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V roku 2018 sa Slovensko zmenilo. Neospravedlniteľná vražda novinára a jeho snúbenice odkryli
nepreklenuteľnú hodnotovú priepasť medzi tými,
ktorí dostali mandát spravovať túto krajinu a občanmi. Únos štátu, zneužívanie moci a štátnych
inštitúcií spolu s podnecovaním strachu, xenofóbie,
podsúvaním konšpiračných teórií do verejného
diskurzu, sa dostali do ešte ostrejšieho kontrastu
s obyčajnou vierou ľudí v spravodlivosť, právny
štát, túžbou po obyčajnom šťastnom živote všetkých generácií, predstaviteľov iných národností či
rôznej sexuálnej orientácie.
V Nadácii Pontis už viac ako dvadsať rokov spájame mimovládne organizácie, firmy, jednotlivcov,
inštitúcie a dobrých úradníkov. Naším cieľom je,
aby každý občan našej krajiny mal možnosť zodpovedne rozhodnúť o svojom živote, mal k tomu
potrebné zručnosti, postoje a hodnoty a dokázal
realizovať svoj potenciál. Veľmi si vážime, že sme
boli za toto úsilie minulý rok ocenení Veľvyslanectvom USA na Slovensku cenou Woodrow Wilson
Award. Ukázalo nám to tri skutočnosti:
1. Dôležitosť našich koreňov a hodnotového
ukotvenia pre naše súčasné postoje, bezprostredne spojené s ľuďmi, ktorí túto cestu kráčali pred
nami a stále nám pomáhajú. Veľa sa podarilo.
Máme kvalitnú občiansku spoločnosť, základy trhového hospodárstva, inštitúcií... Sme súčasťou
demokratického, európskeho a transatlantického
spoločenstva. Avšak veľa výziev, aj tých primárnych, ostáva nevyriešených.

2. Táto krajina stojí na ľuďoch. Potenciál Slovenska napĺňa množstvo sociálnych inovátorov, nositeľov zmien vo vnútri inštitúcií a tiež tvorcov
spoločenského a finančného kapitálu, ktorí bojujú
o reálnu zmenu vo fungovaní školstva, zdravotníctva, súdnictva, justície, prokuratúry a za zmenu
v nastavení systému. V Nadácii Pontis sa snažíme
byť pre týchto ľudí mostom, motorom, zdrojom
a energiou.
3. Neustály boj s vládnou mocou o elementárne
zmeny v systéme už nemôže byť cestou. V čase,
keď sa svet okolo nás hýbe závratným tempom
dopredu, a komplexnosť problémov, ktoré treba
riešiť, sú sami o sebe výzvou, potrebujeme žiť
a pracovať v krajine, kde všetci ťaháme za jeden
povraz. Potrebujeme štát, ktorý pracuje pre ľudí.
Štát, na čele ktorého sú čestní a múdri ľudia.
V Nadácii Pontis budeme aj naďalej robiť všetko
pre to, aby sme vzdelávaním a zodpovedným podnikaním pomáhali nastavovať povedomie občanov
a firiem tejto krajiny v demokraciu, sociálne inovácie, filantropiu, skutočné, principiálne a udržateľné
riešenia pre planétu.
Ďakujeme, že aj tento rok ste pri nás stáli, boli
ste našou inšpiráciou, našimi radcami a mentormi. Spolu s vami sme mohli zabojovať o slušné
Slovensko a posunúť aj seba o kúsok dopredu.
Patrí Vám aj v mene mojich kolegov obrovská
vďaka.
Lenka Surotchak
Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
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Spustili sme magazín ZaPlotom.sk
V máji 2018 sme spustili web ZaPlotom.sk. Magazín, ktorého slogan znie
„Čítanie o lepšej stránke Slovenska“, chce poukazovať na ľudí, mimovládne
organizácie a firmy, ktoré už dnes, vo svojom okolí, robia z našej krajiny
lepšie miesto pre život.
V Nadácii Pontis často stretávame ľudí, ktorí prispievajú svojím dielom k pozitívnej zmene našej
krajiny. Často o nich ale niekto nevie. Preto sme
sa rozhodli vytvoriť magazín, v ktorom ich chceme
predstavovať. Najmä dnes, keď sú lepšie stránky
Slovenka zatienené, je potrebné poukazovať na
tých, ktorí sa odmietli zmieriť so súčasným stavom.
Magazín ZaPlotom.sk prináša jednu tému mesačne,
ktorej sa bude venovať zo 4 rôznych uhlov pohľadu
– z pohľadu sociálneho inovátora, mimovládnej organizácie, zodpovednej firmy, ale aj bežného človeka. Výstupom týchto článkov bude rubrika „Rozum
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do vrecka“ s odporúčaniami na zlepšenie situácie
pre každého z nás. V rubrike čitateľ nájde jednoduché a praktické rady, ako môže sám za seba denne
zlepšovať danú oblasť.
Názov ZaPlotom.sk vznikol z myšlienky, že existujú
ľudia, ktorí sa nestarajú iba o dianie v mikroregióne
ohraničenom plotom svojej záhrady, dediny, mesta
či práce, ale vidia aj zaňho: Často sa púšťajú do odvážnych aktivít na úkor svojho voľného času. Robia
to navyše so všetkou energiou, lebo v týchto aktivitách našli svoje naplnenie.

V roku 2018 sme sa venovali týmto témam
Apríl

Verejné priestory

Máj

Boj za transparentnosť

Jún

Deti hľadajúce rodinu

Júl

Pamiatky

August

Aktívny život

September

Vzdelávanie

Október

Seniori

November

Dávanie

December

Vianoce inak

Magazín ZaPlotom.sk mal
aj tlačenú podobu
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Manažment Nadácie Pontis

Lenka Surotchak
Výkonná riaditeľka
Strategicky a exekutívne vedie
našu nadáciu od roku 2002.

Michal Kišša
Programový riaditeľ
Zodpovedá za strategické vedenie tímov
zodpovedného podnikania, transparentnosti a komunity. Je výkonným riaditeľom združenia Business Leaders Forum.

Martina Kolesárová
Programová riaditeľka
Zodpovedá za strategické vedenie tímov vzdelávania, inklúzie a strategickej
filantropie.

Slavomíra Hvizdošová
Finančná riaditeľka
Finančne riadila našu nadáciu
od mája 2017.
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Správna rada
Lucie Schweizer

Šimon Šicko

Partner v Ružička Csekes s.r.o.

Pixel Federation

Marcel Imrišek

Lukáš Bakoš

ProRate

Maxman Consultants

Silvia Miháliková
Slovenská akadémia vied

Dozorná rada
Vladimír Vaňo

Radoslav Derka

Sberbank

konzultant

Ľuboš Vančo
KPMG
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PR tím
Simona Fiabáne

Zuzana Schaleková

Senior PR manažérka
Koordinuje PR stratégiu nadácie,
administruje web a sociálne
siete. Komunikuje s externým
prostredím a buduje vzťahy
s médiami.

PR manažérka
Zastrešuje PR pre tím vzdelávania
a inklúzie. Koordinuje online
magazín ZaPlotom.sk.

Radoslav Kmec

Tibor Krátky

PR asistent
Zastrešuje PR pre tím zodpovedného podnikania. Pomáha
s prípravami mediálnych monitoringov, spravuje web Nadácie.

Grafik
Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu
grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Office staff

Daniela Snyder
Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie
chodu kancelárie nadácie.

Janetta Balšanová
Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie
chodu kancelárie nadácie.
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Finančné oddelenie
Martina Petrová

Lucia Ružičková

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

Finančná koordinátorka
Má na starosti vedenie podvojného účtovníctva a pomoc s prácami
na ročnej uzávierke.

Adriana Petrová

Zuzana Pakanová

Finančná manažérka
Má na starosti finančný
reporting projektov.

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

Ivana Mikudíková
Finančná koordinátorka
Má na starosti finančný reporting
projektov.
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Tím zodpovedného podnikania
Ivana Vagaská

Ivana Kompasová

Senior programová manažérka
Vedie tím zodpovedného podnikania. Zodpovedá za aktivity
združenia Business Leaders
Forum a Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via
Bona Slovakia, konferenciu CEE
CSR Summit ako aj za poskytovanie individuálneho
CSR poradenstva firmám.

