hojdaciu lavicu a herné prvky ihriska.
Cieľom projektu neformálnej skupiny z Iniciatíva Poď na dvor je revitalizovať a
sfunkčniť momentálne málo využívaný verejný priestor dvora medzi Tomášikovou a
Kisdyho ulicou v Košiciach. Prostredníctvom pravidelných aktivít v rámci projektu
Poď na dvor bude vytvorená aktívna komunita ľudí, ktorá si bude vzájomne
pomáhať. Spoločnými diskusiami a workshopmi budú ľudia motivovaní ku
spolurozhodovaniu o budúcnosti dvora. Výsledkom projektu bude multifunkčný
priestor, v ktorom si nájdu svoje miesto deti a rodičia, psičkári, dôchodcovia aj
2 260,00 €
tínedžeri. V priestore bude obnovené a opravené detské ihrisko, vybudovaný
kompostér a mobilné boxy na pestovanie. V spolupráci s obyvateľmi budú osadené
nové lavičky a obnovený pingpongový stôl. Spoločné aktivity ako susedský bazár,
premietanie, workshopy s deťmi a čítanie kníh bude viesť k narušeniu anonymity
obyvateľov v okolí dvora. Finančné prostriedky budú požité na náradie, farby a laky,
spojovací materiál, drevené rezivo, zeminu, palety a hranoly, hojdacie siete a
honorár na workshopy.
Občianske združenie Kalvársky fond plánuje v rámci projektu Vinohrad pod Kalváriou
vybudovať vinohrad a oddychovú zónu na svahu Kalvárie v Banskej Štiavnici. Vznikne
tak príjemné miesto oddychu pre rodiny s deťmi a zároveň sa tu budú môcť
organizovať komunitné podujatia pri oberačkách a muštovaní hrozna pre miestnu
komunitu aj širokú verejnosť s krásnou panorámou Kalvárie. Výsledkom projektu
bude pretvorená zanedbaná záhrada na peknú oddychovú zónu, vytvorený priestor
2 300,00 €
pre komunitné aktivity, kde sa budú pri rôznych podujatiach stretávať miestni
občania ako aj návštevníci Kalvárie, skrášli sa životné prostredie a vybuduje sa
komunitu dobrovoľníkov okolo Kalvárskeho fondu a miestnych občanov, ktorí sa
budú spoločne starať o vysadený vinohrad. Z finančných prostriedkov bude
zakúpené náradie, sadenice viniča, viazací a spojovací materiál, kvalitná záhradná
zem, agátové stĺpiky, oplotenie a zavlažovacia hadica.
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Číslo

13

14

15

Názov
predkladateľa

Neformálna
skupina v
zastúpení Ing.
Margity
Gregorovej

Názov projektu

Komunitná
neformálna
záhrada v malom skupina
miesto oddychu a
občanov
relaxu pre všetkých

Neformálna
skupina v
zastúpení Lenky
Ruka v ruke s
Kapustovej,
prírodou
Martiny Plevkovej,
Moniky Valuchovej

Neformálna
skupina v
zastúpení Ľubice
Kadlec Melišovej

Typ
predkladateľa

neformálna
skupina
občanov

Oddych a poznanie
neformálna
v pamiatkovej zóne
skupina
Habánsky dvor
občanov
Sobotište

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Žilinský

Komunitná záhrada v malom - miesto oddychu a relaxu pre všetkých je projekt
neformálnej skupiny občanov z mesta Martin. Dobrovoľníci, klienti Domu charity sv.
Vincenta a okolitá komunita, chce vlastnými silami premeniť nevyužívaný priestor na
užitočný priestor komunitnej záhrady v malom. V rámci aktivít projektu vytvoria
760,00 €
záhony na pestovanie ovocia a zeleniny, byliniek a iných rastlín. Finančné prostriedky
budú požité na nákup dreva, paliet, drevených hranolov, vriec na pestovanie, nákup
záhradného náradia, zeminy, hnojív, štrku, spojovacieho materiálu na výrobu
vyvýšených záhonov, nákup semiačok, priesad a ovocných kríkov.

Nitriansky

Projekt Ruka v ruke s prírodou je zameraný na vytvorenie bylinkovej záhradky v
areáli Zariadenia sociálnych služieb Ľudovítová BENEFIT, ktoré slúži pre klientky s
mentálnym a psychickým postihnutím. Bylinková záhradka bude slúžiť všetkým k
vytváraniu možností aktívnej práce a podieľaní sa na jej zveľaďovaní, čo im prinesie
pocit užitočnosti. Bylinky, pestované v záhradke, budú celoročne využívané pri ďalšej
333,00 € pracovnej terapií ako prísada do domácich mydiel a výrobe vonných vankúšikov,
ktoré si klientky samostatne vyrábajú v pracovnej dielni. Pri všetkých aktivitách budú
klientky spolupracovať ruka v ruke s mladými dobrovoľníkmi zo ZŠ Výčap-Opatoviec,
čím sa budú klientky integrovať do spoločnosti mladých zdravých ľudí. Finančné
prostriedky budú požité na nákup sadeníc byliniek, materiálu na chodník - šľapáky do
záhradky, okrasné kamene, kamienky, mulčovaciu kôru a geotextíliu.

Trnavský

Prostredníctvom témy kultúrneho dedičstva obce chce neformálna skupina občanov
v pamiatkovej zóne Habánsky dvor Sobotište sprístupniť pamiatkový objekt klučárne
s oddychovou zónou a spoločenským priestorom. Pre dobrú vec spoja miestnych
obyvateľov, záujmové skupiny, samosprávu a potomkov habánov. Klučárni
realizáciou projektu prinavrátia účel, ktorému pôvodne slúžila v čase, keď bola
3 000,00 € spoločenským centrom habánskej komunity. Ako otvorený verejný priestor bude
klučáreň slúžiť obyvateľom aj návštevníkom obce na stretávanie sa ľudí, miestnych
komunít, prezentáciu kultúrneho dedičstva, vlastných aktivít a výstavné účely.
Finančné prostriedky využijú na zabezpečenie prezentačných a informačných
panelov, nákup dobového mobiliáru, svietidiel a materiálu potrebného na renováciu
priestorov klučárne.
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Číslo

16

17

18

Názov
predkladateľa
Neformálna
skupina Ľudia zo
Zátoky v zastúpení
Eleny Gogolákovej

"Medze"

Názov projektu

Nábrežie

Questing

Typ
predkladateľa

neformálna
skupina
občanov

občianske
združenie

Neformálna
neformálna
skupina v
Spojme sily pre nás
skupina
zastúpení Mgr.
všetkých
občanov
Angeliky Okresovej

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Trenčiansky

Neformálna skupina občanov Ľudia zo Zátoky z mesta Trenčín chce projektom
Nábrežie nadviazať na predchádzajúce projekty ako Zátoka pokoja, Schody do
pohody a Zátoka pre mesto a snaží sa verejnosť priblížiť viac k rieke Váh. Vytvoria
1 500,00 € ďalšiu zónu oddychu a pohody priamo pri vode v centre mesta. Miesto, kde sa dá
sadnúť, vnímať rieku, zvuky mesta a len tak príjemne žiť. Finančné prostriedky budú
požité na lavičky, smetné koše, betónové obrubníky, štrk, prenájom strojov na
teréne práce a občerstvenie pre dobrovoľníkov.

Trenčiansky

Projekt bude zastrešovať Občianske združenie "Medze", vytvorí v jeho priebehu 6
nových výletných trás, po ktorých budú návštevníkov sprevádzať hádanky a šifry. Ich
vylúštením budú postupne odkrývať rôzne zaujímavosti o okolí, až nakoniec
dosiahnu cieľ a nájdu poklad. Trasy budú tvorené tak, aby boli atraktívne aj pre deti,
sprístupnia menej známe lokality kraja. Budú samoobslužné, budú ich môcť využiť
2 673,00 €
rovnako jednotlivci, ako aj školy a záujmové krúžky. Bude vytvorené prepojenie aj s
internetom, čím vznikne možnosť priamo v krajine porovnávať a nadobúdať nové
informácie. OZ Medze vytvorí aj propagačné materiály a zabezpečí informovanosť o
projekte v miestnych turistických a informačných strediskách, ako aj v médiách
najmä s krajovou pôsobnosťou.

Trenčiansky

Neformálna skupina občanov z obce Opatovce nad Nitrou pod vedením pani Mgr.
Angeliky Okresovej v rámci projektu Spojme sily pre nás všetkých plánuje vybudovať
altánok so stolmi a lavicami na dvore materskej a základnej školy v obci. Realizácia
projektu sa tak umožní obyvateľom s deťmi stretávať sa na detskom ihrisku aj v
2 000,00 € prípade nepriaznivého počasie a realizáciu rozmanitých kultúrnych podujatí ako je
MDD, divadelné predstavenia, realizácia inovatívnych metód a tiež zážitkového
učenia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy a základnej školy.
Finančné prostriedky získané z projektu budú použité na stavbu altánku a jeho
príslušenstva.
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Číslo

19

20

21

Názov
predkladateľa

Neformálna
skupina v
zastúpení Moniky
Dlugošovej

MŔTVA KOSŤ

NAŠA SOBOTA
občianske
združenie

Názov projektu

Chyťme sa za ruky

ŽUPNÝ DOM_bod
kultúry

Porichtuj si šurec!

Typ
predkladateľa

neformálna
skupina
občanov

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Košický

Neformálna skupina občanov sformovaná okolo pani Moniky Dlugošovej plánuje
projektom Chyťme sa za ruky oživiť život a vytiahnuť ľudí z anonymných bytoviek na
rožňavskom sídlisku Vargovo Pole. V rámci aktivít projektu zorganizujú spoločné
brigády na úpravu okolia, pripravia sériu prednášok a besied s témou finančnej
gramotnosti, zdravia, bezpečnosti a patologických javov súčasnosti. Pripravia
1 000,00 € spoločenské večery kde sa odprezentujú umelci z ich okolia a galériu pod voľnou
oblohou. Taktiež pripravia burzy detského oblečenia, kníh, športových a školských
potrieb. Zároveň osadia informačnú tabuľu, ktorú budú pravidelne aktualizovať a
prinášať informácie o aktivitách v komunite. Finančné prostriedky budú požité na
informačnú tabuľu, tlač letákov, náradie, ochranné pomôcky, nákup zelene a rastlín,
kreatívny a výtvarný materiál, športové potreby a občerstvenie.

Trenčiansky

Dlhodobým cieľom občianske združenie MŔTVA KOSŤ je vytvorenie
multimediálneho, interaktívneho a nezávislého kultúrno-vzdelávacieho priestoru v
meste Púchov, ktorý zastreší aktivity neziskových organizácií pôsobiacich na území
mesta v oblastiach kultúry či vzdelávania. V rámci projektu ŽUPNÝ DOM_bod kultúry
1 500,00 € sa dokončí premena nevyužívaného priestoru v historickej budove župného domu na
nezávislé kultúrno-umelecké centrum kde sa budú organizovať aktivít a podujatia
určené pre všetky vekové kategórie. Finančné prostriedky budú požité na nákup
spoločenských hier, edukačných pomôcok a iného materiálu pre potreby nového
kultúrno-vzdelávacieho centra.

Banskobystrický

Členovia občianskeho združenia Naša Sobota v rámci projektu Porichtuj si šurec!
zrealizujú s členmi Klubu dôchodcov v Rimavskej Sobote 12 stretnutí, na ktorých v
spolupráci s členkami Ženského inštitútu tvorivosti uvaria 12 tradičných a takmer
1 200,00 € zabudnutých jedál z regiónu. Príprava jedál bude autenticky zachytená na
fotografiách a na záver bude vydaný kalendár na rok 2017, ktorého výťažok bude
venovaný na činnosť Klubu dôchodcov a Ženského inštitútu tvorivosti. Finančné
prostriedky sa použijú na nákup potravín, grafický návrh a tlač kalendára.
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Číslo

22

23

Názov
predkladateľa

Občianske
združenie
Budúcnosť je
zdravý život

Občianske
združenie MISIA
MLADÝCH

Názov projektu

Krok za krokom
spolu k zdraviu

Po stopách
Františka Skyčáka

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Banskobystrický

Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život chce realizáciou projektu Krok za
krokom spolu k zdraviu nadviazať na svoju doterajšiu činnosť a zapojiť občanov do
zmysluplného trávenia voľného času formou pohybu v mestskom lesoparku v
Lučenci. Realizáciou projektu sa zvýši čistota priestoru, komfort a bezpečnosť
pohybu pri športových aktivitách. Okrem toho zapojením do dobrovoľníckej práce sa
1 000,00 € prehĺbi pocit spolupatričnosti ku komunite a vzťah k životnému prostrediu. Súbežne
bude prebiehať propagácia a tréningy nordic walkingu ako jednoduchej a nenáročnej
pohybovej aktivity s množstvom pozitívnych účinkov na zdravie. Záverom projektu
bude súťaž v nordic walkingu, ktorá bude oslavou i poďakovaním pre všetkých, ktorí
sa do projektu zapoja. Financie sa použijú na realizáciu úpravy trás a organizáciu
záverečnej súťaže.

Žilinský

Projekt Po stopách Františka Skyčáka bude propagovať odkaz a dielo významného
oravského rodáka, ekonóma, politika a obchodníka, ktorý sa snažil vytvárať
ekonomické nástroje pre rozvoj lokálnej ekonomiky na začiatku 20. storočia. Dielo
Františka Skyčáka je aktuálne dodnes a občianske združenie Misia mladých sa ho
bude snažiť pretaviť do vytvárania nástrojov pre oravské rodiny v núdzi, ktoré im
2 000,00 € môžu vytvoriť vlastný zdroj príjmov (predaj zeleniny, ovocia, byliniek, produktov z
hospodárskych zvierat). Projekt bude teda spájať minulé a súčasné, prezentovať
nevyhnutnosť rozvoja nástrojov lokálnej ekonomiky a zároveň poukazovať na možné
riešenia pre rodiny, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách. Finančné
prostriedky sa použijú na organizáciu vzdelávacích seminárov a konferencie na
podporu lokálneho podnikania.
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Číslo

24

25

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Občianske
Šport nás spája
združenie Zaježová

OZ ZBOJSKÁ

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

Vybudovanie
oddychových zón a
zavedenie
občianske
environmentálnych združenie
aktivít na náučnom
chodníku Voniaca
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Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Banskobystrický

Občianske združenie Zaježová bude realizovať projekt, ktorým chce vytvoriť priestor
na stretávanie sa všetkých obyvateľov tejto bývalej lazníckej obce. Novousadlíkov aj
pôvodných obyvateľov, deti, teenagerov aj dospelých, domácich aj hostí – mnohých
ľudí zo všetkých týchto skupín spája záujem o aktívny šport. V súčasnosti musia
záujemci o kolektívne športové vyžitie cestovať do 10 km vzdialených Pliešoviec
verejnou dopravou, ktorej spojenie je veľmi zlé. Obyvatelia Zaježovej plánujú
svojpomocne vybudovať jednoduché multifunkčné trávnaté ihrisko v centre údolia,
2 270,00 €
na obecnom pozemku neďaleko komunitného centra a komunitnej školy. Do prác sa
formou spoločných brigád zapoja desiatky miestnych obyvateľov. Následne bude
komunita zabezpečovať starostlivosť o ihrisko a pravidelné turnaje vo futbale a
volejbale. Z grantu Nadácie Orange a príspevku od obce plánujú financovať nákup
materiálu na ihrisko aj jeho oplotenie. Cieľom je nielen vybudovanie ihriska, ale
predovšetkým podpora spolupráce miestnych obyvateľov – pri jeho stavaní, ako aj
pri jeho využívaní.

Banskobystrický

Týmto projektom plánuje občianske združenie Zbojská vybudovať na existujúcom
náučnom chodníku Voniaca, ktorý je zameraný na flóru a faunu Národného parku
Muránska Planina, dve oddychové zóny s edukačným charakterom zameraným na
environmentálnu výchovu. Jedna oddychová zóna bude zameraná na spoznávanie
biotopov horských lúk, vplyv hospodárenia človeka (poľnohospodárstva) na biotopy
lúk v Muránskej Planine a využitie voľne rastúcich biotopov – liečivých bylín
človekom. V tejto zóne bude pri existujúcej bylinkovej botanickej záhrade
2 000,00 € vybudovaný altánok s čitárňou v prírode s infopanelom o botanike liečivých bylín a
zachovaní horkých lúk.
Druhá oddychová zóna bude zameraná na spoznávanie lesov, ktoré sa nachádzajú na
území Muránskej Planiny. Návštevníci sa dozvedia o vplyve lesov na životné
prostredie, dôvode ich ochrany a využitia, o faune a flóre, ktorá v nich žije, prečo je
potrebné obnovovať les a pod. V tejto zóne bude vybudovaný lesnícky skanzen s
altánkom (tiež s možnosťou využitia ako čitáreň v prírode). Finančný príspevok sa
použije na altánky, infopanely a kamenivo na chodník.

27

Číslo

26

27

Názov
predkladateľa

Občianske
združenie Barlička

OZ MULICA

Názov projektu

Komunitná
záhrada Sídlisko III
- ideme novú
sezónu

Cyklodielňa na
kolesách

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

občianske
združenie
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Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Prešovský

Cieľom projektu Komunitná záhrada Sídlisko III - ideme novú sezónu je rozšíriť
možnosti pestovania vo vyvýšených záhonoch, posilniť sídliskovú komunitu cez
pestovanie, vzdelávacie aktivity a záhradné stretnutia a slávnosti. Projekt má za cieľ
pripraviť viac vyvýšených záhonov, upraviť chodníky, spoločne sa učiť o fungovaní
prírodnej záhrady a vzťahov v nej, ako aj spoločne osláviť pestovateľské úspechy na
2 143,00 € susedských záhradných slávnostiach. Cieľom týchto aktivít občianskeho združenia
Barlička je tak zveľadiť záhradu, vytvoriť a podporiť susedské vzťahy, kamarátstva a
priateľstvá, ktoré by inak nevznikli. Okrem podpory sociálneho začlenenia tak ide aj o
zlepšovanie života na sídlisku, kde sme sami vyrástli a bývame. Finančné prostriedky
sa použijú na tvorbu vyvýšených záhonov, aktivity v záhrade, terénne úpravy
chodníkov, nákup rastlín a propagáciu komunitnej záhrady.

Žilinský

Občianske združenie OZ MULICA, ktorého názov vznikol zo slov moja ulica, plánuje v
rámci projektu Cyklodielňa na kolesách vybudovať mobilnú cyklodielňu. Zámerom je
vyrobiť dopravný bicykel, ktorý bude slúžiť ako pojazdná dielňa, po malej úprave ako
dopravný bicykel na veľké náklady, rikša, možno ako cyklo-diskotéka. Jedná sa o
multinástroj, ktorý môže cestovať po celom kraji a priamo na mieste slúžiť širokej
verejnosti a organizáciám, ktoré potrebujú zabezpečiť cyklodielňu, kurz dopravnej
výchovy, či šíriť osvetu v oblasti ekologického transportu. Mobilná cyklodielňa je
1 648,00 € moderný nástroj vzdelávania, popularizácie cyklistiky, rozšírenia služieb cyklistom na
regionálnej úrovni a tiež poskytuje nové ekologické služby prevažne v žilinskom
regióne. Príprava a premena bicykla bude spojená s verenými workshopmi a inými
popularizačnými aktivitami zameranými na “iné” uplatňovanie bicykla a zároveň
plánujú naučiť aj ostatných ľudí, ako si vyrobiť podobný bicykel. Finančné prostriedky
budú určené na materiál na výrobu a konštrukciu dopravného bicykla, náradie na
vybavenie dielne, odmenu pre lektora, tlač materiálov o cyklodielni a organizačné
náklady spojené s realizáciu sprievodných akcií.
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Číslo

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Typ
predkladateľa

Kraj realizácie

28

Občianske
združenie - OÁZA
Komoča

Spájame Komoču Revitalizácia
oddychovej zóny

občianske
združenie

Nitriansky

29

Občianske
združenie
PAPUČKY

Chyťme sa za ruky
a zmeňme svet

občianske
združenie

Košický

30

ŠAŠOVČAN

Spojme tri
generácie!

občianske
združenie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Banskobystrický

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Projekt Spájame Komoču - Revitalizácia oddychovej zóny má Komočanom priniesť
pozitívne zmeny v prostredí, v ktorom aktívne trávia voľný čas. Občianske združenie
OÁZA Komoča spolu s dobrovoľníkmi z radov obyvateľov obce svojpomocne
skultúrnia najkrajšiu časť dedinky - okolie rieky Váh. Dobrovoľníci vyčistia hrádzu,
2 000,00 €
pláž, zrevitalizujú lesopark, odnesú smeti, osadia lavičky, grily a upravia detské
ihrisko. Vytvoria si prírodnú zónu oddychu a krajšie miesto na rodinné pikniky,
športovanie a priateľské stretnutia. Finančné prostriedky budú využité na nákup
mobiliáru na skultúrnenie okolia oddychovej zóny.
Občianske združenie PAPUČKY so sídlom v Klokočove je záujmové združenie rodičov,
pedagógov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami
osobnosti. Hlavným cieľom projektu Chyťme sa za ruky a zmeňme svet je vytvárať
priestor pre alternatívne prístupy k ovplyvňovaniu autizmu a začlenenie autistov do
2 000,00 € spoločenského života. Organizovaním tvorivých dielní a účasťou na športových,
spoločných a kultúrnych podujatiach chceme búrať bariéry medzi autistami a
ostatnými komunitami. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie
technického a materiálneho zabezpečenia tvorivých dielní a propagáciu samotného
projektu.
Občianske združenie Šašovčan sa snaží skultúrniť Podsad, miesto oddychu
návštevníkov hradu Šášov. V rámci projektu Spojme tri generácie bude zapájať
mladú generáciu dobrovoľníkov do úpravy Podsadu a prípravy a realizácii Šášovských
1 020,00 € hradných hier. Hlavnými aktivitami budú spoločné brigády, vytvorenie historickej
kulisy, príprava a realizácia Strašidelného lesa a beseda s historičkou, čím posilníme
povedomie a spolupatričnosť komunity Šašovčanov k lokalite. Finančné prostriedky
využijeme na materiál a my prispejeme prácou, zaangažovanosťou a tvorivosťou.

29

Číslo

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Typ
predkladateľa

Kraj realizácie

31

PERIFÉRNE
CENTRÁ

Materská Záhrada

občianske
združenie

Banskobystrický

32

Neformálna
skupina Rada
mládeže mesta
Brezna v zastúpení
Mareka Loceka

Rozprávam,
rozprávaš,
rozprávame
(Oživené príbehy
storočí)

neformálna
skupina
občanov

Banskobystrický

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Hlavnou myšlienkou projektu Materská - Záhrada občianskeho združenia PERIFÉRNE
CENTRÁ je revitalizácia nevyužívaného areálu bývalej materskej školy v obci
Dúbravica. K herným prvkom z obdobia socializmu pribudnú funkčné oddychové a
úžitkové prvky, ktoré pod dohľadom architektov a produktových dizajnérov vyrobia
miestni remeselníci a dobrovoľníci. Vzniknú lavičky, sedenie na terase, prístrešok s
ohniskom alebo úžitkové stojany na bicykle či nádoby na zber separovaného odpadu.
Materská - Záhrada bude miestom pre spoločné stretávanie sa, hru a trávenie
2 000,00 €
voľného času rôznych skupín obyvateľov, návštevníkov aj umelcov prichádzajúcich za
aktivitami združenia Periférne centrá. Zapojením miestnych jednotlivcov aj
organizácií pri plánovaní prvkov, zveľaďovaní plochy, vyrábaní a osadzovaní prvkov
drobnej architektúry, či do iných pridružených činností, má projekt ambíciu vytvoriť
miesto, ktoré bude komunita akceptovať, vyhľadávať, dobre sa v ňom cítiť a chrániť
ho pred poškodením. Financie sa použijú na nákup materiálu na výrobu funkčných
prvkov a odborný stolársku prácu.

942,00 €

Projekt nebol realizovaný. Finančné prostriedky vo výške 942 € boli vrátené v marci
2017 príslušnému správcovi dane.
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Číslo

33

34

Názov
predkladateľa

RODON Klenovec
/za rozvoj
obecného diania
ochotných
nadšencov/

Neformálna
skupina v
zastúpení Rolanda
Jeremiaša

Názov projektu

Dvor aktívneho
odpočinku v
Klenovci

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

Rozšírenie
neformálna
vekového využitia - skupina
ihrisko Dubčekova občanov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kraj realizácie

Banskobystrický

Nitriansky

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Na novo uvoľnenej ploche v centre obce Klenovec plánuje občianske združenie
RODON v spolupráci s miestnou samosprávou v projekte Dvor aktívneho odpočinku
vybudovať komunitnú oddychovú zónu. Na malej drevenej stavbe bývalej predajne
dobrovoľníci vykonajú udržiavacie práce a premenenia ju na komunitnú knižničku.
Po verejnej súťaži návrhov bude na zvyšku pozemku vytvorený parkový areál a
osadené rekreačné vybavenie pre kroket, záhradný šach a dámu, minigolf, závesné
kolky, stolný futbal. Ponuka aktivít bude zameraná predovšetkým na deti a mládež s
2 970,00 € cieľom vytvoriť priestor stretávania a komunitného sociálneho sieťovania na základe
spoločných záujmov, stimulovať vznik malej inkluzívnej idiokultúry a tak
konfrontovať znepokojivý trend radikalizácie mladých ľudí a nárastu odcudzenia
medzi majoritou a sociálne či etnicky vylúčenými komunitami, ktoré majú v
populačnom segmente mladých ľudí v obci takmer polovičné zastúpenie. Dvor
poskytne i priestor pre organizáciu menších spoločenských a kultúrnych podujatí,
vrátane aktivít priľahlého lokálneho mini múzea Klenovská izba. Príspevok Nadácie
Orange bude použitý na nákup rekreačného vybavenia.
Pán Roland Jeremiaš spolu s ďalšími aktívnymi občanmi chce obohatiť v projekte
Rozšírenie vekového využitia - ihrisko Dubčekova detské ihrisko o nové prvky, ktoré
by svojou zaujímavosťou pritiahli deti staršie ako 12 rokov. Posilní sa tak prevencia
sociálno-patologických javov mladých a bude sa ďalej rozvíjať komunita detí rôzneho
776,00 € veku. Skupina asi 30 rodičov - dobrovoľníkov sa dlhodobo stará o detské ihrisko a
svojimi zmysluplnými aktivitami vedú deti k pomáhaniu menším. Pri pravidelných
stretnutiach rodín sa pripraví podklad pre položenie nových hracích prvkov a urobí sa
ich montáž. Z finančného príspevku sa zaobstarajú nové hracie prvky, ostatná práca
bude vykonaná dobrovoľníkmi.
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Číslo

35

36

37

Názov
predkladateľa

Slovenská
spoločnosť pre
spina bifida
a/alebo
hydrocefalus

Spoločnosť
komunitných
centier

Neformálna
skupina ŠAK v
zastúpení Zuzany
Révészovej

Názov projektu

Tvoríme
spoločnosť pre
všetkých

Zlepšujeme, lebo
chceme

ŠAK leto, susedia

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

občianske
združenie

neformálna
skupina
občanov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kraj realizácie

Trnavský

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus sa
dlhodobo usiluje o podporu detí a mladých ľudí so znevýhodnením cez
dobrovoľnícke aktivity. Cieľom projektu Tvoríme spoločnosť pre všetkých je umožniť
5 celodenných stretnutí pre detí a mladých ľudí so znevýhodnením a ich
dobrovoľníkov - asistentov. Pravidelným stretávaním sa vytvoria a upevnia vzájomné
855,00 € vzťahy, nakoľko tieto väzby tvoria kľúčovú podpornú sieť pre budovanie
samostatnosti mladých so znevýhodnením. Účasťou detí a mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením v spoločnosti a na spoločenských aktivitách výrazne
podporuje zmenu vnímania schopností týchto ľudí a pozitívne ovplyvňuje prepájanie
znevýhodnených skupín s ostatnou spoločnosťou. Finančné prostriedky budú použité
na cestovné náklady a organizáciu stretnutí.

Košický a
Prešovský

Spoločnosť komunitných centier sa v projekte Zlepšujeme, lebo chceme zameria na
realizáciu 6 lokálnych komunitných aktivít pripravených a realizovaných mladými
Rómami a Rómkami zo 6 rovesníckych skupín. Prostredníctvom pravidelných
dobrovoľníckych stretnutí a aktivít sa snažia o každodenné zlepšovanie životov
svojich i svojej lokality. Zisťovaním potrieb, debatnými stretnutiami a tvorbou
harmonogramu možnej realizácie dostane mládež priestor na rozvoj svojich
2 630,00 €
zručností, zreálnenie časti snov a plánov vo vlastnej réžii za podpory rovesníkov z
iných lokalít. Projekt podporí zmysel rovesníckych skupín ako formy práce s
mládežou, jej predstavenie sa na lokálnej úrovni a poskytne mladým ľuďom
príležitosť na zaradenie sa medzi mienkotvorných a zmeny chtivých občanov obce
prostredníctvom viditeľných zmien. Financie budú použité na realizáciu spoločných
workshopov.

Košický

Sedieť na deke a sledovať film s priateľmi, a to priamo uprostred sídliska. Ťažko
predstaviteľnú situáciu pohody v mestskej džungli chce pomôcť docieliť projekt ŠAK
leto, susedia, ktorým plánuje neformálna skupina aktívnych občanov vytvoriť
príjemný komunitný priestor priamo na školskom dvore. Okrem unikátneho Tichého
3 000,00 € kina, projekt prináša oživenie športoviska, murálnu maľbu a pravidelné tvorivé
popoludnia spojené s výmenou vecí a oblečenia. Výsledky spoločnej činnosti majú za
cieľ urobiť zo školy príjemné miesto pre rast celej susedskej komunity. Finančné
prostriedky z grantu sa použijú na realizáciu murálnej maľby lokálnych umelcov,
revitalizáciu basketbalového ihriska, 6 premietaní tichého kina a na susedskú burzu.
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Číslo

38

39

40

Názov
predkladateľa

Občianske
združenie „Tramp
Hubová“

V.I.A.C. - Inštitút
pre podporu a
rozvoj mládeže

Neformálna
skupina v
zastúpení Viktórie
Mravčákovej

Názov projektu

Turistický náučný
chodník Hubovský okruh

SINAJ

PĽAC

Typ
predkladateľa

občianske
združenie

občianske
združenie

neformálna
skupina
občanov
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Kraj realizácie

Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Žilinský

Turistický klub Tramp Hubová plánuje v projekte vybudovať nový turistický náučný
chodník - Hubovský okruh. Náučný chodník bude prechádzať katastrálnym územím
obce Hubová a obce Švošov a územím národného parku Veľká Fatra. Cieľom je
zlepšenie vedomostí miestnych obyvateľov a turistickej verejnosti o okolitej faune a
flóre, o národnom parku Veľká Fatra, o liptovskej prírode a o historických a
2 150,00 € kultúrnych pamiatkach, ktoré v minulosti vybudovali naši predkovia. Do projektu
bude zapojená obec Hubová, obec Švošov, turistický oddiel Hrdoš, dobrovoľný
hasičský zbor Hubová, Pozemkové spoločenstvo - urbár Hubová a žiaci turistického
krúžku na základnej škole v Hubovej. Finančné prostriedky budú použité na výrobu
informačných panelov a smerových tabuliek a materiál k ich osadeniu, ďalej na
materiál na výrobu lavičiek a obnovu studničiek.

Žilinský

Občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže bude projekt
SINAJ realizovať v Trstenej. Cieľom projektu je viac zapojiť do podpory a budovania
komunity mladých ľudí a spoločne rozvíjať medzigeneračný komunitný život v meste.
Ako alternatíva k súčasnému veľkému prázdnemu námestiu sa vytvorí malé
komunitné námestie, kde to bude žiť rôznymi aktivitami pre celú komunitu. Na tento
2 745,00 €
účel sa upraví súčasný stav nádvoria budovy, ktorú občianske združenie využíva
celoročne, a pripravia sa pre komunitu inovatívne medzigeneračné aktivity
(workshopy, inšpiratívne večery, herný klub či susedská čajovňa, živá knižnica a iné).
Finančné prostriedky budú použité na realizáciu aktivít a na dokončenie úpravy
dvora, nákup mobiliáru a doplnkov pre komunitné námestie.

Košický

Za PĽACom stojí združenie aktívnych občaniek pod vedením pani Viktórie
Mravčákovej, ktoré sa rozhodli spoločne so Špeciálnou základnou školou Odborárska
skultivovať verejne prístupný priestor na pomedzí školy a susedstva. Priestor by sa
mal stať miestom hry a odpočinku žiakov ale aj okolitých obyvateľov. Slúžiť bude na
oddych aj ako úžitková záhrada a priestor na vzdelávanie. Charakter a dizajn miesta
1 300,00 €
vznikal pomocou participatívnych workshopov na ktorých sa zúčastnili žiaci školy a
študenti architektúry hlavne z miestnej Fakulty umení Technickej univerzity v
Košiciach. Záhradu budú spoločne kultivovať susedia aj deti a mobiliár postavia so
študentmi architektúry. Bude tak vytvorené miesto otvorené pre všetkých. Finančný
príspevok bude použitý na nákup materiálu a realizáciu susedských workshopov.
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Číslo

Názov
predkladateľa

Názov projektu

Malacká šošovica
tvorí lepšie
Malacky

Typ
predkladateľa

Kraj realizácie

nezisková
organizácia

Bratislavský

42

Neformálna
skupina Združenie
rodičov a priateľov
Oddychovodetí navštevujúcich
zábavný areál
materskú školu v
zastúpení Mgr.
Lenky Hulínovej

neformálna
skupina
občanov

Žilinský

43

Združenie STORM

občianske
združenie

Nitriansky

41

Vstúpte, n. o.

Spolu na sídlisku
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Podporená
suma

Zhrnutie projektu

Nezisková organizácia Vstúpte organizuje pravidelné mestské trhy Malacká šošovica.
Dáva tu priestor všetkým občianskym aktivitám, ktorých cieľom je zlepšenie života v
meste, detským a materským centrám a chráneným dielňam pôsobiacim v
Malackách. Malacká šošovica týmto spôsobom zároveň vracia život do verejného
priestoru a aktívne podporuje rozvoj lokálnej komunity ako aj prepájanie rôznych
2 500,00 € znevýhodnených skupín s bežnými ľuďmi. V tvorivých dielňach počas trhov budú
program zabezpečovať dobrovoľníci. Mnohé menšie neziskové organizácie budú
vzájomne spolupracovať a zorganizujú aktivity vo väčšom rozsahu. Finančné
prostriedky z príspevku od Nadácie Orange budú použité na nákup trhového
mobiliáru, materiálu k tvorivým dielňam a zvukové zabezpečenie podujatia. Práve
nákup mobiliáru pomôže k trvalej udržateľnosti projektu.
Združenie rodičov detí navštevujúcich materskú školu v obci Petrovice pri Bytči má v
záujme v projekte Oddychovo-zábavný areál obnoviť a tým zveľadiť prostredie areálu
škôlky. Petrovice podobnou plochou, ktorá by sa tešila záujmu verejnosti, zatiaľ
nedisponujú. Projekt prinesie úžitok viacerým generáciám, otvorí svoje priestory
miestnym komunitám a rodinám so sociálnym znevýhodnením. Obnovené
priestranstvo bude výsledkom koordinovanej práce dobrovoľníkov. Po
1 700,00 €
demontážnych prácach viac ako 30–ročných herných prvkov bude vybudovaný mini
amfiteáter určený na kultúrno–spoločenské podujatia. V rovinatej časti areálu bude
postavené detské ihrisko a letný detský ateliér vybavený exteriérovými maliarskymi
stojanmi. Nový asfaltový koberec popri celej dĺžke oddychovo–hernej zóny bude
využitý ako podklad pre nakreslenie herných čiar a herného poľa. Financie budú
použité na nové hracie prvky.
Projektom Spolu na sídlisku chce Združenie STORM osloviť komunitu obyvateľov a
vytvoriť príjemné aktívne možnosti na trávenie voľného času a vlastnú
sebarealizáciu. Dôležitým prvkom je tiež spájanie rôznych skupín detí, mladých,
dospelých i seniorov, ktorí spoločne žijú na Klokočine. Záhrada Komunitného centra
sa tak stane bodom stretávania a spoznávania. Zrekonštruovaním a doplnením
2 090,00 €
pohodlného sedenia, vytvorením umeleckých reflexií na tému naše sídlisko, či
rôznymi športovými a hrovými aktivitami, prispeje k zlepšeniu života na tomto
panelákovom území. Finančný príspevok bude použitý na nákup materiálu
potrebného k revitalizácii záhrady komunitného centra, výrobu informačných tabúľ a
pomôcok k sprievodným aktivitám.
80 000,00
€
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Príloha č. 5 Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť

e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2016/2017
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Otvárame 3. ročník grantového programu, ktorý venuje zvláštnu pozornosť téme ochrany pred
rizikami využívania digitálnych médií. Reagujeme na aktuálne trendy v online komunikácií, ktoré
ovplyvňujú psychický vývoj, správanie, ale aj bezpečnosť detí a mladých ľudí.
Deti a mladí ľudia si dnes nevedia predstaviť život bez mobilu či tabletu. Nemať prístup na internet
pokladajú za sociálne vylúčenie. Vedia však rozumne narábať s informáciami a odolávať
nebezpečenstvám, ktoré súvisia s používaním týchto nástrojov? Vzdelávaniu o zodpovednom používaní
a nástrahách digitálnych médií v základných a stredných školách sa dlhodobo venuje spoločnosť
Orange Slovensko, a. s. Vytvorila o tejto problematike aj špecializovanú webstránku
www.detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti ako zdroj informácií zameraných na preventívnu
ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. Nájdete na nej rôzne vzdelávacie aktivity pre deti,
rodičov i učiteľov, poskytuje zaujímavé a užitočné rady ako sa v jednotlivých situáciách zachovať, ako
správne reagovať a svojmu dieťaťu témy vysvetliť a pomôcť mu vyriešiť s tým súvisiace problémy.
Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov a mimovládnych
organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú poznatky
o rozumnom a zodpovednom využívaní digitálnych médií šíriť v základných a stredných školách na
Slovensku.
Učiteľom a rodičom dávame do pozornosti možnosť bezplatných workshopov vedených detskou
psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou a jej tímom psychológov, ktorí sa školeniam v tejto téme
venujú od roku 2008 doteraz vyškolili už viac ako 35 000 žiakov, učiteľov i rodičov. Viac informácií
nájdete na stránke www.detinanete.sk.

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 na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií zamerané na:

 rôzne inovatívne metódy a formy výučby – originálne spôsoby priblíženia učiva resp.
témy ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, nové spôsoby práce
s dynamikou triedy, využitie metodík, nástrojov a pomôcok
 aktívnu účasť žiakov – aktivity projektov by mali žiakov viesť k samostatnému
vyhľadávaniu informácií, ich triedeniu, používaniu, kritickému mysleniu, argumentácii,
kreativite a spoluúčasti na tvorbe obsahu vzdelávania
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 dlhodobejší charakter – v trvaní max. do konca príslušného školského roka, s
potenciálom ich aplikovateľnosti aj pre iné školy podobného zamerania.
 realizáciu aktivít počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách (t.j. nie v rámci
voľnočasových aktivít, školských klubov, záujmových krúžkov atď.)


podporu spolupráce s rodičmi či inými osobami v miestnej komunite, zohľadňujúce
a rozvíjajúce spätnú väzbu medzi rodičmi a školou

Projekty mimovládnych organizácií na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií
zamerané na:
 formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – kurzy, workshopy, konferencie pre
učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov, organizovanie vzdelávacích
podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre
vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorba programov, zdieľanie skúseností a pod.
 formálne a neformálne vzdelávanie žiakov – práca so žiakmi prostredníctvom programov
a podujatí na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií 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
projekty podporujúce vzájomnú spoluprácu škôl alebo sú implementované či aplikovateľné na
rôznych školách

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a
všetkých typov stredných škôl. 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









prioritné zameranie projektu na problematiku bezpečného používania digitálnych médií deťmi
a ochranu pred nástrahami ich používania
prinášanie nových tém a tém, ktoré nie sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu
rozvoj konkrétnych zručností žiakov
aktívne zapojenie cieľovej skupiny
merateľnosť výstupov projektu a ich dopadu
personálne zabezpečenie projektu
realizovateľnosť
finančná efektivita

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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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)
 organizačné výdavky (cestovné, vstupné, prenájom priestorov, prenájom techniky, poštovné,
propagácia, komunikačné náklady, tlač a kopírovanie, cestovné, lektorné, ubytovanie a strava
pre lektora v prípade školení...). Ak je súčasťou projektu exkurzia pre žiakov, je možné do
rozpočtu zahrnúť cestovné a ubytovanie pre účastníkov, avšak spolu do výšky max. 450 EUR.
 Do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť odmenu pre učiteľa –
predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200 EUR (brutto).
Grant nie je možné použiť na iné odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu projektu.
Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania
digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom.
Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na stránke http://www.detinanete.sk/
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 tematickým zameraním programu.
PREDKLADATEĽ PROJEKTU
Autormi projektov sú samotní pedagógovia – projekt môže podávať 1 učiteľ alebo tím učiteľov v rámci
jednej školy. Predkladateľom projektu je škola, na ktorej učiteľ, resp. tím učiteľov pôsobí. Zástupcovia
pedagogického zboru jednej školy môžu v programe predložiť maximálne 2 projekty. Povinnou
prílohou predloženého projektu je 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 2. septembra 2016.
Uzávierka prijímania projektov je 5. októbra 2016, 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 4. novembra 2016 na webstránke Nadácie
Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Aktivity projektu je možné plánovať od polovice novembra 2016 do polovice júna 2017. Záverečnú
správu a vyúčtovanie projektu je potrebné odoslať elektronicky do 30. júna 2017.
SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Do programu e-Školy pre budúcnosť budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému www.nadaciaorange.egrant.sk
Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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Do systému je potrebné zaregistrovať sa, bez ohľadu na to, či ste projekt predkladali v minulosti.
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 mailom na info@nadaciaorange.sk alebo telefonicky na tel. číslach 0908
766 833, 0905 313 313.
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. 6 Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť 2016/2017

P.č.