Programová manažérka
Má na starosti hodnotiaci proces
ocenenia Via Bona Slovakia.
Okrem toho administruje Chartu
diverzity, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Tatiana Čaplová

Beata Fekiačová

Programová manažérka
Administruje združenie Business
Leaders Forum, organizuje
CEE CSR Summit a poskytuje
poradenstvo firmám pri príprave
CSR reportov či vypracovaní CSR
stratégií.

Programová manažérka
Pripravuje podujatia piliera zodpovedného podnikania, najmä
galavečer Via Bona Slovakia, CEE
CSR Summit a Zodpovedné trhovisko. Podieľa sa na organizácii
odborných podujatí a externej
komunikácii združenia Business
Leaders Forum.

Miroslava Gočálová
Programová manažérka
Administruje združenie Business
Leaders Forum, organizuje CEE
CSR Summit a podieľa sa na
organizácii podujatia Naše Mesto.
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Tím komunity
Marek Richter

Barbora Pálešová

Senior programový manažér
Vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti
najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva Naše Mesto, pro
bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú
sieť DokraKrajina.sk.

Programová manažérka
Má na starosti Pro Bono aktivity,
vrátane organizácie Pro Bono
Maratónu a Pro Bono Tréningov.
Koordinuje tiež program Advokáti
Pro Bono.

Jana Desiatniková

Hana Hradská

Programová manažérka
Má na starosti aktivity Dobrej
krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje
podujatie Giving Tuesday.

Programová manažérka
Podieľa sa na príprave podujatia
Naše Mesto a má na starosti aj
individuálne firemné dobrovoľnícke programy.

Veronika Sedláčková
Programová manažérka
Má na starosti podujatie Giving
Tuesday a komunikáciu s členmi
skupiny Firmy komunite. Okrem
toho sa podieľa na správe portálu
DobraKrajina.sk a príprave Naše
Mesto.
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Tím transparentnosti
Radana Deščíková

Kristína Marušová

Senior programová manažérka
Vedie tím boja proti korupcii.
Zodpovedá za manažment Fondu
pre transparentné Slovensko
a každoročne pripravuje správu
o stave neziskového sektora na
Slovensku.

Programová manažérka
Podieľa sa na aktivitách Fondu
pre transparentné Slovensko a má
na starosti nadačný fond Lidl
a grantové výzvy Nadácie Tesco.

Ivana Lövingerová
Programová manažérka
Podieľa sa na aktivitách Fondu
pre transparentné Slovensko
a spravuje nadačné fondy
Metro a Jaguar Land Rover.
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Tím vzdelávania
Norbert Maur

Tomáš Janeček

Senior programový manažér
Vedie tím, ktorý rieši zmenu
vzdelávania na Slovensku. Má na
starosti program Generácia 3.0,
ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku.
Zodpovedá za odborné vedenie
programu, celkový manažment
aktivít a koordináciu zapojených
stakeholderov.

Programový manažér
Tomáš sa venuje nadačným
fondom Axa, Dell, Unilever
a Pixel Federation. Okrem toho
sa v rámci projektu Generácia 3.0
podieľa na tvorbe mapy inovatívnych vzdelávacích prístupov na
Slovensku.

Veronika Gilanová

Katarína Teglassyová

Programová manažérka
Veronika spravuje nadačné fondy
Accenture, PwC, Honeywel a Mobis. Okrem toho má na starosti
koordináciu EDUakcelerátora
a EDUcampu.

Programová manažérka
Katka sa venuje nadačným
fondom Bekaert, Embraco a
Adient. Okrem toho má na starosti meranie v rámci programu
Generácia 3.0.

Jakub Šimek

Ivana Uličná

Programový manažér
Venuje sa podpore sociálnych
inovácií a zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku cez projekty
Social(i)Makers a Generácia 3.0.

Programová manažérka
Má na starosti projekt globálneho vzdelávania a hodnotiaci
proces Generácie 3.0. Manažuje
tiež projekt This is 21.

Andrea Lelovics

Maryia Hushcha

Programová manažérka
Manažuje projekt Social(i)
Makers.

Programová manažérka
Asistuje pri koordinácii projektu
Social(i)Makers.

Dominika Hroššová
Programová manažérka
Má na starosti koordináciu
výskumníkov, zber dát a meranie
celkového dopadu programu
Generácia 3.0.
Výročná správa 2018 | strana 19

Tím inklúzie
Dominika Horňáková

Pavel Hrica

Senior programová manažérka
Vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané
najmä na podporu sociálne a
zdravotne znevýhodnených
skupín obyvateľstva. Zároveň
spravuje Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis.

Senior programový manažér
Sústreďuje svoje úsilie na presadzovanie a rozvíjanie terénnej
ranej starostlivosti pre deti so
sluchovým postihnutím. V nadácii
tiež zastrešuje celkový systém
interného vzdelávania a osobný
rast našich kolegov.

Natália Petrová

Daniela Kellerová

Programová manažérka
Má starosti administratívu
Nadačného fondu Telekom pri
Nadácii Pontis a koordinuje
program Mobilný pedagóg.
Okrem toho sa venuje kontrole
záverečných správ a komunikuje
s podporenými organizáciami.

Programová manažérka
Zastrešuje nadačné fondy zaoberajúce sa chudobou a inklúziou:
Johnson Controls, Slovenské elektrárne, Mercedes, Philip Morris, a
PLSP Kooperativa. Koordinuje tiež
medzinárodný projekt zameraný
na šírenie myšlienky Fondu pre
transparentné Slovensko do
krajín V4.

Martina Čapová

Adriana Jančulová

Programová koordinátorka
Má na starosti koordináciu
programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem
toho koordinuje aj projekt Billa
Chlebodarca a projekt spoločnosti
Lidl – Od začiatku v dobrých
rukách.

Programová manažérka
Má na starosti koordináciu
programu Srdce pre deti,
grantové výzvy a komunikáciu s
hlavným donorom programu.

Eva Mikolajczyková
Programová manažérka
Má na starosti Nadačný fond dm
drogerie markt, Lenovo, PSA a
Slovak Telekom.
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Tím strategickej filantropie
Anna Podlesná

Judita Majerová

Senior manažérka pre stratégie
vo filantropii
Do mája 2018 viedla tím
strategickej filantropie. Rozvíja a
nastavuje procesy a stratégie v
oblasti individuálnej filantropie.
Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje
s podporovateľmi programu
Generácia 3.0.

Senior manažérka pre stratégie
vo filantropii
Vedie tím strategickej filantropie
od mája 2018. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti
individuálnej filantropie. Vytvára
príležitosti pre individuálnych
donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0.

Fero Pauliny

Katarína Šujanová

Manažér pre stratégie vo
filantropii
Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov s cieľom
dosiahnuť pozitívnu zmenu v
danej oblasti. Venuje sa príprave
podujatí súvisiacich s rozvojom
strategickej filantropie a pripravuje podklady pre podporovateľov Generácie 3.0.