1

2

Názov predkladateľa

Cirkevná základná škola
- Narnia

Cirkevná základná škola
Romualda Zaymusa

Názov projektu

Bratislava v edenníkoch

Každý chce mať
svojho robota
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Podporená
suma

500,00 €

1 000,00 €

Mesto

Bratislava

Žilina

Anotácia

Kraj

Bratislavský

Žiaci druhého a štvrtého ročníka Cirkevnej základnej školy Narnia
budú v projekte Bratislava v e-denníkoch objavovať kultúrnu a
historickú stránku Bratislavy. Kým druháci budú pátrať po
historických pamiatkach a spracovávať informácie o mieste svojho
bydliska, štvrtáci sa v rámci podtémy Kam zmizli naši susedia
zamerajú na život a osudy židovskej komunity. Cieľom aktivít je
naučiť deti využívať pestrú paletu zdrojov informácií a získané
informácie overiť, spracovať a zdielať elektronicky. Žiaci svoje
zážitky, poznatky a zistenia nafotia a zdokumentujú do podoby edenníkov a následne ich budú zdieľať s ďalšími tromi základnými
školami v rôznych regiónoch Slovenska. E-denníky budú zároveň
využité ako efektívny nástroj na sprostredkovanie informácií
rodičom. Deti sa naučia pohybovať v otvorenom elektronickom
prostredí a počas plnenia úloh získajú poznatky o bezpečnom
používaní digitálnych médií a dôležitosti ochrany osobných údajov
a súkromia. Finančné prostriedky budú použité na výtvarný
materiál a materiál na zabezpečenie aktivít, digitalizáciu,
predtlačovú prípravu a tlač fyzickej verzie e-denníka.

Žilinský

V rámci projektu Každý chce mať svojho robota sa žiaci Cirkevnej
základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline naučia rozumne
pristupovať k informáciám na internete, sťahovaniu obsahu a jeho
spracovaniu. Namiesto obmedzovania v prístupe na internet má
projekt za cieľ naučiť žiakov tento nástroj odborne a bezpečne
využívať prostredníctvom prevenčných aktivít s aktívnym
zapojením samotných žiakov. Obohatením hodín informatiky o
možnosti programovania robotov sa zvýši záujem žiakov o tento
predmet. V rámci rozpočtu budú nakúpené kancelárske potreby,
USB kľúče.
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P.č.

3

4

Názov predkladateľa

Gymnázium Giraltovce

Gymnázium Jozefa
Lettricha, Martin

Názov projektu

Internet (nie) je
džungľa

Digitálne médiá
bez rizika, no
zaujímavo a
pútavo
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Podporená
suma

1 500,00 €

450,00 €

Mesto

Giraltovce

Martin

Anotácia

Kraj

Prešovský

Žiaci Gymnázia v Giraltovciach budú počas realizácie projektu
Internet (nie) je džungľa spracovávať problematiku bezpečnosti na
internete formou komiksov a videí, ktoré zapracujú do kalendárov
a záložiek. Potrebné poznatky a informácie získajú zo
spracovaných informačných materiálov, prednášok , workshopov.
Projekt Internet (nie) je džungľa predstavia realizáciou
projektového dňa aj žiakom okolitých škôl, rodičom a širokej
verejnosti. Zúčastnení žiaci získajú okrem cenných informácií z
workshopu a zážitkov z pripravených hravých stanovíšť aj ich
vlastný kalendár alebo záložku. Financie budú využité na výrobu
kalendárov, materiál a pomôcky potrebné na organizovanie
projektového dňa a ocenenia pre žiakov.

Žilinský

Projekt Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine je orientovaný na
bezpečné používanie nových technológií a prevenciu pred ich
negatívnymi vplyvmi a rizikami spojenými so závislosťou. Ciele
projektu budú napĺňané prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží,
workshopov a besied. Súčasťou je aj realizovanie a spracovanie
dotazníka pre žiakov o používaní internetu. Zároveň sa spoločne
pripoja k medzinárodnému „Dňu bezpečnejšieho internetu“ a
podporia aj „Dňu bez mobilu“. Okrem získania vedomostí v danej
téme je pridanou hodnotou projektu rozvoj komunikačných a
prezentačných zručností žiakov. Výstupom okrem literárnych
textov, žiackych prác SOČ a prezentácií žiakov budú pravidelne
aktualizované nástenky v škole.
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P.č.

5

6

Názov predkladateľa

Gymnázium, SNP1,
Gelnica

Gymnázium, Turzovka

Názov projektu

V sieti ťa mám

Digitálne média a
ich riziká
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Podporená
suma

1 435,00 €

1 282,80 €

Mesto

Gelnica

Turzovka

Anotácia

Kraj

Košický

Projekt V sieti ťa mám budú realizovať študenti Gymnázia v
Gelnici počas vyučovacích hodín slovenského jazyka, biológie,
chémie, etickej výchovy, informatiky, geografie, anglického jazyka,
praktika z biológie a ekológie, sveta v obrazoch. Zapoja do
projektových aktivít súvisiacich s problémom možností ohrozenia
pri využívaní digitálnych médií ako je mobil, internet, tablet ...
Svoje nadobudnuté vedomosti sprostredkujú rovesníkom, deťom z
materskej školy a verejnosti. V rámci projektu žiaci realizujú Deň
bez internetu a Deň bez mobilu spojený so zberom a odovzdaním
starých mobilov, zostavia súbor bezpečných pravidiel Bezpečného
štátu, získajú vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení
problémov v súvislosti s hrozbou digitálnych technológií ako
prostriedok na ich prevenciu. Zúčastnia sa workshopu, besied s
odborníkmi, aktivít so školským psychológom, vytvoria video o
realizácii umiestnené na webovej stránke školy, prezentujú
výstupy v tlači. Finančné prostriedky budú použité na nákup
kancelárskych potrieb, projektové činnosti, tlač materiálov, nákup
násteniek a zriadenia oddychovej zóny.

Žilinský

V rámci projektu Gymnázia v Turzovke vytvoria žiaci druhých
ročníkov informačný bulletin s informáciami o bezpečnom
používaní internetu ako aj o nástrahách a nebezpečenstve na
internete, o kyberšikane, o ukradnutí a zneužití osobných údajov,
o zneužívaní fotiek, osobných informácií a podobne. S obdobnými
informáciami bude vytvorená webová stránka, ktorú vytvoria žiaci
tretích ročníkov. Výstupom projektu Digitálne médiá a ich riziká
bude prezentácia informačného bulletinu a webovej stránky pred
žiakmi iných ročníkov. Cieľom aktivít je podpora poznatkov o
rozumnom a zodpovednom používaní digitálnych médií, hľadanie
riešení ako sa vyhnúť nebezpečenstvu na internete, na sociálnych
sieťach. Finančné prostriedky budú použité na kúpu tlač
materiálov, bulletinov a na kancelárske potreby.
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P.č.

7

8

Názov predkladateľa

Motýlik, n. o.

Občianske združenie
Centrum pre podporu
neformálneho
vzdelávania (CeNef)

Názov projektu

Internet - svoju
stopu nezmažeš

(Ne)bezpečne v
sieti
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Podporená
suma

750,00 €

900,00 €

Mesto

Liptovský
Mikuláš

Prešov

Anotácia

Kraj

Žilinský

Zámerom projektu Internet - svoju stopu nezmažeš neziskovej
organizácie Motýlik, n.o. je posilniť aktívny a zodpovedný prístup
žiakov s mentálnym postihnutím v zaobchádzaní s osobnými
údajmi a súkromnými informáciami na internete. Projekt sa bude
realizovať v rámci vyučovacieho procesu žiakov a učiteľov
Spojenej cirkevnej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš. Cieľom
je vytvoriť didaktickú pomôcku zameranú na bezpečnú virtuálnu
komunikáciu žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá v súčasnosti v
špeciálnych školách absentuje. Žiaci 2. stupňa s ňou budú spolu s
pedagógmi aktívne pracovať na hodinách informatiky. Finančné
prostriedky budú použité na kancelárske a výtvarné potreby a
materiál potrebný k výrobe a prezentácii didaktickej pomôcky.

Prešovský

V rámci projektu (Ne) bezpečne v sieti zrealizuje Centrum pre
podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) kurzy na stredných
školách v Prešovskom kraji pre žiakov 1. a 2. ročníkov.
Prostredníctvom nich žiaci získajú základné informácie o rizikách,
s ktorými sa môžu na internete stretnúť, o potrebe využívania
kritického myslenia, bezpečnej práci s IKT technológiami a kde
môžu žiadať v prípade potreby o pomoc. V závere kurzu vytvoria
nástenku o uvedenej problematike, ktorá môže slúžiť ako podklad
pre vzdelávanie ďalších žiakov. Súčasťou projektu je aj realizácia
seminárov pre pedagógov s možnosťou vypracovania prieskumu
o využívaní IKT žiakmi na ich škole. Financie budú využité na
zabezpečenie lektorov, prenájom priestorov, kancelárske potreby
a pomôcky na školenie a aktivity žiakov.
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P.č.

9

10

Názov predkladateľa

Občianske združenie
V.I.A.C. - Inštitút pre
podporu a rozvoj
mládeže

Občianske združenie
Zvonkohra

Názov projektu

Veď to bolo na
nete

Pracovná
učebnica Bezpečná
digitálna
gramotnosť
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Podporená
suma

1 500,00 €

1 480,00 €

Mesto

Trstená

Kežmarok

Anotácia

Kraj

Žilinský

Projekt Veď to bolo na nete, zastrešený občianskym združením
V.I.A.C. sa zameriava na rozvoj mediálnej gramotnosti a kritického
postoja voči obsahu digitálnych médií u dospievajúcich mladých
ľudí. V rámci projektu bude vytvorená peer skupina aktívnych
mladých ľudí ako zástupcov škôl, ktorí absolvujú akreditovaný
vzdelávací program. Tí, následne po stretnutí s preventistami na
školách zrealizujú focusové skupiny so svojimi spolužiakmi na
škole a aj na základe výstupov zo skupín vytvoria manuál
rozvojového potenciálu sveta internetu. Ide o brožúru, ktorá bude
popisovať konkrétne webové portály a aplikácie určené na
podporu osobnostného rozvoja mladých ľudí, ich kompetencií a
postojov. Tento manuál bude na záver projektu distribuovaný cez
peer skupinu a preventistov do škôl. Finančné prostriedky budú
použité na tlač brožúry, odmenu pre lektorov, grafické spracovanie
manuálu a školiaci materiál pre účastníkov vzdelávania.

Prešovský

Občianske združenie Zvonkohra sa v rámci svojho projektu
Pracovná učebnica - Bezpečná digitálna gramotnosť zameriava na
žiakov štvrtého ročníka ZŠ Ľubica v okrese Kežmarok. Žiaci sa
zapoja do tvorby a testovania úloh pracovnej učebnice Bezpečná
digitálna gramotnosť, ktorá bude distribuovaná na základné školy
v celom okrese. Učebnica pomôže učiteľom ale i žiakom a
rodičom pri vyučovaní, uplatnení zásad a postupov bezpečnej
práce s počítačom a internetom. V rámci projektu sa uskutoční aj
Seminár na tému Počítačová gramotnosť- informatika a jej
bezpečné využívanie v primárnom vzdelávaní. Financie budú
vynaložené na vytvorenie, tlač a distribúciu učebnice.
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P.č.

11

12

Názov predkladateľa

Názov projektu

Metodický deň
Obecné združenie
pre učiteľov
občanov telesnej kultúry,
"Učme s
školstva, zdravia a
technológiami
ochrany ŽP Kechnec
bezpečne"

Obchodná akadémia
Levice, K. Kittenbergera
2

Kyberšikana moderná hrozba
Internetu
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Podporená
suma

1 350,00 €

1 065,00 €

Mesto

Kechnec

Levice

Anotácia

Kraj

Košický

Projekt Obecného združenia občanov telesnej kultúry, školstva,
zdravia a ochrany ŽP Kechnec Metodický deň pre učiteľov: Učme
s technológiami bezpečne ponúkne prehľad možností výučby
prevencie IT kriminality z rôznych uhlov pohľadu. Lektormi budú
odborníci na IT kriminalitu, ale aj autori dostupných e-učebníc
(Informatika s Alexandrou, Moja prvá škola), pedagógovia
využívajúc rôzne formy a metódy práce s interaktívnym
materiálom. Predstavené budú rôzne platformy, od práce na
android tabletoch cez zdieľané dokumenty. Vďaka rôznym
vzdelávacím aktivitám, školeniam, výmene skúseností budú
učitelia schopní lepšie reagovať na problémy spojené s IT
kriminalitou a kyberšikanou na školách. Financie budú využité na
zrealizovanie Metodického dňa ako cestovné pre lektorov a
zabezpečenie organizácie metodického dňa.

Nitriansky

Študenti 2. ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach vytvoria
hlavnú pracovnú skupinu, ktorá bude mať na starosti riadenie a
realizáciu celého projektu. Študenti sa budú zapájať do
pravidelných stretnutí, na ktorých budú navrhovať aký propagačný
materiál sa bude vytvárať, napíšu scenár k videu, ktoré natočia,
zostrihajú. Ďalej bude zorganizovaný workshop spojený s
prednáškou, s odborníkom z praxe. Študenti sa popri tom naučia
pripravovať takéto podujatie. Vytvorený propagačný materiál
študenti rozmiestnia v rámci budovy školy a po odprezentovaní
projektu spolužiakom z iných ročníkov, pripravia prezentáciu aj
žiakom z partnerskej základnej školy. Všetky aktivity sú cielené na
riešenie problémov súvisiacich s osobnou bezpečnosťou na
Internete a s kyberšikanou. Finančné prostriedky budú použité na
kancelárske, výtvarné potreby, klip rámy, tlač plagátov, odmenu
pre lektora.
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P.č.

13

14

15

Názov predkladateľa

Spojená škola Dudince

Spojená škola
internátna, Breziny 256,
05562 Prakovce

Spojená škola
internátna, Org. zl.:
Špeciálna základná
škola internátna

Názov projektu

Ako pán Gúgloš
a pani Mobilka šli
do sveta

Na internete s
rozumom

Net a môj život

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 000,00 €

312,00 €

630,00 €

Mesto

Dudince

Prakovce

Michalovce

Anotácia

Kraj

Cieľom projektu Spojenej školy v Dudinciach Ako pán Gúgloš a
pani Mobilka šli do sveta je oboznámiť žiakov s nástrahami
virtuálneho sveta. Počas realizovania projektu sa žiaci 4. ročníka
budú aktívne zapájať tvorbou informačných tabúľ a brožúrinternetového sprievodcu pána Gúgloša. Počas besied s
Banskobystrický odborníkmi im budú sprostredkované informácie o tom, ako
pracovať s informáciami z internetu a ako neprepadnúť závislosť
od hier na mobile, tablete či počítači. Výstupom budú materiály,
ktoré budú slúžiť k mediálnej výchove v budúcnosti. Finančné
prostriedky budú vynaložené na výtvarný materiál potrebný, tvorbu
informačných tabúľ a tlač brožúr.

Košický

Cieľom projektu Spojenej školy internátnej, Breziny v Prakovciach
v okrese Gelnica je naučiť žiakov opatrnosti v komunikácii na
sociálnych sieťach predovšetkým v súvislosti s poskytovaním
osobných údajov neoprávneným osobám. Tieto kompetencie
nadobudnú pomocou tréningu v simulovaných situáciách,
prostredníctvom besied s odborníkmi a vlastnej aktivity a
kreativity. Budú mať umožnený prístup na internet pod dohľadom
pedagóga. Finančné prostriedky v rámci projektu Na internete s
rozumom sa použijú na zabezpečenie materiálu potrebného pri
tvorbe plagátov a názorných pomôcok.

Košický

Žiaci 6. - 9. ročníka Špeciálnej základnej školy v Michalovciach
použitím špeciálno-pedagogických metód, svojou aktívnou
činnosťou, prostredníctvom projektového, problémového,
zážitkového a dramatického vyučovania získajú vedomosti a
zručnosti v oblasti bezpečného používania moderných
komunikačných technológií. V rámci projektu Net a môj život žiaci
pripravia kulisy, nacvičia a odohrajú divadelnú hru o
nebezpečenstvách komunikácie na sociálnych sieťach a
kyberšikane s názvom: Net a môj život na motíve filmu Pí a jeho
život. Budú hľadať riešenia na problémy bezpečnosti na internete
a navrhnú príručku etických pravidiel komunikácie vo virtuálnom
svete. Realizáciou projektu sa očakáva, že žiaci budú lepšie
rozpoznávať hrozby a riziká komunikácie cez internet a zároveň
sa pred nimi chrániť. Finančné prostriedky budú použité na tlač
materiálov, výrobu kulís, rekvizít a kostýmov.
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P.č.

16

17

Názov predkladateľa

Stredná odborná škola
drevárska

Stredná odborná škola
Námestovo

Názov projektu

Návnady na
internete

Miluj ľudí, daruj
im svoj čas a
nezapínaj počítač
zas

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 470,00 €

1 438,00 €

Mesto

Topoľčany

Anotácia

Kraj

Nitriansky

Námestovo Žilinský

Zámerom projektu Strednej odbornej školy drevárskej v
Topoľčanoch je vzájomné odovzdávanie si skúseností o
podliehaní návnadám na internete žiakov strednej školy pomocou
projektového vyučovania, workshopov a zábavných aktivít pri
priamych stretnutiach. V rámci plánovaných aktivít budú žiaci
analyzovať správy a titulky internetových stránok, vyhľadajú clickbait videá na internete, ktoré zhodnotia a následne budú o nich v
skupinkách diskutovať. Tieto skúsenosti potom žiaci zovšeobecnia
a prednesú deťom v základných školách. Žiaci si uvedomia
význam vzťahu medzi človekom a informáciami. Výsledkom by
mala byť zmena postoja žiakov k mediálnym obsahom, potreba
kritického zhodnotenia internetového obsahu. Finančné
prostriedky budú použité na zabezpečenie kancelárskych potrieb,
výtvarného materiálu, externých nosičov na prenos dát a tlač
potrebných materiálov.
Stredná odborná škola v Námestove v rámci svojho projektu Miluj
ľudí, daruj im svoj čas a nezapínaj počítač zas rozdeľuje aktivity
do viacerých fáz. V prvom rade sú to prednášky a diskusie s
pacientmi závislými na PC hrách a automatoch, ako aj so
psychológmi v OZUP Predná Hora. Následne žiaci rozoberú
informácie o neduhoch internetových nákupov, platieb,
kyberšikane a nebezpečnej internetovej zoznamke. Pripravia sa
prednášky spojené s diskusiou pre rozličné vekové skupiny ako aj
dramatizované pásmo nejakého patologického javu. Ďalšiu fázu
tvorí realizovanie praktických aktivít v teréne, ktorých cieľom bude
podpora bežnej komunikácie s ľuďmi. Na záver žiaci spíšu
Desatoro môjho internetového ja, ktoré bude vychádzať z ich
vlastných skúseností a poznatkov. Financie budú vynaložené na
exkurziu, materiál na prednášky a kancelárske potreby a pomôcky
na vytvorenie kulís dramatizovaného pásma.
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P.č.

18

19

Názov predkladateľa

Názov projektu

Kyberpriestor
Stredná odborná škola
neohrozí môj
obchodu a služieb Čadca
reálny svet

Stredná odborná škola,
Športová 675, Stará
Turá

Prevenciou
eliminujme riziká
využívania
digitálnych médií

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 500,00 €

1 420,00 €

Mesto

Čadca

Stará Turá

Anotácia

Kraj

Žilinský

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci na
hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a
informatiky v projekte Kyberpriestor neohrozí môj reálny svet
vytvoria odborný časopis, letáky a prezentáciu s tematikou
kyberšikany. Prostredníctvom inovačných a aktivizujúcich metód
prirodzenejším spôsobom získajú informácie o kyberšikane a
bezpečnom využívaní kyberpriestoru. Uskutočnia besedy s
animátorskými aktivitami a prednáškami, ktoré budú realizovať
pre žiakov ZŠ v našom meste. Okrem toho upravia sklobetónové
plochy v budove školy a namaľujú ich grafitmi s tematikou šikany a
kyberšikany, migrácie, multikulturalizmu a environmentalistiky.
Navrhnú a zhotovia netradičné nástenky, aby sa naučili
odovzdávať a prijímať informácie aj inou formou ako v
kyberpriestore. Finančné prostriedky budú použité na kancelárske
a výtvarné potreby, na výrobu a tlač odborného časopisu a
letákov, na výrobu násteniek, na úpravu betónovej plochy a
striekanie grafitov.

Trenčiansky

Žiaci SOŠ zo Starej Turej v rámci projektu Prevenciou eliminujme
riziká využívania digitálnych médií budú aktívne realizovať viaceré
aktivity. Prostredníctvom ankety získajú prehľad aké vedomosti
majú žiaci, ale aj ich rodičia o rizikách sveta digitálnych
technológií. V rámci Safer Internet Day 2017 si s podporou
učiteľov pripravia netradičné vyučovacie s tematikou bezpečnosti
na nete. K danej téme zrealizujú Grafickú súťaž pre žiakov ZŠ a
SŠ v regióne. Vytvoria výkladový slovník základných pojmov sveta
digitálnych technológií s vlastnými vysvetlivkami a komentármi,
aby im rodičia aj učitelia lepšie rozumeli.Stretnú sa aj s odborníkmi
z praxe, ktorí ich budú na workshopoch učiť, ako zodpovedne
používať digitálne technológie. Verejnosti priblížia svoj projekt ako
aj problematiku bezpečného internetu v regionálnej televízii, v
školskom on-line časopise a na výstave prác žiakov v rámci
Grafickej súťaže. Finančné prostriedky budú použité na tlač
učebných, školiacich materiálov, súťažných prác žiakov, tlač
Slovníka, informačných materiálov k projektu, na uhradenie
nákladov pre lektorov a nákup cien pre víťazov v Grafickej súťaži.
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P.č.

20

21

Názov predkladateľa

Stredná odborná škola,
Tisovec

Stredná priemyselná
škola

Názov projektu

Lapení v Sieti

Liga za bezpečný
internet

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 135,00 €

1 405,70 €

Mesto

Tisovec

Snina

Anotácia

Kraj

Do projektu Lapení v Sieti budú zapojení študenti všetkých
ročníkov a odborov Strednej odbornej školy v Tisovci. Projekt je
zameraný na prevenciu pred závislosťou na internete, na kritické
myslenie, selektovanie informácií, ktoré študenti na internete o
sebe zverejňujú, ako aj na analýzu online ponúk práce či ochranu
pred možnými vírusmi zapojených študentov, pričom pedagógovia
Banskobystrický
budú len poradným orgánom. Cieľom projektu je naučiť študentov
kritickému postoju k informáciám na internete, selektovať a
analyzovať ich a predstaviť najnovšie programy a spôsoby
ochrany zariadení pred vírusmi. Finančné prostriedky budú
použité na zabezpečenie lektorov, exkurziu do liečebne pre
závislosti Predná Hora a kancelárskeho materiálu.

Prešovský

Projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine je zameraný na
bezpečné využívanie internetu. Prostredníctvom workshopov
vedených odborníkmi z praxe sa žiaci naučia, ako získavať
dôveryhodné informácie, hľadať riešenia, predchádzať problémom
a upozorňovať na hrozby internetu. Na hodinách aplikovanej
informatiky vytvoria vlastné grafické práce na tému IT
bezpečnosti, ktoré následne publikujú a tak poslúžia na
odovzdanie poučnej informácie ostatným spolužiakom, rodičom a
cez webové stránky aj širšej verejnosti. Peňažné prostriedky v
rámci projektu Liga za bezpečný internet budú použité na
spolufinancovanie exkurzie do ústavu na liečbu závislostí a IT
firmy, zabezpečenie lektorov, tlač a distribúciu grafických
projektov žiakov.
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P.č.

22

23

24

Názov predkladateľa

Stredná škola
Gottwaldova 70/43,
Želovce

Stredná škola Ul.1.mája
905, Púchov

Špeciálna základná
škola

Názov projektu

Dva svety –
realita alebo
virtualita

BezpečnoTvorivo-Slobodne

Internet dvere do
života

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 500,00 €

935,00 €

500,00 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Želovce

Projekt Strednej školy Gottwaldovca v Želovciach sa zameriava na
ochranu pred nástrahami internetu a prevenciu pred rizikami
spojenými s jeho využívaním. Prostredníctvom besied a
prednášok chcú realizátori eliminovať nástrahy internetovej
šikany. Okrem toho sa žiaci naučia bezpečne využívať internetové
platby a nevystavovať sa tak možnému riziku krádeže a vlámania
Banskobystrický na do finančného účtu majiteľa. Žiaci prvého, druhého a tretieho
ročníka sa spolu s pedagógmi zúčastnia besedy ohľadom
virtuálneho sveta a jej nástrah v Zaježovej, kde budú porovnávať
svet a bežný život bez mobilu a internetu so svetom virtuálnym.
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie exkurzie,
lektorov, občerstvenie účastníkov workshopu, tlač materiálov a
kancelárske potreby.

Púchov

Trenčiansky

Projekt Strednej školy na ul. 1. mája v Púchove BezpečneTvorivo-Slobodne rozširuje Adaptačný program školy o
problematiku prevencie ohrozenia žiakov na internete. V úvode je
naplánovaný široký prieskum informovanosti žiakov o rizikách
spojených s využívaním internetu a ich negatívnych skúsenostiach
s kyberšikanou. Výsledky budú východiskom pre ďalšie projektové
aktivity vo vybraných triedach vo forme zážitkového vzdelávania a
besied s odborníkmi v danej oblasti. Do projektu budú okrem
žiakov a pedagógov zapojení aj rodičia. Financie budú využité na
zabezpečenie lektorov, nákup kancelárskych potrieb a výtvarného
materiálu na workshopy a exkurziu do IT firmy.

Žarnovica

Projekt pod názvom Internet, dvere do života Špeciálnej základnej
školy v Žarnovici je zameraný na deti zo sociálne slabšieho
prostredia, ktoré nemajú možnosť bližšie sa zoznámiť s
problematikou internetu v domácom prostredí. Prostredníctvom
netradičných foriem vyučovania budú mať možnosť dozvedieť sa
Banskobystrický o možných hrozbách spojených s jeho využívaním, osvoja si
základné pojmy a oboznámia sa problematikou kyberšikany. V
rámci projektu sa aktívne zapoja do tvorivých workshopovkreslenie, modelovanie- na témy súvisiace s kyberšikanou,
ochranou identity a bezpečnosťou na internete. Financie budú
využité na materiál a pomôcky spojené s tvorivými dielňami.
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P.č.

25

26

27

Názov predkladateľa

TANDEM, n. o.

Základná škola Andreja
Sládkoviča Sliač

Základná škola Gábora
Bethlena

Názov projektu

Virtuálna Intímna
Zóna

Digitálni hrdinovia

Skoncujme s
kyberšikanou!

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 500,00 €

1 177,50 €

1 498,00 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Zámerom projektu Virtuálna intímna zóna 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. Cieľom je ukázať im zrkadlo
ich nevhodného správania na online médiách a upozorniť ich na
následky nezodpovedného prístupu (video), naučiť ich
zodpovedne používať internet. V rámci projektu budú samotní
žiaci aktívne zapojení do kampane za bezpečnejší internet. Cez
túto tému im budú zároveň sprostredkované zručnosti a vedomosti
o plánovaní a realizovaní projektov. Financie budú vynaložené na
realizáciu workshopov, cestovné náklady pre lektorov, pomôcky a
materiály na seminár a spolufinancovanie prenájmu miestnosti a
ubytovania počas školenia.

Komárno

Nitriansky

Sliač

Cieľom projektu Digitálni hrdinovia je rozvíjanie digitálnych
kompetencií a mediálnej gramotnosti žiakov 1. a 2. stupňa.
Prostredníctvom panelovej diskusie, besied s odborníkmi,
tvorivých workshopov, exkurzie a tvorivej dramatizácie žiaci
Banskobystrický
dospejú k lepšiemu rozpoznávaniu hrozieb a rizík digitálnych
médií. Základná škola A. Sládkoviča na Sliači využije finančné
prostriedky na nákup didaktických pomôcok, administratívneho
materiálu a spolufinancovanie náučno-poznávacej exkurzie.

Nové
Zámky

Nitriansky

Cieľom projektu Skoncujme s kyberšikanou! je upozorniť žiakov,
pedagógov a miestnu komunitu na nástrahy internetu a sociálnych
sietí, ako aj na rozpoznanie príznakov šikanovania a
kyberšikanovania u žiakov. Na ZŠ G. Bethlena v Nových Zámkoch
chcú tento cieľ dosiahnuť prostredníctvom realizácie workshopov
vedených odborníkmi z oblasti psychológie, práva, IT a ľudských
práv, ale aj aktívnym zapojením žiakov cez vytváranie prezentácií
na tému kyberšikanovanie. Projekt bude prínosný pre pedagógov,
ktorí si obohatia svoje vedomosti o danej problematike, rodičia sa
zasa dozvedia, čo robiť v prípade, že ich dieťa je (kyber)
šikanované. Pripravovaná divadelná hra o nástrahách
kyberšikanovania, vernisáž žiackych prác ale aj workshopy budú
prístupné aj pre miestnu komunitu. Finančné prostriedky budú
použité na materiál potrebný pri organizovaní workshopov,
kancelárske potreby, tlač materiálov a odmenu pre lektorov.
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P.č.

28

29

Názov predkladateľa

Základná škola
Hviezdoslavova 1,
Lipany

Základná škola Janka
Kráľa

Názov projektu

Môže net
klamať?

Buď on-line, ale
bezpečne

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

834,00 €

695,00 €

Mesto

Lipany

Liptovský
Mikuláš

Anotácia

Kraj

Prešovský

Projekt Môže NET klamať? je zameraný na vyhľadávanie
nepravdivých, skreslených a zavádzajúcich informácii z internetu a
ich spracovanie do krátkych scénok, ktoré zábavnou formou
doplnené pesničkami a tancami nacvičia žiaci ako divadielko a so
svojpomocne vyrobenými kostýmami a kulisami sa predstavia
žiakom škôlok a 1.stupňa v blízkom okolí. Cieľom projektu je
poukázať na množstvo nesprávnych, vymyslených či skresľujúcich
informácii, ktoré sa dajú nájsť na internetových stránkach. Celým
divadielkom bude deti sprevádzať dvojica postavičiek Gmailko
(chlapček klamár) a Netka (pravdovravná dievčinka). Cieľom
projektu bude naučiť deti, aby si informácie z internetu vždy overili
z viacerých zdrojov, lebo inak by sa mohli zamotať vo svojim svete
poznania do klbka dezinformácii. Finančné prostriedky budú
využité na tvorbu kulís a kostýmov, materiál na plagáty a
cestovné.

Žilinský

Buď online ale bezpečne je názov projektu Základnej školy Janka
Kráľa z Liptovského Mikuláša. Prostredníctvom zážitkových aktivít
sa žiaci oboznámia s problematikou ako spam, kyberšikana, či
ochrana osobných údajov. Cieľom projektu je zlepšenie
komunikácie žiakov s rovesníkmi, mladšími žiakmi a s odborníkmi
a hľadanie riešení na problémy súvisiace s ich bezpečnosťou na
internete. Na základe toho žiaci vypracujú postery a plagáty na
tému Desatoro proti kyberšikane. Finančné prostriedky budú
použité na výrobu a tlač materiálov, kancelárske a výtvarné
potreby, ako aj na finančné krytie výchovného koncertu, kde bude
premietaný výchovno- vzdelávací film na tému prevencie.
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P.č.

30

31

Názov predkladateľa

Základná škola Jerguša
Ferka Košúty

Základná škola Kláry
Jarunkovej

Názov projektu

Putovná výstava
a putovné divadlo

Internet - dobrý
pomocník, zlý
pán

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

640,00 €

1 375,00 €

Mesto

Košúty

Anotácia

Kraj

Trnavský

V rámci predkladaného projektu Základná škola Jerguša Ferka
Košúty poučí žiakov o nebezpečenstve pri nerozumnom používaní
komunikačných technológií. Prostredníctvom vzdelávacích,
tvorivých, prevenčných a informačných aktivít sa bude snažiť
predchádzať nepríjemným situáciám a rizikám spojeným s
komunikačnými technológiami. Výstupom projektu, ako napovedá
názov, bude Putovná výstava a putovné divadlo na málotriednych
školách v okrese Galanta. Projekt bude realizovaný
prostredníctvom projektového vyučovania, ktoré umožní deťom
používať internet účelne a bezpečne hravou formou. Finančné
prostriedky budú využité na nákup materiálu na prípravu výstavy a
kostýmov.

Cieľom projektu Internet - dobrý pomocník, zlý pán je vybudovať u
žiakov citlivosť, ostražitosť a opatrnosť voči virtualite, posilniť ich
schopnosť kriticky myslieť, overovať si informácie a nazerať na
médiá cez iný uhol pohľadu. Žiaci Základnej školy Kláry
Jarunkovej v Podbrezovej budú rozvíjať komunikačné,
prezentačné, hudobno-dramatické, výtvarné a tvorivé zručnosti
počas celého školského roka na hodinách pomocou rôznych
inovatívnych metód. Žiaci si na hodinách Tvorivej dramatiky
vytvoria hudobno-dramatické dielo kde zakomponujú tému
Podbrezová Banskobystrický
projektu a budú ho prezentovať na konci školského roka pred
žiakmi iných ročníkov a učiteľmi. Zúčastnia sa workshopov,
besiedok a diskusií, prezentácii vlastných projektov, výtvarných
projektov či vypracovaním kvízov a pracovných listov. Do
problematiky sa budú zapájať aj učitelia, rodičia a budú s nimi
spolupracovať na ochrane pred rizikami využívania digitálnych
médií. Aktivity budú zaznamenané a uverejnené na web stránke.
Finančné prostriedky budú použité na nákup kancelárskych,
výtvarných potrieb, kostýmov, kulís a propagačných materiálov.
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P.č.

32

33

Názov predkladateľa

Základná škola Lachova
1

Základná škola Ľudovíta
Fullu

Názov projektu

Škola, do ktorej
sa teším

Škola v sieti
digitálnych médií

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 100,00 €

940,00 €

Mesto

Bratislava

Košice

Anotácia

Kraj

Bratislavský

Projekt Škola do ktorej sa teším je určený pre deti 1. - 4. ročníka
Základnej školy Lachova v Bratislave. Deti v projekte budú
pracovať s modernými technológiami a hľadať odpovede na
otázky: Čo všetko smiem v škole fotiť a nahrávať ? Ako narábať s
takto získaným materiálom? Čo všetko z toho smieme zverejniť na
internete? Cieľom je vybudovať u detí citlivosť, ostražitosť a
opatrnosť pri používaní moderných technológií prepojených na
internet a posilniť ich schopnosť kriticky myslieť. Okrem toho sa
deti naučia základy konštruktívnej práce s elektronickými
zariadeniami, vytvoria si svoje prvé digitálne fotografie, animácie a
prezentácie. Finančné prostriedky budú použité na honoráre
lektorov, animačný software, odborné publikácie, kancelársky a
výtvarný materiál.

Košický

Do projektu Škola v sieti digitálnych médií sa zapoja primárne
žiaci 6.-8. ročníka na Základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach.
Cieľom projektu je šíriť osvetu a vzdelávať ostatných žiakov školy
a rodičov na tému zodpovedného používania ale aj nástrah
digitálnych médií. Praktické aktivity budú realizované na hodinách
mediálnej výchovy a počítačovej grafiky a výstupy budú
publikované/odvysielané každý mesiac prostredníctvom školských
médií. Na hodinách mediálnej výchovy sa zúčastnia osobnosti zo
sveta médií s cieľom poskytnúť praktické zručnosti a konfrontovať
názory, tiež poskytnúť pozitívne príklady z praxe. Všetky výstupy z
vyučovacích hodín budú prístupné online. Súčasťou aktivít bude
odborný workshop pre rodičov a vytvorenie publikácie Kniha
rozhovorov a mediálna príručka v jednom, písaná žiakmi a
rodičmi. Celkové výsledky práce a naplnenie cieľov projektu žiaci
odprezentujú na záverečnom workshope za účasti žiakov
2.stupňa, rodičov a pozvaných hostí. Finančné prostriedky budú
použité na lektorské, tlač reklamných materiálov a tlač publikácie,
tiež občerstvenie.
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P.č.

34

35

Názov predkladateľa

Základná škola P. O.
Hviezdoslava Snina

Základná škola Pavla
Dobšinského

Názov projektu

Bezpečne na
internete

Očko - školská
televízia

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 370,00 €

1 100,00 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Zámerom projektu Bezpečne na internete je prostredníctvom
aktivizujúcich vyučovacích metód a projektového vyučovania
zvýšiť informovanosť žiakov o možných rizikách spojených s
používaním moderných technológií a o možnostiach náležitej
ochrany. V rámci projektu priblížia učitelia mladším žiakom
problematiku bezpečného používania internetu, mobilných
telefónov, tabletov a to formou didaktických hier, rozprávok,
tajničiek, pexesa, puzzle. Na ich tvorbe sa budú podieľať spolu s
učiteľmi starší žiaci, formou výtvarnej i literárnej súťaže. Finančné
prostriedky budú použité na výtvarné a kancelárske potreby,
literatúru a iné organizačné náklady.

Snina

Prešovský

Rimavská
Sobota

Žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
sa zapoja do projektových aktivít, zameraných na zodpovedné
používanie digitálnych médií s cieľom ukázať hodnoty školy, život
jednotlivých tried, každodenné radosti a starosti žiakov ZŠ. Žiaci
budú prezentovať fotografie, krátke videá a animované filmy,
informačné materiály, ktoré zhotovia na odborných predmetoch
svojou aktívnou účasťou pri použití inovatívnych metód a foriem
Banskobystrický vyučovania, zúčastnia sa odbornej exkurzie v lokálnej televízii,
zorganizujú workshop s odborníkmi. Žiaci sa budú učiť pripravovať
kvalitné reportáže, dokumenty, fotografie, reklamy, rozhovory,
dotazníky, ktorými sa budú prezentovať prostredníctvom interného
televízneho okruhu. Získané finančné prostriedky sa využijú na
nákup učebných pomôcok, študijného materiálu, odbornej
literatúry, softvéru, na exkurziu do lokálnej televízie, na
lektorovanie, kancelárske potreby a odmeny do súťaže pre žiakov.
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36
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38

Názov predkladateľa

Základná škola Pavla
Križku Kremnica

Základná škola Pavla
Országha Hviezdoslava

Názov projektu

Animuj svoj
virtuálny svet

Internet - Môj
druhý svet

Základná škola s
materskou školou Angely Viem si vybrať!
Merici

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

760,00 €

650,00 €

950,00 €

Mesto

Kremnica

Trstená

Trnava

Anotácia

Kraj

Projekt Animuj svoj virtuálny svet premení Základnú školu Pavla
Križku v Kremnici na štúdio animovaných filmov. Žiaci budú
vyrábať zaujímavé filmy zamerané na prevenciu pred nástrahami
virtuálneho sveta. Svoje výtvory budú prezentovať na filmovom
festivale za účasti rodičov. V počítačovej učebni vytvoria info kútik
s pravidlami bezpečného využívania informačných technológií a
Banskobystrický ochrany zdravia. Čo vedia o nástrahách na internete a sociálnych
sieťach zistia vďaka elektronickým kvízom. Naučia sa ich nielen
riešiť, ale aj tvoriť. V rámci rovesníckeho vzdelávania si budú
radiť, ako sa vyhnúť rizikovému správaniu pri využívaní
informačných technológií. Finančné prostriedky budú použité na
nákup výučbových softvérov, programov a realizáciu školení pre
žiakov a učiteľov.

Žilinský

Cieľom projektu Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v
Trstenej je vzdelanie detí v oblasti správneho rozlišovania
rozdielov medzi virtuálnym a reálnym svetom. Edukačným
predstavením pod názvom Závislák v rodine, ktoré budú hrať žiaci
7. ročníka pre mladších žiakov sa poukáže na to, prečo je
závislosť nebezpečná a ako využiť internet zmysluplne. Výstupom
bude edukačné DVD a elektronická kniha. Financie v rámci
projektu Internet- môj druhý svet budú využité na kostými a
rekvizity na predstavenie a pomôcky na aktivity.

Trnavský

Aktivity v rámci projektu Viem si vybrať budú primárne realizovať
žiaci druhého stupňa na hodinách Informatiky, Slovenského
jazyka a literatúry, Anglického jazyka a triednickej hodiny. V rámci
projektu žiaci vytvoria elektronickú knihu, ktorá bude obsahovať
ich plagáty, obrázky a príbehy vytvorené v nástrojoch ako
Imagechef, Popplet, Canva, Timeline, Movie maker. Všetky budú
zamerané na správne využívanie IKT a predchádzanie nástrahám
internetu. Tieto výstupy budú prezentované mladším žiakom
školy, rodičom a širokej verejnosti formou web stránky a výstavy
na koncoročnom festivale Angelafest. Základná škola s materskou
školou Angely Merici v Trnave použije finančné prostriedky na
zakúpenie licencie interaktívneho programu a kancelárske potreby
a výtvarný materiál.
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39

40

Názov predkladateľa

Základná škola s
materskou školou Jána
Smreka MelčiceLieskové 377

Základná škola s
materskou školou Krivec
1355 Hriňová

Názov projektu

Vplyv médií a
technológií na
medziľudské
vzťahy

Nebuď obeť!

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 150,00 €

1 220,00 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Cieľom projektu Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy
Základnej školy s materskou školou Jána Smreka v MelčiciachLieskovom v okrese Trenčín je poukázať na pozitívne a negatívne
vplyvy digitálnych a komunikačných technológií. Žiaci budú na
hodinách etickej výchovy aktívne participovať na vytváraní
rozhlasovej relácie na tému sociálnych sietí. Prostredníctvom
rozhovorov, diskusií, workshopov a štúdia literatúry budú získavať
informácie, vypracovávať dotazník na tému využívania
komunikačných technológií a následne získané výsledky spracujú
vo forme plagátov a odvysielajú v rozhlasovej relácii. V rámci
aktivít budú deti organizovať aj Deň bez médií a technológií.
Finančné prostriedky budú použité na nákup literatúry,
kancelárske potreby, tlač plagátov a materiálu na spoločné
aktivity.

Melčice
Lieskové

Trenčiansky

Kriváň

Cieľom projektu Nebuď obeť! je vzdelávať žiakov v oblasti
kyberšikany a cyberhate. Prostredníctvom besied s pedagógmi a
odborníkmi v danej problematike, či aktívnym zapájaním pri
vyváraní animovaných príbehov o kyberšikane, sa žiaci budú
počas projektu oboznamovať s nástrahami a rizikami digitálnych
médií. Žiaci budú pracovať v skupinách, ale zároveň si vyskúšajú
Banskobystrický rovesnícke vzdelávanie, budú zodpovedne pristupovať k zadaným
úlohám. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie
predmetov potrebných na zrealizovanie čitateľského kútika, kde
budú môcť žiaci tráviť prestávky a vzájomne komunikovať a čítať,
na materiál potrebný na vytváranie animovaných príbehov.
Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť 170 žiaci Základnej školy s
materskou školou Krivec v okrese Hriňová.
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P.č.

41

42

Názov predkladateľa

Základná škola s
materskou školou
Sedlice

Základná škola s
materskou školou,
Prakovce 307

Názov projektu

Pomáhajme si
navzájom

Pridaj sa IT (aj
Ty)

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

500,00 €

796,00 €

Mesto

Sedlice

Prakovce

Anotácia

Kraj

Prešovský

Cieľom projektu Pomáhajme si navzájom je poskytnúť žiakom
priestor na skupinovú prácu a diskusiu, kde budú mať príležitosť
vyjadriť svoje myšlienky slobodne, bez strachu z neúspechu či
výsmechu. Vzdelávanie žiakov v problematike nástrah a rizík,
ktoré nám prinášajú moderné technológií bude viesť k posilneniu
tolerancie odlišných názorov a prijímanie kritiky. Tým sa zvýši
pocit bezpečia žiakov a zabezpečí sa ochrana pred šikanovaním.
ZŠ a MŠ Sedlice bude na projekte aktívne spolupracovať aj
s rodičmi, ktorí sa budú zapájať do prevencie, pomoci,
odhaľovania a obmedzovania nežiaducich foriem správania
v mimoškolskom prostredí. Finančné prostriedky budú vynaložené
na materiál potrebný pri tvorbe plagátov, pútačov a loga s cieľom
propagácie problematiky medzi žiakmi aj širokou verejnosťou.

Košický

Projekt Pridaj sa IT (aj Ty) prinesie autentické sprostredkovanie
nadobudnutých vedomostí žiakmi 9. ročníka žiakom 4. ročníka
Základnej školy s materskou školou Prakovce. Každý mesiac
bude venovaný jednej z tém Ja a mobil, Ja a sociálne siete,
Bezpečný internet a Kyberšikana. Spoločnými silami vytvoria žiaci
postery, ktoré budú vystavené a určené všetkým žiakom školy, ich
rodičom a širokej verejnosti. Projekt prispeje k rozširovaniu
povedomia o danej problematike, tým aj k ochrane žiakov,
rovnako ako k zefektívneniu a zatraktívneniu vyučovacieho
procesu. O projekte a využívaní nových komunikačných
technológií a ochrane pred ich rizikami bude verejnosť
informovaná prostredníctvom školského časopisu Priatelia,
obecného časopisu Prakovské noviny, webovej stránky školy a
obce. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie
študijnej literatúry, výtvarného materiálu a zabezpečenia exkurzie
do Výpočtového strediska SAV na Stálu výstavu histórie počítačov
na Slovensku a k superpočítaču AUREL.
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44

Názov predkladateľa

Základná škola Seňa
507

Názov projektu

Komunikujme
navzájom

Základná škola Zámutov, Internet - dobrý
č. 531
sluha, zlý pán

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

600,00 €

900,00 €

Mesto

Seňa

Zámutov

Anotácia

Kraj

Košický

Prostredníctvom projektu Komunikujme navzájom ZŠ Seňa poučí
žiakov o kyberšikane a o bezpečnom surfovaní a zdieľaní
informácií o sebe na komunikačných internetových stránkach.
Počas realizácie projektu žiaci vytvoria dotazníky, prezentácie,
plagáty, propagačné materiály a brožúry, ktoré budú slúžiť ako
osvetový materiál k danej problematike, ale aj ako učebné
pomôcky. Zároveň si žiaci spoločne navrhnú a vytvoria priestory komunikačné kútiky, ktoré môžu využívať na vzájomnú
komunikáciu počas prestávok ako aj na niektoré vyučovacie
hodiny. Finančné prostriedky budú použité hlavne na zakúpenie
kancelárskych potrieb a drevených paliet a podušiek na vytvorenie
sedenia.

Prešovský

Zámerom projektu Internet - dobrý sluha, zlý pán je, aby sa nielen
žiaci, ale aj rodičia a pedagógovia základnej školy v Zámutove
oboznámili s problematikou nástrah, ktoré na nás útočia pri
každodennej práci s multimédiami. Žiaci 4.-5. ročníka sa
zúčastnia besedy s lektorom venujúcej sa problematike
bezpečnosti na internete. Samostatne budú zhotovovať plagáty,
prezentácie v Powerpointe, priestorové modely. Pri spoločnej
práci s rodičmi sa dohodnú na pravidlách bezpečnej práce s
médiami. Pripravia si divadelné predstavenie Tri prasiatka.
Finančné prostriedky budú použité na výtvarný materiál, kostými a
program Alf.
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45

46

Názov predkladateľa

Základná škola,
Kluknava 43

Základná škola,
Námestie mladosti 1

Názov projektu

Mediálko súťaží,
Mediálko
informuje!

KyberšikanovaNI
E NIE NIE!

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

800,00 €

436,00 €

Mesto

Kluknava

Žilina

Anotácia

Kraj

Košický

Základná škola v Kluknave v rámci projektu realizuje súťaž v
mediálnej gramotnosti pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Medzi hlavné
aktivity patrí pustenie filmu o malom Jackovi, ktorý je vhodnou
pomôckou a dobrým východiskom pre akékoľvek vzdelávanie v
oblasti mediálnej výchovy. Zábavným, jednoduchým a
zrozumiteľným spôsobom objasňuje, prečo je dôležitá mediálna
gramotnosť a ako to súvisí s našou slobodou a aktívnou účasťou v
spoločnosti. Žiaci budú pracovať s týmto filmom, ktorého
výsledkom bude story mapa príbehu. Žiaci tak isto budú vytvárať
komiks, kde dotvoria príbehy spojené s nebezpečenstvom, ktoré
im hrozí na internete. Poslednou dlhodobou aktivitou bude
vytvorenie svojho vlastného časopisu - Mediálko, ktorý bude
upozorňovať na nebezpečenstvá číhajúce v internetových vodách.
Finančné prostriedky budú využité na odmeny pre žiakov,
zhotovenie nálepky a certifikátu mediálnej gramotnosti nielen pre
deti, ale aj pre školu, na nákup kancelárskych potrieb, tlač letákov
na propagáciu a ďalší materiál na zabezpečenie súťaže. Zvyšná
časť finančných prostriedkov bude použitá na distribúciu časopisu.

Žilinský

Projekt Základnej školy na Námestí slobody v Žiline si dáva za cieľ
podporovať dôležitú súčasť prevencie a osvety so zameraním na
problematiku kyberšikany. Cieľom projektu je rozšíriť žiacke
vedomosti o kyberšikane prostredníctvom vhodných aktivít
(scénky, rozhovory, rovesnícke skupiny), ktoré dokážu splniť
prevenčnú úlohu. Jednotlivé žiacke produkty budú
odprezentované pred rovesníkmi, ale aj ďalšími žiakmi školy.
Finančné prostriedky budú využité na tvorbu informačného
materiálu.
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Názov predkladateľa

Názov projektu

Základná škola, Ulica 17. Superhrdinovia z
novembra 31, Sabinov
Počítačova

ZŠ Klokočova 742
Hnúšťa

Backspace

SPOLU

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Podporená
suma

1 050,00 €

1 500,00 €

Mesto

Anotácia

Kraj

Žiaci piateho ročníka a talentovo nadaní žiaci Základnej školy na
ulici 17. novembra v Sabinove sa postupne zapoja do
projektových aktivít zahrnutých v téme kapitán Antivírus.
Prostredníctvom fiktívnej postavy kapitána Antivíra a obyvateľov z
mesta Počítačovo budú objavovať nástrahy internetu. Žiaci
vytvoria vlastný trojjazyčný komix, v ktorom bude kapitán Antivírus
bojovať so svojimi nepriateľmi reprezentujúcimi jednotlivé nástrahy
internetu. Nadobudnuté informácie budú následne posúvať
ostatným žiakom celej školy prostredníctvom vlastnej záverečnej
prednášky a internetovej stránky školy. Cieľom projektu je ukázať
žiakom, že internet je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. Finančné
prostriedky budú použité na zakúpenie výtvarného materiálu,
propagáciu projektových aktivít v podobe posterov, tlač komixov.

Sabinov

Prešovský

Hnúšťa

Projekt Backspace je zameraný na nástrahy, ktoré prináša
virtuálny svet. Na základnej škole Klokočova v Hnúšti sa v rámci
projektu budú realizovať aktivity, ktorých tvorcami a propagátormi
budú žiaci samotní. Prostredníctvom rôznych besied, aktivít a
súťaží sa dozvedia, ako správne využívať informačné a
Banskobystrický
komunikačné technológie a ako rozpoznať a riešiť prípady
kyberšikany, kybergroomingu či stalkingu. Finančné prostriedky
budú vynaložené na materiál na tvorivé dielne, nákup kulís a
kostýmov na žiacke vzdelávacie predstavenie , tlač a propagáciu
komixu a odkazových tabúľ vytvorených žiakmi.

50 000,00 €
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Príloha č. 7 Zverejnený text grantového programu Darujte Vianoce

DARUJTE VIANOCE 2016
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Už pätnásty rok chce Nadácia Orange prispieť prostredníctvom grantového programu Darujte Vianoce k
medziľudskej pomoci, ohľaduplnosti a k radostnejšiemu prežívaniu vianočných sviatkov. Pomôžte nám
rozveseliť a obdarovať ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, ľudí opustených, bez domova, s
vážnymi zdravotnými problémami či trpiacich materiálnym nedostatkom. Chceme podnietiť vzájomnú pomoc
medzi ľuďmi, princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Záleží nám na tom, aby si ľudia všímali
potreby iných vo svojom okolí a prispeli k zmierneniu neľahkého osudu ľudí v núdzi.
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
Predkladateľom žiadosti môže byť:
 fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 mimovládna organizácia (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond)
 školské zariadenia (materské, základné, stredné školy)
 zariadenia poskytujúce sociálne služby (domovy sociálnych služieb, detské domovy, opatrovateľské
služby, domovy pre seniorov...)
Predkladateľ nemôže žiadať o pomoc pre seba alebo svoje blízke osoby (definované podľa § 116 Občianskeho
zákonníka). Pomoc musí byť smerovaná pre niekoho iného, kto sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii.
Cieľovými skupinami sú:






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.

Autorom príbehov odporúčame priložiť aj fotografiu, ktorá podstatu žiadosti dokumentuje. Zároveň si
vyhradzujeme právo overiť opodstatnenosť ktorejkoľvek predloženej žiadosti.
Do programu Darujte Vianoce prijímame žiadosti výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online
systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na http://nadaciaorange.egrant.sk/
bez ohľadu na to, či ste sa už v minulosti do systému registrovali.
Zaslaním príbehu do programu žiadateľ zároveň poskytuje Nadácii Orange súhlas s jeho zverejnením na
portáli www.dakujeme.sk.

HODNOTENIE ŽIADOSTI
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Pri hodnotení žiadostí o pomoc bude rozhodujúce, pre koho je finančná podpora určená, jej opodstatnenosť,
urgencia, presvedčivosť, realizovateľnosť, tvorivý a citlivý prístup žiadateľa a najmä osobná zaangažovanosť
autora žiadosti 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, prejav spolupatričnosti.
Predložené žiadosti bude posudzovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Centra pre
filantropiu, n.o., OZ WellGiving a zástupcov ďalších mimovládnych organizácií.
V programe nebudú podporené








rehabilitačné pobyty,
nákup a doplatky drahých kompenzačných a rehabilitačných pomôcok,
komplikované stavebné úpravy,
zahraničné športové, vzdelávacie či rehabilitačné aktivity,
kompletné interiérové vybavenie zariadení (domovy sociálnych služieb, detské domovy, nemocnice,
školy...),
zámery, ktoré sú mimo časového harmonogramu programu, resp. ktoré nie sú realizovateľné do konca
roka 2016,
finančne alebo časovo náročné zámery, pri ktorých je vysoký predpoklad neuskutočnenia realizácie.

PRIEBEH, ČASOVÝ HARMONOGRAM A FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
Na priebehu a administrácii programu spolupracujeme s Centrom pre filantropiu, n.o., a občianskym združením
WellGiving, ktoré zastrešuje darcovský portál www.dakujeme.sk. Program otvárame 20. 10. 2016. Uzávierka
prijímania žiadostí je 10. 11. 2016 o 24:00 hod.
Na podporu žiadostí v programe sme vyčlenili celkovo 50 000 EUR. Navyše sa k pomoci ľuďom v núdzi tento
rok opäť pripojí aj spoločnosť Orange Slovensko, a. s. spolu so svojimi zákazníkmi. Za každú komerčnú
operáciu, ktorú zákazníci vykonajú v období od 28. 10. do 28. 11. 2016 Orange pridá do programu ďalších 50
centov (ďalej „dar od Orangeu“).
Maximálna výška požadovanej sumy na jednu žiadosť v programe nie je stanovená. Žiadatelia by pri jej
určení mali zvážiť aktuálne potreby ľudí, pre ktorých financie požadujú, počet zástupcov cieľovej skupiny, ktorej
chcú pomôcť, akútnosť pomoci a pod.
V prvej fáze programu hodnotiaca komisia posúdi prijaté žiadosti s ohľadom na ich opodstatnenosť a časovú
tieseň a rozhodne o okamžitej podpore vybraných príbehov. Výsledky prvej fázy zverejníme na svojej
webstránke 29. 11. 2016. Vtedy už bude známa aj finálna výška daru od Orangeu, ktorá navýši vyčlenenú sumu
50 tisíc Eur.
Na základe odporúčaní hodnotiacej komisie posunieme do druhej fázy programu ďalšie zo zvyšných príbehov,
ktoré budú spĺňať jeho podmienky. Tieto príbehy budú zverejnené od 29.11. na portáli

www.dakujeme.sk. Každému z nich venujeme príspevok vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy ako
„štartovný dar“.
Tieto žiadosti budú môcť na portáli podporiť jednoduchým bankovým prevodom ďalší potenciálni individuálni
darcovia, ktorí sa sami môžu rozhodnúť, komu svoj dar venujú. Nadácia Orange znásobí každý dar v pomere
1:1, a to až do výšky 500 EUR na jednu žiadosť, resp. do výšky požadovanej sumy.
T. j. ak darca prispeje na vybraný príbeh rodiny v núdzi 10 EUR, Nadácia Orange prispeje ďalších 10 EUR. Na
znásobovanie individuálnych príspevkov Nadácia Orange použije dar od Orangeu, a to do 12. 12. 2016, alebo do
Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016
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jeho vyčerpania. Ak sa finančné prostriedky do tohto termínu nevyčerpajú, vyhradzujeme si právo tento termín
predĺžiť alebo prostriedky venovať vybraným príbehom, prípadne presunúť do ďalšieho ročníka programu
Darujte Vianoce.
Správu o použití finančných prostriedkov a vašej pomoci prosíme zaslať do 31. 1. 2017.
Vážime si snahu ľudí pomôcť a obdarovať iných, preto všetkých autorov predložených príbehov, ako aj
individuálnych prispievateľov v druhej fáze odmeníme malým darčekom z chránených dielní.
RADI VÁM POMÔŽEME
Bližšie informácie a pomoc s napísaním žiadosti vám radi poskytnú pracovníčky Centra pre filantropiu, n.o.,
ktoré grantový program s Nadáciou Orange administrujú. Kontaktovať ich môžete na číslach 0908 766 833,
0905 313 313 a na emailovej adrese info@nadaciaorange.sk, prípadne osobne v Centre pre filantropiu, n.o. na
Baštovej 5 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred dohodnúť). 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
2016.
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Príloha č. 8 Zoznam podporených žiadostí v grantovom programe Darujte Vianoce – 1. fáza podpory

Poradie Názov predkladateľa

1

2

3

4

Adriana Fontányová, Mgr.

Adriana Fontányová, Mgr.
(Občianske združenie Dom
nádeje)

Alena Janečeková, Mgr.

Alena Vargová

Názov projektu

Domov pre Alexa

Poteš moje srdiečko

Zvonček šťastia
nesieme

Trblietavé Vianoce
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Mesto

Martin

Martin

Brezno

Vranov nad
Topľou

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

250,00 €

Pani Adriana z Martina žiada pomoc pre mamičku Martinu a jej
dvoch synov, 8 ročného Adamka a 3 ročného Alexa, ktorý je autista.
Rodina je v ťažkej finančnej situácii a otec sa o deti veľmi
nezaujíma. Pani Adriana by financie použila na nákup základných
potravín, hygienických potrieb či plienok pre Alexa. Taktiež by im
spríjemnila čas Vianoc nákupom darčekov od Ježiška.

500,00 €

Pani Adriana z Martina by chcela spríjemniť sviatky týraným ženám,
osamelým matkám a starým matkám a deťom bez domova, spolu 18
rodinám z krízového centra. Tým im aspoň na chvíľu pomôže
nemyslieť na ich ťažký život. Pre deti pripraví kreatívne dielne, aby
mohli pre svoje mamičky vyrobiť vianočné darčeky a všetci si
spoločne pripravia spoločnú štedrú večeru spojenú s programom.
Osobne navarí večeru a napečie vianočné koláče. Financie využije
na nákup potravín a kreatívneho materiálu.

160,00 €

Pani Alenka je vychovávateľkou v školskom internáte a pracuje so
žiakmi s mentálnym postihnutím. Rozhodla sa na Vianoce so žiakmi
navštíviť družobné sociálne zariadenia a detský domov. Klientov by
radi obdarovali zvončekmi šťastia, ktoré budú vyrábať v tvorivej
dielni, zaspievajú im koledy a zavinšujú vinše. Svojich žiakov za ich
úsilie odmení knihami a loptami, ktoré si nájdu pod vianočným
stromčekom v internáte.

150,00 €

Pani Alena Vargová chce deťom a pedagógom zo špeciálnej
materskej školy vo Vranove nad Topľou vytvoriť priestor na príjemné
stretnutie s rodičmi pri trblietavom vianočnom stromčeku, na ktorý
škôlka nemá prostriedky. Väčšina detí zo škôlky je zo sociálne
znevýhodnených rodín a vianočný stromček doma nemá. Deti
vlastnoručne vyrobia ozdoby a pripravia spolu s učiteľkami vianočný
program. Deti budú mať tak spoločne s rodičmi aj učiteľmi príležitosť
zažiť čaro Vianoc.
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Poradie Názov predkladateľa

5

6

7

8

Alexandra Hasalová

Alžbeta Zemanová

Alžbeta Zemanová

Alžbeta Zemanová

Názov projektu

Najbojovnejšia
mamička

Mesto

Bratislava

Rozžiarme deťom tváre Mojmírovce

Za spoločným stolom

Vianoce s rozprávkami

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mojmírovce

Mojmírovce

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Pani Alexandra Hasalová chce pani Monike z Bratislavy, ktorá je v
ťažkej životnej situácii, zabezpečiť peňažný príspevok na jedlo k
štedrej večeri, darček pre syna a úhradu škôlky, aby jej syn mohol v
januári nastúpiť. Keď bude môcť synček nastúpiť so škôlky, pani
Monika sa bude môcť zamestnať. Úhradu škôlky na ďalšie mesiace
tak bude už môcť zvládnuť sama.

150,00 €

Pani Alžbeta Zemanová chce pomôcť osamelej matke s tromi deťmi
v Mojmírovciach, ktorí žijú vo veľmi skromných sociálnych
pomeroch. Matka túži svojím deťom pripraviť krásne vianočné
sviatky. Potrebuje preto pomoc s nákupom vianočných potravín,
vďaka ktorým ich vianočný stôl nebude zívať prázdnotou. Deti súrne
potrebujú zimné oblečenie a obuv. Veľmi si želajú dostať aspoň
malé darčeky od Ježiška, ktorého tak túžobne očakávajú.

200,00 €

Pani Alžbeta Zemanová chce pomôcť šesťčlennej rodine, ktorá sa
ocitla v ťažkej životnej situácii. Otec prišiel o prácu, matka sa s
láskou stará o štyri deti. Veľmi si želajú mať krásne, štedré vianočné
sviatky. Potrebujú pomoc zo zakúpením potravín, z ktorých vykúzlia
štedrosť vianočného stola. Rodina veľmi túži na Vianoce sedieť
počas večere za jedným spoločným stolom, keďže nemajú dostatok
stoličiek, zatiaľ sa ako rodina za spoločným stolom nestretávajú.
Darčekom pre celú rodinu, by bol nový jedálenský set, po ktorom
nesmierne túžia. Pre rodinu by takéto krásne Vianoce boli splnením
ich snov a pozitívnou zmenou.

150,00 €

Pani Alžbeta Zemanová by rada obdarovala osamelú matku s deťmi
v Šali, ktorá sa nachádza v nepriaznivej životnej situácií. Nedostatok
finančných prostriedkov jej neumožňuje pripraviť svojím deťom
sviatky po akých túžia. Pokazil sa im televízor a deti si bez
vianočných rozprávok tohtoročné sviatky nevedia predstaviť. Ich
veľkým snom a zároveň krásnym vianočným darčekom by bola kúpa
nového televízora. Rodinka taktiež potrebuje pomoc s nákupom
potravín, vďaka ktorým ich vianočný stôl bude plný štedrých,
chutných dobrôt. Pomoc rodine by pre nich bola veľkým prínosom.
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Poradie Názov predkladateľa

9

10

11

A-megan, n.o.

Andrea Drábová

Andrea Havrillayová, Tatiana
Bombeková

Názov projektu

Vianoce v Domčeku

Láskavé Vianoce!

Poslanie úprimného
srdca
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Mesto

Lovinobaňa

Opatovce
nad Nitrou

Košice

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Denné centrum Dúhový domček v Lučenci pripraví spolu so svojimi
handicapovanými klientmi vianočný program a darčeky pre svoje
rodiny. Počas adventného obdobia budú pracovníci spolu s klientmi
pripravovať program, vyrábať ozdoby a darčeky a piecť chutné
koláčiky na vytúžený večer. Vyvrcholením bude sviatočný večer s
programom, občerstvením, veselicou a odovzdaním darčekov v
podobe pomôcok a hier pre denné potreby stacionára.

300,00 €

Projekt Láskavé Vianoce je určený pre deti: Natálku a Janku, ktoré
od narodenia poznajú sťahovanie z miesta na miesto, pretože
rodičia, ktorí navyše už nežijú spolu, nemajú financie na vytvorenie
trvalého domova. Ďalej pre Aďka, Peťku, Natálku a Kristiána,
ktorých majú v opatere starký a starká, pretože sa rodičia o nich nie
sú schopní postarať. A tiež pre Jojka a Kristínku, ktorých detstvo je
sprevádzané tiež samým trápením a vychovávajú ich babka s
dedkom, ktorého zdravotný stav po nájdení nádoru na mozgu už nie
je veľmi dobrý. Všetky tieto rodiny s deťmi sú v ťažkých životných
situáciách, za ktoré deti nie sú zodpovedné a v tomto veku nie sú
schopné ich situáciu vylepšiť. Z príspevku sa kúpia potraviny, zimné
oblečenie a darčeky pre školopovinné deti.

200,00 €

Študentky doktorandského programu Charitatívna a Misijná práca
Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach zorganizujú
niekoľkodňový vianočný program pre mladých ľudí, klientov
Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže. Okrem toho,
že sú títo ľudia často krát na základe svojho handicapu
spoločnosťou diskriminovaní, chýba im priestor na sebarealizáciu.
Spoločne so študentkami strávia predvianočný čas, počas ktorého
budú v keramickej dielni vytvárať ozdoby na vianočný stromček a
prívesky, ktorými budú môcť obdarovať blízkych. Spoločne vyzdobia
stromček, upečú a ozdobia medovníky a navaria kapustnicu.
Finančné prostriedky budú využité na kreatívny materiál, potraviny
na prípravu vianočnej večere.
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Poradie Názov predkladateľa

12

13

14

15

Andrea Lattáková

Andrea Mičíková, PaedDr.

Andrea Mičíkovvá

Anežka Kútiková

Názov projektu

Darček pre Sebiho

Vianočná škola

Rozprávkové Vianoce

Školské deti
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Mesto

Trnava

Košúty

Košúty

Bátovce

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Deväťročný Sebastián trpí ojedinelou chorobou, spinálnou svalovou
atrofiou. Pani Andrea z Vrábel sa ho rozhodla obdarovať
notebookom. Kvôli ochoreniu trávi Sebi veľa času na liečeniach a
okrem toho má obmedzené vychádzky, aby mu prípadné ďalšie
ochorenie neskomplikovalo jeho zdravotný stav. Keďže mu choroba
navyše obmedzuje pohybové schopnosti, nemôže používať pero, či
farbičky. Práca s notebookom je preňho jedinečnou príležitosťou na
vzdelávanie aj zábavu počas dlhých dní trávených doma alebo v
liečebnom zariadení.

120,00 €

Pani učiteľka Andrea zo základnej školy v Košútoch by rada
obdarovala deti z viacpočetných rómskych rodín. Tieto deti z málo
podnetného prostredia, výrazne zaostávajú v rozvoji jemnej motoriky
a práve preto sa pani učiteľka rozhodla obdariť deti pracovnými
zošitmi a školskými pomôckami, vďaka ktorým si zlepšia svoje
zručnosti. Deti v nich budú pracovať so samolepkami, strihať,
vyfarbovať, dokresľovať, písať čiary, časti písmen, pomôžu deťom
pripraviť sa na vstup do školy a úspešne zvládnuť školskú výučbu.
Po Novom roku budú deti vystavovať svoje práce v škole,
odprezentujú svoju usilovnosť a úspešnosť.

130,00 €

Pani Andrea z Košútov by rada vzdala vďaku a obdarovala pani
Annu, ktorá napriek jej zdravotným ťažkostiam nezištne pomáhala a
starala sa o ďalších ľudí. Pani Anna prešla v živote neľahkou púťou.
Trpí množstvom diagnóz a navyše sa jej stráca v tele dôležitý
stopový prvok – draslík, čo poškodzuje nervový systém a srdce.
Pani Andrea využije financie na nákup potravín, liekov a minerálov s
obsahom draslíka a vyhrievanú deku.

390,00 €

Pani učiteľke Anežke z Prievidze nie je ľahostajný život žiakov a
žiačok, ktoré učí a rada by obdarovala tých s ťažším životným
osudom. Ich rodiny sú často neúplné, rodičia, či starí rodičia sa
obetavo starajú o svoje deti a vnúčatá za náročných podmienok.
Pani učiteľka by rada spríjemnila vianočné sviatky šiestim rodinám.
Dospelých by odmenila za ich lásku a starostlivosť a deti potešila
knihou, hračkou či kreatívnymi potrebami. Darčeky ,,od Ježiška" by
odovzdali koledníci v predvianočnom období.
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16

17

18

19

20

Angela Smiková

Anna Kropáčová

Anna Majtaníková

Anna Nálešníková, Mgr.

Anna Smitková

Názov projektu

Čarovné vianoce
dôchodcom

Teplé Vianoce pre
chudobných

Radujme sa spolu

Radosť pre deti

Úcta k starobe

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Hanušovce
nad Topľou

Vidiná

Višňové

Vranov nad
Topľou

Trstená

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

260,00 €

Sociálna pracovníčka Denného stacionára v meste Hanušovce nad
Topľou, by rada nakúpila materiál na výrobu vianočných predmetov
a darčekov pre 20 ťažko zdravotne postihnutých invalidných
dôchodcov a osamelých seniorov tohto zariadenia. Sociálna
pracovníčka bude klientom pri výrobe vianočných predmetov a
darčekov pomáhať a radiť. Na záver roka pre nich pripraví aj
vianočnú kapustnicu spojenú s počúvaním vianočných kolied a
hraním zábavných hier. Klienti sa zabavia a navzájom sa obdarujú
darčekmi, ktoré z nakúpeného materiálu vyrobili.

225,00 €

Darkyňa Anna chce napiecť vianočné koláčiky a spolu s ovocím ich
odniesť rodinám žijúcim v chudobe a ľuďom bez domova. Rada by
sa s rodinami a ľuďmi osobne stretla, porozprávala a zdieľala s nimi
ich životné príbehy. Prostredníctvom osobného kontaktu a
prejavenia záujmu a teplého srdca daruje rodinám pocit, že niekomu
na nich záleží a prejavuje o nich záujem.

150,00 €

Dve desiatky seniorov z obce Višňové môžu vďaka návšteve
Rajeckého betlehemu prežiť jedno decembrové popoludnie v
atmosfére tradičných sviatkov. Pútnický areál s Bazilikou poskytuje
priestor na zastavenie, zamyslenie, modlitbu a načerpanie
duchovnej sily, bez ktorej by životy mnohých strácali zmysel. Pre
ľudí, ktorí prežili mnoho zložitých období, je darom každý nový deň.
Tento by bol pre nich jedinečný a neopakovateľný.

150,00 €

Pani Anna Nálešníková chce pomôcť mladej žene z Vranova nad
Topľou, ktorá po rozvode ostala sama so štyrmi deťmi. Cieľom je
zakúpenie potravín, sladkostí a ovocia, surovín na varenie a pečenie
ku vianočnému stolu. Mladá žena je vynikajúca kuchárka a veľmi
dobre pečie. Aj ona chce napiecť svojím štyrom deťom dobroty,
ktoré vydržia nielen na jeden deň, ale počas celých vianočných
sviatkov.

280,00 €

Pani učiteľky spolu s deťmi z cirkevnej materskej školy pôjdu
navštíviť osamelých klientov, ktorí žijú v charitnom dome v Trstenej.
Pripravia pre nich vianočný program, napečú perníky, oplátky a
vyrobia vianočný pozdrav. Pani učiteľky kúpia lampášiky s
vianočnými sviečkami, ktoré pekne zabalia, aby sa seniori tešili na
darček plný prekvapenia.
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21

22

23

24

Anton Piták

Archa, n. o.

Barbora Hollá

Barbora Vašková

Názov projektu

Čarovný detský úsmev

Vôňa a čaro v DSS

Happy Christmas Time

Vianoce splnených
snov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Námestovo

Bánovce nad
Bebravou

Igram

Handlová

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

190,00 €

Študentky odboru manažmentu regionálneho cestovného ruchu na
SOŠ v Námestove by radi pomohli pacientom na detskom oddelení
v Martinskej nemocnici. Deti sa často ocitnú cez Vianoce a sviatky v
nemocnici osamotené. Kúpou školských potrieb, hračiek a ďalších
vecí, ich študentky chcú prekvapiť. Boli by rady, aby deti počas
sviatkov zabudli na chorobu a samotu a tešili sa z niečoho iného.
Chcú deťom vyčarovať úsmev na tvári a pocit šťastia.

275,00 €

Personál DSS si spolu s 25 klientmi, vo veku od 18 do 45 rokov,
vytvorí vianočné dekorácie a vyzdobí nimi izby a terapeutické
miestnosti. Na vianočnom posedení dostanú všetci klienti voňavé
vitamínové balíčky, zaspievajú si koledy so svojimi terapeutmi,
opatrovateľkami, rodičmi atď. Všetci klienti DSS budú tradície
Vianoc prežívať spolu so svojimi kamarátmi.

25,00 €

Študentky špeciálnej pedagogiky by radi pomohli rodine v núdzi,
ktorá teraz prežíva ťažkú situáciu. Matka rodiny mala autonehodu,
následkom ktorej nie je schopná starať sa o domácnosť. Otec
chlapcov je teraz na všetko sám. Študentky by boli radi, aby si traja
chlapci, vo veku 3, 5 a 8 rokov, napriek situácie v rodine, užili
predvianočnú náladu. Majú pre nich pripravené rôzne aktivity ako
vykrajovanie medovníčkov, či vyrábanie vianočných ozdôb v
sprievode vianočných kolied.

150,00 €

Zažiť čaro Vianoc so všetkým, čo k tomu patrí si v dnešnej dobe
nemôže dovoliť každý. Zabezpečiť darčeky, po ktorých deti túžia je
pre sociálne slabé rodiny až nemožné. Pracovníčka komunitného
centra pripraví pre deti pochádzajúce zo sociálne slabých rodín
nemalé prekvapenie. Vianočné posedenie pre 15 detí a darčeky, po
ktorých deti túžia si nájdu pod vianočným stromčekom.
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25

26

27

28

Beata Babicova

Boris Michnovič

Centrum sociálnych služieb KA

Centrum voľného času,
Námestie baníkov 3, Handlová

Názov projektu

Vianočný darček pre
rodičov

Svetlo na ceste

Vianočný darček

Objavme vôňu Vianoc

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Klokoč

Kamenica

Krupina

Handlová

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

130,00 €

Pani Beata by rada spríjemnila Vianoce deťom v detskom domove
Margarétka v Lučenci, kde ona sama pracuje. Zámerom jej projektu
je zorganizovanie kreatívnych aktivít a tvorivých dielní, v rámci
ktorých budú deti vyrábať vianočný darček - rámik na fotku pre
svojich rodičov. Následne navštívia svoje biologické rodiny. Deti tak
budú môcť stráviť pár chvíľ so svojimi rodičmi, zaspievajú si koledy a
budú môcť rodičov obdarovať darčekom. Financie budú využité na
materiál na výrobu rámikov.

300,00 €

Boris je študent, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje mladým
ľuďom ako animátor. Tak spoznal aj mladú rodinu z Bardejova s
neľahkým osudom, ktorú by rád na Vianoce obdaroval. Do rodiny
onedlho pribudne prírastok, a preto by im chcel zabezpečiť potrebné
veci pre bábätko, oblečenie a potraviny na prípravu štedrovečernej
večere. Veľmi im tak uľahčí situáciu pri vstupe do nového života a
spríjemni im vianočné sviatky.

250,00 €

Zámerom projektu Centra sociálnych služieb v Krupine je spríjemniť
vianočné sviatky trom matkám s deťmi žijúcim v zariadení
núdzového bývania. Tie v živote nazbierali už množstvo negatívnych
skúseností a preto by im zamestnanci zariadenia chceli spríjemniť
vianočné sviatky. Zabezpečia kúpu potravín na prípravu vianočných
pokrmov. Okrem toho im pripravia darčeky (oblečenie, hygienické
potreby, školské pomôcky,..), ktoré sa im odovzdajú počas vianočnej
besiedky organizovanej pre klientov Centra. Zamestnanci sa
postarajú o výzdobu zariadenia a navodenie vianočnej atmosféry.

290,00 €

Deti z krúžku Muffinka CVČ chcú pomôcť svojim "chudobnejším"
kamarátom a ich súrodencom z Komunitného centra v Handlovej,
ktorí navštevujú krúžky v CVČ, aby aj oni mohli prežiť pekné
Vianoce. V rámci príprav týchto sviatkov si budú rozvíjať svoje
manuálne zručnosti v tvorivých dielňach zameraných na zhotovenie
vianočných dekorácií a darčekov, budú spoločne piecť a zdobiť
tradičné medovníky a vianočný stromček. Na spoločnom vianočnom
posedení sa navzájom obdarujú a budú mať pohostenie, ktoré si
pripravili. Obohatením bude zábavný program, ktorý ich aspoň na
chvíľu "odpúta od zlej reality". Financie budú využité na materiál na
kreatívne dielne a výrobu medovníčkov.
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29

30

31

32

Dana Šandorová

Daniela Huňáková

Darina Kandrová, Mgr., Sylvia
Semanová, Mgr.

Daša Filčíková

Názov projektu

Konečne prídu

Rozžiarme očká

Starostliví starí rodičia

Opäť sú tu Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Závadka nad
Hronom

Vranov nad
Topľou

Krompachy

Lučenec

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

240,00 €

Pani Dana je učiteľka, ktorá by chcela spríjemniť Vianoce jej 7
rómskym žiakom zo špeciálnej triedy v Telgárte. Pripraví vianočné
posedenie s vianočnou výzdobou, občerstvením a púšťaním
lampášov šťastia. Obdaruje ich školskou taškou s darčekmiknihami, školskými potrebami, oblečením, hygienickými potrebami a
hračkami, ktoré si ich rodiny kvôli ich finančnej situácii nemôžu
dovoliť. Sú to nevyhnutné pomôcky, ktoré im pomôžu v napredovaní
v škole a pre mnohých jediným vianočným darčekom.

300,00 €

Pani Daniela sa rozhodla svojou žiadosťou pomôcť trom rodinám z
Čaklova, ktoré sa nachádzajú v ťažkej sociálnej a finančnej situácii.
Chcela by ich deti obdarovať drobnými darčekmi v podobe hračiek a
oblečenia a rodičov potravinami na prípravu štedrovečernej večere,
nech pocítia hojnosť na stole aj pod stromčekom.

250,00 €

Pani Darina z Krompách by rada obdarovala sedemčlennú rodinu,
kde sa o päť detí starajú ich starí rodičia. Títo starí rodičia sa aj
napriek svojmu nízkemu príjmu snažia zabezpečiť svojim vnúčatám
všetko, čo potrebujú. Poskytujú im pocit bezpečia, domov a lásku.
Pani Darina by im chcela skrášliť vianočné sviatky nákupom
potravín, hračiek a oblečenia.