Manažérka pre stratégie vo
filantropii
Prináša nové podnety v oblasti
strategickej filantropie, rozvíja
vzťahy s podporovateľmi Generácie 3.0 a venuje sa tvorbe
časopisu o filantropii.
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Naši dobrovoľníci v roku 2018
Jana Bernaťáková
Ivana Mikudíková
Nobert Paulík
Monika Gašparová
Miloslava Dražilová
Viktor Hamšík
Sandra Meňhartová
Peter Fedor
Veronika Šaradínová
Michaela Mudroňová
Blanka Fuknová
Alena Kanabová
Veronika Sedláčková
Michal Laco
Peter Kubovič
Martin Spodniak
Maroš Matoušek
Paula Gaďová
Soňa Miškovičová
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Matúš Morong
Jakub Krchlík
Jana Kapralikova
Peter Kurhajec
Zuzana Muliková
Alžbeta Bojková
Lukáš Katriňák
Adam Štefunko
Alexandra Juríková
Barbora Jurinová
Eva Klimeková
Jana Balážová
Katarína Kalašová
Marek Mansell
Mariana Kováčová
Robert Pakan
Martin Chudjak
Michaela Halász
Peter Farárik

Petra Kotuliaková
Veronika Kořínková
Veronika Nekolová
Melánia Kurpielová
Viktor Križo
Zuzana Krnáčová
Jakub Čája
Eva Dubeňová
Erika Podhorcová
Jarmila Strechová
Mária Miková
Miroslava Petrík
Viera Krištofíková
Andrea Pieronová
Ibolya Straussová
Michaela Štefániková
Katarína Molnárová
Michal Maxian
Heliodor Macko

Adriana Macková
Miroslava Gočálová
Daniela Tkačíková
Zuzana Lapešová
Renáta Bzdilová
Michal Cirner
Edita Bednárová
Jan Libich
Jana Reiterová
Erika Podhorcová
Simona Haásová
Erika Podhorcová
Mária Miková
Andrea Pieronová
Viera Krištofíková
Lívia Michnovčová
Zuzana Schaleková
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Zodpovedné
podnikanie

Galavečera sa zúčastnila aj
Wendy Luers, zakladateľka
Foundation for Civil Society,
predchodkyne Nadácie Pontis.

Via Bona Slovakia za rok 2017
Osemnástykrát sme vyjadrili uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu. Ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 sme rozdali v bratislavskej Starej tržnici v apríli 2018.
Celkovo sme prijali 48 nominácií v 8 kategóriách.
Nezávislá komisia zložená zo zástupcov biznisu,
štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a
vzdelávacích inštitúcií, posunula do finále 22. Z
nich vyberala tie najinšpiratívnejšie a najzodpovednejšie.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2017

Zodpovedná
veľká firma
Slovenská sporiteľňa

Anasoft sa stal hrdým víťazom
v kategórii Zodpovedná
malá/stredná firma.
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Spoločnosť podporuje rôzne dobročinné projekty
prostredníctvom vlastnej nadácie. Tie sú zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Upriamuje sa na cieľové skupiny, ktoré
zvyčajne nie sú pokryté inými bankami, či už ide
o začínajúcich podnikateľov, mimovládne organizácie alebo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
Týmto skupinám sporiteľňa poskytuje bankové
služby, vzdelávanie či poradenstvo. Firma tiež
uplatňuje princíp nulovej tolerancie voči korupcii,
podvodnému konaniu či akémukoľvek nekalému
konaniu.
Firmy vo finále: Accenture, Slovenská sporiteľna

Cena za príspevok
k napĺňaniu Cieľov
udržateľného rozvoja

Skvelý
zamestnávateľ

Tesco Stores

Lidl Slovenská republika

Cenu vyhrala spoločnosť Tesco Stores za prínos v
oblasti zodpovednej spotreby a výroby. Tesco bojuje proti plytvaniu potravín, čím prispieva k naplneniu cieľa číslo 12 – Zodpovedná spotreba a produkcia. Firma je na čele koalície lídrov Champions
12.3, ktorá spája odborníkov z rôznych sektorov a
oblastí a má za úlohu zrýchliť proces napĺňania daného cieľa udržateľného rozvoja. Cieľom samotnej
spoločnosti je do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu na globálnej úrovni o polovicu.

Hodnotiaca komisia ocenila firmu za komplexný
prístup k svojim zamestnancom, ktorý je výnimočný v danom odvetví. Zamestnanci sú totiž základom celej firmy, čo sa Lidl rozhodol komunikovať
aj prostredníctvom vizuálov s heslom „Aj ja som
Lidl“. To nielenže zlepšilo imidž firmy, ale prispelo
aj k zvýšeniu lojality u zamestnancov. Samotní zamestnanci si pochvaľujú prístup spoločnosti, ktorý
je zameraný na férovú hru a dosiahnuté výsledky.

Čestné uznanie: V rámci tejto kategórie hodnotiaca komisia udelila čestné uznanie spoločnosti
PURE JUNK DESIGN za prínos v oblasti zodpovednej výroby a spotreby spoločnosti. Firma totiž vytvára svoje produkty zo 75 % z odpadového materiálu a z 25 % z recyklovateľných materiálov.
Firmy vo finále: PURE JUNK DESIGN, Tesco Stores,
WakiVaky

V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna
cena pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Accenture za odvážny a inovatívny prístup pri poskytovaní
benefitov pre LGBT zamestnancov, ktoré pokrývajú
100 % možných rodinných scenárov.
Firmy vo finále: Accenture, Lidl Slovenská republika, VSE Holding

Accenture zvíťazil v dvoch kategóriách –
Zamestnávateľ ústretový
k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí a Sociálne inovácie.
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Zelená
firma

Férový hráč
na trhu

GO4

O2 Slovakia

Po kuriérskej službe na bicykloch Švihaj Šuhaj sa
GO4 rozhodli pre ďalší krok k naplneniu ich misie –
bezemisná taxi služba. V spolupráci s taxi službou
HOPIN dali v Bratislave do obehu 7 elektrických
taxíkov. Výrazne tak prispeli k zlepšeniu životného
prostredia v hlavnom meste. Taxíky za prvý polrok
fungovania najazdili takmer 200-tisíc kilometrov,
čím, v porovnaní s inými taxi službami, odľahčili
ovzdušie o približne 40 ton CO2.

Hodnotiaca komisia ocenila projekt 17. november
za odvahu otvoriť citlivé spoločenské témy. Firma
sa rozhodla pripomenúť, že hodnoty slobody a
demokracie nie sú samozrejmosťou a treba si ich
vážiť. Počas celého dňa sa užívateľom mobilného
internetu zjavovalo pri prezeraní zahraničných
stránok upozornenie simulujúce železnú oponu a
v autobusoch Slovak Lines si cestujúci z Bratislavy
na viedenské letisko Schwechat mohli vypočuť video a rádio spot informujúci o 17. novembri. Kampaň zasiahla až 1,7 milióna Slovákov.

Čestné uznanie: V kategórii Zelená firma hodnotiaca komisia udelila aj čestné uznanie, ktoré si
odniesla spoločnosť Impact Futuristics za svoj
inovatívny prístup v popularizácii včelárstva.
Firmy vo finále: GO4, Ikea Bratislava, Impact Futuristics

Držitelia ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017.
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Firmy vo finále: NosKin, Orange Slovensko, O2 Slovakia

Férovým hráčom na trhu sa stala
spoločnosť O2 Slovakia s projektom
17. november.

Dobrý partner
komunity

Zodpovedná
malá/stredná firma

GSK Slovakia

ANASOFT

Spoločnosť si cenu odniesla za realizáciu zdravotnej mediácie a šírenie zdravotnej osvety v
rómskych lokalitách. Do košickej časti Luníka IX
priviedli zdravotných asistentov, ktorí bojovali s
vysokou chorobnosťou. V roku 2017 zasahovali ich
asistenti zdravia vo viac než 18 300 prípadoch. Projekt sa im podarilo rozšíriť aj za hranice Slovenska.

Firma sa dlhodobo zapája do rôznych filantropických aktivít a kladie dôraz na svojich zamestnancov a ich rozvoj. Poskytuje im rôzne možnosti
vzdelávania v odbornej i osobnej oblasti. Čo sa
týka životného prostredia, ANASOFT si uvedomuje, že aj malé spoločnosti majú čo priniesť v tejto
téme. Robí tak prostredníctvom rôznych technologických inovácií, medzi ktoré patria aj bezpapierové kancelárie.

Firmy vo finále: Lidl Slovenská republika, GSK Slovakia

Firmy vo finále: ANASOFT, BUBO, Nereus

Sociálne
inovácie

Cena
verejnosti

Accenture

Nereus

Hodnotiaca komisia ocenila Accenture za zlepšenie výučby programovania v školách a motivovanie učiteľov k výučbe programovania. Spoločnosť
školí učiteľov, ako zakomponovať programovanie
hravým spôsobom do hodín informatiky. Do projektu sa zapojilo 200 učiteľov zo 150 základných
škôl, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo viac než
10 000 žiakov, v rovnakej miere aj chlapcov, aj
dievčatá.