260,00 €

Pani Dáši, ktorá pracuje v knižnici, nie je ľahostajný osud detí z
Krízového centra AMORET v Lučenci, ktoré sú vďačné aj za
drobnosti a maličkosti. Spolu s dobrovoľníkmi a knihovníčkami im
pripraví jeden krásny štedrovečerný deň. Do príprav sa aktívne
zapoja aj samotné deti, ktoré vyzdobia stromček, pripravia drobné
vlastnoručne zhotovené darčeky, pochutnajú si na dobrotách, ktoré
sú tradičnými doplnkami stola, budú spoločne spievať, rozprávať si
príbehy a tešiť sa z darčekov od Mikuláša. Financie budú využité na
drobné darčeky, ako spoločenská hry, knihy a občerstvenie.
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33

Diecézna Charita Rožňava

Názov projektu

Sviatky pre
chudobných

34

Domov sociálnych služieb Méta Naše svetové Vianoce

35

Dušan Tokarčík

Poďakujme sa aspoň
raz v roku

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Rožňava

Výška
podporenej
sumy

400,00 €

Martin

250,00 €

Levoča

500,00 €

Anotácia
Diecézna Charita v Rožňave by rada obdarovala 50 občanov bez
domova, s ktorými aj počas roka pravidelne pracuje. Plánuje
spoločné aktivity s dobrovoľníkmi, zamestnancami a s klientmi,
poskytne priestor na realizáciu Vianočného posedenia v charitatívno
sociálnom centre. Klientom Charity počas Vianočného posedenia
odovzdajú darčeky, ktoré sú im užitočné v zimnom období a celé
posedenie spestria malým kultúrnym programom. Obyvatelia útulku
pre občanov bez domova pri CHSC pripravia vianočné darčeky.
Pripravené Vianočné pozdravy rozdajú pre obyvateľov mesta
Rožňava po svätej omši. Týmto spôsobom občania bez domova
môžu prežívať radosť z darovania a budú môcť pocítiť radosť a
nádej Vianočných sviatkov.
DSS Méta plánuje pre svojich prijímateľov sociálnych služieb - ľudí s
mentálnym postihnutím pripraviť podujatie Naše svetové Vianoce.
Podujatie bude pozostávať z vianočných zážitkových a tvorivých
dielní, pričom 1 dielňa bude predstavovať 1 štát. Každá prevádzka si
pripraví 1 vianočnú dielňu, a tak účastníci spoznajú slávenie
vianočných sviatkov v 5 rôznych štátoch a najlepšie na tom bude, že
účastníci si všetko pripravia sami pre svojich kamarátov - nakúpia
dekorácie, vymyslia štát, pripravia aktivity, výzdobu, hudbu.
Finančné prostriedky budú použité na výtvarno-dekoračný materiál a
potraviny.
Dušan pracuje v obci Klčov ako dobrovoľník v oblasti kultúry a
oblasti sociálne pomoci. Vianočnými aktivitami chce, spolu s
priateľmi, spríjemniť vianočné sviatky občanom obce, ktorí sú
osamote, nebudú tráviť Vianoce s rodinou z rôznych dôvodov,
dôchodcom a sociálne slabším občanom. Celkovo ide okolo 80
občanov obce, ktorí sú osamelí a potrebujú pomoc druhých.
Finančné prostriedky budú použité na nákup potravín a drobných
darčekov pre seniorov.
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36

37

38

39

Erika Drahošová

Erika Horniaková, Mgr.

Erika Katonová

Erika Katonová

Názov projektu

Pomoc v núdzi

Radostnejšie sviatky

Čistota pol života

Voňavé vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Lučenec

Starý Tekov

Uhorské

Uhorské

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Pani Erika sa venuje pomoci ľuďom v núdzi už 13 rokov. V čase
Vianoc by rada potešila manželov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej
finančnej situácií. Manželka sa stará o svojho ťažko chorého
manžela. Z toho dôvodu sa nemôže ani zamestnať. Celý ich
rozpočet smeruje na lieky a rehabilitácie. Na bežné výdavky
domácnosti chýbajú financie, navyše sa im nedávno pokazila
chladnička. Vianočným darom pre túto rodinu by bola chladnička
plná potravín potrebných pre prípravu štedrej večere a pre príjemné
prežitie vianočných sviatkov.

100,00 €

Kúpou hygienických potrieb, drobností do domácnosti a kozmetiky
chce pani Erika Horniaková obdarovať rodinu v hmotnej núdzi z
Levíc, konkrétne starú mamu a jej nepočujúcu vnučku Dominiku.
Nákup hygienických potrieb a návliečok na periny im má odľahčiť ich
ťažkú finančnú situáciu, do ktorej sa tento rok dostali, po tom, čo
náhle zomrela Dominikina mama. Spoločné stretnutie bude
spomienkou na Dominikinu maminu, ktorá už nebude spolu s nimi
pri Štedrovečernom stole.

300,00 €

Pani Erika je sociálnou pracovníčkou v obci Hradište. Pomôcť by
chcela jednej rodine - trom sestrám, z ktorých je jedna slobodnou
matkou. Rodina roky nosí vodu z miestnej studne vo vedrách na
varenie, kúpanie a pranie v rukách. Tento rok si svojpomocne
vykopali studňu na svojom dvore, ktorá ich finančne zaťažila a na
práčku o ktorej už roky snívajú im finančné prostriedky neostali. Pani
Erika by im chcela zakúpiť automatickú práčku pre uľahčenie
udržania čistoty a hygieny v rodine.

250,00 €

Pomoc je určená pre slobodnú matku s troma maloletými deťmi.
Pani Erika by im chcela zakúpiť kombinovaný sporák pre uľahčenie
prípravy pokrmov a pečiva. Teraz na prípravu používajú piecku na
pevné palivo, čo matku značne vyčerpáva a zaťažuje. Matke by sa
tým uľahčila jej práca v kuchyni a mala by viac času na výchovu
svojich synov.
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40

41

42

43

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Názov projektu

Vianoce plné radosti

Teplo Vianoc

Zázračné Vianoce

Zázrak Vianoc

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Deti z Mýtnych Ludan, ktoré by chcela slečna Erika Moháriová
obdarovať na Vianoce, nepoznajú bezstarostné detstvo. Stretávajú
sa so skromnosťou a strádaním, keďže vyrastajú v rodine, ktorá je v
stave hmotnej núdzi a finančnej tiesni. Jaroslavovi venuje športové
oblečenie a školský batoh, aby mal väčšiu radosť pri športovaní.
Matejovi zabezpečí oblečenie. Vianočnými darmi by im chcela
vyčariť úsmev na tvári, vieru v silu vianočného času a vytvoreniu
vianočnej atmosféry v kruhu rodiny.

400,00 €

Slečna Erika Moháriová by rada pomohla štrnásťčlennej skupine
rodín z Mýtnych Ludan, žijúcej v skromných životných podmienkach
jednej domácnosti a finančnej tiesni. Rada by im zabezpečila
vianočný dar vo forme drevených brikiet, prostredníctvom ktorých sa
im podarí vyčariť teplo domova. Zabezpečením tepla na celé zimné
obdobie sa odbremenia rodičia od finančne náročnej položky a deti
sa budú môcť v teple hrať aj učiť.

300,00 €

Slečna Erika Moháriová by rada pomohla päťčlennej rodine, ktorá sa
ocitla v ťažkej životnej situácii s veľmi nízkym príjmom. Matka
poberá invalidný dôchodok v dôsledku nepriaznivého zdravotného
stavu. Otec je poberateľ starobného dôchodku. Vianočným darom
by rada zmiernila pocity chladu a odbremenila rodičov od starostí
ako zabezpečiť teplo pre celú rodinu na niekoľko mesiacov. Deťom
by rada zabezpečila zimné oblečenie. Vianočnými darmi by rada
prispela k vianočnej atmosfére a radosti celej rodiny.

400,00 €

Slečne Erike Moháriovej nie je ľahostajný osud žiadnej rodiny, o
ktorej vie, že sa ocitá v ťažkej životnej situácii a ktorá má nízky
príjem. Rodina pána Tibora sa každoročne trápi so zabezpečením
tepla. Deti túžobne očakávajú príchod Vianoc, tešia sa na darčeky.
Avšak niektorým deťom ostatne počas Vianoc iba smútok v očiach.
Erika by rada zabezpečila pre rodinu p. Tibora tie najkrajšie Vianoce
predovšetkým v teple v kruhu rodiny a radosti v očiach detí.

74

Poradie Názov predkladateľa

44

45

46

47

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Názov projektu

Vianočná nádej pre
Klaudiu

Vianoce pre Klaudiu pomoc, ktorú podáš sa
raz vráti

Úsmev a radosť na
Vianoce

Teplo na Dobogove

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

100,00 €

Slečna Erika by na Vianoce rada pomohla Klaudii, aby aspoň na
sviatky radosti a pokoja nemyslela na svoje trápenie. Klaudia je
mladá žena, ktorá sa dôsledkom životných skúšok dostala na samé
dno. Svoje problémy riešila najhorším spôsobom a dostala sa na
psychiatriu. Pomocou dobrých ľudí sa však z ťažkého dna
odrazila. Nie je možné úplne vyriešiť jej ťažkú životnú situáciu, ale
aspoň prostredníctvom menších darov by posilnila pocit
spolupatričnosti a spríjemnila jej Vianočné sviatky. Rada by ju
obdarovala zimným oblečením a potravinami.

150,00 €

Pani Klaudia sa so svojou rodinou ocitla v stave hmotnej núdze.
Svoje deti vychováva k skromnosti, úcte a pomoci druhým. Často
pani Klaudia nemyslí na seba, ale skôr na iných. Práve z toho
dôvodu by slečna Erika Moháriová chcela myslieť práve na ňu a na
Vianoce jej zabezpečiť nákup potravín na sviatky a prispieť na
darčeky deťom - elektrický holiaci strojček pre najstaršieho syna a
školské potreby pre mladšie deti.

60,00 €

Slečna Erika Moháriová by rada pomohla Monike, ktorá žije so
svojimi rodičmi v Dobogove. Monikini rodičia majú nepriaznivý
zdravotný stav, otec je na invalidnom dôchodku a matka je bez
príjmu. Monika si pre starostlivosť o nich nemôže nájsť zamestnanie
a vykonáva aktivačné práce. Celá rodina je tak vo finančnej tiesni.
Prostredníctvom vianočného daru by slečna Erika rada zabezpečila
potraviny na vianočné obdobie, aby Monika s rodinou mohla prežiť
pokojné a hojné Vianoce.

170,00 €

Rodinu z Dobogova, ktorú slečna Erika Moháriová spoznala je v
stave hmotnej núdze a má nízky príjem, nakoľko pracuje iba pani
Vierka. Každý rok musí zvládnuť zabezpečenie vykurovacieho
paliva, musí šetriť, aby to vedela zabezpečiť a mohla so svojou
dcérou prežiť Vianoce v teple. Vianočným darom ako formou pomoci
by chcela pani Vierku obdarovať briketami, ktoré zabezpečia teplo
domova a pani Vierka bude mať na Vianoce menej starostí.
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48

49

50

51

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Názov projektu

Pomoc pre ťažko
skúšanú rodinu

Vianočný čas pre
rodinu pani Moniky

Vianočný anjel

Pomôžme si navzájom

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

250,00 €

Slečna Erika Moháriová by rada pomohla rodine z Dobogova, ktorá
stratila otca nezmyselnou smrťou v dôsledku problémov, ktoré
nezvládol. Nechal tu svoju manželku a tri deti, ktoré ťažko nesú smrť
svojho najbližšieho a s ktorou sa nedokážu zmieriť. Rodina sa ocitá
v finančnej tiesni. Preto by rada pomohla rodine vianočnými darmi
ako ošatenie, školské potreby a hračky, ktoré deťom nenahradia
otca a jeho lásku, ale aspoň na Vianoce pomôžu zmierniť bolesť zo
straty a prispieť k sviatkom pokoja a radosti.

150,00 €

Rodina z Dobogova, ktorej by slečna Erika Moháriová rada pomohla
práve na obdobie Vianoc má závažné finančné problémy. Sú v
hmotnej núdzi a ich príjem je minimálny. Napriek tomu je pani
Monika hrdá na svoje deti. Prostredníctvom vianočného posolstva
by rada obdarovala rodinu potravinami, prostredníctvom ktorých
pani Monika môže vytvoriť pravú vianočnú atmosféru. Pri spoločnom
posedení u pani Moniky posilní pocit spolupatričnosti a vzájomnej
pomoci.

50,00 €

Rodine z Dobogova, ktorej by slečna Erika Moháriová chcela
pomôcť na Vianoce, má finančné problémy. Rodičia sú
nezamestnaní a ich príjem predstavujú dávky v hmotnej núdzi. Pani
Eva s manželom s tým bojuje denne. Vianoce pre nich boli každým
rokom plné starostí s tým, ako obdarovať svojich najbližších, pretože
majú 3 maloleté deti. Slečna Erika spolu s pani Evou, by rada
obdarovala maloleté deti a to zabezpečením školských potrieb, aby
sa mohli vzdelávať bez starostí. Rodinu pani Evy podporí aj
spoločným vianočným posedením.

120,00 €

Slečna Erika Moháriová by na Vianoce rada pomohla trojčlennej
rodine v Mýtnych Ludanoch. Obaja rodičia majú zdravotné problémy
a v dôsledku svojho nepriaznivého stavu nedokážu pracovať,
poberajú preto dávky v hmotnej núdzi. Pán Dušan napriek ťažkej
životnej situácii rád pomáha iným ľuďom. Pani Erika chce na
Vianoce v pánovi Dušanovi posilniť vieru, že pomoc, ktorú poskytne,
sa mu vráti. Rada by mu venovala vianočný dar vo forme
vykurovacieho paliva a potravín a tým pre jeho rodinu zabezpečila
vianočné teplo a bezstarostné Vianoce.
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Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Moháriová, Mgr.

Erika Vagaská

Názov projektu

Vianočná nádej

Vianočná pomoc

Vianočný balík

Vianočná nádielka

Vianoce pre deti

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Mýtne
Ludany

Hatalov

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Slečne Erike Moháriovej nie je ľahostajný ani osud pani Jolany,
ktorá sa so svojou rodinou ocitá v ťažkej životnej situácii. V
domácnosti vyrastajú dve maloleté deti. Práve z toho dôvodu by
slečna Erika obdarovala rodinu vianočným darom vo forme
drevených brikiet, aby počas sviatočných dní aspoň na chvíľu
zabudli na trápenie a mohli spoločne prežiť pokojné a radostné
Vianoce.

200,00 €

slečna Erika Moháriová by rada darovala vianočný dar rodine z
Mýtnych Ludán. Otec rodiny má závažné psychiatrické problémy, je
na invalidnom dôchodku, matka nemá žiaden príjem. Vychovávajú
spolu maloletú dcéru. Zabezpečením vykurovacieho paliva na zimné
obdobie, by sa odbremenila rodina od veľkej starosti aj finančnej
položky v rodinnom rozpočte.

60,00 €

slečna Erika Moháriová pozná rodinu, ktorá v skromných bytových a
finančných podmienkach vychovali s láskou sedem detí. Teraz už
pani Margita žije v spoločnej domácnosti so svojím manželom a
jedným synom. Aj keď už jej deti majú svoje rodiny, radi sa vracajú
do rodičovského domu k svojím rodičom. Pre pani Margitu by slečna
Erika rada odovzdala vianočný balík plný potravín, aby počas
Vianoc mohli byť spolu ako jedna súdržná rodina.

50,00 €

Pani Helena z Mýtnych Ludán doplatila na svoju nevedomosť
dôsledkom exekučného konania. Zo svojho dôchodku musí hradiť
režijné náklady, náklady na lieky a zostane jej malá časť dôchodku
na živobytie. Potravinami na vianočné sviatky by slečna Erika
Moháriová rada pomohla pani Helene uľahčiť bremeno tejto situácie,
aby prežila svoju pokojnú jeseň života aj počas vianočných sviatkov
a zároveň aby sa nemusela trápiť s tým, ako vytvorí pravú vianočnú
atmosféru so všetkým čo k tomu patrí.

270,00 €

Pani Zuzana a jej 5 detí vo veku od 18 mesiacov do 10 rokov žijú vo
veľmi skromných a ťažkých podmienkach. Jedno z detí - 5 ročný
Jarko je nepočujúci. Kúria tuhým palivom a chýbajú im základné
veci. Pani Erika sa rozhodla obdarovať ich drevom, ktoré v tomto
čase súrne potrebujú, trvanlivými potravinami a nevyhnutnými
vecami pre deti. Táto materiálna pomoc je pre nich nutná zvlášť
teraz v predvianočnom čase, aby pocítili teplo domova o čosi
štedrejšie.
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58

59

60

Erika Vagaská

Eva Eliášová

Eva Jančušková, Mgr.

Eva Kňažníková

Názov projektu

Vianoce bez mamky

Skloň sa k nám

Vianoce ako doma

Vianočný splnený sen

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Hatalov

Zlaté
Moravce

Liptovský
Ondrej

Mojmírovce

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

248,00 €

Pani Erika z Hatalova by chcela pomôcť štyrom deťom, ktorým pred
necelým mesiacom zomrela mamka. Napriek veľmi ťažkej a smutnej
rodinnej situácii naďalej statočne bojujú so životom. Pomoc spočíva
v zadovážení palivového dreva pre rodinu na dlhší čas, nakúpení
oblečenia pre deti a obdarovanie balíčkom so sladkosťami.
Naplnením projektu by im chcela pomôcť zmierniť stratu, ktorá sa
nedá ničím nahradiť.

150,00 €

Pani Helenka je vo veľmi ťažkej životnej situácii, keď jej blízka
rodina a priatelia neprejavujú záujem o jej osud. Útulok pre
bezdomovcov, exekúcie, zrážky z dôchodku, to všetko postihlo túto
láskavú a dôverčivú ženu. Pani Eva zo Zlatých Moraviec by jej
chcela vyjadriť vďaku a obdarovať ju základným čistým ošatením,
ktoré by patrilo len jej. Takýmto spôsobom by sa chcela pani
Helenke, ktorá nemala toľko šťastia v živote, odvďačiť, povzbudiť a
priniesť radosť do života v predvianočnom čase.

300,00 €

Pani Eva by chcela vytvoriť príjemnú domácu atmosféru Vianoc pre
ľudí bez domova využívajúcich služby nocľahárne v Liptovskom
Mikuláši. Zámerom je využiť priestor, ktorý klienti poznajú a vniesť
doň čaro a pokoj Vianoc. Ľudí bez domova bude pri príchode do
nocľahárne čakať prekvapenie v podobe vianočnej výzdoby,
sviatočného jedla a malej drobnosti. Okrem toho budú mať uhradený
nocľah počas troch sviatočných nocí. Pani Eva tým chce spríjemniť
vianočné obdobe ľuďom bez domova a vytvoriť domáci priestor na
zmiernenie pocitov osamelosti.

100,00 €

Pán Karol má 79 rokov. Už sedem rokov žije sám ako vdovec.
Poberá iba starobný dôchodok a po zaplatení poplatkov mu zostáva
iba na živobytie. Pani Eva z Mojmíroviec by chcela pánovi Karolovi
splniť jeho vysnívaný sen, mať na Vianoce doma svoje deti a
vnúčatá a sedieť s nimi za jedným sviatočným stolom. Pre splnenie
tohto sna by ho chcela obdarovať štedrou večerou. Financie budú
použité na nákup potrebných surovín a vianočného stromčeka s
ozdobami.
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61

62

63

64

Eva Kuklová, Mgr.

Eva Murančanová

Eva Murančanová, Mgr.

Eva Okšová, Mgr.

Názov projektu

Vianočné prekvapenie

Koláčiky od Ježiška

Vianoce s úsmevom

Aj my sa chceme páčiť

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Nitra

Banská Belá

Banská Belá

Prašice

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Pani Eva Kuklová by chcela prispieť k návratu pána Miroslava do
spoločenstva ľudí, ktorí majú reálny záujem žiť usporiadaným a
plnohodnotným životom a nevrátiť sa na ulicu. Pre tento návrat
potrebuje vlastnú obuv a ošatenie, ktoré v súčasnosti nemá a
odmieta preto chodiť von. S vlastnými šatami sa bude zlepšovať aj
jeho vzťah ku členom komunity a v neposlednom rade aj jeho
sebavedomie, keď sa nebude musieť obmedzovať, lebo si nemá čo
obliecť a konečne bude mať na seba aj niečo svoje vlastné a hlavne
nové.

190,00 €

Vôňa škorice, vanilky, vianočných perníkov neodmysliteľne patrí k
Vianociam. Pani Eva z Banskej Belej si želá, aby tento rok vôňa
vianočného pečiva naplnila i domov piataka Jurka a jeho starej
mamy. Jeho rodičia sa oňho od narodenia nestarajú a tak je jeho
jedinou rodinou starká. Pani Eva by ich rada obdarila novou rúrou,
keďže tá stará im už doslúžila a starkej dôchodok na kúpu novej
nevystačuje. Vďaka novej rúre si rodinka bude môcť vychutnať
"koláčiky od Ježiška" a osladiť si vianočné sviatky.

200,00 €

Pani Eva Murančanová chce pomôcť Ľubkovi z Kozelníka, ktorý sa
od narodenia musí zmierovať nielen so zdravotnými problémami
svojich rodičov, ale najmä s neľahkou finančnou a sociálnou
situáciou, v ktorej rodina žije. Jeho rodičia sú postarší invalidní
dôchodcovia, odkázaní na pomoc od štátu a dobrých ľudí. Rodina
nemá vlastné bývanie, žijú v jednej izbe rodinného domu svojich
príbuzných, ktorú obývajú všetci traja. Pani Eva Ľubkovi chce
Ľubkovi zakúpiť nové zimné oblečenie a zimnú obuv.

110,00 €

Pani Okšová zo zariadenia sociálnych služieb v Topoľčanoch by
rada obdarovala dve klientky Simonu a Júliu, ktoré napriek svojmu
mentálnemu hendikepu majú svoje tínedžerské túžby. Tento rok v
predvianočnom čase dostanú darček vo forme zážitku z návštevy
kaderníctva a kozmetiky. Zvýši sa ich sebavedomie a situácia im
prinesie nové sociálne skúsenosti.
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65

66

67

68

Eva Raffajová, PaedDr.

Eva Salvová, Mgr.

Eva Salvová, Mgr.

,,Fénix", Zariadenie sociálnych
služieb Levice

Názov projektu

Ako chutia Vianoce

Čaro okamihu

Okamih radosti

Plameň ľudskej
blízkosti

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Kežmarok

Ozdín

Ozdín

Levice

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

225,00 €

Učiteľka z miestnej základnej školy predložila žiadosť pre 30 detí z
rómskej osady v Ľubici. Čaká ich spoločné pečenie medovníkov,
zdobenie, návšteva vianočných trhov, výroba vianočných darčekovvianočné dielne na Kežmarskom hrade. Z finančného dar bude
zakúpený materiál na výrobu medovníkov a tvorivé dielne.

170,00 €

Pani Eva z Málinca chce aspoň trošku uľahčiť zakúpením hrazdy
nad posteľ život rómskej rodine, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej
situácii. Zmenil sa im život po úraze otca rodiny. Zostal imobilný a je
plne odkázaný na pomoc svojej manželky a detí. Zápasia každý deň
a finančné prostriedky výrazne chýbajú. Preto by im chcela tiež
spríjemniť vianočné sviatky zakúpením potravín na varenie a
pečenie, aby im na štedrovečernom stole nič nechýbalo.

150,00 €

Sociálna pracovníčka chce pomôcť mladej rómskej rodine z Ozdín.
Sleduje ich životný príbeh a vie, že sa statočne brodia nemalými
zdravotnými problémami, ktoré si vyžadujú nemalé finančné
prostriedky na ich liečbu. Preto im chce darovať vianočný darček vo
forme vitamínových doplnkov, ktoré podporujú zlepšenie ich
zdravotného stavu. Tiež by ich chcela potešiť kúpou vianočného
pečiva a koláčov, ktoré ku sviatočnému stolu patria. Čarovnú
atmosféru vytvoria deti z obce milými koledami pri odovzdávaní
darčekov.

200,00 €

Klienti žijúci v zariadení sociálnych služieb Fénix v Leviciach sú
prevažne v dôchodkovom veku a práve počas vianočných sviatkov
môžu pociťovať osamelosť, smútok zo straty blízkych ľudí a svojich
chorôb. Nákupom materiálu na výrobu svietnikov, ktorými by sa
zapálil plamienok spolupatričnosti a dobrej nálady pri štedrej večeri
by sme chceli podporiť hlavne radostnejšie prežívanie Vianoc ľudí,
ktorí ho už nemôžu tráviť so svojou rodinou ako väčšina z nás, a
zároveň by sa pri ich výrobe podporovala jemná motorika, pocit
sociálneho začleňovania, aktívne vyplnenie voľného času a
udržiavanie psychického elánu.
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69

70

71

72

Hanka Vorobjov

Helena Katonova

Chránené bývanie, domov
sociálnych služieb a
špecializované zariadenie
Betonika, Pstruša

Ida Hantabálová

Názov projektu

Mesto

Cirkus na Mokrohájskej Bratislava

Bezpečné sviatky

Anjelske Vianoce

Sama bez nohy

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Chanava

Detva

Prievidza

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

280,00 €

Projekt Cirkus Kus na Mokrohájskej je určený tínedžerom a mladým
ľuďom s fyzickým postihnutím, ktorí trávia prvé tri týždne
Vianočného adventu ďaleko od domova v internáte strednej
odbornej školy pri Inštitúte pracovnej rehabilitácie občanov v
Bratislave. Darkyňa Hanka by prostredníctvom divadelného
predstavenia a divadelného workshopu umožnila viacerým žiakom
prvýkrát zažiť divadlo a vyskúšať si vlastné herecké, žonglérske a
akrobatické schopnosti. Cirkus Kus sa stane vianočnou celo
internátnou akciou, ktorá utuží kolektív, posilní sebavedomie žiakov
a ich záujem zúčastňovať sa aj iných návštev divadla. Jedným z
najväčších prínosov bude, že sa internát stane pre žiakov ešte
príjemnejším domovom.

190,00 €

Pani Helena chce obdarovať rodinu Vargovú, kde matka ako aj
dcéra sú zdravotne postihnuté. Kúpou nového kombinovaného
sporáka by nielen uľahčila každodenný život matky, ktorá kvôli svojej
chorobe- cukrovke- každý deň pripravuje teplú stravu, ale zároveň aj
prispela k bezpečným sviatkom, keďže starý sporák už dosluhuje.
Vďaka tomuto daru by mohla matka pripraviť Vianočnú večeru pre
svoju dcéru v bezpečných podmienkach.

300,00 €

V Chránenom bývaní, domove sociálnych služieb a špecializovanom
zariadení Betonika na Pstruši žije 22 prevažne mladých ľudí s
mentálnym, duševným a kombinovaným postihnutých, a hlavne
skvelých ľudí, ktorým by chcela zamestnankyňa zariadenia so
svojimi kolegami pripraviť štedré Vianoce. Z financií zabezpečia
nákup darčekov, ktoré vyberú z listov Ježiškovi. Tie klienti dostanú
počas vianočného posedenia, kde odprezentujú aj nacvičený
program pre svojich blízkych, ktorí ich v tomto čase navštevujú.

150,00 €

Pani Ida je učiteľka na dôchodku, ktorá by rada obdarovala svoju
bývalú kolegyňu Darinku, osamelú staršiu pani dlhodobo trpiacou
sklerózou multiplex. Nedávno prišla o nohu a je pripútaná na
invalidný vozík, čo jej znemožňuje opustiť jej byt. Pani Ida ju
pravidelne navštevuje. Za získané prostriedky jej nakúpi potraviny,
stromček a vianočné darčeky - termo oblečenie a vlnenú deku. So
svojou rodinou jej ozdobí stromček, pripraví Štedrovečernú večeru a
slávnostne odovzdá darček.
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73

74

75

76

Ildikó Belová

Ivana Fafraková, Ing.

Ivana Kováčiková, Bc.

Ivana Lechanová

Názov projektu

Voňavá Vianočná
kapustnica

Stužková pre
spolužiaka

Ako to bolo kedysi

Vyčaruj teplé Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Lučenec

Rožňava

Divín

Topoľa

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Zámerom projektu pani Ildikó z Lučenca je spríjemnenie vianočných
sviatkov ľuďom, ktorí sa nachádzajú v náročnej životnej situácii.
Klientom útulku, ktoré prevádzkuje OZ Za dôstojný život, spolu 18
rodinám, ktoré prišli o svoj domov, týraným matkám s deťmi či
osamelým seniorom chce zabezpečiť krajšie prežitie vianočných
sviatkov realizáciou jedného vianočného popoludnia prípravou a
varením kapustnice a následne príjemným posedením v kruhu
svojich blízkych a priateľov.

250,00 €

Žiaci a žiačky Obchodnej akadémie v Rožňave spolu so svojou pani
učiteľkou Ivanou Fafrakovou, by radi pomohli svojmu spolužiakovi
Jankovi z Gemerskej Panice. Janko je priateľský a múdry chlapec,
ktorý vždy ochotne spolužiakom pomôže. Vedia, že Janko je v
ťažkej finančnej situácii, pretože sú 5-členná rodina s malým
dojčaťom. Keďže mu to jeho situácia neumožňuje, rady by mu
zaplatili stužkovú a oblek, aby mohli tento výnimočný čas prežiť
spoločne a odvďačiť sa mu za doterajšiu pomoc.

145,00 €

Zamestnanci denného stacionára by radi pripravili pre svojich
klientov deň plný spomienok na predvianočné chvíle. Spoločne si
upečú vianočné koláče, uvaria vianočnú kapustnicu, vyzdobia
vianočný stromček a utkajú vianočný obrus na krosnách. Pritom
všetkom by sa spievali vianočné piesne a koledy. Spríjemniť pekné
chvíle im prídu deti z detského folklórneho krúžku Divínček, ktoré im
zatancujú a zavinšujú. Financie budú využité na nákup potravín a
materiál na tkanie.

100,00 €

Pani Ivana pracuje v zariadení sociálnych služieb, kde sú klienti
odkázaní na celodennú starostlivosť. Rada by vyčarovala teplé
Vianoce pánovi Jaškovi, ktorého nikto nenavštevuje. Pán Jaško je
veľmi šikovní v maľovaní a kreslení, preto by ho na Štedrý deň
obdarovala maliarskym stojanom s maliarskymi a kreatívnymi
potrebami. Pán Jaško bude môcť svojou maliarskou tvorbou tešiť
ďalších ľudí žijúcich v zariadení sociálnych služieb a získa pocit, že
niekomu predsa len na ňom záleží.
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77

78

79

80

Ivana Lechanová

Ivana Lechanová

Ivana Vojtašeková

Ivana Zimenová, Mgr.

Názov projektu

Rozžiar oči láskou

Splň sen blízkemu

Nech sa radosť v
očiach ligoce

Zažnime nádej

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Topoľa

Topoľa

Vyšný Orlík

Višňové pri
Žiline

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Manželia Karchovci sú bezdetný pár, ktorý pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav trávia jeseň života v zariadení pre seniorov, kde
pracuje pani Ivana. Sú veľmi skromní, takmer celý ich dôchodok
pokrývajú náklady na pobyt a lieky a tak im pani Ivana chce pomôcť
a ušetriť peniaze. Chce im rozžiariť oči láskou a urobiť Vianočný
košík s drogériou, vitamínmi a výživovými doplnkami, objednať
predplatné krížoviek na každý deň, zakúpiť posteľnú súpravu, deky
a rádio s CD mechanikou. Týmito darmi im ušetrí náklady, pomôže
pri trénovaní pamäte, zútulní izbu a prispeje ku kvalitnejšiemu životu
v zariadení.

70,00 €

Pán Savary je 66 - ročný slobodný muž, ktorý žije v zariadení pre
seniorov, kde pracuje aj pani Ivana. Predtým žil s bratom na chate,
ktorá vyhorela a brat zahynul. Preto je teraz v zariadení. Pani Ivana
ho chce potešiť zakúpením záhradníckeho náradia, čím prispeje ku
zlepšovaniu jeho kondície a života v zariadení a splní mu jeden z
jeho snov. Zároveň mu chce urobiť Vianočný košík s potravinami a
kozmetikou, čím mu ušetrí peniaze. Darčekom mu urobí krásne
Vianoce a pripomenie čaro Vianoc.

400,00 €

Projekt pani Ivany z Vyšného Orlíka, do ktorého zapojí aj svojich
žiakov, je určený rodinám v zariadení DORKA, n.o. Za ich
statočnosť a úsilie v riešení a zvládaní neľahkej situácie im spoločne
pripravia popoludnie plné hier a tvorivej práce s prekvapením na
záver. Cieľom je, aby rodiny aj napriek zlým životným skúsenostiam
neprestali veriť v dobro a magickú moc Vianoc. Financie využije na
vianočnú výzdobu, spoločenské hry, kreatívny materiál, potraviny na
prípravu sviatočnej večere a drobné darčeky.

250,00 €

Pani Ivana Zimenová vytvorí pre 25 osamelých, opustených či
chorých seniorov balíčky z ovocia, pár dobrôt a priloženej sviečky.
Zlepší tak náladu, poteší ducha i telo a celkom zmení atmosféru v
ich domovoch vo Višňovom pri Žiline. Malý plamienok môže zažnúť
nádej aj tam, kde panovala beznádej a smútok. Rovnako môže
motivovať rodiny žijúce v hojnosti a dostatku, aby sa podelili a
navštívili zabudnutých príbuzných a priateľov. Lebo práve o tom sú
Vianoce.
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81

82

83

84

85

Iveta Vargicová, Mgr.

Ján Kovarčík, Ing. , MBA

Ján Maďar

Ján Štefkovič

Jana Fajčíková

Názov projektu

Talent bez hraníc

Vianočný darček

Mesto

Rimavská
Sobota

Nitra

Vianočný futbalový sen Lovinobaňa

Spoločné chvíle s
úsmevom

Voňavé Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Topoľčany

Sliač

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Pani Vargicová je pracovníčkou Komunitného centra vo Vrbovciach
a chce darovať sociálne znevýhodneným rodinám v komunite
Vrbovce a Veľké Teriakovce pestrý deň. Predvianočný zážitok plný
prekvapení, tvorenia, súťaží a zábavy. Okrem chutného
občerstvenia budú k dispozícii tvorivé dielne na predvianočné
pečenie a výrobu ozdôb a vianočných dekorácií. Hlavným bodom
celého dňa bude súťaž v hľadaní talentu bez hraníc.

70,00 €

Pán Ján z Nitry by rád obdaroval vianočným darčekom pána
Michala, ktorý bol bez domova a rodiny a od roku 2002 je klientom
Zariadenia sociálnych služieb "Borinka" v Nitre. Jedinou jeho rodinou
sú zamestnanci zariadenia a dobrovoľníci. Pán Michal má veľmi
nízky dôchodok, chýba mu základné ošatenie a o možnosti kúpenia
si nejakej maškrty už nemôže byť ani reči. Je to skromný, nenáročný
a mimoriadne vďačný človek, preto mu pán Ján nakúpi a daruje
potrebné oblečenie.

240,00 €

Mladý muž Ján pracujúci ako opatrovateľ v Dennom stacionári
Alžbetka v Lučenci by rád pomohol zdravotne ťažko postihnutým
klientom tohto zariadenia. Prostredníctvom nákupu spoločného
darčeka, stolného futbalu, ich nielen poteší počas vianočných
sviatkov, ale pomôže im pri zlepšovaní jemnej a hrubej motoriky,
pohybových schopností, lepšej tímovej kooperácii. Spoločne s
ďalšími zamestnancami im vytvoria miestnosť, kde sa budú môcť
venovať tomu, čo ich baví, nadobúdať pocit užitočnosti, potrebnosti
a spolupatričnosti.

140,00 €

Pán Ján by chcel obdarovať 11 klientov s mentálnym a telesným
postihnutím v ZSS Harlekýn v Topoľčanoch, ktorých pravidelne
navštevuje. Urobiť radosť by im chcel darovaním jednoduchých
spoločenských hier a CD, čím im spríjemní vianočné sviatky a
obohatí ich voľný čas.

300,00 €

Pani Jana by rada obdarovala osamelých rodičov s deťmi, žijúcich v
zariadení Dorka, n.o. vo Zvolene, ktorých príjem sotva pokryje
nevyhnutné výdavky. Zároveň by im chcela sprostredkovať "vôňu
Vianoc" a pomôcť pri nákupe potravín na prípravu vianočných jedál
a prípravu medovníkov. Finančné prostriedky budú použité na nákup
potravín pre 6 rodín.
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86
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88

89
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91

Jana Micháliková

Jana Micháliková

Jana Micháliková

Jana Micháliková

Jana Micháliková

Jana Micháliková

Názov projektu

Bez strachu

Traja bojovníci

Majú obdiv...

Prvé Vianoce bez ocka

Miško "neveselý"

Keď šikanovanie bolí

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Detva

Detva

Detva

Detva

Detva

Detva

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

256,00 €

Pani Jana by chcela pomôcť skromnej rodine, ktorá sa ocitla v
ťažkej životnej situácii a nemôžu si dovoliť zabezpečiť základné
potreby. Rada by im zakúpila potraviny a teplé oblečenie pre syna a
dcéru rodiny. Wellnes, ktoré si v žiadnom prípade nemôžu dovoliť
bude potvrdením, že čas Vianoc bude mať i pre túto rodinu
výnimočnú chuť.

250,00 €

Pani Jana Micháliková by rada obdarovala starkú, ktorá sama
vychováva troch súrodencov od svojej dcéry v obci Hriňová. Dvaja
chlapci si navyše vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu
zdravotných problémov. Pani Jana by tejto starostlivej starkej chcela
pomôcť v neľahkej životnej a finančnej situácií a obdarovať ich
potravinami, zimným oblečením pre deti a kaderníčkou pre starkú.

105,00 €

Pani Jana Micháliková chce pomôcť ZŤP manželom Ivanovi a
Lenke z Detvy, ktorí vychovávajú dvojročného syna Martinka.
Situácii rodiny nie je jednoduchá nielen kvôli ich zdravotnému stavu,
ale aj náročnej finančnej situácií a preto by im pani Jana rada na
Vianoce prilepšila nákupom potravín a hygienických potrieb.

295,00 €

Pani Jana Micháliková by rada pomohla mladej vdove s trojročnými
dvojičkami z Liptovského Hrádku, ktorá bude tráviť prvé Vianoce bez
manžela a otca svojich detí. Pomoc by spočívala v nákupe potravín
na vianočný stôl, kúpe posteľnej bielizne, paplóna a vankúša a tiež
troch masáží pre mamu detí na zrelaxovanie sa.

145,00 €

Pani Jana Micháliková by rada obdarovala matku so synom a
dcérou, ktorí museli odísť z domu pre agresivitu otca. Rodina sa
nachádza v zlej finančnej situácií a preto by pani Jana túto ťažko
skúšanú matku s deťmi potešila potravinami na vianočný stôl,
zimným oblečeným a darčekom pre Miška a kozmetikou pre mamu s
dcérou.

150,00 €

Pani Jana Micháliková by rada obdarovala chlapca, ktorý v triede na
základnej škole prežíva ťažké chvíle, vydeľovanie spolužiakmi, čo
mu spôsobuje strach sprevádzaný až zdravotnými problémami. Na
prípade sa síce intenzívne pracuje, no chlapec sníva o kolieskových
korčuliach a preto by mu pani Jana rada splnila práve tento jeho sen
a zakúpila kolieskové korčule pre neho a jeho sestru.
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92

93

94

95

Jana Šuvadová

Jana Torhanova, Mgr.

Jana Tráčová, Libuša
Ocelková, Katarína Švecová

Jana Vreštiaková

Názov projektu

Pokryváčske vianočné
oblátky

Dúhový sen

Obdarované Vianoce

Vianočný stromček
rastu

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Dolný Kubín

Medzilaborce

Veľká Maňa

Hriňová

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

350,00 €

Pani Jana Šuvadová by rada obnovila tradíciu pečenia
pokrývačských vianočných oblátok, ktoré by sa piekli počas troch
dní a primárne by obohatili životy vdovcom a vdovám v obci
Pokryváč. Nešlo by iba o príležitosť priblížiť tradičné pečenie
vianočných oblátok, a tak spojiť staršiu a mladšiu generáciu, ale tiež
o nesenie posolstva istej spolupatričnosti. Niet lepšieho daru ako
spoločne strávený čas a ešte ten predvianočný, kedy by naozaj nikto
nemal zostať sám. Finančné prostriedky budú použité na nákup
surovín potrebných na výrobu oplátok a malého občerstvenia.

40,00 €

Pani Jana Torhanová je sociálnou pracovníčkou a rada by
obdarovala klientku centra sociálnych služieb v Kalinove. Bijka je na
invalidnom dôchodku a veľmi rada vyrába náramky a náhrdelník z
korálok. Pani Jana jej preto chce obstarať zásobu koraliek, aby sa
mohla svojej záľube venovať nielen po sviatkoch, ale aj počas
nasledujúceho roka.