O svojom favoritovi rozhodli aj čitatelia denníka
SME, ktorí od 6. marca do 5. apríla 2018 rozhodovali prostredníctvom online ankety o Cene verejnosti. V konkurencii 8 súťažiacich firiem sa víťazom
čitateľskej ankety stala žilinská spoločnosť Nereus
za svoju snahu umožniť plávať deťom z každého
sociálneho prostredia a za odhodlanie v mladých
ľuďoch budovať lásku k športu.

Firmy vo finále: Accenture, Niche, Tesco Stores
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Členovia hodnotiacich komisií Via Bona Slovakia za rok 2017

Zodpovedná veľká firma

Dušan Dvořák (KIA), Ján Pallo (Slovak Spectator/SME),
Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomických vied),
Miroslav Šarišský (Slovenské elektrárne), Miroslav Kollár (primátor, Hlohovec), Štefan Kišš (Útvar Hodnota za
peniaze, MF SR), Anna Remišová (Fakulta manažmentu
UK), Lucia Marková (ESET)

Zodpovedná malá/stredná firma

Peter Kubina (Dentons), Martin Bajaník (Pekne & Dobre), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Gabriela
Dubcová (EUBA), Andrej Juris (Západoslovenská distribučná), Xénia Makarová (TREND)

Zelená firma

Marianna Bendíková (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Petronela Ševčíková (Stratégie), Radoslav
Košík ( JRK Waste Management), Erika Farenzenová
(SKGBC), Peter Badík (Green Way), Edita Bednárová
(2brothers s.r.o.)

Skvelý zamestnávateľ

Ivana Molnárová (Profesia.sk), Gabriela Stopková (Úrad
splnomocnenca vlády SR pre podporu nejmenej rozvinutých okresov), Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum
rodiny), Oľga Pietruchová (MPSVaR SR), Miriam Zsilleová
(Ženy v meste), Tomáš Hasala (Nexteria), Lukáš Bakoš
(Maxman Consultants), Timotej Husár (HSH)

Férový hráč na trhu

Miroslava Bombarová (Zentiva), Zuzana Vinklerová (dm
drogerie markt), Viliam Myšička (Kinstellar), Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti), Magdaléna Dobišová (Skanska)

Dobrý partner komunity

Erika Turček Pfundtnerová (Kaufland), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Andrea Bačíková (Direct Parcel Distribution), Silvia Belovičová (Squire Patton Boggs), Jakub
Ptačín (NOSENE), Pavla Lenyiová (Rádio Slovensko)

Sociálne inovácie

Danica Balážová ( Junior Achievement), Michaela Kršková (Neulogy Ventures), Janica Lacová ( Jem iné), Danica
Matáková (EY/Nosene), Renáta Môciková (Stratégie),
Barbora Orlíková (ERSTE), Roman Záhorec (Neopublic),
Zuzana Polačková (Prognostický ústav SAV)

Cena SDGs

Sandra Salamonová (ÚPVPII), Karla Wursterová (MZV
SR), Michal Feik (Ministerstvo pôdohospodárstva SR),
Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky), Zuzana
Gabrížová (EurActiv.sk), Mgr. Milan Chrenko, MSc. (MŽP
SR), Juraj Hipš (Živica)
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V roku 2018 zvolili členovia nového
prezidenta BLF na obdobie 2018 – 2020,
Michala Lidaya z Tatra banky (vľavo).

Business Leaders Forum
Združenie zodpovedných firiem sa snaží meniť Slovensko k lepšiemu.
V roku 2018 sa počet firiem, ktoré sa zapájajú do našich aktivít, opäť zvýšil.
Firmy, ktoré sú združené v Business Leaders Forum
(BLF) sa aj v roku 2018 pravidelne stretávali na štvrťročných stretnutiach. Na prvom stretnutí v Bratislave
sa združenie rozšírilo o nového člena DeutschMann
Internationale Spedition. Firmy okrem toho diskutovali o digitálnych zručnostiach a internej komunikácii
CSR aktivít. Druhé stretnutie sa konalo v Trenčíne.
Súčasťou bola prehliadka vývojového centra Adient
a diskusia o inovačnej kultúre vo firme či zamestnaneckých grantových programoch. Do združenia
pristúpili štyria noví členovia: ANASOFT APR, KOSIT,
Microsoft Slovakia a YIT Slovakia. V septembri sa
firmy stretli hneď dvakrát, najprv na regionálnom
stretnutí v Košiciach. So zástupcami siedmich členských firiem z východu Slovenska diskutovali firmy
o aktivitách združenia a zdieľali best practices na
témy interná komunikácia a ženy v biznise. Ďalšie
štvrťročné stretnutie členov sa konalo v Bratislave.
Hlavnou témou boli dezinformácie a hoaxy. Stretnutie ukončila ukážka moderných technológií a prezentácia Client Innovation Centre spoločnosti Accenture.
Vianočné štvrťročné stretnutie bolo spojené s prehliadkou Pradiarne v Starej Cvernovke a hostila ho
spoločnosť YIT Slovakia.

Okrem pravidelných stretnutí sa konalo aj výročné CEOs stretnutie, na ktorom Michal Liday z Tatra
banky prevzal funkciu prezidenta Business Leaders
Forum od Petra Škodného z Accenture.

Zorganizovali sme 4 semináre
V rámci združenia BLF sme pre firmy zorganizovali
celkovo 4 odborné semináre. V marci sa konal seminár o expertnom dobrovoľníctve na tému Ako
rozbehnúť program dobrovoľníctva pro bono alebo čo môže zamestnancom priniesť odovzdávanie
skúseností neziskovkám. O praktické rady a príklady dobrej praxe sa podelili aj členovia BLF, Accenture a ESET. V júni sa konal seminár Ženy v biznise.
Pri príležitosti ocenenia Hospodárskych novín Top
10 žien slovenského biznisu sme zastrešili odbornú časť podujatia, ktorá sa venovala príkladom
dobrej praxe podpory kariérneho rastu žien. V
októbri sme zorganizovali Seminár o duševnom
zdraví na pracovisku, na ktorom sme predstavili
výsledky prieskumu o duševnom zdraví, ktorý pre
nás zrealizovala spoločnosť Profesia. V novembri
sa konal posledný seminár v roku 2018, a to na
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tému Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených,
na ktorom sa o svoje skúsenosti z praxe podelili
Profesia, Kaufland, DELL a IBM.

ako aj IT bezpečnosti. V roku 2018 sa do iniciatívy
zapojili aj ďalší členovia BLF: Accenture, ESET, Orange
Slovensko, Slovak Telekom a TNT Express Worldwide.

Vydali sme expertné odporúčania

Prvý BLF Maratón

Téme diverzity na pracovisku sme sa z rôznych uhlov
venovali v odborných odporúčaniach, ktoré vydáva združenie Business Leaders Forum. V marci sme
spracovali praktické riešenia najčastejších problémov
pri zamestnávaní marginalizovaných Rómov, ktorým
firmy čelia. Okrem toho sme sa venovali aj téme
LGBT inklúzie na pracovisku a zhrnuli sme základné
rady pre vytvorenie pracovného prostredia, ktoré
rešpektuje individuality a odlišnosti.

Pilotný ročník podujatia prepojil expertov z mimovládneho, verejného a korporátneho sveta, aby
spolu s členmi BLF diskutovali o témach ako meranie dopadu, zero waste kancelária či angažovanosť
zamestnancov. Celodenný maratón absolvovalo
11 členov BLF.

Vznikla iniciatíva Digital Skills
Na podnet Accenture sa spojili členovia BLF, ktorých
zamestnanci – dobrovoľníci budú školiť učiteľov základných škôl v téme programovania (Hour of Code),

Pokračovali prednášky pre študentov
V roku 2018 zrealizovali predstavitelia členských firiem BLF spolu 18 prednášok o zodpovednom podnikaní pre viac než 135 vysokoškolákov v Bratislave.
Dlhodobo tak dostávame zodpovedné podnikanie
na akademickú pôdu, ktorá vychováva budúcich manažérov vo firmách.

Členské firmy BLF v roku 2018
Accenture, s.r.o.

Johnson Controls Bratislava s.r.o.

Tatra banka, a.s.

Adient Slovakia s.r.o.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Tesco Stores SR a. s.

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Tchibo Praha, spol. s r.o.

Bayer, spol. s r.o.

KOSIT a.s.

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

T-Systems Slovakia, a.s.

CRH (Slovensko) a.s.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Deloitte Audit s.r.o.

Microsoft Slovakia s.r.o.

Veolia Energia Slovensko, a.s.

DeutschMann Internationale
Spedition, s.r.o.

Novartis Slovakia s.r.o.

Volkswagen Slovakia, a.s.

dm drogerie markt, s.r.o.

Orange Slovensko, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

DXC Technology Slovakia s.r.o.

Pfizer Luxembourg SARL, a.s.

Embraco Slovakia, s.r.o.

Philip Morris Slovakia s.r.o.

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

ESET, spol. s r.o.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

YIT Slovakia a.s.

GSK Slovakia s.r.o.

Skanska SK, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Heineken Slovensko, a.s.

Slovak Telekom, a.s.

Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky

Hewlett Packard Enterprise
Slovakia s.r.o.
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Slovenské elektrárne, a.s.

Východoslovenská energetika
Holding, a.s.

30. mája sme so signatármi Charty
diverzity oslavovali sviatok rozmanitosti a inklúzie na pracoviskách.

Charta diverzity Slovensko
Charta diverzity Slovensko, ktorá vznikla v roku 2017 na pôde Business Leaders Forum, sa rozvinula do samostatnej iniciatívy. Počet signatárov sa rozšíril o 19 firiem, organizácií a orgánov verejnej správy.
Prvé stretnutie signatárov Charty sa konalo vo februári 2018 v priestoroch Swiss Re. Jeho súčasťou
bolo zdieľanie skúseností na tému nevedomé stereotypy, kde sa predstavili signatári IKEA, Lenovo,
PwC a Slovak Telekom.
Vôbec po prvýkrát sme v roku 2018 oslávili sviatok
rozmanitosti a inklúzie na pracoviskách na Slovensku a zároveň 1. výročie vzniku Charty diverzity. Ku
Charte sa svojím slávnostným podpisom v máji
pridali ďalší signatári z firemného sektora a aj dve
médiá – SME a Slovak Spectator. V decembri sa k
Charte pridali ďalší signatári z firemného a štátneho
sektora a po prvýkrát aj veľvyslanectvo. Charta diverzity Slovensko tak mala ku koncu roka 50 signatárov, ktorí sa verejne hlásia k podpore rôznorodosti
a inklúzie na pracovisku.
V rámci aktivít Charty diverzity sme v roku 2018 zorganizovali aj mediálne raňajky. Prvé sa konali v Košiciach a diskutovali sme na nich o rozmanitosti vo
firmách. Signatári Accenture, Philip Morris Slovakia
a VSE Holding predstavili médiám a odbornej ve-

rejnosti vlastné programy na podporu rozmanitosti
na pracoviskách. Diskutovali o rovnosti v odmeňovaní, rodinných benefitoch pre všetky typy rodín či
o podpore zamestnancov rôzneho veku. Druhé mediálne raňajky sa konali v Bratislave a organizovali
sme ich v spolupráci so signatármi Philip Morris Slovakia a PwC a podporovateľom Charty MPSVaR SR.
Diskutovali sme na nich na tému rovnocenného odmeňovania mužov a žien. Dátum 25. október nebol
zvolený náhodne – kvôli nerovnosti v odmeňovaní
to bol práve deň, od ktorého ženy s priemerným
zárobkom pracovali až do konca roka zadarmo.

Podpisom sa firmy verejne hlásia k podpore
rôznorodosti a inklúzie na pracovisku.
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Ku koncu roka 2018 mala Charta
diverzity 50 signatárov.

Kto podpísal Chartu diverzity v roku 2018
bnt attorney

Slovak Spectator

Profesia

DeutschMann Internationale
Spedition

SME

British Council

Ekonomická univerzita v Bratislave

Squire Patton Boggs

Holandská obchodná komora v SR

JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL

White & Case

Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu

Kaufland Slovenská republika

Arval Slovakia

Veľvyslanectvo Holandského
kráľovstva

KPMG Slovensko

O2 Slovakia

Microsoft

Seesame

Zástupcovia Accenture, Philip Morris Slovakia a VSE Holding predstavili médiám
a odbornej verejnosti vlastné programy na podporu rozmanitosti na pracoviskách.
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CEE CSR Summit

CEE CSR Summit sa konal v bratislavskej
Starej tržnici v novembri.

CEE CSR Summit je už tradičným pilierom zodpovedného podnikania nielen na
Slovensku. V roku 2018 sa konal už 15. ročník.
Odborného dopoludňajšieho programu, ktorý sme
pripravili v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, sa zúčastnilo viac než 250 ľudí. Za sprievodu
moderátora Lukáša Bakoša prehovorilo spolu 23
speakrov, či už v hlavnom programe alebo pri 12
diskusných stoloch. Navyše, spoločnosť Octago
si pre účastníkov pripravila sériu nenáročných,
no efektívnych cvikov, ktoré je možné praktizovať každý deň priamo za kancelárskym stolom.
Hlavnými témami Summitu boli co-creation s Maartenom Pietersom, diverzita s Barborou Ruščin
a Alessandrom Lagaziom i work-life balance s Piou
Webb. Venovali sme sa aj strategickej filantropii,
dezinformáciám, greenwashingu či zamestnávaniu marginalizovaných Rómov.
Poobede sa Stará tržnica premenila na Zodpovedné trhovisko, ktoré bolo zamerané na deti.
Návštevníci mohli navštíviť 23 stánkov známych
firiem i malých start-upov, ktorými sprevádzala
moderátorka Kristína Tormová. Či už ste si chceli
pochutnať na zdravých dobrotách, poučiť sa v témach udržateľnosti a zdravia alebo sa len zabaviť,
na Trhovisku si každý mohol nájsť to svoje. Naj-

menší si užili koncert Dana Heribana a jeho kapely
a tí starší podporili udržateľnú módu. V spolupráci
s NOSENE sme si pre vás pripravili SWAP oblečenia,
kde ste mohli dať druhú šancu pekným kúskom
formou výmeny. Celkovo sme na Zodpovednom
trhovisku privítali viac než 500 účastníkov.

Na summite nechýbali ani
diskusné okrúhle stoly.
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Komunita

Mottom 12. ročníka podujatia Naše Mesto bolo:
„Dnes mám rande s naším mestom“

Naše Mesto
12. ročník podujatia Naše Mesto, ktoré je najväčšie svojho druhu v strednej
Európe spojil vyše 10-tisíc dobrovoľníkov.
V piatok a sobotu 8. a 9. júna ste v 48 mestách a
obciach po celom Slovensku mohli stretnúť firemných dobrovoľníkov v rovnakých tričkách s nápisom „Dnes mám rande s naším mestom“. Počet
firiem, ktoré sa do Nášho Mesta zapájajú, každým
rokom stúpa. V roku 2018 sa zapojilo až 135 firiem
z celého Slovenska, ktorých dobrovoľníci pomohli
238 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým
centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia.

Viac ako 6-tisíc dobrovoľníkov
v Bratislave a okolí
Najviac dobrovoľníkov ste mohli stretnúť už tradične v Bratislave a okolitých obciach. Celkovo ich
bolo vyše 6 200. Jednou z najobľúbenejších aktivít
je každý rok čistenie Malého Dunaja. Dobrovoľníci
v člnkoch čistili koryto Malého Dunaja od odpadkov, ktoré sú naplavované z nášho hlavného mesta. Dobrovoľníci nechýbali ani v Novej Cvernovke,

38 strana | Nadácia Pontis

Najviac dobrovoľníkov bolo
už tradične v Bratislave.

kde pomohli so záhradníckymi prácami. V Čunove
sa zas postarali o čistenie a likvidáciu čiernych
skládok v okolitých lesných porastoch. Dobrovoľníci zbierali odpad pozdĺž hranice s Maďarskom a
pozdĺž priesakového kanála.