360,00 €

Neformálna skupina by rada obdarovala 180 seniorov zo Zariadenia
sociálnych služieb "VINIČKY" v Nitre. Štedrá večera, vianočný
stromček, voňavé vianočné pečivo, koledy - to všetko bude tradične
pripravené pre všetkých obyvateľov zo zdrojov zariadenia. Členky
neformálnej skupiny spolu s piatimi dobrovoľníkmi budú rozdávať
darčeky - balíčky tým, na ktorých sa často zabúda. Spolu si
zaspievajú koledy, rozbalia darčeky a tým umocnia čaro prežitých
Vianoc. Financie budú využité na nákup drobných darčekov pre
seniorov.

220,00 €

Pani Jana by rada vyčarila úsmev na tvári deťom zo IV. výchovnej
skupiny Detského domova Hriňová a dopriala im zažiť výnimočný
deň na vianočných trhoch v Bratislave. Cieľom je nielen zažiť
atmosféru vianočného jarmoku, zakúpiť darček a obdarovať ním
spolubývajúceho chovanca, ale hlavne naučiť deti prosociálnemu
správaniu. Deti sa zapoja do zaujímavej vianočnej aktivity a budú
konať dobro voči svojmu kamarátovi. Za každý dobrý skutok zavesia
ozdobu na stromček. Finančný príspevok bude použitý na cestovné
a malé darčeky.
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96

97

98

99

Janka Šuchaňová

Jarmila Dragulová

Jarmila Krošláková, Mgr.

Jarmila Prelichová, Mgr.

Názov projektu

Vianoce pre každého

Snívanie o Vianociach

Mesto

Polomka

Prievidza

Vianočné tvorivé dielne Topoľčany

Štedrovečerný stôl

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Slovinky

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Pani Janka Šuchaňová chce s pomocou kolegov a samotných
klientov v sociálnom zariadení pre ľudí bez domova v Brezne
svojpomocne pripraviť sviatočnú večeru a klientom zariadenia
odovzdať malé darčeky. Cieľom žiadosti Vianoce pre každého je aby
na Vianoce nikto z nich nezostal sám a spoločne prežili Vianoce a
všetko čo k nim patrí. Z finančných prostriedkov budú zakúpené
potraviny a drobné praktické darčeky.

280,00 €

Pani Jarmila Dragulová chce pomôcť štyrom deťom so zdravotným
znevýhodneným a ich rodinám, ktoré dlhodobo žijú v sociálne
slabom prostredí v okrese Prievidza. Deťom plánuje zakúpiť zimné
oblečenie alebo obuv, menšie praktické darčeky ako ponožky,
spodné prádlo, pančušky, rukavice, prípadne knihy a spoločenské
hry. Okrem toho do každej rodiny daruje aj balíček vianočných
potravín a hygienických potrieb.

150,00 €

Pani Jarmila pracuje ako špeciálna pedagogička. Finančné
prostriedky by rada použila na zakúpenie výtvarných a kreatívnych
pomôcok na Vianočné tvorivé dielne. Pracovníci ZSS "Harlekýn"
Topoľčany a dobrovoľníci v priebehu mesiaca december pripravia
pre 20 ľudí s mentálnym postihnutím zo ZSS v pôsobnosti NSK
stretnutie na Vianočných tvorivých dielňach - darčeky, ktoré tu
vytvoria potešia na Vianoce kamarátov v rôznych ZSS.

100,00 €

Mlada učiteľka chce pomôcť dôchodcovi zo Svitu stráviť
plnohodnotne Vianočné sviatky. Pán Otto ovdovel veľmi mladý. Sám
sa staral o 2 neplnoleté deti. Dnes práve on potrebuje pomoc a
starostlivosť iných, trpí rôznymi zdravotnými problémami a z nízkeho
dôchodku si nedokáže zaobstarať lieky a všetko, čo na
štedrovečerný stôl patrí. Táto finančná pomoc na zakúpenie potravín
pre pána Otta by mu mala pomôcť prežiť krásne a štedré Vianoce.
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100

101

102

103

104

Jarmila Prelichová, Mgr.

Jarmila Prelichová, Mgr.

,,JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie
sociálnych služieb Levice

,,JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie
sociálnych služieb Levice

Jozef Brigan

Názov projektu

Štedré Vianoce

Teplo v domove

Domček pre Mirku

Vianočné prekvapenie
pre Mareka

Jedinečný vianočný
zážitok

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Slovinky

Slovinky

Levice

Levice

Uzovska
Panica

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

400,00 €

Pani Jarmila chce kúpou potravín na prípravu večere a koláčov
počas Vianoc ako aj kúpou darčekov potešiť dve rodiny, ktoré sa
nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi. Z Krompách je rodina s
tromi deťmi, ktorá spolu so starými rodičmi žije v spoločnej
domácnosti. Rodičia majú zdravotné problémy. Druhá rodina je z
Vojkoviec, kde obaja rodičia sú nezamestnaní. Tohtoročné Vianoce
budú aj vďaka darčekom od pani Jarmily o radosti, šťastí,
spokojnosti a požehnaní.

200,00 €

Pani Jarmila kúpou brikiet chce uľahčiť pre pána Imricha z Kaľavy
prípravu na vykurovaciu sezónu. Rodina pána Imricha sa dostala do
finančnej tiesne pre jeho zdravotné ťažkosti. Vykurovanie drevom
nie je vhodná alternatíva, keďže prašnosť a piliny môžu ohroziť jeho
zdravotný stav.

110,00 €

Jeseň života je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v
Nitrianskom kraji. Pracovníci strediska v Leviciach by chceli svojej
najmladšej klientke Mirke obstarať detský domček. Mirka sa rada hrá
a potrebuje svoj osobný priestor. Väčšina klientov zariadenia je v
seniorskom veku, preto by detský domček Mirke poskytol súkromie
a miesto na hry.

150,00 €

Pani Renátka, klientka zariadenia sociálnych služieb v Nitre, chce
obdarovať vianočným darčekom svojho syna Mareka, ktorý je v
pestúnskej starostlivosti z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného
stavu. Chcela by mu darovať oblečenie, futbalovú loptu,
spoločenskú hru a encyklopédiu, aby vedel, že na neho stále myslí,
že je pre ňu dôležitý a má ho rada.

300,00 €

Pán Jozef Brigan by rád spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z
pastoračného centra vo Veľkom Blhu pripravil jedinečný vianočný
zážitok pre približne sto rómskych deti z dedín Veľký Blh,
Padarovce, Slizké, Lipovec, Španie Pole, Sása, Rybník v podobe
vianočného obeda. Tieto deti pochádzajú z veľmi smutných
rodinných podmienok, Vianoce doma neslávia, spoločne nezvyknú
stolovať, nemajú doma stromček a ani darček od rodičov nedostanú.
Takáto oslava Vianoc bude pre deti jedinečným spoločným
zážitkom.
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105

106

107

108

Judita Godžáková

Júlia Salašová, Mgr.

Július Radič

Juraj Danis

Názov projektu

Šperkárky z útulku

Vždy je nádej

Vianočné pohladenie

Mesto

Banská
Bystrica

Brezno

Kokava nad
Rimavicou

Vianočný relaxačný vak Prasice

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Pani Judita Godžáková by rada obdarovala mladé ženy z Domu sv.
Vincenta v Banskej Bystrici, ktoré majú záujem o výrobu drôtených
predmetov. Mnohé tieto ženy majú iba základné vzdelanie, sú bez
práce, sú invalidné dôchodkyne, majú zdravotné problémy a
zdržiavajú sa v Dome sv. Vincenta takmer celý deň, izolované od
vonkajšieho sveta. Pani Judita počas decembrových stretnutí naučí
tieto ženy ako si vyrobiť drôtené šperky na Vianoce, ktoré by potešili
ich samotné aj ich kamarátky. Finančné prostriedky budú použité na
sadu šperkárskych kliešťov, korálky a drôt podľa vlastného výberu
žien.

250,00 €

Pani Júlia Salašová je rehoľná sestra a chce pomôcť osamelej
matke, pani Ľudmile, ktorá bola v minulosti týraná manželom a jej
maloletej dcérke. Dcérka ako aj pani Ľudmila majú zdravotné
problémy a zároveň sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácií. Pani
Júlia chce matku s dcérou potešiť nákupom potravín a ovocia na ich
vianočný stôl a tiež zakúpeným drobných kuchynských spotrebičov,
ktoré si bežne nemôžu dovoliť zakúpiť.

250,00 €

Pán Július Radič svojou žiadosťou Vianočné pohladenie chce spolu
s ďalšími dobrovoľníkmi z komunitného centra pripraviť
predvianočný večer pre starších a osamelých občanov v meste
Lučenec, ktorým deti z miestnej Základnej školy spríjemnia vianočné
popoludnie kultúrnym programom a vianočnými koledami.
Spoločným vianočným posedením s občerstvením a odovzdaním
vianočných vitamínových balíčkov umožnia prežiť prekrásne
Vianoce i spoločný čas, osamelým ľuďom na ktorých sa často
zabúda.

220,00 €

Pán Juraj Danis by rád obdaroval Petra a jeho dvoch kamarátov,
ktorí sú klientmi a obyvateľmi ZSS Harlekýn v Topoľčanoch,
rehabilitačno-relaxačnými sedacími vakmi. Takýmto Vianočným
darčekom chce potešiť dušu mladých mužov s mentálnym a
telesným postihnutím a napomôcť im k spoločnému relaxovaniu a
zmysluplnému tráveniu voľného času.
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109

110

111

112

Juraj Olšiak

Juraj Olšiak

Katarína Čarnogurská a
manžel Ján

Katarína Čarnogurská a
manžel Ján

Názov projektu

Vianoce po celý rok

Prekvapenie pre
Rozprávkový dom

Aj šediny dokážu
zažiariť?

Ocko je pre nás
všetkým

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Lučenec

Lučenec

Veľká
Franková

Veľká
Franková

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Pán Juraj Olšiak by chcel obdarovať skupinu desiatich detí, ktorá je
umiestnená v Detskom domove vo Vidinej. Rád by im pripravil
vianočné balíčky s pochutinami a ovocím, ďalej zakúpil suroviny na
pečenie a zdobenie vianočného pečiva, nakoľko deti sú veľmi
šikovné a rady pečú. Zároveň by im chcel uhradiť predplatné na
ročník detských časopisov a časopisov pre tínedžerov.

120,00 €

Pán Juraj Olšiak chce doniesť radosť, štedrosť a prekvapenie
obyvateľom takzvaného Rozprávkového domu v Lučenci. Dom
obývajú štyri generácie rodiny rómskeho dôchodcu pána Arpáda,
ktorý v dome zároveň poskytol prechodné ubytovanie aj osamelým
matkám s deťmi, ako aj niekoľkým občanom bez domova. A práve
týmto ľuďom v núdzi, ktorí našli útočisko v Rozprávkovom dome a
vládne u nich chudoba a nedostatok je určená pomoc. Pre deti sú
určené vianočné balíčky s pochutinami a ovocím a pre dospelých
praktické darčeky ako hygienické potreby a kozmetika.

350,00 €

Pani Katarína Čarnogurská spolu so svojím manželom pánom
Jánom plánujú potešiť približne sedemdesiatpäť seniorov z obce
Veľká Franková. Pripravia im vianočné posedenie s kapustnicou,
kávičkou, koláčikom a obdarujú ich malým darčekom a kultúrnym
programom, ktorý pripravia deti z miestnej materskej a základnej
školy. Cieľom je dosiahnuť porozumenie , pochopenie a
rozveselenie aj tých, ktorí sú počas Vianoc sami a ukázať im, že si
ich vážime.

200,00 €

Pani Katarína s manželom by radi zmiernili neľahkú životnú situáciu
otcovi z obce Veľká Franková, ktorý sám vychováva dvoch synov.
Starší má ukončené učňovské vzdelanie a teraz pokračuje v štúdiu s
maturitou, mladší navštevuje základnú školu. Nakúpia pre nich
zimné oblečenie, obuv a potraviny na prípravu štedrovečernej
večere. Zapoja sa aj ďalšie ženy z obce, ktoré upečú vianočné
pečivo. Vyčaria úsmev tým, ktorým je pomoc určená a to Ferkovi,
Jožkovi a oteckovi, ktorý je pre svojich chlapcov všetkým.
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113

114

115

116

Katarína Kúdelová, Mgr.

Katarína Kúdelová, Mgr.

Katarína Lafférsová, Ing.

Katarína Michalková

Názov projektu

Vianočná besiedka

Vianočné varenie a
pečenie bez starostí

Na Vianoce s
úsmevom

Bezpečný krok

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Tekovské
Lužany

Tekovské
Lužany

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

280,00 €

Pani Katarína z Komunitného centra v Tekovských Lužanoch chce
pomôcť 20 deťom zo sociálne slabších rodín. Pre deti, ich
súrodencov a rodičov chce spolu s pracovníčkami pripraviť
besiedku, kde si deti pripravia rôzne básničky a koledy a
pracovníčky im pripravia prekvapenie v podobe balíčkov školských a
hygienických potrieb. Klienti sa v Komunitnom centre učia k
dodržiavaniu hygieny a pravidelnej školskej dochádzke a tieto
balíčky ich aspoň podporia v ich motivácii. Nové školské potreby deti
priblížia k rovesníkom, čím sa odbúrajú bariéry medzi nimi.

100,00 €

Pani Katarína Kúdelová pracuje v Komunitnom centre v Tekovských
Lužanoch, kde v teréne spoznala viacero rómskych
mnohopočetných rodín. Obdarovaných by malo byť 5 rodín balíčkom
základných trvanlivých potravín v hodnote 20 eur, ktoré pomôžu
rodinám pri vianočnom varení a pečení. Aj deti si v balíčku nájdu
drobnosť v podobe saloniek a sušeného ovocia. Vianoce sú
obdobie, kedy obdarúvame blízkych, ale tieto rodiny nikto blízky
neobdarí.

167,00 €

Pani Katarína z Banskej Bystrice chce pomôcť štvorčlennej rodine v
núdzi, ktorá má problém s napĺňaním základných potrieb.
Prostredníctvom tohto projektu bude môcť aspoň na chvíľu
zabudnúť na prežívanú realitu, s ktorou statočne bojujú každý deň.
Vďaka projektu získajú potraviny na Vianoce, ktoré im umožnia mať
Štedrý deň naozaj „štedrý“, prekvapením bude spoločenská hra a
darčeková poukážka na nákup nového oblečenia, ktoré si nemôžu
dovoliť. Do projektu bude zapojená celá rodina žiadateľky. Prispejú
zdobenými medovníčkami a ďalšími drobnosťami.

60,00 €

Pani Katarína Michalková chce balíčkom, ktorý bude obsahovať
zimné topánky, ponožky a pančuchy obdarovať osamelú pani
Darinku z Banskej Bystrice. Pani Darinka je seniorka s mentálnym
znevýhodnením, ktorá už nemá žiadnych príbuzných a pre svoj
zhoršený zdravotný stav je poberateľkou sociálnej služby v dennom
stacionári.
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117

118

119

120

121

Katarína Tomulcová, PaedDr.

Komunitné centrum, n.o.

Kornelia Koščáková

Kornelia Koščáková

Kristína Dugasová, MUDr.

Názov projektu

Vianoce v krízovom
centre

V predvianočnom čase
nikto nie je sám

Čaro Vianoc

Najkrajšie Vianoce

Vianoce pre Žanetku

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Námestovo

Čierny Balog

Mojmírovce

Mojmírovce

Bratislava

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Katarína Tomulcová chce na Vianoce obdarovať tých, ktorí nemajú v
živote také šťastie ako ona, pretože vo svojom živote zažili domáce
násilie. Pokojné Vianoce pre nich nie sú samozrejmosťou. Sú to
klientky krízového centra Domu Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu a
ich deti, pre ktoré chce pripraviť jeden krásny vianočný deň. Počas
tohto podujatia budú môcť rozvíjať svoju kreativitu a vytvárať hand
made darčeky. Do realizácie projektu zapojí aj tri žiačky Strednej
odbornej školy v Námestove, ktorým by projekt podporil sociálne
cítenie a rozvoj organizačných schopností.

170,00 €

Komunitné centrum z Čierneho Balogu chce potešiť 30 osamelo
žijúcich seniorov z obce vo veku 70 do 90 rokov. Hlavným cieľom
bude zorganizovanie predvianočného posedenia pre osamelých,
starých občanov obce. Finančné prostriedky použijú na nákup
vitamínových balíčkov a nákup potravín.

300,00 €

Pani Kornélia spolu so svojimi troma súrodencami chce obdarovať
šesť člennú rodinu z Mojmíroviec. Pani Evka sa stará o deti sama,
žijú v ťažkej životnej situácií, otec detí ich opustil v najhoršom čase,
keď pani Evka ťažko a dlhodobo ochorela. Pre svoj zdravotný stav
nemôže pracovať. Súrodenci chcú rodinu obdarovať potravinami a
novými vchodovými dverami.

250,00 €

Pani Kornélia chce obdarovať matku so šiestimi deťmi štedrou
večerou a teplým oblečením. Matka sa pred tromi rokmi rozišla s
ocom detí, ostala na školopovinné deti sama a napriek všetkému
trápeniu sa stará o detičky príkladne, aj napriek tomu, že ich príjem
pokryje iba základné veci domácnosti. Pani Kornélia by rada
obdarovala deti teplým oblečením na zimu a potravinami.

150,00 €

Pani Kristína by chcela vysnívať mladej skromnej trinásť ročnej
slečne z Raslavíc menší televízor a sedací vak. Žanetka je z veľkej
rodiny, má štyroch bratov, z ktorých starší má autizmus a najmladší
DMO. Pani Kristína by ju chcela odmeniť za jej starostlivosť a veľkú
pomoc mamine a dopriať jej trocha súkromia, keďže priestor v
obývačke je využívaný hlavne ako herňa a telocvičňou pre dvoch z
jej bratov.
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122

123

Krízové stredisko "SOS"
Hurbanovo

Lenka Dolinská

Názov projektu

Darujme deťom radosť

Mesto

Hurbanovo

200,00 €

Pán Peter je klientom zariadenia pre mužov, ktorí trpia ochorením
schizofrénia a mentálnym postihnutím. Je milý, bezproblémový. Po
smutnej správe, ktorá ho zastihla o smrti jeho otca prežíva ťažké
obdobie, keďže bol na neho veľmi silne citovo naviazaný. Pani
Lenka, ktorá v zariadení pracuje chce potešiť pána Petra a darovať
mu oblečenie a obuv.

250,00 €

150,00 €

Lenka Kaľavská Patzová

Vianoce pre rodinku

125

Lenka Kapustová

Spoločne tvoríme

Kovarce

Lenka Sedláčková

420,00 €

Brezno

124

Kus vianočného šťastia Skalica

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Anotácia
Projekt je realizovaný pre 28 detí umiestnených v krízovom stredisku
SOS v Hurbanove, ktoré nebudú mať možnosť tráviť vianočné
sviatky doma, v kruhu svojej rodiny. Tieto deti sa ocitli v krízovej
životnej situácii, boli zanedbávané, týrané, zneužívané. Pre deti
bude pripravený pestrý vianočný program spojený s odovzdávaním
darčekov. Finančné prostriedky budú určené na nákup darčekov.

Štedré Vianoce pre
Peťka

Bánovce nad
Ondavou

126

Výška
podporenej
sumy

420,00 €

Pani Lenka chce obdarovať rodinu - matku s piatimi deťmi z
Bánoviec n. Ondavou. Vzhľadom na ich ťažkú finančnú situáciu im
chce pani Lenka darovať potraviny a deťom kúpiť vianočné darčeky.
Potešilo by ich nové oblečenie ale aj hygienické potreby.
V zariadení sociálnych služieb Benefit sú umiestnené klientky, ktoré
trpia mentálnym a psychickým postihnutím. Častokrát už klientky
nemajú žiadnych príbuzných ani rodinu, sú často smutné a v
depresií, preto by im dobrovoľníci chceli spríjemniť ich pobyt v
zariadení, návštevou detí zo ZŠ. Spoločne s klientkami budú vyrábať
rôzne vianočné ozdoby, darčeky, piecť medovníky. Vyvrcholením
dňa bude spoločné posedenie pri vianočných koledách,
vlastnoručne pečených medovníkoch a darovanie vianočných
darčekov.
Projekt skupiny dobrovoľníkov je zameraný na prípravu vianočnej
atmosféry pre 28 klientov azylového domu Emauzy v Holíči predovšetkým pre deti, z ktorých mnohé nikdy nemali šancu prežiť
skutočné a hodnotné sviatky plné pokoja. Súčasťou projektu sú
rôzne aktivity, ako napríklad príchod sv. Mikuláša do zariadenia,
vianočná výzdoba či príprava vianočných sladkostí. Finančné
prostriedky budú použité na nákup darčekov pre deti.
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127

128

129

130

131

Liptovský Anjel, n.f.

Lívia Stanovičová

Ľuboslava Vranovská

Ľuboš Milanec

Lucia Miháliková

Názov projektu

Vianočný stôl

Vianoce s plnými
bruškami

Mesto

Liptovský
Mikuláš

Chtelnica

Spomienka nevybledne Košice

Vianočné teplo

Vianočný pokoj a
pohoda

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Turčianske
Kľačany

Levice

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

400,00 €

Organizácia Liptovský Anjel chce pripraviť "vianočný stôl" rodinám,
osamelým matkám s deťmi i jednotlivcom, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácií, po náhlom úmrtí člena rodiny, zdravotnom
postihnutí, či po opustení najbližšími. V spolupráci s organizáciou
budú jednotlivé rodiny obdarované trvanlivými potravinami a
potravinami na štedrú večeru.

100,00 €

Študentka Lívia by prostredníctvom projektu chcela pomôcť pani
Martine a jej štvorročnej dcére Nikolke, ktoré sa nachádzajú v
zložitej finančnej situácii. Prednedávnom pani Martinu navždy opustil
jej druh, Nikolkin otec, a tak ostala na všetko sama. Je
nezamestnaná a živí sa len predajom časopisu NOTA BENE. Jej
mesačný príjem nestačí ani na zaplatenie nájomného za byt. Preto
by im Lívia chcela pomôcť nákupom potravín a zabezpečiť tak, aby
im na štedrovečernom stole nič nechýbalo.

70,00 €

Pani Slávka chce obdarovať pani Martušku, ktorá poberá iba
polovičný invalidný dôchodok a nedokáže sa už postarať sama o
seba. Martuška prešla ťažkou zmenou a musela sa rozlúčiť s
domácim miláčikom. Darom pre ňu na zmierenie strát a prekonanie
zmien by boli vankúšiky s fotkou jej miláčika Bobíka a zároveň nový
luster, ktorý roky nemá lebo si ho nedokáže z polovičného
invalidného dôchodku kúpiť.

160,00 €

Pán Ľuboš chce pomôcť svojim známym z Námestova. Ide o
dôchodkyňu, ktorá platí dlhy po zosnulom synovi a druhému sa
snaží pomôcť zo závislosti na alkohole. Žijú v skromnom, staršom
dome. Pán Ľuboš chce túto rodinu obdarovať uhlím, ktorým by kúrili
v zime.

250,00 €

Pani Lucia by rada pomohla svojej kolegyni Anke a jej partnerovi
Františkovi. Anka zabezpečuje z minimálnej mzdy celú domácnosť,
stará sa o svojho vážne chorého partnera a rodičov. Sama je v
štádiu lekárskych vyšetrení ohľadom svojho zdravotného stavu.
Veľmi sa bojí, že nebude môcť uhrádzať nájom za bývanie. Preto by
im pani Lucia rada zaplatila nájom na tri mesiace a mohli tak všetci
spolu v pokoji prežívať Vianoce so strechou nad hlavou.
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132

133

134

135

Magdaléna Hrivniaková

Magdaléna Hrivniaková

Marcela Matejovová

Marcela Vlčková

Názov projektu

Myslíme na Vás

Vianoce sladké
Vianoce

Vianočné vrecúška

Krajšie Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Giraltovce

Kračúnovce

Levice

Skačany

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Skupinka dobrovoľníkov chce pripraviť vianočné tvorivé dielne ručnú výrobu mydielok pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím,
ktorí strávia vianočné obdobie v Domove sociálnych služieb v
Giraltovciach. Pripravia spolu vianočné darčeky, ktorými klienti DSS
obdarujú svojich príbuzných a priateľov.

180,00 €

Skupinka dobrovoľníkov sa rozhodla upiecť pre ľudí bez domova,
ktorí sa pohybujú v okolí železničnej stanice v Košiciach vianočné
pečivo a cukrovinky a tak pripomenúť ľuďom bez domova "teplo a
sladkosť domova". Chceli by ich potešiť aj praktickými balíčkami so
základnými hygienickými potrebami a kozmetikou.

274,00 €

Pre zdravotne i sociálne znevýhodnených žiakov v Leviciach zhotoví
malá krajčírka Emka vianočné vrecúška, ktoré sa naplnia potrebnou
pomôckou do školy - ponožky, tenisky či tepláková súprava. Emka je
dcérou triednej učiteľky, ktorá si spolu so žiakmi spestrí potom
hodiny pracovného vyučovania pečením medovníčkov. Deti upečú
medovníčky, ozdobia triedu, vianočný stromček a pripravia sa na
besiedku. Na vianočnú besiedku bude pozvaná Emka, ktorá
všetkým deťom prinesie darčeky, vianočné vrecúška. Vianočné
prekvapenie zároveň urobí radosť hendikepovaným deťom a zlepší
aj ich podmienky učenia.

100,00 €

Pani Marcela Vlčková by chcela obdarovať rodinu z Brezna, ktorá
má dve deti a jedno z nich je dieťa s ťažkým stupňom postihnutia.
Jediným živiteľom rodiny je otec s veľmi nízkym mesačným príjmom.
Matka poberajúca len opatrovateľský príspevok sa stará o ťažko
choré dieťa, ktoré si vyžaduje nepretržitú starostlivosť. Chlapcovi
kúpi stavebnicu, aby napredoval v psychomotorickom vývine. Okrem
darčeka pre chlapca, chce pani Vlčková venovať celej rodine
poukážky na nákup potravín, aby ich tohtoročné Vianoce boli nielen
pekné, ale aj štedré.
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136

137

138

139

Marek Petro Monocký

Margaréta Huljaková

Margaréta Žigová

Margaréta Žigová

Názov projektu

Vianočné prekvapanie

Vianočné prekvapenie

Radosť v srdci

Vianoce pre
chudobných

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Hencovce

Rajec

Lovinobaňa

Lovinobaňa

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

250,00 €

Pán Marek chce obdarovať 25 klientov denného stacionára MIMA v
okrese Vranov nad Topľou. Klienti sú odkázaní na pomoc inej
fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Denný
stacionár navštevujú aj klienti zo sociálne slabších rodín. Na
vianočnej besiedke im chce venovať darčeky v podobe kozmetiky,
kníh, vitamínov, čo klientom spestrí a spríjemní predvianočné chvíle
a pre niektorých bude tento darček možno jediným vianočným
darčekom.

90,00 €

Pani Margaréta Huljaková chce pripraviť tvorivé dielne pre 12 detí z
krízového centra Áno pre život v Rajci. Sú to deti, ktoré boli spolu s
matkami obeťami domáceho násilia, alebo sú z rodín ohrozených
sociálnym vylúčením. Spolu s dobrovoľníkmi budú v decembri deti
vytvárať darčeky pre mamy a vyrábať vianočné ozdoby, ktorými
vyzdobia vianočný stromček a interiér zariadenia. Tým, že sa zapoja
do aktivít, sa naučia niečo nové a príjemne strávia predvianočný
čas.

50,00 €

Pani Margaréta Žigová by rada skrášlila sviatky svojej nepočujúcej
priateľke Ľudmile z Lučenca, ktorá sa nachádza v ťažkej životnej
situácii bez príbuzných a s nízkym príjmom. Spoločne nakúpia to, čo
do domácnosti potrebuje. Budú to hygienické potreby, drogéria a
potraviny na Vianoce i trvanlivé potraviny na obdobie po sviatkoch.

450,00 €

Pani Margaréta Žigová chce obdarovať viaceré rodiny s
hendikepovanými mladými ľuďmi Lučenca a okolia, ktorí sa
nachádzajú v ťažkej finančnej situácii. Rodiny nemajú zarábajúcich
členov, alebo žijú bez otca a majú minimálne jedného člena s
fyzickým alebo psychickým postihnutím. Margaréta im chce pomôcť
nákupom potravín na Vianoce, trvanlivými potravinami do ďalšieho
obdobia po sviatkoch a Vianočnými sladkosťami. Spolu s
kolegyňami napečú pre nich trvanlivé linecké pečivo.
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140

141

142

143

Mária Baďurová

Mária Bošková

Mária Kausová

Mária Kloknerová

Názov projektu

Babka usmej sa

Zdravotné prechádzky
obidvom

Dotyk ľudskej
ohľaduplnosti

Poteš svojich susedov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Šajdíkove
Humence

Koškovce

Prakovce

Dlhá

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

60,00 €

Pani Mária Baďurová chce obdarovať onkologickú pacientku zo
Senice, ktorej sa po piatich rokoch vrátila zákerná onkologická
choroba a v súčasnosti absolvovala už siedmu chemoterapiu. Pani
sa tak vo veku 76 rokov dostala do ťažkej finančnej situácie. Pani
Baďurová s priateľmi chce uskutočniť nákup potravín k vianočným
sviatkom a tým minimalizovať čiastočne finančné výdavky
dôchodkyne. Spolu obdarovanú pred Vianocami navštívia a s
nákupom odovzdajú aj darčeky v podobe knihy a vitamínov.

160,00 €

Pani Mária sa vďaka svojmu dobrovoľníčeniu zoznámila s rodinou z
Ľubotíc. Rada by pomohla súrodencom- Tamarke, ktorá je autistka,
Barborke, ležiaca na vozíčku a ich malému bratovi Oliverovi. Vďaka
nákupu fusaku a nepremokavých plášťov budú celej rodinke
umožnené prechádzky, a rodičia sa nemusia obávať, že ich zastihne
nepriaznivé počasie. Kvalitné plášte a fusak prispejú Barborke k
pohodliu vo vozíku a rodičom pokojné chvíle v kruhu rodinky ja na
čerstvom vzduchu.

130,00 €

Vianoce sú sviatkami pokoja, lásky, veselosti, kedy by mali byť ľudia
k sebe milí a ohľaduplní. Mali by zabudnúť na svoje starosti a
bolesti. Preto by pani Mária z Prakoviec chcela svojim projektom
pomôcť pánovi Jánovi, onkologickému pacientovi. Sprostredkuje mu
zakúpenie odšťavovača a vitamínových preparátov, ktoré sú
nevyhnutnosťou pri liečbe jeho zákernej choroby.

200,00 €

Pani Mária chce obdarovať dobrých susedov - jednu rodinu v núdzi z
Brezna. Táto rodina prežíva náročné obdobie, kedy otec i mama
rodiny bojujú o svoj život. Mama s onkologickou chorobou a otec po
náročnej operácii v nemocnici. Ich šestnásťročná dcéra je malá
hrdinka, ktorá sa snaží ako môže, aby svojim rodičom pomohla.
Susedka nakúpi vitamínové doplnky, zdravé čaje, potrebnú drogériu,
sladké potešenie pre rodinu a na Vianoce im to odovzdá.
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144

145

146

147

148

Mária Levická

Mária Levická

Mária Majirská

Mária Majirská

Mária Melicherčíková

Názov projektu

Vianoce plné radosti

Vianoce pre Moniku

Mesto

Veľké
Zálužie

Veľké
Zálužie

Vôňa Miladiných vianoc Kapušany

Vianočná úľava

Voňavý stôl

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Kapušany

Prievidza

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Pani Mária s Veľkého Zálužia by rada obdarovala svoju menovkyňu,
mladú mamu jednej dcérky a dvoch školopovinných synčekov.
Matka týchto detí sa ocitla v zlej finančnej situácií, poberá iba
materský príspevok, zatiaľ čo otec od detí odišiel a nemá o ne
záujem. Pani Mária by ich chcela obdarovať štedrou večerou a
darčekom pre celú rodinku, stolom so stoličkami. Pri vianočnej
večeri budú môcť s radosťou sedieť spolu za jedným stolom.

200,00 €

Pani Mária by rada obdarovala a pomohla tak v predvianočnom
období pani Monike, mamičke dvoch školopovinných deti, ktoré
vychováva sama. Pani Monika sa ocitla v ťažkej finančnej situácii a
tak si nemôže dovoliť kúpiť deťom oblečenie na zimné mesiace.
Pani Mária by deťom nakúpila teplé oblečenie a keďže sa im pokazil
starý televízor, kúpila by nový, aby mohli deti počas vianočných
sviatkov pozerať obľúbené rozprávky.

150,00 €

Dve kolegyne z Kapušian chcú vytvoriť vianočnú atmosféru u bývalej
kolegyne, ktorej v poslednom čase zistili viacero ťažkých diagnóz a z
toho vyplývajúcu odkázanosť na druhých. Býva sama a financie jej
sotva vystačia na základné životné potreby. Realizovaním
vianočných nákupov darčekov pre jej najbližších, prichystaním
vianočnej večere a ozdobovaním živého stromčeka budú jej možno
posledné Vianoce dôstojné, strávené v kruhu tých, ktorí ju majú radi.

200,00 €

Pani Mária z Kapušian by rada prostredníctvom grantu pomohla
mladej rodinke s piatimi deťmi vo veku 2 -9 rokov, ktorá žije v
skromných pomeroch. Prostredníctvom zakúpenia zásob plienok a
potravín by im mohla počas sviatkov uľahčiť ich finančnú situáciu.
Bonusom bude zakúpenie kreatívnych potrieb pre trávenie voľných
chvíľ celej rodinky.

380,00 €

Pani Mária chce uskutočniť pomoc siedmim sociálne slabým
rodinám v Novom Meste nad Váhom. Tieto sú z vážnych
zdravotných a sociálnych dôvodov vyčlenené zo spoločnosti, keďže
pre mnohé hendikepy nemajú možnosť zabezpečiť deťom viac, ako
iba základné potraviny. Financie budú použité na spoločný nákup
potrebných potravín, spoločne budú aj variť a piecť. Vďaka tomu
budú môcť zažiť naplno pojem Štedrovečerný stôl. Príprava jedál
bude časom na vzájomnú pomoc a stmelenie členov rodiny.
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149

150

151

152

Marián Dunda, Ing.

Marta Grexová

Martin Kročitý

Martina Striežencová

Názov projektu

Štedré Vianoce

Pomoc postihnutým
deťom z DSS

Vianoce pre chudobu

Romankove Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Hanušovce
nad Topľou

Málinec

Nové Mesto
nad Váhom

Beckov

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Pán Marián z Bardejova sa ako koordinátor aktivačných prác
stretáva s rodinami v núdzi. Rád by pomohol spríjemniť prežitie
vianočných sviatkov matke s dvoma deťmi. Ocitla sa v ťažkej
životnej situácii a darom by ocenil ich odhodlanie bojovať a žiť ďalej.
Pre rodinu zakúpi nevyhnutné potraviny, drogériu a oblečenie na
zimu. Počas sviatkov rodine zabezpečí aj stretnutie s babičkou,
ktorú nemôžu navštíviť kvôli vzdialenosti a nedostatku financií.

300,00 €

Projekt pani Marty prispeje k prežitiu príjemných vianočných
sviatkov dvanástim mentálne a kombinovane postihnutým deťom z
DSS v Málinci z ktorých mnohé nemajú svoje rodiny, alebo sa o ne
nezaujímajú a rovnako siedmim osamelým dôchodcom. Spoločne s
deťmi zo Základnej školy budú vyrábať vianočné darčeky pre svojich
kamarátov a dôchodcom. V tkáčskej a keramickej dielni budú
vyrábať tkané koberce a keramické ozdobné predmety. Darčeky si
budú odovzdávať počas spoločnej štedrej večere.

300,00 €

Pán Martin by rád pomohol pani Evke z Moravského Lieskového.
Pani Evka má 48 rokov, je veľmi chorá, chudobná, žije sama v
schátralom starom dome. Pán Martin by sa jej chcel odvďačiť za jej
pomoc v čase, kedy sa on sám ocitol vo veľmi ťažkej životnej
situácii. Spolu so svojimi dvoma bratmi by s pani Evkou strávili
Vianoce. Okrem toho by ju chceli potešiť tým, po čom najviac túži, a
dať jej upraviť chýbajúce zuby. Financie by boli okrem toho využité
na nákup potravín na štedrú večeru a vianočný stromček.

150,00 €

Pani Martina by rada na Vianoce obdarovala siedmaka Romanka z
Beckova, ktorého vychovávali starí rodičia. Nedávno mu však
zomrel dedko, ktorého mal Roman veľmi rád. V živote to chlapec
nemá ľahké. Jeho mama má inú rodinu a otec mu zomrel pred
piatimi rokmi. Mal by pocítiť v živote aj kúsok šťastia. Pani Martina
mu daruje bicykel, aby sa mohol voziť s kamarátmi po dedine.
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153

154

155

156

Martina Veselá

Mgr.Katarína Šurdová
(Zariadenie "Svetlo" ZSS
Olichov)

Michaela Adamčíková

Michal Smädo

Názov projektu

Radostné vianoce pre
rodinku

Darujme si radosť

Vianoce pre Deti

Mikuláš
hendikepovaným

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Blatné
Remety

Olichov

Prievidza

Ružiná

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Študentka Martina by chcela pomôcť rodine s chorým dieťaťom z
Bunkoviec, ktorá je vo veľmi ťažkej finančnej situácii. Od narodenia
Natálky sa snažia vidieť svoje dieťa chodiť. Teraz má Natálka 7
rokov avšak krôčiky spraví len s pomocou iných. Martina by rada
rodinke spríjemnila Vianoce, aby zabudli na starosti a tešili sa z
vianočnej atmosféry. Sama nakúpi Natálke hračky. Financie budú
použité na nákup potrebných potravín na štedrovečernú večeru a
vianočnú výzdobu.

200,00 €

Zariadenie "Svetlo" ZSS Olichov poskytuje starostlivosť prijímateľom
sociálnych služieb s kombináciou postihnutí s celoročným pobytom.
V súčasnej dobe sa tu nachádza 170 klientov. Do aktivít bude
zapojená skupina klientov rôznych vekových kategórií, ktorí by si
radi vlastnoručne vyrobili výrobky z hliny pre svojich priateľov a
rodinných príslušníkov. Zariadenie pripraví tradičný vianočný
koncert, ktorý by bol spojený s posedením s rodinnými príslušníkmi
a na ktorom by klienti obdarovali vlastnoručne vyrobenými
výrobkami svojich najbližších.

300,00 €

Michaela Adamčíková, už 9 rokov navštevuje deti umiestnené v
detskom domove. Veľmi by im chcela dopriať čo najviac šťastných a
bezstarostných chvíľ počas Vianoc. Hmotné darčeky nepotrebujú,
pretože im nechýbajú peniaze, ale pocit bezpečia, istoty a lásky.
Potrebujú byť pre niekoho výnimočné, pre niekoho stredobodom
pozornosti. Počas vianočných prázdnin im chce prichystať
prekvapenie v podobe Vianoc prežitých na chate. Finančný dar bude
použitý úhradu ubytovania.

120,00 €

Michal Smädo, je opatrovateľ v dennom stacionári, ktorý urobí
radosť tridsiatim zdravotne postihnutým klientom mikulášskymi
darčekmi. Bude to ale netradičný Mikuláš - príde podľa počasia na
saniach alebo bicykli a bude hrať na harmonike. Tým klientom, ktorí
nebudú môcť prísť na Mikulášsky program, odnesie balíček osobne
domov. Verí, že svojim kamarátom vyčarí úsmev na tvári a urobím
radosť zo sladkého balíčka.
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157

158

159

160

161

Milan Gunár

Milan Lakatoš

Miroslav Kubičár, PaedDr.

Miroslav Mager

Miroslava Bugárová, Bc.

Názov projektu

Chudoba a bieda

Vianoce plné radosti

Deti deťom

Posledné Vianoce

Radosť rozdávaním
rastie

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Sobrance

Mojmírovce

Púchov

Bardejov

Partizánske

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Milan Gunár je zamestnaný ako terénny sociálny pracovník v obci
Blatné Remety. Jeho prácou je pomáhať chudobným rodinám, ktoré
potrebujú pomoc. Denne sa stretáva s ťažkými osudmi ľudí. Vo
svojom voľnom čase sa rozhodol pomôcť rodine s tromi malými
deťmi. Veľmi rád pre nich pripraví Vianoce so stromčekom,
dostatkom jedla a s teplom v dome.