Dobrovoľníci skrášlili aj Košice
Do ulíc Košíc sa vybralo celkovo 771 dobrovoľníkov,
pre ktorých bolo pripravených vyše 30 aktivít. V
Centre pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach dve
desiatky dobrovoľníkov upratali priestory pre onkologických pacientov. Pracovalo sa aj v Rodinnom
centre Stonožka či v Materskom centre Pastierik.

Obľúbené sú hrady
Dobrovoľníci mali počas Nášho Mesta šancu vyskúšať si, aké je to stráviť pracovný deň na hrade. Na bratislavskom Devíne sa pustili do čistenia
areálu hradu od náletovej zelene, odpadkov a kamennej sute. Podobne sa dobrovoľníci postarali aj
o hrad Čeklís v Bernolákove a hrad Hrušov. V tomto
prípade však prispeli svojou troškou k archeologickému výskumu. V Žilinskom kraji Združenie na
záchranu Lietavského hradu za pomoci dobrovoľníkov skrášlili a zrevitalizovali okolie hradného
areálu. Dobrovoľníci v okolí Prešova pomáhali pri
obnove štyroch hradov v okolí – Šebeš, Soľnohrad,
Obišovský a Lipovský hrad.
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Firmy združené v pracovnej skupine Firmy komunite
sa zapájajú do zbierky šatstva a potrieb pre ľudí
v núdzi 2-krát ročne.

Firmy komunite
Pracovná skupina Firmy komunite spája firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity a prostredníctvom zapájania
sa do konkrétnych aktivít zlepšovať ich postavenie v spoločnosti.
Jarná zbierka šatstva
Členské firmy Business Leaders Forum a pracovnej
skupiny Firmy komunite opäť podnietili svojich zamestnancov, aby sa v šiestich mestách po celom
Slovensku zapojili do jarnej zbierky šatstva a iných
potrieb pre ľudí v núdzi. Pomohli tak 23 organizáciám
a ich klientom, medzi ktorých patria sociálne znevýhodnené rodiny, týrané ženy s deťmi, utečenci či ľudia
bez domova.
Celkovo sa podarilo vyzbierať takmer 74 tisíc litrov
šatstva a bytového textilu, množstvo potrieb do domácnosti a elektroniky, napríklad 3 televízory, mikrovlnku, žehličku či tlačiareň a takisto drogistický tovar.
Zapojení zamestnanci darovali aj pomôcky na vzdelávanie a relax, napríklad 2 bicykle, 4 páry kolieskových
korčúľ a množstvo školských potrieb, kníh. Na Horehronie putovalo 15 kusov notebookov pre Združenie
mladých Rómov, v Jelšave pribudli 2 kočíky, postieľka
či spácaky, ktoré potešia sociálne znevýhodnených
obyvateľov mesta.

Darované veci sme prerozdelili medzi neziskové organizácie z Jelšavy, Humenného, Čadce, Oravy, Horehronia, Košíc, Žiliny, Nitry i Bratislavy. Spoluprácu
s neziskovými organizáciami sme tento rok rozšírili
o viacerých prijímateľov. Novými partnermi sa stali
napríklad Srdce pre deti, Združenie mladých Rómov
či občianske združenie na pomoc týraným ženám a
deťom Subitis Auxilium z Humenného.

Jesenná zbierka šatstva
Na jeseň sme sa pripojili ku kampani #GivingTuesday
a v rámci skupiny Firmy komunite sme zorganizovali
ďalšiu zbierku šatstva. Zapojilo sa rekordných 34 firiem. Okrem šatstva a obuvi, ktoré tvoria prevažnú
časť vyzbieraných vecí sa vyzbierala tiež drogéria, kuchynské potreby, športové, školské potreby a elektronika. Zbierka združenia Firmy komunite lámala rekordy vo viacerých ohľadoch – zapojil sa rekordný počet
firiem i organizácii. Vyzbieralo sa 1072 vriec šatstva a
23 vriec bytového textilu, podporili sme 30 organizácií, ktoré prerozdelili veci celkovo 8522 klientom.

Členovia pracovnej skupiny v roku 2018
Allen&Overy

IBM

PWC

Foxconn

KPMG

Erste Group IT International
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Účastníci Tvrďaka sa popasovali
s 26. prekážkami na 6 km dlhej trati.

Dobrá krajina
Rok 2018 bol nabitý dobrom aj na portáli DobraKrajina.sk. Už 9-ty rok sme spájali
darcov s dôveryhodnými organizáciami, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.
V roku 2018 sme mali na Dobrej krajine dokopy
64 projektov a organizácií. Pomáhali v rôznych témach – odstraňujú chudobu, zlepšujú život zdravotne znevýhodneným, bojujú proti korupcii, zlepšujú vzdelávanie či budujú silnejšie komunity. Za
celý rok darovalo cez Dobrú krajinu celkovo 3865
ľudí, ktorí prispeli sumou 192 944,83 eur, čo je o 29
% viac ako v roku 2017.
Najviac darcovia prispeli na pomoc zdravotne
znevýhodneným a na projekty, ktoré odstraňujú chudobu. Ďaleko však nezaostávala ani téma
vzdelávanie. Opäť sa zapojili aj firmy, aby sa stali inšpiráciou aj pre svojich zamestnancov. Dary
zdvojnásobovala firma ESET aj Greyson. Volkswagen Slovakia sa zas stal partnerom skvelého vianočného taxi.
Rok 2018 priniesol viaceré spoločné kampane.
Naše očakávania prekonala zatiaľ najúspešnejšia
24-hodinovka. Na #GivingTuesday sme odštartovali kampaň #NabiDobrom, v rámci ktorej ste sa
mohli nechať zviezť obľúbenou celebritou v špeciálnom vianočnom taxíku. Prvýkrát sme sa zúčastnili aj TEDxTrenčín, kde sme zisťovali ako vyzerá
dobrá krajina.

Každý mesiac sme priniesli článok o niektorej z
organizácií na Dobrej krajine, cez ktorý ste mohli
podporiť konkrétny projekt na Dobrej krajine.

Dobrý Tvrďák
Na štart Dobrého Tvrďáka sa v roku 2018 postavilo 43 bežcov, ktorí sa popasovali s 26 prekážkami
na 6 km dlhej trati. Dobrí Tvrďáci štartovali v Košiciach aj v Bratislave. Vďaka štartovnému bežcov
a podpore ich priateľov a známych sa na činnosť
organizácií podarilo vyzbierať 2200 eur. O bonus
pre svoju neziskovku bojovalo v Bratislave 36
bežcov. Najrýchlejší boli ESEŤáci. Andrea Ivaničová
odbehla náročnú trať za 53 minút a Ronald Weiss
za neuveriteľných 48 minút. Práve títo dvaja bežci
z ESETu vybojovali odmenu 2x200 eur pre projekt
Generácia 3.0.

SME za dobrú krajinu
V roku 2018 sme rozbehli unikátnu spoluprácu s
denníkom SME, aby sme ich čitateľom mohli priblížiť príbehy ľudí a komunít, ktoré potrebujú pomoc.

Bonus pre svoju neziskovku získali ESEŤáci.

Výročná správa 2018 | strana 41

Na štart Tvrďáka sa v roku
2018 postavilo 43 bežcov.

24hodinovka

Vianočný taxík – #NabiDobrom

Počas tradičnej 24hodinovky darcovia prispeli organizáciám sumou 8900 eur. Najviac vyzbierala
aj v roku 2018 Nezábudka, druhý najúspešnejší
projekt patril Združeniu občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS). Boj o tretie miesto bol tesný,
nakoniec ho získala organizácia Omama s projektom zameraným na odstraňovanie generačnej
chudoby.

Deväť slovenských známych tvárí si počas decembra vyskúšalo úlohu bratislavského taxikára.
Vianočný up!city taxík jazdil za dobrovoľný dar od
6. decembra do 19. decembra. Ako taxikárov ste
mohli stretnúť Veru Wisterovú, Táňu Pauhofovú,
Milana „Junior“ Zimnýkovala, Jána Gorduliča, Stana
Staška, Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, Juraja Baču,
Richarda Stankeho, Kristínu Tormovú a Matúša
Krnčoka. V taxíku ste celkovo darovali 754,12 eur. A
nielen to. Organizácie na Dobrej krajine ste podporovali aj online, vďaka čomu sa podarilo vyzbierať
35 500 eur.
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Spoločnosť Profesia počas
#GivingTuesday
zorganizovala charitatívny
trh chránených dielní.

#GivingTuesday
Slováci sa s myšlienkou šírenia dobra a nezištnej pomoci spriatelili veľmi
rýchlo. Druhý ročník #GivingTuesday zaplavil Slovensko 27. novembra.
Oslava nezištnej pomoci sa konala v 43 mestách
po celej krajine. Zapojilo sa do nej celkovo 57 firiem, z ktorých 20 % zorganizovalo viac ako jednu aktivitu na pomoc svojmu okoliu. Vyše 1 100
zamestnancov tak pomohlo 118 mimovládnym
organizáciám. Okrem firemných dobrovoľníkov sa
do #GivingTuesday zapojili aj tisícky ľudí z radov
verejnosti. Posolstvo sa šírilo aj na sociálnych sieťach pod hashtagom #mozempomozem. Tisícky
ľudí sa v zmysle našej kampane „chválilo“, čo si

dnes nekúpili, aby namiesto toho venovali ušetrené peniaze v prospech niekoho iného.
Kampaň podporili aj osobnosti ako herečka Táňa
Pauhofová, športovec Matej Tóth, moderátor Milan
„Junior“ Zimnýkoval, youtuber Expl0ited a spevák
Miro Jaroš. Stali sa tvárou tohto ročníka a vyzývali
ľudí, aby sa pochválili svojím dobrým skutkom.
Pre mimovládne projekty registrované na stránke
GivingTuesday.sk sa podarilo vyzbierať spolu 20-ti-
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síc eur. Oproti roku 2017, kedy bol #GivingTuesday
na Slovensku úplnou novinkou, sa firmy rozhodli
podieľať strategickejšie. Pred finančnými darmi
malo prednosť zapájanie zamestnancov do manuálneho alebo expertného dobrovoľníctva. Práve
tieto prepojenia scitlivujú spoločnosť a často sa
preklopia do dlhodobej dobrovoľníckej či finančnej
pomoci.
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Najpopulárnejšou aktivitou na #GivingTuesday
bolo aj tento rok darovanie šatstva. Celoslovenskú
zbierku šatstva a potrieb pre neziskové organizácie zorganizovala Nadácia Pontis v rámci skupiny
Firmy komunite. Zapojilo sa rekordných 34 firiem.
Podarilo sa vyzbierať šatstvo, ale aj knihy, domáce
a športové potreby, elektroniku či drogériu, ktoré
pomohli spolu 8 533 ľuďom.

Pro Bono Tréningy sú
u mimovládok pomerne
obľúbené.

Pro Bono Tréningy
S konceptom bezplatných tréningov pre mimovládne organizácie sme pokračovali aj v roku 2018.
Celkovo sa podarilo v roku 2018 zorganizovať 9 tréningov, ktorých sa zúčastnilo 120 účastníkov z 95
mimovládnych organizácií.
• Január: Leadership – umenie motivovať a viesť
• Február: Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov (GDPR)
• Marec: Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov (GDPR)
• Marec: Email marketing: Ako správne komunikovať prostredníctvom hromadného emailu
• Apríl: Novela Zákonníka práce v HR praxi
• Máj: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
(GDPR)
• Jún: Ako robiť dobré PR, efektívne využívať
sociálne médiá a AdWords
• Október: Média workshop pre mimovládne
organizácie
• November: Práca v Exceli

Zapojené firmy 2018
Avon
Konečná & Zacha
White & Case
AdWise
Accace
Squire Patton Boggs
Eset
Grayling
Accace
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Advokáti Pro Bono
Program Advokáti Pro Bono je iniciatívou, ktorá zvyšuje dostupnosť právnej
pomoci pre neziskový sektor. Vďaka bezplatným právnym službám advokátov pomáhame profesionalizovať ich činnosť pri riešení ich konkrétnych
problémov, ale aj tým, že prostredníctvom práva im pomáha efektívne presadzovať pozitívne spoločenské zmeny.
Cieľom programu je prispievať k rozvoju právneho
štátu a inšpirovať budúcich aj praktizujúcich právnikov k spoločenskej zodpovednosti pri ich činnosti. Zapájame sa nielen do vzdelávania právnikov
ale pravidelne organizujeme školenia pre neziskový sektor k rôznym právnym otázkam.
22 advokátov pomohlo v roku 2018 v 29 prípadoch svojou expertnou dobrovoľníckou prácou
v týchto oblastiach
•
•
•
•
•

Ľudské práva
Chudoba a sociálna inklúzia
Vzdelávanie, aktívne občianstvo
Ochrana zdravia
Verejný priestor, životné prostredie
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Právna klinika neziskového sektora
Výberový predmet Právnickej fakulty UK v Bratislave – Klinika neziskového sektora sme otvorili v
roku 2018 v letnom a zimnom semestri. Študenti
tak pomohli 8 mimovládnym organizáciám získať
bezplatnú právnu pomoc a zároveň podporiť praktické právne vzdelávanie študentov práva.
Virtuálna právna poradňa
Neziskové organizácie mali možnosť minulý rok
využívať aj právne poradenstvo formou virtuálnej
poradne, ktorú spravovali advokátske kancelárie
zapojené do nášho programu a odpovedali na
priame otázky organizácii v online priestore.

Pro bono semináre a vzdelávanie
V rámci vzdelávacích aktivít našich advokátov sme
zabezpečovali minulý rok intenzívne školenia v
oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti s Nariadením GDPR – advokátska kancelária Stentors
pripravila 3 školenia a AK Prachová & Partners 1
školenie, cenné know how získalo vyše 63 účastníkov z radov neziskových organizácií.
Kancelária bnt attorneys poskytla jedno školenie
a jeden tréning v oblasti oddlženia a exekúcií pre
25 zástupcov neziskových organizácií, sociálnych
pracovníkov a advokátov.
Advokátska kancelária Stentors prezentovala pre
140 zástupcov firemného sektora výklad k právnym aspektom expertného dobrovoľníctva. Prednáška bola súčasťou podujatia Seminár o expertnom dobrovoľníctve, ktorej cieľom bolo podporiť
dobrovoľnícke aktivity firiem a zamestnancov aj
prostredníctvom zorientovania sa v právnych
predpisoch.

Zúčastnené advokátske kancelárie
Schönherr
Dell
advokáti spoločnosti Bnt attorneys in CEE
Kinstellar
Squire Patton Boggs
White & Case
Advokátska kancelária Prachová & Partners
Accace Legal
Relevans
Dentons
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Transparentnosť
a boj proti
korupcii

Firmy zapojené do výzvy
Stojíme za odvážnymi cez
obchodné komory a asociácie
zamestnávajú 140 000 ľudí.

Fond pre transparentné Slovensko
Fond pre transparentné Slovensko mal v roku 2018 20 členských firiem. Spájal ich spoločný záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti korupcii, transparentnosti a vytváraniu nástrojov na
zamedzenie únosu štátu.
Pre transparentné Slovensko 2018
V januári sme vyhlásili grantovú výzvu Pre transparentné Slovensko 2018, do ktorej sa prihlásilo
17 projektov. Z nich grantová komisia vybrala 6,
ktorým prerozdelila 106 832,75 eur. Vďaka prideleným grantom sa mohli tieto organizácie venovať watchdogovým, analytickým a advokačným
aktivitám, či sieťovaniu v témach informatizácie,
dopravy, súdnictva, štátnej správy a efektívneho
nakladania s verejnými zdrojmi.