200,00 €

Milan Lakatoš sa rozhodol pomôcť svojmu susedovi, ktorý sa sám
stará o tri školopovinné deti. Zlý zdravotný stav mu nedovolí
pracovať, poberá iba invalidný dôchodok. Rodina sa po rozvode a
odchode manželky nachádza v ťažkej situácií, žijú veľmi skromne.
Autor projektu ich chce obdarovať štedrou večerou, teplým
oblečením a malým darčekom pre celú rodinu.

70,00 €

Miroslav Kubičár je učiteľom etickej výchovy žiakov prímy/tercie
Gymnázia Púchov, osemročného štúdia. Vie, že nie každý má
šťastie narodiť sa zdravý a do kompletnej rodiny. Časť detí pre svoje
postihnutie prežije svoj život mimo bežnej spoločnosti a rodiny. V
bežnom zhone si mnohí z nás neuvedomujú existenciu týchto dvoch
svetov. Žiaci Gymnázia Púchov preto vstúpia za plot a múr DSS
Nosice, zariadenia pre postihnuté deti a pripravia im spoločné
príjemné vianočné stretnutie.

140,00 €

Miroslav Mager je riaditeľom málotriednej školy v obci Rešov,
zároveň aj jediný pedagogický zamestnanec. Svojim žiakom chce
urobiť nezabudnuteľné Vianoce v ich maličkej, ale príjemnej škole.
Medzi žiakmi sú aj žiaci v hmotnej núdzi a aj z neúplných rodín.
Vianoce so stromčekom, občerstvením aj malým darčekom budú pre
nich prekrásnym prekvapením.

200,00 €

Klienti a pracovníci denného stacionára Domov, n.o. Partizánske
chcú spolu s dobrovoľníkmi aj tento rok nielen darčeky dostávať, ale
aj rozdávať. Odovzdať kúsok zo seba tým, že v rámci ergoterapie
vyrobia vianočné darčeky. Darčekom v podobe vankúša sa budú
snažiť vytvoriť klientom s celoročným pobytom pravé vianočné teplo
domova a pocit radosti pretože ako sa vraví: " Radosť rozdávaním
rastie."
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Názov projektu

Mesto

Výška
podporenej
sumy

162

Miroslava Debnáriková

Vianočná vareška

Lučenec

170,00 €

163

Miroslava Fontanyova Dis,
Mgr.

Vianočna hviezdička

Martin

200,00 €

164

165

Miroslava Galádová

Monika Dlugošová

Vianočný úsmev
anjelika

Rudova vločka nádeje

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Lučenec

Rožňava

Anotácia
Mirka Debnáriková chce pre 17-tich klientov Domova sociálnych
služieb vo Vidinej pripraviť rodinnú vianočnú atmosféru. So
študentmi a dobrovoľníkmi budú počas adventu pre klientov
organizovať tvorivé dielne, v ktorých sa bude vyrábať vianočné
pečivo a tvoriť vianočné ozdoby. Tieto aktivity pomôžu klientom
zabudnúť na zdravotné ťažkosti, naplnia ich vedomím
spolupatričnosti, radosti, umožnia zažiť milé stretnutia a príjemné
chvíle s rovesníkmi.
Pani Miroslava pracuje ako sociálna pracovníčka v krízovom centre.
Rada by obdarovala rodinu so 4 malými deťmi, ktorí žijú v
polorozpadnutom dome. Rodina je vo veľmi zlej finančnej situácii,
nemá dostatok financií na zakúpenie základných potravín ako
ovocie, zelenina, mlieko pre Riška. Pre rodinu je potrebné
zabezpečiť hygienické potreby, plienky pre deti, potraviny, či
oblečenie.

240,00 €

Miroslava Galádová chce pomôcť rodinám, umiestneným v
Zariadení núdzového bývania OZ Za dôstojný život. Žijú tu rodiny,
ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, rada by im spríjemnila
vianočné sviatky. Pomôcť chce potravinovými balíčkami plnými
vianočných dobrôt a trvanlivých potravín, ktoré by im pomohli trošku
preklenúť ťažkú finančnú situáciu. Tato finančná podpora im
pomôže, aby mohli svoje peniaze použiť na kúpu darčekov ostatným
členom v rodine. Chce im tento jedinečný deň spríjemniť tak, aby
mali pocit tepla domova a istoty.

150,00 €

Monika Dlugošová napísala projekt pre svojho kamaráta Rudolfa. Je
to muž v strednom veku, ktorému sa v minulosti podarilo prekonať
onkologické ochorenie. Po dlhšej remisii sa mu choroba vrátila a on
sa statočne snaží bojovať už v druhom kole. Je to náročné,
vyčerpávajúce a dni lepšie striedajú horšie. Liečba onkologického
ochorenia je náročná na úhrady liekov, vitamínov, zdravotných
pomôcok, doplnkov stravy, hygienické potreby a cestovné náklady.
Finančný dar bude použitý na tieto účely.
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166

167

168

169

170

Monika Dlugošová

Monika Dlugošová

Monika Stašková

Monika Styková, Mgr.

Monika Styková, Mgr.

Názov projektu

Vločky šťastia

3 anjeli...

Vianoce pre Mirku

Mesto

Rožňava

Rožňava

Prešov

Prekvapenie pre Robka Urmince

Prekvapenie pre
kamarátov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Urmince

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

V obci Pača je už tradíciou, každoročné varenie vianočnej
kapustnice pre ľudí, ktorí pracujú na aktivačnej činnosti. Spoločne
pripravia miestnosť, varia, stolujú, posedia, zaspomínajú. Takýmto
spôsobom si uctia tých, ktorí sa starajú o poriadok v obci a svojou
troškou tak prispievajú k jej zveľadeniu. Finančný dar bude použitý
na kúpu surovín na prípravu kapustnice a vianočného pohostenia.

200,00 €

Pani Monika by rada obdarovala pani zo Svitu, ktorá sa stará o svoje
tri vnúčatá. Pani je na dôchodku a má deti v opatere, keďže sa o ne
ich matka nestará. Táto seniorka prijala a prebrala starostlivosť a
zodpovednosť za deti svojej dcéry a vďaka tomu sa neocitli v
detskom domove. Pomoc si jednoznačne zasluhuje. Prínosom pre
túto rodinu by boli financie na nákup potravín, školských a
športových potrieb pre deti, hračky. Deti majú svoje potreby, záujmy.
Rodičov nenahradí nič, ale pocit domova, ktorí u starkej majú a
šťastné Vianoce spojené s prekvapením, môže vyčariť úsmev na ich
tvárach.

150,00 €

Mirka z Prešova je mladá žena, ktorá už druhý rok bojuje s
rakovinou štítnej žľazy. Bojuje statočne aj napriek tomu, že ju
postretlo mnoho nepríjemnosti a finančné problémy. Pani Monika by
jej rada spríjemnila sviatky a uľahčila situáciu nákupom potravín pre
potrebnú diétu aj štedrovečernú večeru. Poteší ju nákup kreatívnych
potrieb a vlny pre výrobu darčekov pre jej blízkych a taktiež
zabezpečenie prepravy do nemocnice na rádioliečbu.

100,00 €

Robert je 19 ročný mladík s mentálnym postihnutím, žije v zariadení
sociálnych služieb. Podobne ako jeho rovesníci i on sa chce páčiť,
mať pekné veci, no s jeho príjmom si to nemôže dovoliť. Zakúpením
ošatenia, mu chce pani Monika, ktorá pracuje s ľuďmi s postihnutím,
urobiť radosť.

50,00 €

Pečenie je obľúbenou aktivitou desiatich mladých ľudí s mentálnym
postihnutím v ZSS Harlekýn. Aj napriek tomu, že sú to všetko ľudia s
neľahkým osudom, nepoznajú pravú rodinnú vianočnú atmosféru,
teplo domova, rozhodli sa počas Vianoc urobiť radosť svojim
kamarátom na druhých oddeleniach v zariadení. Chcú pre nich
napiecť vianočné pečivo. Napečené vianočné pečivo si potom
vychutnajú pri štedrovečernom stole a počas vianočných sviatkov.
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171

172

173

174

Mravec, n.o.

Natália Kavecká

Natália Svitoková

Natália Topoľská

Názov projektu

Ďakujeme, že si

Rozprávkové Vianoce

Vianočné prekvapenie

Štedré a pokojné

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Veľké
Zálužie

Kamenná
Poruba

Topoľčany

Prievidza

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Nezisková organizácia Mravec chce obdarovať 7 detí zo sociálne
znevýhodnených rodín a 16 osamelých a zdravotne ťažko
postihnutých občanov. Zamestnanci organizácie pripravia spoločné
posedenie pri stromčeku, kapustnici a punči. Priblížia im tak
obyčajné ľudské Vianoce, čas, ktorý strávime spolu s najbližšími, v
rozhovoroch, v radosti a v slávnostnej atmosfére pri spievaní kolied.
Financie budú použité na nákup surovín potrebných na prípravu
sviatočnej večere.

111,00 €

Študentka Natália z Kamennej Poruby by chcela obdarovať tri
dievčatá, sestry vo veku 5,10 a 11 rokov, ktoré sa spolu s mamou
ocitli v krízovom centre pre týrané a opustené matky s deťmi.
Spoločne so svojou spolužiačkou by im spríjemnili aspoň jeden deň
návštevou kina, klziska, vianočných trhov a prekvapili ich malým
vianočným darčekom. Verí, že prostredníctvom aspoň takéhoto
malého zážitku im pomôže odpútať sa od reality bežného života, v
ktorom, bohužiaľ, prevažujú pochmúrne dni nad tými krajšími.

60,00 €

Pani Natália sa rozhodla obdarovať jedného z klientov ZSS Harlekýn
v Topoľčanoch 23 ročného mladého muža Mária. Mário je autista a
celý svoj život prežil v rôznych detských domovoch alebo
zariadeniach sociálnych služieb. Pri vianočnom stromčeku mu
odovzdá nový CD prehrávač, ktorý bude iba "jeho" a môže si na
ňom púšťať svoje obľúbené CD.

290,00 €

Pani Natália, ktorá pracuje v neziskovej organizácii Harmónia v
Prievidzi, by rada pripravila príjemné vianočné posedenie klientom
útulku a zariadenia núdzového bývania - dospelým aj deťom.
Zabezpečí potraviny na pečenie vianočných koláčikov a štedrú
večeru a nakúpi materiál na výrobu vianočných ozdôb. Klienti
spoločne pred vianočnými sviatkami napečú koláčiky, vyrobia
vianočné ozdoby a vyzdobia si priestory zariadenia, v ktorom žijú,
pripravia štedrú večeru a slávnostné stolovanie. Budú tak mať
možnosť prežiť tradičné vianočné sviatky naplnené pokojom
štedrosťou a spolupatričnosťou.
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175

176

177

Nikola Sabolová

Názov projektu

Vianoce pre deti

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Zdravé deti chorým

Občianske združenie – Serafím Šťastné Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Košice

Bardejov

Prešov

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Slečna Nikola chce pomôcť mladej mamičke Sandre a jej rodine.
Sandra vyrastala bez rodičov, vychovávala ju babka. Teraz žije so
svojím partnerom a 3 deťmi v sociálnom byte. Kvôli svojej finančnej
situácii, Sandra s priateľom nemôžu, pripraviť Vianoce so všetkým,
čo k tomu patrí, ako štedrú večeru a ani darčeky pre deti pod
stromček. Slečna Nikola by im chcela pomôcť zabezpečiť suroviny
na prípravu vianočnej večere, trvanlivé potraviny a pre deti drobnú
hračku a potrebné teplé oblečenie.

160,00 €

Na spríjemnenie pobytu počas vianočných sviatkov v nemocničnom
zariadení pre pacientov Detského oddelenia BSP Sv. Jakuba, n.o.,
v Bardejove chcú zamestnanci pripraviť posedenie s kultúrnym
programom. V rámci pripraveného programu obdarujú zdravé deti
chorých pacientov balíčkami s vitamínmi, hygienickými potrebami a
drobnosťami pre potešenie. Tieto balíčky pomôžu rozveseliť tváre
chorých detí a spríjemnia im tak chvíle nutnej hospitalizácie v
nemocničnom zariadení počas Vianoc. Súčasne si zdravé deti
uvedomia, že nie všetky deti sú na Vianoce doma v kruhu rodiny a
priateľov, ale musia podstupovať rôzne vyšetrenia a liečbu v
nemocnici.

200,00 €

Členovia občianskeho združenia Serafím chcú priblížiť sviatočnú a
radostnú atmosféru vianočných sviatkov v troch rodinách na
severovýchode Slovenska. Rodiny sa ocitli vo veľmi ťažkých
životných situáciách. Deťom z týchto rodín by chceli spríjemniť
sviatky tím, že si budú môcť nájsť pod stromčekom darčeky, ktoré
ich podporia v ich talente (fotoaparát pre šikovnú Nikolku, ktorú
spolu so súrodencami vychováva zdravotne ťažko postihnutá babka)
či uľahčia každodenný život v chorobe (potraviny a drogéria pre
Janka so sklerózou multipex a jeho maminu). Pani Márii, ktorá je
vdova, by zakúpili elektrickú dečku na bolestivé kĺby.
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178

179

180

181

Občianske združenie AktivRelax, Dolný Kubín

Občianske združenie Bocianie
deti

Názov projektu

Plamienok šťastia

Bez otca a mamy
nebudete sami

Občianske združenie Brána do
Vianočná večera
života - Krízové stredisko DOM

Občianske združenie Čakra
učenia

Ježiško v chatrči

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Dolný Kubín

Snina

Bratislava

Moldava nad
Bodvou

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

250,00 €

Dobrovoľníci združenia Aktiv - Relax chcú priniesť Vianoce do
Zariadenia núdzového bývania v Dolnom Kubíne a tiež osamelým
seniorom zo sociálne slabšieho prostredia z Dolného Kubína.
Vianočnými aktivitami chcú prepojiť medzigeneračným mostom tieto
dve rôzne skupiny ľudí a obom im vytvoriť radosť, spokojnosť,
zadosťučinenie. Deti sú dar, ale žiaľ nie každému dieťaťu je
dopriate, aby svoje detstvo prežilo s týmto pocitom. Na druhej strane
sú seniorky, ktoré počas aktívneho života mali pocit, že sú tu
potrebné. S pribúdajúcim vekom a ubúdajúcimi silami sa však tento
pocit potrebnosti pomaly vytráca.

318,00 €

Občianske združenie Bocianie deti v Snine sa stará o mladých ľudí,
ktorým chýba teplý domov. Aktívni zamestnanci združenia by ich
chceli obdarovať a sprostredkovať im aspoň počas Vianoc teplo
domova. Mladých ľudí, väčšinou s mentálnym postihnutím, žijúcich v
azylových domoch, obdarujú balíčkami s hygienickými potrebami,
ktoré sú pre nich často luxusom. Budú to jediné darčeky ktoré
dostanú. Vďaka tejto pomoci budú mať vianočnú atmosféru v kruhu
veľkej "rodiny", a nebudú sa cítiť sami.

200,00 €

Projekt Vianočná večera je pre mladých dospelých, ktorí žijú a
strávia Vianoce v krízovom stredisku DOM, občianskeho združenia
Brána do života. Sú to mladí ľudia v ťažkej životnej situácií. Vďaka
projektu chcú zamestnanci združenia usporiadať spoločnú
slávnostnú Vianočnú večeru a obdarovať ich malým symbolickým
darčekom. Práve toto obdobie výrazne negatívne vplýva na ich
psychickú pohodu, preto im chcú umožniť, aby tento čas prežili
radostne a pokojne.

300,00 €

Zamestnanci neziskovej organizácie Čakra učenia chcú obdarovať
40 detí zo sociálne slabých žijúcich rodín z osady Moldava nad
Bodvou. Tieto deti vo veku od 3 do 12 rokov nemajú možnosť byť
obdarované, tie školopovinné chodia pešo do školy cca 5km, a zo
školy znova naspäť domov. Členovia organizácie budú nakupovať
malé darčeky pre deti, obdarujú ich, napečú pečivo a pripravia
program, aby tieto deti zažili výnimočný Štedrý deň. Financie budú
použité na nákup hračiek a surovín na prípravu vianočného pečiva.
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182

183

184

185

186

Občianske združenie
ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV

Občianske združenie
Dlhovekosť

Občianske združenie Dom v
stráni

Občianske združenie DOMOV
pri Špecializovanom zariadení
Kotva v Brezne

Občianske združenie Dúha pre
deti

Názov projektu

Nech sú to najkrajšie
Vianoce

Vianočný liek

Vianočná rodina

Veselé Vianoce pre
chlapcov

Kreatívne Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Šarišské
Bohdanovce

Vinosady

Malé
Krškany

Brezno

Rimavská
Sobota

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV" sa venuje pomoci sociálne
znevýhodneným osobám v Košickom kraji. Radi by poskytli pomoc
pre 7 ročné dievčatko, ktoré vychováva iba jej babka. Dievčatko
sníva po krásnych Vianociach, ktoré by boli výnimočné, lebo by mali
hojnosť jedla a hračky pod stromčekom. Členovia sa rozhodli splniť
sen malého dievčatka. Finančné prostriedky budú použité na
darčeky a jedlo.

200,00 €

Pacienti Gerontopsychiatrickej kliniky v Pinelovej nemocnici Pezinku
sa budú venovať kreatívnemu tvoreniu. Budú vyrábať vianočné
dekorácie a darčeky, pripravia si program na vianočný večierok. Pri
týchto skupinových aktivitách budú rozvíjať svoje prosociálne
správanie, učiť sa nadväzovať a udržiavať zdravé vzťahy. Tento
zážitok im bude vianočným liekom proti pocitom opustenosti,
zabudnutia, zbytočnej existencie a strateného sebavedomia.
Finančný dar bude použitý na nákup materiálu na vyrábanie.

300,00 €

Dobrovoľníci zo združenia Dom v stráni chcú obdariť Vianočnými
darčekmi 96 prijímateľov sociálnych služieb ZSS DOMUM Krškany.
Obyvatelia zariadenia spolu s dobrovoľníkmi a zamestnancami
vyzdobia stromček, napečú medovníky, pripravia si vianočný
program. Obyvatelia zariadenia zažijú pocit Vianočnej rodinnej
atmosféry s medovníkmi a Vianočnými koledami.

200,00 €

Snahou OZ DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva je
obdarovať mužov v zariadení Kotva, ktorí sú duševne a zdravotne
postihnutí. Klienti tohto zariadenia strávia pokojné, pekné, štedré
Vianoce s príjemnou atmosférou a pocítia čaro Vianoc. Darčeky
nakúpia spoločne v rámci ich osobného vzdelávania s
ergoterapeutkou, podľa individuálnych potrieb klientov.

200,00 €

OZ Dúha pre deti sa v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou
akadémiou v Lučenci rozhodlo zorganizovať Vianočný deň a
obdarovať klientov DSS Slatinka. Títo ľudia nemajú na Vianoce
možnosť stráviť sviatky v kruhu svojich rodín. Na Vianočnom dni si
klienti budú môcť vychutnať rôzne vystúpenia talentovaných žiakov
ale i pozrieť si divadlo. Takisto navštívia aj tvorivé dielne, kde si
vyrobia rôzne vianočné predmety.
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187

188

189

190

Občianske združenie EDUJOY

Občianske združenie
Chrabromil

Občianske združenie K-7
Psovodi - záchranári SR

Občianske združenie Loďka
nádeje

Názov projektu

Slova ako dar

Vianoce s Fantáziou

Darujeme Vianoce
mužom z centra
sociálnych služieb
EDEN Liptovský
Hrádok

Stromček plný radosti

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Martin

Kysucké
Nové Mesto

Žilina

Košice

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

349,00 €

Pomoc je určená pre sociálne znevýhodnené deti, deti ľudí bez
domova, ktoré žijú vo verejnom kempe - Priestor pre život. Pre
príjemnejšie strávenie vianočných sviatkov ich členovia združenia
obdarujú novým oblečením, kozmetickými balíčkami, hračkami,
školskými potrebami a jedlom, aby aj oni mohli na chvíľu zabudnúť
na ľahostajnosť okolitého sveta a spríjemniť si vianočné sviatky.
Spolu s dobrovoľníkmi a deťmi zo ZŠ s MŠ Priehradná, ktorú
navštevujú aj deti z kempu, pripravia vianočný program.

200,00 €

Dospelí a seniori s ťažkým zdravotným znevýhodnením, umiestnení
v Centre sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove si nájdu
pod stromčekom peknú šálku na kávu s lyžičkou. Je to maličkosť,
ktorá ich poteší, pretože im poskytne zážitok, aby sa aspoň na
chvíľu cítili ako "doma pri tej svojej káve". V balíčku bude aj káva a
sladkosť. Títo seniori nemajú už žiadnych príbuzných, majú nízky
príjem, ktorý im ledva stačí na pokrytie úhrady, liekov a hygieny.
Často je im problém kúpiť niečo navyše a iba "dedia" veci po
zosnulých.

830,00 €

Občianske združenie K-7 Psovodi – záchranári SR v rámci svojej
žiadosti Darujeme Vianoce mužom z centra sociálnych služieb
EDEN Liptovský Hrádok plánuje zorganizovať spoločné vianočné
posedenie pod stromčekom s kapustnicou a s viacerými
canisterapeutickými tímami. Toto posedenie a program plný zážitkov
so psami a malými darčekmi pripravia pre viac ako osemdesiat
klientov zariadenia s rôznymi diagnózami a neľahkými životnými
príbehmi.

120,00 €

Občianske združenie Loďka nádeje chce pre rodinu pani Aleny,
ktorá to v živote nemá ľahké, požiadať o pomoc. Rodinu by radi
obdarovali vianočnými potravinami a darčekmi pre deti. Pani Alena
má tri školopovinné deti, ktoré sú šikovné, dcéra s vážnym
zdravotným ochorením. Bývajú v dome vo veľmi zlom stave.
Predkladateľ by ich rád obdaroval potravinami a darčekmi pre deti.
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191

192

193

194

Občianske združenie Maják
nádeje

Občianske združenie Maják
nádeje

Občianske združenie Maják
nádeje

Občianske združenie Maják
nádeje

Názov projektu

Tvorivé dielne pre
rodiny v núdzi

Byť fit a sýty

Súdržne a čisto

Zdravé potraviny

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Košice

Košice

Košice

Košice

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

495,00 €

Občianske združenie Maják nádeje chce pomôcť v Košiciach
rodinám v núdzi. Projekt Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi je
zameraný na nákup látok na šitie a korálok na výrobu bižutérie,
ktoré rodiny v núdzi spotrebujú v tvorivých dielňach v
predvianočnom období. Tieto tvorivé dielne podporujú
sebarealizáciu klientov, rast zručností a udržiavanie pracovných
návykov potrebných pre integráciu do pracovného procesu. Vzniká
tiež priestor pre relaxáciu a zázemie pre vzájomné zdieľanie a
svojpomoc matiek v podobnej životnej situácii.

100,00 €

Občianske združenie Maják nádeje chce pomôcť pani Monike, ktorá
žije so svojím synom Jožkom v sociálnom byte v Košiciach. Napriek
snahám a aktivitám pani Moniky žijú z veľmi malého príjmu. Potešili
by sa indukčnému variču, keďže majú už starý a pokazený, ako aj
rozkladaciemu gauču. Spomínané veci by im urobili veľkú radosť a
zlepšili ich životné podmienky.

80,00 €

Pani Milka so synom z Košíc sú veľmi aktívni a zapájajú sa do aktivít
OZ Maják nádeje, no ich finančná situácia je veľmi ťažká a rodinný
rozpočet nízky. Združenie im chce zabezpečiť kuchynský stôl so
stoličkami a vysávač, keďže si sami nemôžu spomínané veci kúpiť.
Bol by to pre nich veľmi vzácny a krásny dar na Vianoce, ktorý by
využívali ešte dlho.

250,00 €

Rodina z Košíc je v hmotnej núdzi. Osamelá matka mnohopočetnej
rodiny by sa veľmi potešila novej chladničke. Bývajú v prenajatej
chatke, živoria a často krát nemajú ani na najzákladnejšie potraviny.
Mamka sa príkladne stará o svoje deti, aktívne sa zapája do činnosti
v OZ Maják nádeje. Pracovníci združenia chcú preto zakúpiť novú
chladničku, aby si rodina mohla hygienicky skladovať jedlo a
vydržalo im tak dlhšie.
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195

196

197

198

Občianske združenie Odyseus

Občianske združenie OZVENY

Občianske združenie Periférie

Občianske združenie Permeo

Názov projektu

Na Vianoce spolu

Mesto

Bratislava

Vianočná chvíľa radosti
Hrachovo
pre seniorov

Darčeky pre starčekov

Vianoce, teplo v duši

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Bratislava

Plášťovce

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Združenie Odyseus sa venuje práci s ľuďmi, ktorí užívajú drogy
alebo pracujú v pouličnom sex biznise na území Bratislavy, z ktorých
mnohí žijú na ulici alebo nemajú stále bývanie.
Ani na Vianoce tím OZ Odyseus neopúšťa ulicu a pre klientov a
klientky v núdzi je v teréne. Preto okrem tradičného čaju nájdu na
ich službách aj teplé jedlo. Tento sviatočný čas zvykneme tráviť v
teple spoločne s ľuďmi, ktorých mame radi. Túto atmosféru by chceli
aspoň čiastočne preniesť aj tam, kde jej je nedostatok. Finančný dar
bude použitý na kúpu surovín na prípravu vianočného jedla.

250,00 €

Dobrovoľníci združenia OZVENY chcú osamelým, chorým a
sociálne znevýhodneným starým ľuďom z obce Hrachovo a z mesta
Hnúšťa, darovať chvíle šťastia a radosti v predvianočnom období.
Spoločne si posedia na vianočnom posedení s koledami a vinšmi pri
vianočnej kapustnici a punči. Seniori sa budú môcť porozprávať,
vypočuť si i zaspievať spoločné koledy a ochutnať vianočné dobroty
v kruhu svojich priateľov a známych rovesníkov. Členovaia
združenia veria, že počas týchto dní aspoň na chvíľu zabudnú na
každodenné problémy a pocit samoty, ktorí ich trápi najviac.

200,00 €

Dobrovoľníci zo združenia Periférie chcú obdarovať seniorov v
Domove Seniorov Charitas tým, že im budú koledovať, prednesú im
rečnícky prednes, zatancujú si s nimi, postavia a spolu ozdobia
vianočný stromček. Touto akciou budú mať seniori možnosť
zaspomínať na časy z mladosti. Ak uvidia, že mladí ľudia s nimi
trávia čas, môžu si uvedomiť viac svoju dôležitosť.

250,00 €

Dobrovoľníci zo združenia Permeo a deti z 9.skautského zboru Sv.
Juraja počas decembra roznesú Betlehemské svetlo, pripravia
predvianočné posedenie pre seniorov z obce. Chcú pripraviť
príjemný čas pre starých, opustených, pre ktorých Vianoce sú
osamelým sviatkom. Finančný dar bude použitý na kúpu surovín na
prípravu vianočného jedla.
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199

200

201

202

Občianske združenie Prístav
nádeje

Názov projektu

Balíček ľudskosti

Občianske združenie Senior pri
Fotky a spomienky
Domove MÁRIE

Občianske združenie ÚSMEVY
Vianoce S ÚSMEVMI
PRE DETI - pomoc onkologicky
PRE DETI
chorým deťom

Občianske združenie VAGUS

Mesto

Zvolen

Banská
Štiavnica

Bojnice

Vianočný pocit domova Bratislava

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Občianske združenie Prístav nádeje prostredníctvom projektu
Balíček ľudskosti pomôže 10 osobám/rodinám, ktoré sa nachádzajú
v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Balíček obsahuje potraviny
dlhodobej spotreby a drogistický tovar, ktorý uľahčí rodinám prežiť
nadchádzajúce vianočné sviatky. 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.

75,00 €

Dar - fotoaparát chcú darovať pánovi Danielovi, ako sám hovorí
"Rodinu mám len vďaka fotkám". Rád by sa naučil fotiť aj sám.
Chcel by zachytiť zaujímavé momenty vo svojom živote, uchovať si
tváre terajších priateľov a udalosti, na ktoré bude môcť v budúcnosti
spomínať a pripomínať si ich. Daniel má na starosti aj kroniku, ktorú
si založili obyvatelia Domova MÁRIE, môže do nej vkladať fotky zo
života a akcií v zariadení. Fotoaparát ako dar pôsobí aj motivačne,
vytrhne ho z každodenného stereotypu a pán Daniel by sa môže
venovať vytúženej činnosti - fotografovaniu, ktoré ho vždy lákalo.

500,00 €

Organizácia Úsmevy pre deti sa venuje pomoci onkologicky chorým
deťom. Práve tieto deti na detskom onkologickom oddelení v
Banskej Bystrici, ktoré budú v čase vianočnom hospitalizované, by
chceli predkladatelia potešiť a obdarovať. Členovia združenia chcú
pripraviť detské predstavenie, kúpiť hygienické potreby a hračky pre
malých pacientov.

350,00 €

Vianoce sú pre ľudí bez domova obzvlášť náročné obdobie, keď
ešte viac pociťujú svoju osamelosť a chýbajúci domov. Spoločná
príprava vianočného posedenia a príjemné chvíle pri vianočnom
stromčeku, tradičnom jedle a koláčikoch im aspoň čiastočne
vynahradia to, čo im najviac chýba - teplo domova. Posedenie
pripravia dobrovoľníci z OZ Vagus.
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203

204

205

206

207

Občianske združenie Zdravie v
pohybe

Občianske združenie Žilinský
štart

Otília Sabolová, PaedDr.

Názov projektu

Zdravie a radosť v
pohybe

Vianočné sviatky pre
ľudí bez domova

Vianoce pre Sandru a
Annu - Máriu

Otília Sabolová, PaedDr.

Krajšie Vianoce pre
Angiku a jej
súrodencov

Otília Sabolová, PaedDr.

Krajšie Vianoce pre
starkých

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Lučatín

Žilina

Budkovce

Budkovce

Budkovce

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Občianske združenie Zdravie v pohybe chce spríjemniť Vianoce
deťom z Krízového centra sv. Alžbety v Banskej Bystrici. V Škole
športu Labrador - ktorú združenie založilo - navštevujú športové
krúžky, ktoré majú zdarma. Tím dobrovoľníkov- trénerov- sa venuje
týmto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo deťom s
fyzickým obmedzením. Zakúpením kvalitných športových súprav ich
chcú tréneri motivovať k ešte väčšej radosti z pohybu a
pravidelnému športovaniu, ktoré im pomáha zmierniť traumatické
zážitky z rodinného prostredia, ktoré sú dôvodom ich pobytu v
krízovom centre.

250,00 €

Členovia OZ Žilinský štart chcú pomôcť 65 ľuďom bez domova
prežiť plnohodnotné Vianoce. Vianočnou večerou im spríjemnia a
skvalitnia vianočný čas strávený v kruhu ľudí s rovnakými osudmi.
Veria, že každému človeku treba pomôcť a dať mu šancu na zmenu
svojho doterajšieho života. Finančný dar bude použitý na kúpu
surovín na prípravu vianočného jedla.

200,00 €

Učiteľka na základnej škole, sa snaží pomôcť svojim žiačkam, lebo
vidí, že nemajú to, čo potrebujú. Projekt Vianoce pre Sandru a Annu
Máriu spočíva v obdarovaní dvoch sestier zo znevýhodneného
sociálneho prostredia. Dievčatám okrem toho, že ich učiteľka pozve
na niečo dobré, tak im kúpi zimné oblečenie, školské pomôcky a aj
jedlo, ktorého je vždy málo. Takáto podpora bude pre nich veľký
zázrak a dôkaz, že existujú aj dobrí ľudia.

100,00 €

Otília Sabolová chce obdarovať Angiku, ktorá má dobrých a
starostlivých rodičov a súrodencov, ktorí ju majú veľmi radi. Angika
je milé dievčatko s detskou mozgovou obrnou a epilepsiou, ktoré
nechodí a nerozpráva, je potrebné sa o ňu neustále starať. Učiteľka
jej súrodencov by chcela aspoň trocha uľahčiť tejto rodine vianočné
chvíle tým, že kúpi pre Angiku oblečenie a kozmetiku, ktoré nutne
potrebuje.

100,00 €

Projekt Krajšie Vianoce je zameraný na osamelo žijúcich seniorov
obce Budkovce. Deti s pani učiteľkou ich potešia vinšmi, koledami a
vianočnými darčekmi. Tak prežijú radosť z návštevy a nebudú tak
veľmi osamelí. Finančný dar bude použitý na kúpu darčekov.
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208

209

210

211

Patrik Harman

Pavel a Eva Perašínovci

Peter Frolo

Peter Sládeček

Názov projektu

Šťastné Vianoce pre
Veroniku a jej mamu

Vianoce pre ľudí bez
domova

Vianoce sú pre
všetkých

Čerstvé mliečko

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Kosice

Liptovský
Mikuláš

Kotešová

Svit

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Patrik Harman chce pomôcť svojej dobrej kamarátke Veronike.
Veronika je dievčina s ťažkým zdravotným postihnutím, je imobilná a
musí prijímať iba mixovanú stravu. Patrik verí, že kúpa mixéra a
nového plynového sporáka, pomôže jej aj a rodine, zvýšiť kvalitu
života a tiež príjemné prekvapí ako vianočný darček.

200,00 €

Viera a Pavel Perašínovci, pôsobia v Liptovskom Mikuláši ako
dobrovoľníci miestneho združenia YMCA na Slovensku. Dlhodobo
sa venujú rôznym formám pomoci, ale ich srdcovou záležitosťou sú
predovšetkým ľudia bez domova. Finančný príspevok použijú na
prípravu vianočného menu pre 20 miestnych ľudí bez domova.

400,00 €

Peter Frolo je šéfkuchár, ktorý 15 rokov pracoval v Rakúsku. Po
návrate na Slovensko, by chcel pomôcť pri zabezpečení štedrej
večere pre klientov Domu charity sv. Vincenta. Ide o nízko prahové
denné centrum a nocľaháreň pre ľudí v núdzi a bez domova.
Skupinka kuchárov sa rozhodla pomôcť a prispieť aj svojou prácou k
tomu, aby sa táto večera mohla vôbec uskutočniť. Finančný
príspevok bud použitý na kúpu potrebných surovín a potrieb tak, aby
mohli uvariť štedrú večeru pre ľudí bez domova a tiež im spríjemniť
atmosféru Vianoc tak, ako sa patrí a tak, ako ju prežívajú aj bežní
ľudia so svojimi rodinami.

230,00 €

Peter Sládeček chce pomôcť neobyčajnej matke s dvoma
bábätkami. Neobyčajná je v tom, že napriek veľmi zlej sociálnej
situácia je vždy plná optimizmu. Ale denno denne sa pasuje s
nedostatkom peňazí, trápi sa ako uživiť deti z nízkeho prímu. Veľmi
by jej uľahčila život chladnička, ktorú vôbec nemá. Nemá kde
odkladať potraviny pre seba a hlavne pre deti. Všetko je nútená
spotrebovať hneď alebo vyhodiť čo je veľká záťaž pre je peňaženku.
Určite by mala krajšie a veselšie Vianoce keby mala o túto starosť
menej. Finančný dar bude použitý na kúpu chladničky.
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212

213

214

215

216

Peter Zátroch

Petra Drábová

Renáta Majtényi

Renáta Železňáková

Róbert Grundza

Názov projektu

Mesto

Útulný vianočný domov Zvolen

Vianoce pre všetkých

Vianoce bez mamy

Pošli to ďalej

Ochota pomôcť bez
toho "ŽE"

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Opatovce
nad Nitrou

Prievidza

Vitanová

Jelšava

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

Peter Zátroch zorganizuje Vianoce, štedrovečernú a silvestrovskú
večeru pre ľudí bez domova ubytovaných v útulku Nádej vo Zvolene.
Ľudia bez domova zväčša zažívajú nepochopenie alebo odmietnutie
od svojich najbližších, preto je dôležité, aby im bola poskytnutá
pomoc a podpora, ktorú potrebujú aj v podobe takých celkom
normálnych Vianoc, o ktoré by bez takejto pomoci prišli. Finančný
dar bude použitý na kúpu surovín.

200,00 €

Projekt je určený pre ľudí bez domova v Prievidzi a Trenčíne, ktorým
spríjemnia vianočné sviatky. Pripravia im štedrovečernú večeru,
ktorá bude pozostávať zo všetkých typických jedál, ako kapustnica,
ryba a zemiakový šalát, či vianočné pečivo. Prostredníctvom tejto
večere si užijú štedrú večeru a vianočnú atmosféru s pocitom, že
niekto na nich myslel a vždy sa nájde niekto, kto im podá pomocnú
ruku. Finančný dar bude použitý na nákup surovín.

90,00 €

Pani Renáta by chcela obdarovať malého Dávida a rodinu svojej
dlhoročnej kamarátky, ktorá tento rok podľahla rakovine. Rada by
spríjemnila Vianoce, ktoré prvýkrát zažijú bez milovanej mamy. Pani
Renáta kúpi darčeky, napečie vianočné pečivo a rada by zmiernila
fakt, že okrem ďalšej rakoviny v rodine ich strávia bez mamy.

200,00 €

Pani Renáta pracuje ako učiteľka v obci Vitanová. Rada by
obdarovala 3 rodiny z obce, ktoré sa nachádzajú v ťažkej finančnej
situácií z dôvodu veľmi nízkeho zárobku či zdravotného postihnutia
detí. Rada by spolu so žiakmi urobila v škole vianočnú burzu.
Víťažok z burzy by rozdelili medzi jednotlivé rodiny. Finančné
prostriedky by boli použité na potravinové balíčky pre rodiny a
materiál na výrobu darčekov.

100,00 €

Róbert to nemal v živote ľahké. Sám bol na dne a vie, aké ťažké je
postaviť sa. Jeho priateľ Daniel mu podal pomocnú ruku v
najťažšom čase. Teraz potrebuje pomoc Daniel, ktorý prišiel o
prácu, so svojou rodinou nie je v kontakte. Rád by mu kúpil
oblečenie na zimu, hygienické potreby a potraviny.
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217

218

219

220

Róbert Szakács

Rodinný detský domov, n.o.

Samuel Bencső

Silvia Bubeníková

Názov projektu

Nahraďme bolesť
láskou

Vianočná večera s
rodičmi

Beatkin Vianočný duch

Žiarivé očká
cukrovkára

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Nitra

Biely Kostol

Rimavská
Sobota

Bratislava

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

230,00 €

Pán Róbert chce obdarovať matky s deťmi z krízového Centra
Slniečko. Tieto matky s deťmi nemajú možnosť stráviť vianočné
sviatky v kruhu rodiny a blízkych osôb. Jedná sa o ľudí, ktorí sú
umiestnení v zariadení pre týrané a zneužívané osoby. Predkladateľ
projektu má v úmysle nakúpiť vianočné darčeky a stráviť s týmito
ľuďmi spoločné chvíle, ktoré budú naplnené spoločným pečením
medovníkov, vianočnou večerou a rozbaľovaním darčekov.

110,00 €

Pracovníci Rodinného detského domova pripravia štedrú večeru pre
dvoch chlapcov-súrodencov a ich rodičov a starého otca. Deti sa
stretávajú s rodičmi a starým otcom pravidelne na návštevách, ale
rodičia sú veľmi chudobní a tak nemôžu spoločne stráviť viac času
ani Vianoce. Rodičia nemajú finančné prostriedky na kúpu malého
darčeka. Predkladatelia chcú, aby si deti stále boli vedomé, že majú
svoju vlastnú rodinu, ktorá je s nimi v kontakte a že môžu s nimi byť
aj v krásnych chvíľach, aj keď spolu nemôžu žiť.

440,00 €

Mamička Dušana žije so svojou 5 ročnou dcérkou Beátkou v
prenajatom byte v Bratislave. Momentálne sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Dušana žiaľ vážne ochorela, a keďže sa vírus prenáša aj
slinami, nemôže pobozkať vlastnú dcérku minimálne 10 rokov na
pery. Beatka je ešte k tomu dieťa s autizmom, má Aspergerov
syndróm. Sú v ťažkej finančnej situácii. Potrebujú pomôcť s
úhradou poplatkov za nájomné ale aj škôlku. Financie od Nadácie
Orange chce Samuel využiť hlavne na úhradu týchto poplatkov, ale
aj na nákup potravín a darčekov na Štedrý večer, ako aj trvalých
potravín.

210,00 €

Pani Silvia chce obdarovať 10 ročného chorého chlapca s
umeleckým nadaním, ktorý trpí cukrovkou 1.typu spojenou so
strednou retardáciou, manuálne však veľmi zručný. Rodina
potrebuje pravidelný zdroj prúžkov do glukomera a veľkou túžbou
chlapca je bicykel. Matka mu ho z opatrovateľského príspevku
zabezpečiť nevie. Pani Silvia by rada venovala chlapcovi bicykel a
zabezpečila ho prúžkami do glukomera.
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221

222

223

224

Silvia Václavíková, Mgr.

Silvia Václavíková, Mgr.

Simona Čankyová, Mgr.

Simona Mitrášová, Mgr.

Názov projektu

Srdce na dlani

Poriadok musí byť

Vianoce doma

Vstúpte milé Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Krompachy

Krompachy

Ivánka pri
Nitre

Bystré

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

147,00 €

Silvia Václavíková rada pomôže trom rodinám nachádzajúcim sa v
ťažkej životnej situácií. Osud každej rodiny je iný, spoločné majú
ťažký osud a finančnú tieseň. Beznádej, utrpenie, bieda a chudoba
sú slovné spojenia, ktoré v čase Vianoc podnecujú mnohých ľudí k
spolupatričnosti a medziľudskej pomoci. Autorka projektu im zakúpi
potraviny na štedrú večeru, zimné oblečenie a aj malým darčekom
chce prispieť k zmierneniu ich neľahkého osudu .

70,00 €

Pani Silvia Václvíková rada obdaruje invalidnú dôchodkyňu z
Prakoviec praktickým, jednoduchým, ale hlavne ľahkým vysávačom,
ktorý bude pomocníkom pri jej obľúbenej činnosti - upratovaní. Chce
takto pomôcť zmierniť ťažkú finančnú situáciu, v ktorej sa
dôchodkyňa nachádza. Keďže svoj príjem minie na poplatky za byt,
lieky a stravu, nezostáva jej už nazvyš do rezervy, z ktorej by si
mohla vysávač kúpiť.

50,00 €

Terénna sociálna pracovníčka obce Mojmírovce, pani Simona
Čankyová, pracuje s rodinou, ktorá sa nachádza v zlej finančnej a
sociálnej situácií. Hlavou rodiny je babička, stará mama, ktorá sa
stará o dcéru a vnuka s psychickými poruchami. Rada by uľahčila
rodine ich situáciu nákupom základných potravín tak, aby vianočné
sviatky prežili v pokoji, v kruhu rodiny, ktorá aspoň raz do roka
zabudne na to, akým ťažkým životným situáciám musí počas celého
roka čeliť.

300,00 €

Rodinka malej Dianky a Imka žije na východe Slovenska vo Vyšnom
Žipove. Nemajú dostatočné finančné prostriedky na rekonštrukciu
rodinného domu a na celkový chod domácnosti. Deti majú mnoho
kamarátov, no pre rozbitú chodbu si nemôžu pozvať svojich
kamarátov domov. Deti by chceli tráviť s kamarátmi svoj voľný čas a
oslavovať narodeniny doma vo svojich izbách. Keďže chodba je
prechodom do izieb, tak si kamarátov domov nepozývajú. Pani
Simona Mitrášová s bratom chcú pomôcť zrekonštruovať chodbu,
nakúpiť potraviny na štedrý večer a darčeky pre deti, nech má rodina
milšie Vianoce.

116

Poradie Názov predkladateľa

225

226

227

228

Slavomíra Radičová

Slovenský Červený kríž

Soňa Hlaváčová, PhDr.

Soňa Poprocká

Názov projektu

Iskra v očiach

Pomoc týraným
osobám

Vianočný darček pre
Paťka

Ako nájsť niečo, čo
sme nestratili

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Kokava nad
Rimavicou

Trebišov

Košice Šaca

Bratislava

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

90,00 €

Projektom Iskra v očiach chce dobrovoľníčka Slavomíra pomôcť a
spríjemniť štedré Vianoce staršej osobe so zdravotným a finančným
obmedzením a to formou vianočného posedenia spolu pri štedrej
večery, vianočným stromčekom i darčekom. Vianočnú atmosféru
bude spríjemňovať počúvanie vianočných piesní a kolied.

200,00 €

Klientkam zariadenia, ktorom sa nachádzajú obeťe násilia, chcú
členovia SČKukázať tú pravú vianočnú atmosféru, ktorú vo svojej
rodine s tyranom nikdy nezažili, potešiť ich maličkým darčekom,
pripraviť pravé vianočné menu, vianočné medovníčky, spríjemniť
vianočné sviatky aj spoločnými koledami. Cieľom je vidieť radosť v
detských očiach a pokoj a pohodu v očiach ich matiek. Finančné
prostriedky budú použité na potraviny, darčeky, výzdobu.

30,00 €

Vianočný darček pre Paťka je príbeh malého trojročného chlapčeka,
ktorý pre nepriaznivú situáciu otca bol umiestnený do detského
domova. Vzťah medzi otcom a Paťkom je aj napriek osudu krásny a
plný lásky. Otec sa však ocitol v sociálnom zariadení a nemá žiaden
príjem ani na kúpu darčeka. Finančné prostriedky budú použité na
kúpu hračky pre chlapca.

280,00 €

Pani Soňa pracuje ako učiteľka na ZŠ. Rada by potešila jednu celú
triedu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivity spoja
žiakov jednej školy - (CZŠ Narnia) so žiakmi druhej školy. Spoločne
sa spoja v rovnakých prípravách Vianoc vo vianočnej dielničke, kde
si pripravia symboly Vianoc a odnesú si ich do rodín, kde absentujú.
Projekt prepojí v zážitku dve rôzne komunity, pričom deti z jednej
okrem činností dielničiek pripravia osobné darčeky pre každé dieťa
zo znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky budú použité
na tvorivý materiál.
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229

230

231

Soňa Škultétyová

Spojená škola internátna

Spokojnosť - centrum
sociálnych služieb, n.o.

Názov projektu

Vianoce o Človeku

Mesto

Stupava

Vianoce, kde sa radosť
Snina
ligoce

Posolstvom Vianoc k
rodinám

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Prievidza

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

100,00 €

Pani Soňa je pracovníčkou OZ, ktoré prevádzkuje zariadenie
podporovaného bývania pre ľudí s psychiatrickými diagnózami. Jej
pomoc je smerovaná pre 7 ľudí z podporovaného bývania rodinného
typu TEKLA v Lozorne. Bohužiaľ nemajú stabilné alebo žiadne
rodinné zázemie a preto sviatky Vianoc prežijú v zariadení- tu sú
doma. Klienti žijú iba z invalidných dôchodkov, vzhľadom na ich
zdravotný stav si nemôžu privyrobiť. Príspevok je určený na nákup
materiálu na výrobu vianočnej výzdoby a na nákup potravín, z
ktorých si uvaria sviatočné jedlá a upečú koláčiky, bez ktorých
Vianoce si nevieme predstaviť.

170,00 €

Vďaka projektu Spojenej internátnej školy v Snine strávi 120 žiakov
s mentálnym postihnutím a 30 klientov Domova pokojnej staroby
príjemné vianočné sviatky. Učitelia vo voľnom čase pripravia
program a tak si budú môcť žiaci aj seniori vzájomne urobiť
vianočnú radosť. Dostanú darčeky, spoločne si zaspievajú koledy a
priblížia si vianočné sviatky s pocitom, že aj oni niekoho majú a sú
pre niekoho dôležití. Financie budú využité na prípravu drobných
vianočných balíčkov pre každého a vianočné pečivo.

300,00 €

Zamestnanci neziskovej organizácie Spokojnosť - centrum
sociálnych služieb, chcú v období najkrajších vianočných sviatkov
obdarovať 20 mnohodetných rodín, v ktorých sa nachádza aj dieťa s
ťažkým zdravotným postihnutím. Sú to nízkopríjmové rodiny
nachádzajúce sa tesne pod hranicou chudoby ohrozené sociálnym
vylúčením. Spoločne s dobrovoľníkmi si deti navštevujúce
komunitné centrum vyrobia vianočné ozdoby, vyzdobia centrum a
vianočný stromček. Zamestnanci a dobrovoľníci obdarujú rodiny
pred Štedrým dňom balíkmi so základnými potravinami a
hygienickými potrebami. Najmenší si nájdu hračku a sladkosti.
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232

233

234

235

Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev ako
dar

Stanislava Jonášová, Mgr.

Stredná odborná škola

Špecializované zariadenie
Tereza Hronec

Názov projektu

Vianoce s Úsmevom

Radosť v detských
očiach

Ozajstné vianoce
uchované v srdci

Vianočný sen seniorov

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Bratislava

Lučenec

Námestvovo

Hronec

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

280,00 €

Zamestnanci pobočky Úsmev ako dar v Banskej Bystrici by radi
pripravili pre svojich klientov - ohrozené rodiny s deťmi spoločné
slávnostné Vianoce v podobe vianočnej večere s odovzdávaním
malých darčekov pre deti a ich rodičov. Večera bude zároveň
poďakovaním aj pre dobrovoľníkov za ich obetavú pomoc počas
roka. Bude jej predchádzať spoločné pečenie koláčov s deťmi.
Mnoho týchto rodín v kríze si nemôže zabezpečiť slávnostnú večeru,
s darčekmi, so stromčekom i koláčikmi. Vianoce s Úsmevom
sprostredkujú skutočný vianočný zážitok, s koledami, príjemnou
atmosférou a možnosťou budovať vzájomné vzťahy.

260,00 €

Pani Stanislava Jonášová pracuje ako sociálna pracovníčka na
úrade práce a rada by obdarovala rodinu z Točnice s desiatimi
maloletými deťmi. Rodina sa nachádza ťažkej životnej situácii a
financií je málo. Preto by deti na Vianoce zostali bez darčekov.
Vďaka zanieteniu pani Stanislavy rodina prežije príjemný večer s
kapustnicou, koledami a nakoniec si deti nájdu v balíčkoch hračky,
po ktorých túžia.

400,00 €

Učitelia spoločne so žiakmi Strednej odbornej školy z Námestova by
týmto projektom chceli spríjemniť vianočný čas ľudom, na ktorých sa
zabúda, a to bezdomovcom a týraným ženám s deťmi v Dome
Charitas v Rabči. S pomocou rodičov a starých rodičov vyrobia
darčeky, pripravia vianočný program, výzdobu a vianočný stôl. Žiaci
študujúci odbory ako Styling a marketing či kaderník a kozmetik ich
aj upravia, aby vyzerali a cítili sa ako ľudia. Financie budú využité na
nákup materiálu na výrobu ozdôb a potraviny na prípravu štedrej
večere.

100,00 €

Špecializované zariadenie Tereza Hronec je zariadenie s
tridsaťročnou tradíciou a skúsenosťami v sociálnej starostlivosti. V
zariadení sú umiestnení klienti postihnutí Alzheimerovou a
Parkinsonovou chorobou. Rozsvietenie vianočného stromčeka v
spojení s bohatým kulúrnym programom poteší klientov zariadenia.
Finančné prostriedky budú použité na kancelárske potreby,
potraviny a vianočné ozdoby.
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236

237

238

239

240

Špeciálna základná škola

Tomáš Miňo

Tomáš Palenčár

Trnavská arcidiecézna charita

Valéria Várköziová, Mgr.

Názov projektu

Príď Ježiško k nám

Tanier, príbor,
kapustnica...

Ako jedna rodina

Vykúzlené Vianoce

Slávnostná
predvianočná večera
pre milujúce matky

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Žiar nad
Hronom

Vranov nad
Topľou

Sabinov

Trnava

Vidiná

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Špeciálnu základnu školu v Žiari nad Hronom navštevujú žiaci zo
sociálne slabých rodín, kde je nedostatok a bieda dennodenne na
návšteve. Pani učiteľky by chceli žiakom priblížiť krásu vianočných
sviatkov. Deti si vyzdobia prvý živý vianočný stromček, každý svojou
ozdobou a nájdu si pod stromčekom svoj darček.
Zažijú aspoň kúsok z čara Vianoc a "Ježiško príde aj k nim".
Finančné prostriedky budú použité na nákup sladkostí a ovocia.

100,00 €

Pán Tomáš pracuje v sociálnej oblasti už od r. 2002. Rád by
obdaroval ľudí bez domova, ktorí spoločne s pánom Tomášom
nakúpia ingrediencie na kapustnicu a spoločne ju aj pripravia.
Na slávnostnom stretnutí si v pokojnej atmosfére posedia a pochutia
na Vianočnej kapustnici. Nakoniec budu obdarovaní malými
darčekmi - hygienickými potrebami.

130,00 €

Pán Tomáš pracuje ako terénny sociálny pracovník v meste
Sabinov. Rád by obdaroval ľudí v núdzi, ľudí bez domova, ktorí už
zabudli na teplo domova. Spoločným varením a stolovaním sa
zachová tradícia, len ľudia sa zmenia, ale všade sa dá žiť ako jedna
rodina. Finančné prostriedky budú použité na kúpu potravín na
štedrú večeru a drobné darčeky.

100,00 €

Deti v azylovom dome žijú v neúplných rodinách. Nemajú možnosť
prežívať príjemnú atmosféru pokoja vianočných sviatkov. Ich matky
nemajú dostatok finančných prostriedkov na základné veci. Ich
podpora prispeje k zmene ich každodenného života. Dobrovoľníci z
charity ich zoberú do kina na film v 5D formáte. Finančný dar bude
použitý na kúpu lístkov a cestovné náklady.

200,00 €

Pani Valéria Várköziová je terénna sociálna pracovníčka obce Veľká
nad Ipľom a spolu s kolegyňou chcú usporiadať slávnostnú
predvianočnú večeru pre 30 rómskych matiek viacpočetných rodín,
ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tieto ženy sú v
dennodennom kolotoči povinností a vďaka tejto aktivite na chvíľu z
tohto kolotoča vystúpia a strávia večer v príjemnej atmosfére.
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241

242

243

244

Veronika Gavláková, Michaela
Kopačková

Veronika Muránska

Veronika Muránska

VIERA reštart, n.o.

Názov projektu

Pre iskričku v Ajkovom
očičku

Teplo nielen na
Vianoce

Štedré Vianoce
každému

Kúzelné 2D Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Kysucké
Nové Mesto

Hrachovo

Hrachovo

Bratislava

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

86,00 €

Dve študentky by radi obdarovali 13-ročného Ajka s downovým
syndrómom, DMO, autizmom, o ktorého sa stará mama. Rodina sa
nachádza v ťažkej situácií, Ajko má ďalších súrodencov, ich otec
tragicky zahynul. Príjem rodiny je nízky, preto by ju študentky radi
obdarovali potravinami, plienkami, pracím práškom, plyšovou
hračkou.

250,00 €

Pani Veronika sa dlhodobo snaží pomáhať ľuďom, ktorí sa
nachádzajú v ťažkých situáciách. Tento rok by rada pomohla 3
ľuďom v hmotnej núdzi, žijúcim na hranici životného minima. Dvaja z
toho sú ťažko chorí, nie sú sebestační zabezpečiť si z nedostatku
financií a fyzickej sily palivové drevo na zimu. Finančné prostriedky
budú použité na nákup palivového dreva, ktorým si budú môcť
počas zimného obdobia vykurovať domácnosti a byť tak vo
vhodnom, teplom prostredí.

230,00 €

Pani Veronika sa už 8 rokov úspešne zapája do programu Darujte
Vianoce a pomáha tím, ktorí to potrebujú. Rada by obdarovala 10
ľudí z obce Vyšný Skálnik. Ide o invalidných dôchodcov, dlhodobo
nezamestnaných, osamotených či ľudí so zdravotnými problémami.
Pani Veronika chce spolu s 5 dobrovoľníkmi pre nich pripraviť štedré
veselé Vianoce, navariť kapustnicu a darovať im potravinové
balíčky.

70,00 €

Pani Tatiana z neziskovej organizácie VIERA reštart by rada
obdarovala ľudí liečených na depresie, ktorých osobne pozná.
Spolku s kolegyňou im pomáha už sedem rokov. Títo ľudia sú často
sociálne vylučovaní, narušujú sa ich rodinné vzťahy a trpia
osamelosťou. Pani Tatiana by im chcela sprostredkovať návštevu
kina, kde si pozrú spoločne novú českú rozprávku. Na pár minút sa
môžu preniesť do sveta, kde si prejdú s úsmevom niekoľkými
ľudskými aj "božskými" skúškami. Financie budú využité na nákup
lístkov na predstavenie.
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245

246

247

248

,,VINIČKY" Zariadenie
sociálnych služieb Nitra

Vivien Kubicová

Vladimír Kováč, Bc.

Základná organizácia JDS
Rožkovany

Názov projektu

Vianočné svetielko

Vianoce pre Karinku

Žiariaci stromček
úsmevu

Iskierky nádeje

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Nitra

Galanta

Veľký
Slavkov

Rožkovany

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

150,00 €

VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra chce obdarovať
svojich klientov, ktorých fyzické aj materiálne možnosti sú
obmedzené, možnosťou podieľať sa na príprave pravej vianočnej
atmosféry. Počas jedného dňa budú klienti spolu s dobrovoľníkmi
zdobiť vianočné stromčeky vlastnoručne zhotovenými ozdobami a
medovníkmi. Vyvrcholením bude krátky kultúrny program v réžii
domáceho spevokolu so sprievodom harmoniky, po ktorom sa na
stromčekoch slávnostne rozsvietia svetielka. Spoločne tak s vôňou
pečiva privítajú advent a aspoň na chvíľu zažijú to, čo je pre väčšinu
z nich nenahraditeľné a vzácnejšie než materiálne dary - radosť,
pokoj a domácu vianočnú atmosféru.

100,00 €

Študentka vysokej školy Vivien z Galanty sa rozhodla pomôcť
zadlženej rodine s postihnutým dievčatkom a dvomi zdravými
súrodencami spríjemnením Vianoc. Študentka by chcela deťom
nakúpiť darčeky a tak odbremeniť rodičov od ďalšieho zadlženia a
prispieť k tomu, aby sa ušetrené peniaze použili na zaplatenie časti
dlhu. Počas predvianočného obdobia Vivien nakúpi deťom darčeky,
po ktorých túžia a o ktorých písali Ježiškovi, aby si ich našli pod
vianočným stromčekom.

300,00 €

Pán Vladimír by rád obdaroval chlapcov z Domu na polceste vo
Veľkom Slavkove. Chcel by im spríjemniť krásne vianočné sviatky.
Prostredníctvom daru by rád poukázal na to, že vianočné sviatky sú
o spolupatričnosti, láske voči blížnemu a láskavosti. Chlapcom
darčeky vytvoria úsmev na tvárach a budú vedieť, že existujú ľudia,
ktorých zaujímajú ich životy, podporujú ich a stoja pri nich.

300,00 €

Zamestnanci Základnej organizácie JDS v Rožkovanoch by
prostredníctvom projektu chceli seniorom spríjemniť vianočné
sviatky. Mnohí z nich majú zdravotné či finančné problémy, sú
osamelí. Radi by im preto pripravili atmosféru Vianoc, aby ich mohli
prežiť v pohode, radosti a spolupatričnosti. Taktiež spolu s nimi za
spevu kolied navštívia v jednotlivých domácnostiach seniorov
pripútaných k lôžku a obdarujú ich symbolickým darčekom a
voňavou vetvičkou ihličia. Financie budú využité na nákup materiálu
na kreatívne dielne, potraviny na výrobu oblátok a pečenie
medovníkov.
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249

250

251

Základná škola Bytča, Ulica
Eliáša Lániho

Základná škola Gabčíkovo

Základná škola Gabčíkovo

Názov projektu

Vianočné sny detí

Vianočné prekvapenie
pre žiakov v núdzi

Vianočná triednická
hodina v domove

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Bytča

Gabčíkovo

Gabčíkovo

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

300,00 €

Učitelia zo ZŠ v Bytči chcú podporiť svojich mimoriadne
talentovaných žiakov. Tieto deti napriek rôznym ťažkým životným
príbehom nezaháľajú. Študujú, športujú a úspešne reprezentujú
školu. Ich materiálne zázemie neumožňuje rozvíjať svoj talent
naplno. To, čo robia, tieto deti však veľmi napĺňa. Učitelia školy sa
necítia byť len pedagógmi, ale sú pre svojich žiakov aj ,,druhou
rodinou". A ktorá rodina by nechcela, aby jej dieťa bolo šťastné a v
živote sa uplatnilo? Celá škola sa zapojí do splnenia vianočných
snov detí zorganizovaním Vianočnej burzy.

200,00 €

Základná škola chystá vianočný večierok pre šesť rodín v núdzi. Na
večierku sa predstaví divadelný krúžok so svojou vianočnou hrou.
Pri šálke čaju sa porozprávajú, zaspievajú si vianočné koledy.
Krúžok Tvorivá dielňa pripraví týmto rodinám balíček medovníkov vo
vianočnom balení. Na záver programu každá rodina dostane
pozornosť vo forme potravinových balíčkov. Prostredníctvom tohto
projektu budú mať tieto rodiny na štedrovečernom stole sviatočné
dobroty.

90,00 €

Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ v Gabčíkove v rámci netradičnej triednickej
hodiny navštívia 40 klientov v Domove sociálnych služieb v
Gabčíkove. Na túto návštevu sa starostlivo pripravia a nesmierne sa
tešia. Radi by klientom zariadenia darovali neobyčajné Vianoce,
prekvapenie vo forme sladkých vianočných balíčkov, posedenie pri
šálke čaju. Žiaci seniorom zaspievajú vianočné koledy a zahrajú im
divadlo s vianočnou tematikou. Vďaka tejto návšteve klienti domova
budú mať možnosť stretnúť sa s mladými ľuďmi, pozitívne sa
naladiť, nadobudnúť nové priateľstvá a skúsenosti aj v staršom
veku.
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252

253

254

Základná škola Milana
Rastislava Štefánika

Základná škola s materskou
školou Milana Rastislava
Štefánika, Budimír 11

Základná umelecká škola

Názov projektu

Kučeravá Jessika

Orange prináša radosť
všetkým

Čaro pravých Vianoc

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Lučenec

Budimír

Spišské
Podhradie

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

250,00 €

Prváci na základnej škole M. R. Štefánika v Lučenci by radi
obdarovali svoju spolužiačku s rodinou, ktorá žije vo veľmi
skromných pomeroch. Vianočný čas by chceli rodine spríjemniť
vďaka zabezpečeniu základných potrieb, ktoré rodine chýbajú a
podpisujú sa aj na živote rodiny a prospechu detí. Škola má záujem
maximálne podporiť žiačku, aby dosahovala dobré výsledky a
napredovala spoločne so spolužiakmi. Vianočné sviatky by
spolužiaci celej rodine radi spríjemnili darovaním potravinového
balíčka na prípravu štedrej večere a vianočný stromček, na ktorý
žiaci vyrobia ozdoby.

160,00 €

Pani riaditeľka, učiteľský zbor aj žiaci ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v
Budimíre by radi spríjemnili Vianoce obyvateľom Centra sociálnych
služieb v Drienove. Nosnou myšlienkou projektu sú tematicky
zamerané aktivity - svojpomocne napečené medovníky a vyrobené
darčeky pre obyvateľov Centra. Žiaci spolu s učiteľkami nacvičia
kultúrny program s tradíciou Vianoc, pripravia kostýmy a kulisy aj
samotné kultúrne vystúpenie a odovzdanie darčekov. Cieľom je, aby
sa obyvatelia Centra cítili na Vianoce príjemne v blízkosti ľudí, ktorí
im prejavia záujem a spolupatričnosť. Financie budú využité na
kreatívny materiál na výrobu darčekov a ingrediencie na medovníky.

300,00 €

Žiaci spolu s učiteľmi Základnej umeleckej školy v Spišskom
Podhradí by radi spríjemnili vianočné obdobie skupine 60 vybraných
klientov Domova sociálnych služieb v ťažkej životnej situácii. V
predvianočnom období im pripravia kultúrny program a obdarujú ich
spomienkovým balíčkom. Škola chce viesť žiakov k empatii a
solidarite k ľuďom v ťažkej životnej situácii. Obdarovaní klienti,
ktorých jedinou rodinou je iba odborný personál zariadenia majú
možnosť zažiť čaro pravých Vianoc. Financie budú využité na nákup
drobných darčekov a vianočné občerstvenie.
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Poradie Názov predkladateľa

255

256

257

258

Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
Dolný Kubín

Zdenka Machyňáková, Mgr.

Združenie priateľov a rodičov
pri DSS Topoľčany

Združenie Sofia Bratislava

Názov projektu

Kúzelné Vianoce

Alžbetka iskrí šťastím

Vianočné pečenie

Divadlo pre
hendikepovaných.
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Mesto

Dolný Kubín

Halič

Topoľčany

Bratislava

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom
Kubíne nahrádza svojim klientom domov a často krát aj rodinu.
Seniori trávia aj vianočné sviatky v tomto zariadení. Aby sa necítili
osamelí, zamestnanci sa rozhodli spríjemniť im tieto spoločne
prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia a dopriať im čaro Vianoc.
Spoločne budú piecť medovníčky a vyrábať vianočné pohľadnice,
ktoré budú rozposielať svojim známym. Financie budú využité na
kreatívny materiál a suroviny na medovníky.

200,00 €

Pani Zdenka pracuje v dennom stacionári v Lučenci. Klienti
stacionára sú osoby vo veku od 16 rokov až po osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a trpia rôznymi fyzickými, mentálnymi ale aj
kombinovanými postihnutiami, no napriek tomu nestrácajú chuť do
života. Veľkou túžbou pani Zdenky a jej spolupracovníkov je potešiť
klientov zariadenia. Spolu nakúpia potraviny a suroviny na prípravu
vianočného pečiva, pripravia pestrý vianočný program a spoločne
strávia tieto sviatočné chvíle v príjemnej atmosfére.

160,00 €

Vianočným darom tohto projektu je spríjemnenie predvianočného
obdobia 40-tim klientom zariadenia ZSS Topoľčany, ktorým
zamestnanci prichystajú Vianočné tvorivé dielne. V rámci nich klienti
spolu s rodičmi a personálom budú vytvárať rôzne vianočné
dekorácie a piecť vianočné pečivo zo surovín nakúpených z financií
z tohto projektu. Takto sa môžu vzájomne zbližovať a spoznávať,
vytvárať nové priateľstvá. Súčasne si budú klienti rozvíjať kreativitu a
záujem o pečenie či vytváranie nových vecí. Budú mať tak možnosť
zažiť plnohodnotný predvianočný čas.

150,00 €

Zamestnanci zo Združenia Sofia v Bratislave by radi dopriali skupine
ľudí s duševnou poruchou divadelné predstavenie. Pre túto skupinu
ľudí s celoživotným vážnym zdravotným hendikepom, navyše sú to
ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, je návšteva divadla
mimoriadnym kultúrnym zážitkom, na ktorý často nedosiahnu
vlastnými silami. Pomôžeme tak prekonať pocit stigmatizácie ľudom,
ktorí by sa radi integrovali do spoločnosti. Financie budú použité na
vstupenky do divadla.
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Poradie Názov predkladateľa

259

260

261

262

ZPP Radosť

ZŠ Horný Vadičov

Zuzana Angletová, Mgr.

Zuzana Beregházyová, Mgr.

Názov projektu

Zážitkové Vianoce s
Orangeom

Nielen na Vianoce

Zdravie pre Veve

Voňavé Vianoce

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Mesto

Košice

Horný
Vadičov

Starý Tekov

Levoča

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

200,00 €

Ľudia s duševnou chorobou, často krát stigmatizovaní, sociálne
vylúčení, bez dostatku podpory okolia. Zamestnanci občianskeho
združenia Radosť chcú spríjemniť predvianočný čas 20 klientom, 15
príbuzným a 5 dobrovoľníkov zrealizovaním kreatívnych dielní s
cieľom výroby vianočných darčekov. Všetci spoločne budú počas
decembra vyrábať v tvorivých dielňach darčeky pre seba a svojich
priateľov. Zamestnanci všetkým pripravia vianočnú atmosféru
prípravou kapustnice a koláčov. Financie budú využité na nákup
materiálu na tvorivé dielne.

200,00 €

Šiestaci zo Základne školy v Hornom Vadičove sa rozhodli
pokračovať v pomoci svojim spolužiakom, ktorí sú od júla tohto roka
v detskom domove. Navštevujú svojich kamarátov a trávia s nimi
spoločné chvíle. Chceli by im kúsok domova podarovať aj na
Vianoce, pozvať ich a stráviť s nimi spoločné chvíle v "rodnej škole"
pri triednom vianočnom posedení. Nebudú chýbať darčeky a
pohostenie, ktoré pre deti zabezpečí škola. Deťom sa nepretrhnú
väzby na svoje rodisko a spríjemnia im vianočné sviatky. Financie
budú využité na nákup zimného oblečenia.

150,00 €

Pani Zuzana je učiteľkou v škole, ktorú navštevujú žiaci so
zdravotným postihnutím v Leviciach. Rada by pomohla dievčatku s
Downovým syndrómom, ktoré má viacnásobné zdravotné aj
mentálne postihnutie. Jej mama sa veľmi snaží o skvalitnenie jej
ťažkého života. Pre posilnenie imunity potrebuje zdravú stravu plnú
vitamínov, občas má však problém s prehĺtaním. Príprava ovocných
a zeleninových štiav na odšťavovači by tento problém vyriešila a
Veve by mala zabezpečený denný prísun vitamínov.

150,00 €

Pani Zuzana prešla v živote ťažkými situáciami. O to viac vie
pochopiť ťažké osudy ľudí v jej okolí. Rada by pomohla rodine pani
Marty, ktorá je matkou dvoch detí. S deťmi žije sama a má vážne
zdravotné problémy. Pani Zuzana by ju rada potešila zakúpením
potravín a drobných darčekov pre deti a Martu.
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Poradie Názov predkladateľa

263

264

265

266

Zuzana Beregházyová, Mgr.

Zuzana Beregházyová, Mgr.

Zuzana Šimuniová, Mgr.

Zuzana Šmijovská

Názov projektu

Darček od Ježiška

Vianoce v zdraví

Trampolína pre Moniku

Myšlienka ľudskosti

Mesto

Levoča

Levoča

Chudá
Lehota

Spišské
Vlachy

Výška
podporenej
sumy

Anotácia

250,00 €

Pani Zuzana pracuje na mestskom úrade a pri svojej práci sa
stretáva s rôznymi ľuďmi, ktorí potrebujú pomôcť. Rada by
obdarovala dvoch chlapcov - súrodencov Imka a Lukáša,
pochádzajúcich z malej dedinky, z veľmi skromných pomerov. Ich
rodičia sú na polovičnom invalidnom dôchodku. Chlapci sú šikovní,
navštevujúci základnú a strednú školu. Pani Zuzana ich obdaruje
spoločným notebookom, ktorý im bude pomocníkom pri štúdiu.

199,00 €

Pani Marta je skromná a úžasná žena, ktorá vychovala päť detí. V
súčasnosti a s pribúdajúcimi rokmi prichádzajú ochorenia, ktoré jej
obmedzujú radosť z bežných maličkostí života, radosti z vnúčat a
povinnosti v domácnosti. Pani Zuzana by jej rada venovala
biolampu, ktorá zmierni jej zdravotné ťažkosti a bolesti spôsobené
jej ochoreniami.

150,00 €

Pani Zuzana sa okrem svojej práce venuje aj dobrovoľníckej činnosti
s mladými ľuďmi s postihnutím autistického spektra. Dar od Zuzany
je venovaný Monike, ktorá trpí detským autizmom v kombinácií s
ťažkou mentálnou retardáciou. Monika prejavuje najväčší záujem o
pohybovú terapiu - pohybová terapia na trampolíne. Tá je pomáha
nielen vyplniť čas, ale aj zmierniť agresivitu. Jej osobná trampolína
by bola ideálnym potešením pre Moniku. Darček jej bude darovaný
počas Vianočnej besiedky.

55,00 €

Pani Zuzana by rada obdarovala dôchodkyňu, ktorá trpí závažnými
neurologickými ochoreniami masážnou vaničkou na chodidla.
Autorka je presvedčená, že práve takáto pomôcka bude pre
dôchodkyňu prínosom a pomôže jej uľaviť od bolesti dolných
končatín. Svojou angažovanosťou sa snaží prejaviť láskavosť,
solidaritu a spríjemniť jej ťažký životný osud v čase Vianoc.

55 000,00 €
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Výška finančného príspevku poskytnutá organizácií WellGiving, suma určená na podporu žiadostí v 2.fáze programu

Názov predkladateľa

Poskytnutá celková suma

WellGiving, o.z.

Prílohy k Výročnej správe Nadácie Orange za rok 2016

Anotácia
Program Darujte Vianoce je už niekoľko rokov realizovaný aj vďaka spolupráce Nadácie Orange
a organizácie WellGiving, ktorá administrovala a zastrešovala aj v roku 2016 žiadosti v rámci 2.
fázy podpory. Príbehy 120 vybraných žiadostí boli zverejnené na darcovskej stránke
www.dakujeme.sk. Každý vybraný príbeh získal štartovný dar a následne finančné dary od
individuálnych darcov. Navyše Nadácia Orange dary znásobovala a to až do výšky 500 € resp.
31 892 € do výšky požadovanej sumy a to až do vyčerpania sumy na to určenej.
Spolupracujúca organizácia zabezpečovala kompletnú administráciu žiadostí, komunikáciu so
žiadateľmi, administráciu individuálnych darov pre jednotlivé príbehy, poskytovanie finančných
prostriedkov žiadateľom a zabezpečovala vyúčtovanie poskytnutých finančných príspevkov.
Finančné prostriedky boli v celkovej poskytnutej výške prerozdelené medzi žiadateľov v rámci 2.
fázy podpory programu Darujte Vianoce.
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Príloha č. 9 Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri Nadácie Orange
Oblasť sociálna inklúzia
Názov
predkladateľa

Autistické centrum
Andreas, n.o.

Návrat, o.z.

Názov projektu

Podporená
suma

Popis projektu

Tak ďaleko, tak
blízko

Autistické centrum Andreas®, n.o. predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického
spektra. Cieľom projektu Tak ďaleko, tak blízko je nadviazať na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením
pozornosti na osvetu autizmu medzi verejnosťou, na všeobecnú podporu starostlivosti o deti s autizmom a na
rozvoj spolupráce s rodičmi. Realizovaním terapie (štruktúrované učenie a ABA terapia) bude zvyšovaná vývinová
úroveň dieťaťa v oblastiach, v ktorých vykazuje najväčšie prepady s cieľom zmierňovať negatívne dôsledky
autizmu. Podporujúcou aktivitou bude pomoc rodičom s autistickým dieťaťom, ako aj poskytovanie neustálej
10 000,00 €
podpory, najmä prostredníctvom terapeutických rodičovských stretnutí a rôznych workshopov a seminárov.
Dlhodobým cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti v téme autizmus. V rámci projektu budú uskutočnené tri
verejné premietania nového dokumentu Tak ďaleko, tak blízko, ktoré budú spojené s diskusiou. Webová stránka
centra Andreas bude rozšírená o možnosť on-line darovania a o interaktívnu knižnicu na podporu činnosti centra.
Finančné prostriedky budú použité na terapie, workshopy pre rodičov a študentov, režijné náklady, vzdelávacie
aktivity, didaktické pomôcky, úpravu web stránky a ďalšie materiálno-organizačné náklady.

Keď ide o život

V projekte Keď ide o život chce združenie Návrat upozorniť verejnosť na potreby detí a mobilizovať ľudí k pomoci
deťom v komunite aj spoločnosti. V rámci neho bude poskytovať služby náhradným rodinám, ale aj komunikovať s
odbornou a širokou verejnosťou, organizovať zážitkové podujatia a diskusie, vyrobí spot a prostredníctvom neho
bude komunikovať základnú myšlienku, že deťom vyrastajúcim mimo rodiny skutočne "ide o život". Vznikne nová
webstránka www.adopcia.sk, kde nájdu potenciálni aj súčasní náhradní rodičia informácie a inšpirácie. Nová web
18 000,00 € stránka osloví aj deti vyrastajúce v náhradných rodinách ich vlastným jazykom, aby porozumeli svojej situácii.
Tento projekt je stavaný na viacročné pokračovanie, kde dlhodobejším zámerom je posilnenie pestúnskej
starostlivosti na Slovensku, ako aj rodinné riešenie pre opustené deti. V priebehu aktivít bude zrealizovaných min.
6 verejných podujatí, stretnutia s pracovníkmi MPSVaR a s poslancami, min. 200 ľudí v priamom kontakte a cca
100 000 ľudí cez médiá a online priestor. Finančné prostriedky budú použité na finančné odmeny pre pracovníkov
poskytujúcich poradenstvo a terapie, tlač materiálov, režijné náklady, pobyty pre rodiny.
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Názov
predkladateľa

Názov projektu

Združenie na pomoc
BIVIO - vzdelávacoľuďom s mentálnym
rehabilitačné
postihnutím v
centrum
Slovenskej republike

Bazár chalaňov

Vianočný bazár
chalaňov

Darujte Vianoce
Občianske združenie deťom, ľuďom a
WellGiving
rodinám s
neľahkým osudom

Podporená
suma

Popis projektu

ZPMP v SR je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1980 a združuje takmer 10000 členov v
46 miestnych organizáciách. Zámerom projektu BIVIO je vytvoriť v Bratislave vzdelávaco-rehabilitačné centrum,
ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím široké možnosti na získanie praktických vedomostí a zručností
potrebných na umiestnenie sa na trhu práce a nevyhnutných pre samostatný život. Centrum bude poskytovať
10 000,00 € viacero typov vzdelávacích a rehabilitačných aktivít a praktickú prípravu na výkon konkrétnych zamestnaní hotelové služby, pomocné práce v kuchyni a prevádzkach verejného stravovania a práce v práčovni. Pracovné
zručnosti budú klienti nadobúdať v reálnych podmienkach - v troch vytvorených podnikateľských prevádzkach
(hotel, reštaurácia, práčovňa). Vytvorených bude 13 nových precovných miest. Finančné prostriedky budú použité
na časť rekonštrukčných prác novo vzniknutného centra.
Siedmy ročník Bazáru chalaňov je charitatívnym podujatím, ktorú zábavným spôsobom spoluorganizujú 3 mladí
herci z divadla Astorka – Jakab, Miezga a Latinák. Zámerom je priniesť pozitívne emócie a zážitky ľuďom, ktorí by
ich inak nezažili. Na druhej strane bude široká verejnosť môcť podporiť originálnym spôsobom dobrú myšlienku a
pomôcť tam, kde treba. Bazár sa uskutoční 9. až 11.12 a 12.12. vyvrcholí Veľkým žúrom chalaňov, kde budú známi
3 000,00 € speváci, hudobné skupiny, herci a iné osobnosti vystupovať, hrať a spievať na živo bez nároku na honorár. Pri tejto
príležitosti bude ohlásený celkový výťažok z bazáru a zo vstupného na koncert, ktorý vo forme zážitku poputuje
deťom trpiacim autizmom, deťom z rómskych osád a sociálne znevýhodneného prostredia, deťom s viacnásobným
postihnutím a ľuďom s ťažkým osudom, ktorí sa obrátili o pomoc na darcovský portál dakujeme.sk. Finančné
prostriedky budú použitie na zorganizovanie koncertu.
dakujeme.sk vstúpi do spolupráce s Nadáciou Orange na realizácii programu Darujte Vianoce už po 5 raz. Na
základe spolupráce bude zverejnených niekoľko desiatok príbehov, ktoré sa zapoja do programu Darujte Vianoce
na darcovskom portáli dakujeme.sk. Každý dar získa "štartovné" vo forme finančného príspevku a ďalšie finančné
prostriedky budú môcť žiadatelia vyzbierať cez darcovský portál. Významným prínosom partnerstva je, že široká
8 470,00 €
verejnosť je motivovaná a zapálená pomáhať ľuďom v núdzi, verejnosť inšpiruje k štedrosti. Pre program sa
podarilo získať ďalších 5 partnerov, ktorí sa stotožnili s cieľom programu a nezištne ho podporujú. Finančné
prostriedky budú použité na administráciu zverejnených projektov, spoluprácu so Sashe, výber príbehov,
vystavenie zmlúv a podobne.
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Názov
predkladateľa

MAGNA Deti v núdzi

Názov projektu

Najlepšie jedlo na
svete

Obdarujme ľudí,
Občianske združenie
ktorí prinášajú
Z Dobrých Rúk
Vianoce iným

Podporená
suma

Popis projektu

MAGNA pomáha bojovať proti podvýžive už od svojho vzniku v roku 2001 a prostredníctvom svojich projektov
zameraných na liečbu a predchádzanie podvýživy už zachránila tisíce detí. Pri príležitosti dňa Boja proti hladu,
ktorý je každoročne 16. októbra, spúšťa MAGNA informačnú a zároveň fundraisingovú kampaň na to, aby sme si
toto obrovské ohrozenie malých detí uvedomovali, viac o ňom vedeli a aby sme spolu s podporou širokej
2 000,00 € verejnosti mohli naďalej zachraňovať detské životy. Kampaň sa šíri prostredníctvom rádio spotov, rozhovorov (tv,
rádio), vybraných prevádzok Meduza Group, mobilných operátorov, sociálnych sietí, médií ale aj v uliciach
Bratislavy distribúciou informačných novín. Kampaň vyzýva širokú verejnosť k zapojeniu sa do boja proti hladu
formou príspevku. Vyzbierané financie budú použité na liečbu a prevenciu podvýživy v rámci MAGNA projektov vo
svete. Oslovení darci budú motivovaní k pravidelnej pomoci.
OZ Z Dobrých rúk vytvára pracovné príležitosti a rozvíja pracovné zručnosti ľudí s telesným a mentálnym
postihnutím a duševným ochorením. Projekt je súčasťou programu Nadácie Orange - Darujte Vianoce. Jeho
zámerom je obdarovať symbolickým darčekom 1000 darcov, autorov príbehov, ktorí sa zapoja do programu
Darujte Vianoce. Darčeky budú vyrobené v chránenej dielni Prima, n.o. Pôjde o vygravírovanie 1000 ks vločiek na
3 000,00 €
drevenom podklade, ktoré budú ozdobené stužkou a vianočným venovaním. Týmto spôsobom chceme vyjadriť
vďačnosť všetkým autorom príbehov, ktorí si všímajú neľahké osudy ľudí okolo seba a v neposlednom rade
chceme poukázať na šikovnosť ľudí s postihnutím, ktorí darčeky vyrobia. Finančné prostriedky budú použité na
nákup materiálu, poštovné a drobnosti na ozdobné balenie darčekov.

54 470,00 €
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Oblasť komunitný rozvoj
Názov
predkladateľa

ALIANCIA STARÁ
TRŽNICA občianske
združenie

Centrum pre
filantropiu n. o.

Názov projektu

Lab powered by
Nadácia Orange

Darujme.sk, online
fundraising pre
mimovládne
organizácie

Podporená
suma

Popis projektu

Občianske združenie Aliancia Stará tržnica prevádzkuje mestské, kultúrne centrum v historickom centre Bratislavy, v
priestoroch niekoľko rokov nevyužívanej budovy Starej tržnice. Spolupráca Aliancie Stará tržnica a Nadácie Orange
prinesie otvorený, kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy. Vytvorením Labu 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. Spolupráca začala v roku
2015 a v roku 2016 úspešne pokračuje. Dňa 14.3.2016 bol slávnostne otvorený kreatívno-komunitný priestor Lab v
9 200,00 €
Starej tržnici v Bratislave. Od otvorenia do konca roka v ňom bolo zrealizovaných 76 workshopov na rôzne témy, na
ktorých sa zúčastnilo spolu 212 ľudí. Lab má doposiaľ 146 členov, ktorí v Labe pravidelne tvoria a základňu širokej
verejnosti, ktorá prichádza na prednášky. Každý mesiac sú organizované workshopy pre deti, pred Vianocami bol
Lab spropagovaný na Ekonomickej univerzite pre študentov. V októbri bol Lab zapojený do Bielej Noci, rozbehli popup store "Makers of Slovakia". Lab bude so svojou činnosťou pokračovať aj v roku 2017. Finančné prostriedky boli
použité na prevádzkové náklady Labu - prenájom priestorov, režijné náklady, marketing a personálne náklady.

Darujme.sk je jedným z projektov v rámci ktorého Centrum pre filantropiu, n.o. napĺňa svoju misiu aktívne
prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Darujme.sk je platobnou bránou, ktorá je unikátnym
systémovým on-line riešením fundraisingu pre mimovládne organizácie (MVO). Ide o nástroj určený pre komunitu
MVO, ponúkajúci služby v troch oblastiach: (1) Platobná brána pre prijímanie jednorazových a pravidelných platieb
od individuálnych darcov. (2) Poskytuje CRM systém, umožňujúci správu vzťahov s darcami. (3) Realizuje
vzdelávanie, poskytuje know-how, konzultácie a školenia v téme on-line fundraisingu. Cieľom Darujme.sk je, v roku
17 000,00 € 2016, urobiť viaceré zmeny v systéme Darujme.sk tak, aby bol projekt od roku 2017 samofinancovateľný. Rok 2016
je pre Darujme.sk kľúčový, preto bude systém upravený tak, aby zjednodušil infraštruktúru systému Darujme.sk,
bude urobený update webovej stránky www.darujme.sk, natočené úvodné prezentačné video, posielaný pravidelný
newsletter, pripravený blog o fundraisingu, poskytované konzultácie a kreatívna podpora organizáciám a v
neposlednom rade zrealizovaný fundraisingový workshop pre cca 20 MVO. Predkladatelia budú pracovať na tom aby
sa Darujme.sk, stalo synonymom on-line darcovstva a aby zvýšili počet organizácií v systéme z 80 aktívnych MVO na
200. Finančné prostriedky budú použité na mzdové a režijné náklady.
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Názov
predkladateľa

Bona Fide, o.z.

Nezisková
organizácia Voices

Názov projektu

Podporená
suma

Popis projektu

Tabačka Open

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v
Košiciach založeným OZ Bona Fide. Zámerom projektu je vybudovať komunitný program Tabačky tak, aby bolo
kultúrnym centrom pre všetkých, miestom pre stretávanie sa ľudí, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu
nápadov. Tento cieľ predkladatelia naplnia vytvorením trvácnych a významných vzťahov medzi Tabačkou a jej
15 000,00 €
komunitou (s dôrazom na participáciu, namiesto konzumácie), ktoré by podporovali zapájanie sa verejnosti.
Neziskové organizácie a iniciattívy z okolia Tabačky a Starého mesta, tak získajú priestor na prezentáciu a zdieľanie
vlastných nápadov. Finančné prostriedky budú použité na personálne a materiálne zabezpečenie projektových
aktivít.

Komunitný
priestor Voices

Nezisková organizácia prípraví a v septembri 2016 otvorí komunitný priestor Voices v centre Trenčína, ktorý bude
bezpečným a priateľským miestom na spoluprácu a menšie podujatia. Študenti, freelanceri a projektoví koordinátori
neziskoviek v ňom budú môcť na workshopoch a tréningoch zlepšiť svoje komunikačné, prezentačné a
podnikateľské zručnosti. Návštevníci kreatívnych večerov tu spoznajú tvorivých ľudí a nadviažu zaujímavé
spolupráce. Občianske iniciatívy, neziskovky a študenti budú môcť získať bezplatné konzultácie pri naštartovaní a
10 600,00 €
rozvoji všeobecne prospešných aktivít. Dlhodobým cieľom je podporiť komunitné iniciatívy, posilniť profesionálnosť
neziskových organizácií, zintenzívniť podnikavosť mladých a inšpirovať ich nielen k zameraniu sa na svoj osobnostný
rast, ale aj ku vnímavejšiemu a empatickejšiemu pohľadu na druhých ľudí a prevzatiu väčšej zodpovednosti za svet
okolo seba. Finančné prostriedky Nadácie Orange použije Voices na pokrytie časti nákladov na prenájom a
vybavenie priestoru a na organizačné zabezpečenie plánovaných aktivít.

Komunitná nadácia Ako sa nám žije v
Zdravé mesto
Banskej Bystrici

Komunitná nadácia Zdravé mesto pôsobí v regióne BB-ZV od roku 1994. Je hlavne zameraná na poskytovanie malých
grantov a podporu darcovstva v regióne. Nadácia hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie využiť miestne zdroje, aby
boli použité na odštartovanie dlhodobých strategických zmien. Preto je dôležité mať objektívne dáta a argumentáciu
prečo a do akej oblasti investovať. Inšpirovali sa kanadskými komunitnými nadáciami, ktoré pravidelne robia výskum
o stave komunity Vital signs. V roku 2012 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela zrealizovali pilotný prieskum o
6 800,00 €
kvalite života a stave sociálneho kapitálu v Banskej Bystrici. V septembri až decembri 2016 plánujú zrealizovať
prieskum o úrovni kvality života v Banskej Bystrici. Výsledky prieskumu budú prístupné v elektronickej a tlačenej
forme a budú slúžiť ako východiskový materiál pre diskusie s verejnosťou i odborníkmi a motivácia k aktivovaniu sa
jednotlivcov i inštitúcií v riešení naliehavých tém. Finančné prostriedky budú použité na odmenu pre anketárov,
spracovanie výsledkov, tlač publikácie, verejné podujatie, koordináciu projektu.
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Názov
predkladateľa

Občianske
združenie KASPIAN

Názov projektu

Nová éra KASPIANu

Občianske
HidePump
združenie TRIPTYCH

K&F Projekt o.z.

Kultúrne centrum
Aktivity, o.z.

Podporená
suma

Popis projektu

Projekt Nová éra KASPIAN-u je zameraný na otvorenie nových priestorov nízkoprahového klubu KASPIAN. Toto
otvorenie bude realizované formou komunitného podujatia PIK-NIK, ktoré je určené deťom, mládeži a rodinám.
Účastníkom ponúkne celodenný program, ktorý zahŕňa športové, kreatívne aj kultúrne zážitky. PIK-NIK zároveň
vytvorí priestor na sieťovanie a zoznámenie sa komunity s KASPIAN-om, ktorý v rámci podujatia predstaví svoju
10 885,00 € činnosť a prevedie návštevníkov zrekonštruovanými priestormi klubu, ktoré bude môcť komunita tiež využívať na
svoje aktivity. Projekt zároveň posilní kompetencie nového tímu pracovníkov a dobrovoľníkov a tým zvýši kvalitu
poskytovaných služieb pre deti a mládež. Vďaka projektu bude môcť KASPIAN naďalej prevádzkovať nízkoprahový
klub a terénnu sociálnu prácu. Finančné prostriedky budú použité na interiérové vybavenie klubu, prípravu PIK-NIKu,
mobilnú priečku, občerstvenie a vzdelávanie tímu zamestnancov.
Komunitné centrum Hidepark Nitra zastrašuje viacero aktívnych skupín v oblasti športu, kultúry, ekológie a iných
záujmov. Medzi dobrovoľníkmi (cyklistami) sa zrodila nová myšlienka špeciálnej dráhy pumptrack. Dráha bude
určená širokej verejnosti bez ohľadu na vek a zručnosti jazdca. Je to disciplína pre malých aj veľkých a zároveň pre
skúsenejších poskytuje priestor pre veľmi dobrý kondičný tréning. Stavbou dráhy sa vytvorí optické spojenie medzi
10 001,00 €
u-rampou, workoutovým ihriskom a petangom, čím sa docieli vytvorenie športovej časti. Výstavba dráhy zároveň
bude motivovať dobrovoľníkov k zapájaniu sa do komunitného fungovania v priestore, čím sa ešte viacej utužia
vzťahy a vytvoria sa nové priateľstvá. Do projektu budú aktívne zapájaní dobrovoľníci, cyklisti, ktorým záleží na
kultúre bicyklovania. Finančné prostriedky budú v plnej miere využité na stavbu pumptracku.

ORAVALIVE

Projekt ORAVALIVE je zameraný na prekvitanie komunitného života, obnovu tradícií a podporu iniciatív, ktoré sú na
začiatku svojho pôsobenia. Okrem toho sa projekt revitalizáciou starých a nevyužívaných priestorov dotkne aj
historickej budovy v centre Námestova. Prostredníctvom pravidelných kreatívnych, formačných, športových, či
4 950,00 € Montessori aktivít v novovytvorenom klube LIVE!, rodinnom centre Motýlik a folklórnom súbore Mútňanka sa
členovia občianskeho združenia pokúsia o skvalitnenie komunitného života v regióne a ponúkne nové príležitosti
ľuďom všetkých vekových kategórií. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, vybavenie folklórneho
súboru, montessori aktivity a ďalšie tvorivo-športové aktivity.

Podpora komunity
v KcA

Kultúrne centrum Aktivity je občianske združenie pôsobiace v Trenčíne. Jeho hlavným cieľom je vytvárať priestor,
kde ľudia všetkých odrôd môžu venovať svoj čas a energiu aktivitám, ktoré ich bavia a robia ich životy šťastnejšie.
Projekt ako taký sa skladá z menších častí. Komunita sa bude môcť zúčastniť cestovateľských prednášok,
4 930,00 €
workshopov v angličtine, výstav pre školy i širokú verejnosť, klubových činností v centre. V rámci tohto projektu
získajú účastníci nástroje potrebné na získavanie podpory pre ich nápady. Finančné prostriedky budú použité na
odmenu pre koordinátora, prípravu workshopov, výstav a klubovej činnosti.
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Názov
predkladateľa

Občianske
združenie Truc
sphérique

Centrum
dobrovoľníctva

Názov projektu

Nová akustika
Novej synagógy

(Ne)obyčajní ľudia

Podporená
suma

Popis projektu

Rekonštrukcia Novej synagógy v Žiline, unikátnej pamiatky modernej architektúry, je kúsok pred dokončením a po
otvorení bude slúžiť ako kultúrne centrum pre širokú verejnosť. Jedným z posledných problémov je komplikovaná
akustika betónovej stavby, kde koncerty znejú ako v jaskyni Driny. Vďaka spolupráci s nemeckým akustikom
12 000,00 € Holgerom de Buhrom vzniknú vlastnoručne prvky akustickej izolácie, vďaka čomu budú diváci koncertov, festivalov a
ďalších kultúrnych podujatí počuť to, čo umelci hrajú. Finančné prostriedky budú použité na nákup akustického
izolačného materiálu, poťahového materiálu a dreva na akustické prvky, absorbéry na basové a stredové frekvencie,
závesný systém na závesy a ďalší materiál.
Poslaním Centra dobrovoľníctva z Banskej Bystrice je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a
zlepšovať kvalitu života. Cieľom projektu je sprostredkovať príbehy konkrétnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, s
ktorými sa ľudia vedia stotožniť a tak zvyšovať informovanosť ľudí o dobrovoľníctve a motivovať k dobrovoľníctvu,
ktoré mení svet k lepšiemu pre všetkých. V rámci projektu budú vytvorené pútavé videoprofily a osobné príbehy
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pôsobiacich v rôznych oblastiach, ktoré budú zverejnené na web stránke ako aj v
4 053,50 €
tlačených propagačných materiáloch používaných v ďalšom období pri propagácii dobrovoľníctva. Projekt prispeje aj
k zvýšeniu kreditu dobrovoľníctva v očiach verejnosti. Na projekte bude Centrum dobrovoľníctva spolupracovať s
Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstupy projektu budú môcť využívať aj ďalšie organizácie venujúce sa
téme dobrovoľníctva pri zvyšovaní záujmu ľudí o dobrovoľníctvo. Finančné prostriedky budú použité na tvorbu web
stránky, videoprofilov, tlač materiálov, koordináciu projektu.

105 419,50 €
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Oblasť vzdelávanie
Názov
predkladateľa

Indícia, n.o.

Nadácia Pontis

Názov projektu

Konferencia Učíme
pre život 2016

Fond pre
transparentné
Slovensko 2016

Nezisková
Jump Slovensko
organizácia Voices 2016

Podporená
suma

Popis projektu

Indícia, n.o. zrealizuje v apríli 2016 trojdňovú konferenciu v Poprade, ktorej sa zúčastní vyše 300 učiteľov z celého
Slovenska. Je to jedno z najväčších podujatí pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku. Počas konferencie bude
prebiehať viacero paralelných programov, pričom celkovo bude v ponuke pre účastníkov cca 100 hodín workshopov,
prednášok a diskusií. Program konferencie Učíme pre život 2016 sa bude niesť v duchu hlavnej témy, ktorou je
“Prepojenosť”. Byť osamelým bežcom nie je udržateľnou cestou pre žiadneho učiteľa a pre žiadnu školu. V rámci
4 000,00 €
konferencie bude ponúknutý nejeden príklad toho, ako vystúpenie z hraníc „vlastného piesočku“ pomáha robiť veci lepšie.
Okrem programu budú mať učitelia príležitosť stretnúť sa s rovnako zapálenými kolegami, navzájom sa inšpirovať a
podporovať, a vďaka spolupráci vytvárať ďalšie prospešné partnerstvá a inovovať formy vzdelávania. Finančné prostriedky
budú použité na cestovné náklady pre organizátorov a pozvaných prednášateľov, časť nákladov na ubytovanie pre
lektorov, organizátorov a účastníkov a prenájom priestorov.
Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jednou zo strategických tém, ktorým
sa Nadácia dlhodobo venuje, je téma transparetnosti fungovania štátu, boja proti korupcii a boja proti únosu štátu. Od
roku 2012 podporuje mimovládne organizácie, ktoré sa týmto témam venujú prostredníctvom Fondu pre transparentné
Slovensko. Fond pre transparentné Slovensko prerozdelí 100-tisíc eur medzi päť mimovládnych organizácií (Aliancia Fair10 000,00 € play, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, VIA IURIS, Transparency
International Slovensko), 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. Medzi nimi bude v roku 2016 aj Nadácia Orange. Finančné prostriedky budú použité v rámci grantového kola
Fondu.
Nezisková organizácia Voices pripraví na strednom Slovensku v septembri 2016 piaty ročník neformálnej konferencie Jump
Slovensko. Predstavia sa na nej neľahostajní ľudia, ktorí budú hovoriť a diskutovať o tom, čo, prečo a ako robia pre
druhých. Príbehy doplnia praktické polhodinové prednášky zamerané na rozvoj manažérskych, komunikačných,
fundraisingových a iných zručností účastníkov. V spolupráci so strednými školami z Rimavskej Soboty, Košíc, Trenčína a
8 000,00 €
Sniny pripraví Voices tri podujatia Malý Jump, ktoré dajú študentom príležitosť spoznať autentické príbehy sociálnych
inovátorov, nové interpretácie pojmu úspech a konkrétne možnosti zapojenia sa do komunitného života. Finančné
prostriedky budú použité na náklady spojené s prípravou, organizáciou a technickým zabezpečením konferencie a
stredoškolských podujatí.
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Názov
predkladateľa

Indícia, n.o.

Nezisková
organizácia
DOBRÁ ŠKOLA

Názov projektu

DETI a NET

Konferencia Cesty k
dobrej škole 2016

Detský čin roka
DETSKÝ ČIN ROKA, 2016 & Otvor oči,
o.z.
otvor srdce & Pošli
dobro ďalej

Podporená
suma

Popis projektu

Organizácia Indícia, n.o. sa od r. 2011 venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách.
Projekt DETI a NET má naučiť deti bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, počítač a hlavne internet, za pomoci
prednášok a seminárov pre deti priamo v školách. Pre rodičov a učiteľov sú pripravené diskusie a prezentácie s témou
bezpečného používania internetu deťmi. Na stránke www.detinanete.sk budú pripravené materiály pre rôzne cieľové
skupiny, množstvo vedomostných a hravých aktivít, pracovných materiálov pre deti a mládež, pracovné listy pre učiteľov.
10 000,00 €
Zároveň bude pre deti a rodičov otvorená online poradňa, kde odborník odpovie na otázky detí a rodičov. Téma
bezpečného používania komunikačných technológií bude prezentovaná na odborných podujatiach i podujatiach pod
záštitou samotnej Nadácie Orange. Aktivity projektu sa rozvíjajú od roku 2010 o nové úlohy a výzvy. Projekt odborne vedie
odborníčka na danú tému Mária Tóthová Šimčáková. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a personálne
náklady na lektorov prednášok, vytvorenie odborných materiálov a textov na web stránku, odmeny pre lektorov.
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA organizuje v máji 2016 už tretiu konferenciu Cesty k dobrej škole. Každý rok sa
stretáva vyše 200 učiteľov, riaditeľov škôl a zástupcov mimovládnych organizácií, aby spolu diskutovali o stave a
perspektívach vzdelávania. V roku 2015 boli ústrednou témou konferencie trendy vo vzdelávaní, v roku 2016 je to kultúra a
klíma školy, v roku 2017 to bude sloboda v škole. Téma konferencie vždy následne rezonuje aj na stránkach časopisu
4 900,00 € DOBRÁ ŠKOLA www.casopisdobraskola.sk. Hlavným cieľom tohtoročnej konferencie je prebudiť resp. zvýšiť citlivosť
pedagógov na problematiku kultúry a klímy školy, poskytnúť im základný prehľad o problémoch, ktoré sa v tejto oblasti na
školách vyskytujú a o spôsoboch, ako ich možno riešiť. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie konferencie prenájom priestorov, občerstvenie, cestovné, ubytovnie pre účinkujúcich, propagáciu a tvorbu dokumentačných
materiálov.
V roku 2016 sa uskutoční 17. ročník projektu Detský čin roka. Projekt motivuje a vedie deti k robeniu dobrých skutkov.
Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom
klube a cez skutočné príbehy detí sa učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i
prírodu. Deti, ktoré vykonali dobré skutky, sa stávajú pozitívnymi vzormi a hrdinami pre ostatné deti. V roku 2015 bolo
11 450,00 € zapojených 163 223 detí z 845 škôl, do online hlasovania pre verejnosť bolo zaslaných 36 475 hlasov. V tomto roku sa
očakáva zapojenie 100 000 detí, 500 zapojených škôl. Za všetkými tymito číslami sú konkrétne príbehy, deti, ľudia,
aktivity… prepojená sieť ľudí, ktorým zaleží na tom, aby svet bol lepší a krajší. Finančné prostriedky budú použité na
matriálno-organizačné výdavky spojené s prípravou podujatia (tlač pedagogického materiálu, propagácia, spracovanie
hlasovania, web stránky, odmena koordinátorovi, režijné náklady...)
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Názov
predkladateľa

Do pohody, o.z.

Liga za duševné
zdravie SR, o.z.

Dobrá škola

Názov projektu

Podporená
suma

Popis projektu

Optimistan miesto pre
optimistov

Vzájomné porozumenie medzi rozličnými skupinami v spoločnosti je základom mierumilovného spolužitia a budovania
zdravej občianskej spoločnosti. Občianske združenie Do pohody vníma absenciu práve takých podujatí, ktoré by spájali
jednotlivé časti spoločnosti, a tak napomáhali k rozvoji vzájomného porozumenia a spolunažívania rozličných segmentov
spoločnosti. Občianske združenie Do pohody sa stretlo s viacerými pozitívnymi reakciami mladých ľudí na umenie a kultúru
pri budovaní ich povedomia o veciach verejného, spoločenského a komunitného charakteru. Ako miesto realizácie projektu
si preto vybrali multižánrový letný festival Pohoda s dlhoročnou tradíciou, ktorý neustále viac dáva, okrem čisto
20 000,00 €
umeleckých vystúpení, aj priestor pre neziskový sektor a prezentáciu aktuálnych spoločenských tém. Zámerom
občianskeho združenia Do pohody je produkčne a dramaturgicky zastrešiť jednu zo scén na najväčšom slovenskom letnom
multižánrovom festivale, ktorý sa uskutoční 7. - 9. júla 2016. Programovým zameraním je projekt postavený tak, aby
prostredníctvom umeleckých a iných kultúrno-spoločenských aktivít podporil záujem mladej generácie o neziskové a
verejnoprospešné projekty. Finančné prostriedky budú použié na organizačné a personálne zabezpečenie programu v
Optimistane.

Zippyho kamaráti
2016/2017

Predkladaný projekt je pokračovaním realizácie programu Zippyho kamaráti, ktorý Liga za duševné zdravie SR už tri školské
roky realizuje na Slovensku. Tento program posilňuje duševné zdravie detí, ich sociálne zručnosti. V rámci tohoto programu
sa deti učia to, čo v živote najviac využívajú – spracovávanie emócií, princípy efektívnej komunikácie, riešenie záťažových
situácií, budovanie medziľudských vzťahov. V predkladanom projekte je rozšírením projektu na územie celej Slovenskej
republiky, vytvorenie siete regionálnych spolupracovníkov pre realizáciu programu, rozšírenie cieľovej skupiny na približne
20 000,00 €
6000 detí, 300 novo vyškolených učiteľov v programe. Program Zippyho kamaráti je od decembra 2015 akreditovaný pre
pedagógov primárneho a predprimárneho vzdelávania. V návrhu tejto akreditácie požiada Liga za duševné zdravie o
akreditáciu ďalších pracovníkov v školstve (odborných zamestnancov), ktorí môžu program Zippyho kamaráti realizovať s
deťmi. Finančné prostriedky budú použité primárne na mzdové náklady pre projektového manažéra, koordinátora,
supervízora, licencia programu, tréning nových učiteľov, tlač brožúr pre rodičov a ďalšie personálno-organizačné náklady.

Kultúra a klíma
školy - podpora 1.
fázy programu audit škôl

Nadácia Orange spolu s expertmi z Neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA pripravia jedinečný pilotný program pre základné
školy na zlepšenie kultúry a klímy na školách. V pilotnej fáze pôjde o vytypovanie štyroch základných škôl, na ktorých bude
vykonaný audit (diagnostika) kultúry a klímy. Do projektu budú zapojené základné školy zo Serede, Korne, Banskej Bystrice
a Košíc. Na školách budú zrealizované a vyhodnotené dotazníkové zisťovania medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi, experti
pozorovanie väčšieho počtu vyučovacích hodín a života školy. Tiež bude absolvovaných množstvo rozhovorov s riaditeľmi,
24 084,00 €
učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Výsledkom budú odborné správy podrobne dokumentujúce stav kultúry a klímy na týchto
školách. Na ich základe môžu školy samé alebo s pomocou expertov vypracovať svoj jedinečný projekt na zlepšenie kultúry
klímy školy a následne ho implementovať. Po skončení implementácie opakovaným vykonaním auditu (diagnostiky) bude
možné zmerať prínos projektu pre vzdelávanie. Finančné prostriedky budú použité na náklady súvisiace s vývojom
programu, cestovné náklady a iné náklady súvisiace s realizáciou auditu na školách a režijné náklady.
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Názov
predkladateľa

Connect, o.z.

M.E.S.A.10 –
centrum pre
ekonomické a
spoločenské
analýzy

Koalícia pre deti
Slovensko, o. z.

Názov projektu

Účasť kratívnej
dielne Lab na Noci
výskumníkov

To dá rozum!
(Reforma
vzdelávania na
Slovensku)

Aj ja chcem chodiť
do bežnej školy

Podporená
suma

Popis projektu

Občianske združenie Connect dlhodobo spolupracuje na podujatí pod názvom Noc výskumníkov. Tento rok sa Noc
výskumníkov koná 30.9.2016 v Starej Tržnici v Bratislave. Počas podujatia bude sprístupnená verejnosti kreatívna dielňa
Lab, vytvorená v spolupráci s Nadáciou Orange a Alianciou Stará Tržnica. Široká verejnosť sa dozvie ako sa jednotlivé stroje
používajú a v prípade záujmu si ich aj vyskúšajú. Zároveň na detských workshopoch bude najmenším návštevníkom
2 500,00 €
ukázaná krása vedy a techniky, ktorej nie je treba sa báť. Pomocou vodivých farieb si zostroja svietiace pohľadnice a na
odbornej diskusii Srdce a mozog slovenskej vedy budú mať možnosť diskutovať hlavní predstavitelia slovenskej vedy,
štátnej správy a verejnosť. Finančné prostriedky budú použité na kúpu materiálu na workshopy pre deti - Hravé obvody a
personálne zabezpečenie podujatia.
M.E.S.A. 10 – centrum pre ekonomické a spoločenské analýzy vzniklo v roku 1992 a profiluje sa ako think-tanková,
nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia, ktorej členovia sa počas takmer 25 ročnej histórie zúčastnili na príprave a
realizácii viacerých zásadných reforiem na Slovensku. Organizácia pripravuje do roku 2020 návrh ucelenej reformy
vzdelávania vedúcej k tomu, že absolventi našich škôl budú sebarealizovaní po osobnej a pracovnej stránke a budú
aktívnymi občanmi. Predložený projekt vytvorí predpoklad na realizáciu aktivít, na ktorých bude stáť úspech navrhnutej
20 000,00 € reformy. Vďaka projektu bude možné pripraviť všetky nevyhnutné komunikačné nástroje (webstránka, blog, facebookový
profil, vizuál projektu), ktoré umožnia počas celého projektu efektívne komunikovať zistenia o slabých stránkach školstva
ako aj o návrhoch na odstránenie týchto slabých stránok. Projekt tiež prispeje k príprave hĺbkovej analýzy problémov v
základnom a strednom školstve prostrednístvom analýzy existujúcich dát o problémoch v tejto časti školstva, ako aj cez
prípravu metodológie hĺbkovej analýzy a zber prvotných originálnych dát o problémoch v základnom a strednom školstve,
na ktorých bude hĺbková analýza stáť.
Poslaním Koalície pre deti Slovenska je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle
Dohovoru o právach dieťaťa. Zámerom projektu je prispieť k aktuálne pripravovanému Národnému programu rozvoja
výchovy a vzdelávania návrhmi na podporu inkluzívneho princípu vo vzdelávaní na Slovensku a súčasne podporiť
participáciu detí a mladých ľudí na tvorbe verejných politík. Na projekte sa bude partnersky podieľať aj Eurochild,
európska platforma MVO na ochranu detských práv. Formou živých knižníc budú prezentované príklady dobrej praxe i
7 590,00 €
skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním najmä zo SR, ale aj zo zahraničia. Výstavou fotografií a výrokov na tému inkluzívneho
vzdelávania budú prostredníctvom médii prinášané informácie o inkluzívnom vzdelávaní a búrané predsudky širokej
verejnosti. Prípravný výbor zložený z expertov Koalície pre deti Slovensko a mladých ľudí z rôznych skupín pomôže
plánovaniu i realizácii celého projektu. Finančné prostriedky budú použíté na výstavu fotografií, komunikáciu, personálne
náklady a organizačné náklady na prípravu podujatia.
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Názov
predkladateľa

Názov projektu

Podporená
suma

Popis projektu

Zážitok je poznanie

Daphne na základe svojich doterajších skúseností a poznatkov z príbehového vzdelávania a zážitkých foriem
environmentálnej výchovy vypracuje vzdelávací modul pre učiteľov základných škôl "Zážitok je poznanie". Vytvorený
vzdelávací modul bude realizovaný v testovacej fáze so skupinou 20 učiteľov z Bratislavského kraja. Vzdelávací modul bude
pozostávať z troch stretnutí (úvodné, pobytové a záverečné), počas ktorých budú učiteľom priblížené metódy zážitkového
vzdelávania v prírodovedných predmetoch v kontexte medzipredmetových súvislostí, s využitím prvkov skupinovej práce,
individualizácie a outdoorových aktivít. Počas intenzívneho vzdelávacieho víkendu v Banskej Štiavnici učitelia prakticky
6 498,00 € zažijú a budú môcť reflektovať 20 vybraných tém štátneho vzdelávacieho plánu a naučia sa využívať princípy zážitkového
vzdelávania. Budú im predstavené siete kompetencií zabezpečujúce všestranný rozvoj dieťaťa a účinné kroky, pomocou
ktorých sa im môžu podariť zmeny v triedach smerujúce k zážitkovému vzdelávaniu. Záverečné stretnutie bude zamerané
na reflexie a konkrétne návrhy na zmeny vo vlastnej triede smerujúce k zážitkovému vzdelávaniu podľa skúseností
nadobudnutých v Živej učebnici, ktoré následne budú pedagógovia aplikovať v praxi. Skúsenosti z testovacej fázy budú
zapracované do finálnej podoby vzdelávacieho modulu a budú v budúcnosti ponúkané kolektívom učiteľov z celého
Slovenska. Finančné prostriedky budú použité na materiálne, organizačné a personálne náklady.

Občianske
združenie ETP
Slovensko Centrum pre
udržateľný rozvoj

Online mentoring Schopné Deti

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pôsobí v marginalizovaných rómskych komunitách
na Slovensku vyše 15 rokov, služby sme poskytli viac ako 20 000 obyvateľom. V rámci inovácie svojich programov
pôsobenia na deti a mládež zo segregovaných rómskych komunít rozširuje od októbra 2016 svoj osvedčený Mentorský
program o online mentoring s názvom Schopné deti. Cieľom je nájsť deťom, ktoré už preukázali svoje schopnosti pod
vedením mentora v komunitnom centre, ďalšieho alebo prídavného mentora zo vzdialenejších lokalít, najmä z miest, kde
10 021,00 €
sú sústredené kvalitné stredné a vysoké školy. Hlavnou ideou rozšíreného mentoringu je posmeliť deti z komunít, aby sa
perspektívne nebáli odísť študovať aj do vzdialenejších miest a už dopredu si v nich našli kamarátov. Priateľský vzťah online
mentora a chránenca obidvoch obohatí, prispeje k porozumeniu medzi kultúrami majority a vylúčenej minority a tým k ich
zblíženiu. Finančné prostriedky budú použité na koordináciu a propagáciu projektu Schopné deti, výber online mentorov,
technické zabezpečenie realizácie projektu, prípadne aj na ďalšie podporné aktivity projektu.

Nadácia Pontis

Zmena vzdelavania
zdola - priprava
fondu na podporu
efektivnych
vzdelavacich
pristupov.

Nadácia Pontis prispeje k zmene vzdelávania na Slovensku. Založí EduFond – Fond pre vzdelané Slovensko na podporu
zamestnanteľnosti a vzdelávania. Pracovná skupina Nadácie Pontis pripraví víziu a stratégiu a zostaví poradnú radu pre
podporu vzdelávacieho ekosystému. Postupne bude prebiehať aj mapovanie donorského prostredia a vytvorenie metodiky
10 000,00 €
pre štúdiu uskutočniteľnosti fundraisingového zámeru vo vzdelávaní. Vďaka grantu bude pripravená metodika výskumu
a zrealizovaný výskum pre zistenie uskutočniteľnosti fundraisingového zámeru. Okrem toho bude pripravená komunikačná
kampaň EduFondu. Finančné prostriedky budú použité na komunikáciu Fondu a personálne zabezpečenie.

DAPHNE - Inštitút
aplikovanej
ekológie
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Názov
predkladateľa

Občianske
združenie Nové
školstvo

Občianske
združenie
Centrum
environmentálnej
a etickej výchovy
Živica

Názov projektu

Kampaň Chceme
vedieť viac o
budúcnosti
vzdelávania na
Slovensku

Komenského
inštitút

Podporená
suma

Popis projektu

Nové školstvo dlhodobo realizuje aktivity súvisiace s presadzovaním reformy vzdelávania na Slovensku. Od januára 2014
realizovalo kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorého výstupom bol Atlas predstáv o
budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Cieľom predloženého projektu je zrealizovať dotlač a distribúciu Atlasu predstáv o
budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Ide o publikáciu, ktorá je jedným z výsledkov kampane, a vzhľadom na vysoký
2 500,00 € záujem sa jej prvý náklad vytlačený koncom roka 2015 v náklade 500 ks už "rozobral" a postupne kus po kuse dostal do rúk
záujemcov na celom Slovensku. Ďalším cieľom projektu je zmapovať súhrnné dianie v rámci vzdelávania, školstva a
vzdelávacej politiky na Slovensku za rok 2016, a taktiež zosumovať i dianie v rámci tretieho roku kampane v podobe
špeciálnej elektronickej publikácie "Čo sa udialo v roku 2016". Finančné prostriedky budú použité na dotlač publikácie, jej
distribúciu, kancelárske potreby, obsahovú a grafickú úpravu a administratívne náklady.
Komenského inštitút vytvára inšpiratívny a podporný priestor pre pedagogických lídrov. Združuje učiteľov základných a
stredných škôl z celého Slovenska. Učitelia zapojení do KI absolvujú jeden rok doplnkového vzdelávania, zrealizujú
mikroprojekt, cez ktorý sa budú usilovať o dosiahnutie hmatateľnej zmeny vo svojej školskej komunite (napr. vytvorenie
"escape room" na škole). Jeden rok výučby KI sa skladá z letnej školy, pobytových workshopov a webinárov. Workshopy a
10 000,00 €
letná škola tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Workshopy budú viesť špičkoví
lektori, ktorí majú potenciál učiteľov Komenského inštitútu významne posilniť v ich roli pedagogického lídra. Finančné
prostriedky budú použité na vytvorenie propagačného videa o Komenského inštitúte, mentoring učiteľov, rozšírenie
knižnice, aktualizáciu webu či grafické služby.

181 543,00 €
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Príloha č. 10 Zverejnený text Ceny Nadácie Orange 2015

CENA NADÁCIE ORANGE ZA ROK 2015
7. ROČNÍK OCENENIA

CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange už siedmykrát 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.

SIEDMY ROČNÍK OCENENIA
V siedmom 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 2015 za prínos v oblasti vzdelávania
Cena Nadácie Orange 2015 za prínos v oblasti sociálnej inklúzie
Cena Nadácie Orange 2015 za prínos v oblasti komunitného rozvoja
Cena Nadácie Orange 2015 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.
Ocenené organizácie získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj ich činnosti, a
to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange
takto prerozdelí celkovú sumu 48 000 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 siedmom ročníku Ceny NO bude udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú
identifikuje 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 máji 2016 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
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Všetky nominácie predložené v riadnom termíne a spĺňajúce základné podmienky ocenenia budú v rámci
hodnotiaceho procesu posudzované podľa nasledujúcich kritérií:
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...)?
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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
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 prihlasuje na ocenenie prostredníctvom programu E-grant na webovej
stránke: www.nadaciaorange.egrant.sk
Vyplnený nominačný formulár je potrebné odoslať do uzávierky 17. marca 2016 do 24:00 hod.
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.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Začiatok nominačného procesu

17. 2. 2016

Uzávierka prijímania nominácií

17. 3. 2016 o 24:00 hod.

Posudzovanie v hodnotiacich komisiách

19. 3. – 4. 4. 2016

Prezentácie pred výberovou komisiou

11.4. – 15. 4. 2016

Komunikácia s podporenými organizáciami
v rámci prípravy gala večera, nakrúcanie krátkych Od 18.4.2016
filmov o nominovaných aktivitách
Vyhlásenie víťazov Ceny Nadácie Orange 2015
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Viac informácií poskytne:
Mária Betáková, programová manažérka pre Nadáciu Orange
Centrum pre filantropiu, n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: 0905 313 313
e-mail: betakova@nadaciaorange.sk
www.nadaciaorange.sk
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Príloha č. 11 Zoznam ocenených organizácií v Cene Nadácie Orange 2015
Kategória
vzdelávanie
vzdelávanie
vzdelávanie

Miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

vzdelávanie

Špeciálna cena

sociálna
inklúzia
sociálna
inklúzia
sociálna
inklúzia
komunitný
rozvoj
komunitný
rozvoj
komunitný
rozvoj
komunitný
rozvoj
Cena verejnosti
Celkom

Suma
8 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €

Názov predkladateľa
Liga za duševné zdravie SR, o.z.
Nové školstvo, o.z.
STROM, o.z.
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
2 000,00 € zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej
národnosti Košického kraja, n.o.
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj,
o.z.

1. miesto

8 000,00 €

2. miesto

5 000,00 € Liga za ľudské práva, o.z.

3. miesto

3 000,00 € Združenie STORM, o.z.

1. miesto

8 000,00 € Truc sphérique, o.z.

2. miesto

5 000,00 € Preles, o.z.

3. miesto

3 000,00 € Mladá Sereď, o.z.

Špeciálna cena

2 000,00 € Združenie Slatinka, o.z.
1 000,00 € STROM, o.z.
53 000,00 €
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Príloha č. 12 Návrh rozpočtu Nadácie Orange na rok 2016 schválený Správnou radou 18.02.2016
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Aktivity Nadácie Orange realizované z prostriedkov asignácie 2% dane
Administrácia a medializácia Nadácie Orange je hradená z daru spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
NÁKLADY NA SPRÁVU NADÁCIE
Odmeny posudzovateľom projektov

Administratívne
náklady

Monitoring grantových programov a
partnerstiev
Centrum pre filantropiu - služby
Administratívne náklady a iné
SPOLU
NÁKLADY NA KOMUNIKÁCIU
Reklama a PR
Facebooková stránka
Administrácia webu
SPOLU
CELKOVÝ SÚČET

Rozpočet v EUR
15 000,00
4 000,00
48 000,00
3 822,46
70 822,46
Rozpočet v EUR
180 000,00
28 080,00
6 000,00
214 080,00
284 902,46
Rozpočet v EUR

Deficitné skupiny

Grantové
programy

Darujte Vianoce

50 000,00

Strategickí partneri v oblasti deficitných skupín

60 000,00

Neočakávané výdavky
Šanca pre váš región (pozn. zmena názvu na Spojme sa
pre dobrú vec)
Komunitný rozvoj Zamestnanecký grantový program
Strategickí partneri v oblasti komunitného rozvoja
Predpokladaný nový grantový program
Vzdelávanie

Iné

30 000,00
80 000,00
25 000,00
85 000,00
8 000,00

e-Školy pre budúcnosť resp. nový grantový program

190 000,00

Strategickí partneri v oblasti vzdelávania
Cena Nadácie Orange 2015
Rezerva

100 000,00
48 000,00
58 000,00

CELKOVÝ SÚČET
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