Podporené organizácie
• Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
• Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy –
INEKO
• VIA IURIS
• Transparency International Slovensko
• Slovensko.Digital
• Dobrý Úradník
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Spoločné vyhlásenie obchodných
komôr a podnikateľských združení
Fond začiatkom marca reagoval aj na spoločenské
udalosti a pripojil sa k spoločnému vyhláseniu
obchodných komôr a podnikateľských združení,
pričom vyjadrili hlboké znepokojenie nad situáciou, ktorá v novodobej histórií Slovenska nemá
obdobu:
„Vražda investigatívneho novinára, ktorá podľa
vyjadrení viacerých verejných predstaviteľov s
vysokou pravdepodobnosťou priamo súvisí s jeho
prácou, je zásadným útokom na slobodu tlače.
Úloha novinárov, vrátane práce pri odhaľovaní
podvodov a korupcie, je v spoločnosti nezastupiteľná. Rastúca nedôvera občanov v štát a jeho
inštitúcie významne ovplyvňuje aj podnikateľské
prostredie. Na Slovensku chceme podnikať v slušnom prostredí, ktoré sa riadi princípmi právneho
štátu a jasnými a férovými pravidlami. Pre dôveru

občanov aj podnikateľskej verejnosti je kľúčové,
aby Slovensko malo vedúcich predstaviteľov, ktorí
sa k týmto princípom nielen zaviažu, ale pôjdu aj
príkladom pri ich každodennom presadzovaní vo
všetkých sférach verejného života.“

Nepodložené útoky politikov
o netransparentnom financovaní
Zástupkyňa Fondu pre transparentné Slovensko,
Radana Deščíková, sa v druhej polovici marca pridala k spoločnému stanovisku zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov o
financovaní neziskového sektora a vplyvu zahraničia na jeho fungovanie. Upozornili, že podiel
zahraničných zdrojov na celkovom financovaní
tretieho sektora na Slovensku je v súčasnosti vo
výške okolo 6 %. Väčšinu z toho tvoria zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje
Európskeho združenia voľného obchodu. Uvedené
údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Stojíme za odvážnymi
Fond vyjadril podporu oznamovateľom korupcie v
kampani „Stojíme za odvážnymi“, ktorú realizovala
Transparency International Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis a Klubom úradníkov dobrej
vôle. Viac ako 400 súkromných firiem sa zaviazalo
pomôcť oznamovateľom korupcie, ktorí prídu v dôsledku svojho podnetu o prácu.

Nadáciu Pontis na tlačovke
zastupoval programový riaditeľ
Michal Kišša.

Fond pre investigatívnu žurnalistiku
Fond sa pripojil aj k strategickým partnerom Fondu pre investigatívnu žurnalistiku, pretože dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových pre fungovanie právneho štátu, naliehavo
poukazujú na potrebu podpory investigatívnej
žurnalistiky.

Skúsenosti Fondu sme šírili v rámci V4
V roku 2018 sme pokračovali v projekte, ktorý
umožňuje rozšírenie skúseností Fondu pre transparentné Slovensko aj do susedných krajín V4.
Zapojené organizácie v Maďarsku, Poľsku a Českej
republike vypracovali situačnú analýzu a zmapovali kľúčových hráčov. Cieľom bolo nájsť zanietených a aktívnych lídrov v súkromnom sektore,
ktorí podporujú alebo by podporili transparentnosť
v krajine.

Tím Fondu pre transparentné Slovensko sa stretol s partnerskými
organizáciami v Katowiciach.

Členské firmy Fondu pre transparentné Slovensko
• Accenture
• dm drogerie markt
• ESET
• GSK
• Heineken

• Hillbridges
• Kaufland SR
• Mercedes
• Orange Slovensko
• O2 Slovakia

• Pfizer Luxembourg
• Profesia
• Skanska
• Slovenské elektrárne
• Slovenská sporiteľňa

• TaylorWessing
• Slovak Telekom
• VSE Holding
• Websupport
• ZSE
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Vzdelávanie

Generácia 3.0

EDUcamp Generácie 3.0
spojil finalistov ceny s mentormi z biznisu a školstva.

Program Generácia 3.0 má za sebou pilotný ročník. Keďže vo vzdelávaní vidíme nádej pre lepšiu budúcnosť na Slovensku, neprestávame pracovať na jej
vylepšovaní a zefektívňovaní.
Hneď v januári sa uskutočnilo prvé osobné stretnutie členov domácej a zahraničnej poradnej rady,
ako aj podporovateľov Generácie 3.0. Spolu 25 ľudí
diskutovalo na 5 rozličných tém. Pracovné stretnutie prebiehalo metódou world café – účastníci boli
cielene rozdelení do malých skupín, v ktorých postupne prechádzali jednotlivé diskusné stoly. V
skupinách sa riešila napríklad otázka motivácie či
nedostatok času učiteľov a riaditeľov, ktorí musia
zvládať prípravu vyučovania podľa zadaných syláb
a nemajú čas hľadať inovatívne spôsoby výučby.
Pracovné stretnutie vyvrcholilo Večerom ticha: Silenzio, súčasťou ktorého bola historicky prvá dobročinná aukcia v prospech kvalitnejšieho vzdelávania
na Slovensku. Unikátny nábytok – kabinet Silenzio,
do aukcie venoval medzinárodne uznávaný slovenský výtvarník Robert Hromec. Do aukcie venoval nultý kus skrinky, ktorú navrhol pre taliansku
dizajnérku spoločnosť Laura Meroni. Aukciu viedla
Lucie Schweizer, predsedníčka našej správnej rady
a gong zaznel pri až neuveriteľnej sume 25 200 eur!
Tieto peniaze sú určené na rozvoj Generácie 3.0.
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Rozbehli sme spoluprácu s EDUin
Vzdelávací program Generácia 3.0 vďaka podpore Citi Foundation v rámci jej iniciatívy Pathways
To Progress prekročil hranice Slovenska. V novom
medzinárodnom programe sme rozbehli spoluprácu s českou organizáciou EDUin, aby sme zlepšili
vzdelávacie výsledky mladých ľudí.

Na podujatí s názvom Cena Generácia 3.0.
ktoré sa uskutočnilo 3. mája, sa predstavilo
14 finalistov v piatich kategóriách.

Víťazi 2. ročníka
Ceny Generácia 3.0.

Do Ceny Generácia 3.0
sa prihlásilo 68 projektov
Do druhého ročníka Ceny Generácia 3.0 sa v roku
2018 prihlásilo celkovo 68 inovatívnych vzdelávacích prístupov. Najviac nominácií, celkovo 38,
prišlo zo strany mimovládnych organizácií. Ďalej
sa nominovalo 14 základných, 3 stredné a 10 vysokých škôl a 3 štátne organizácie. Hodnotiaca komisia z nich na záver vybrala 14 finalistov. Víťazov
sme vyhlásili na podujatí 3. mája.

Víťazi Ceny Generácia 3.0 za rok 2018
Kategória: Kariérne
a podnikateľské zručnosti

Kategória: Technologické
a prírodovedné znalosti

Názov projektu: Rozbehni sa! Academy,
Predkladateľ: Rozbehni sa! (Uni 2010)

Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov
a Olympiády mladých vedcov,
Predkladateľ: Turnaj mladých fyzikov

Rozbehni sa! pripravuje mladých ľudí na dobu, v
ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa
naučiť, ako si ju vytvoria sami. Organizácia vytvorila rýchlokurz začiatkov podnikania Rozbehni sa!
Academy. Súčasťou projektu je aj sieť vyškolených
ambasádorov na stredných školách, ktorí žiakom
predstavia Rozbehni sa! Academy. Komisia ocenila
ľahkú šíriteľnosť projektu, ako i dobré pokrytie v
regiónoch.

Turnaj mladých fyzikov je aktivita pre tímy stredoškolských študentov, ktorá vo všetkých smeroch
simuluje reálnu vedeckú prácu. Študenti počas školského roka riešia zadané problémy – študujú literatúru, konzultujú s učiteľmi i vedcami, experimentujú a
vyvíjajú teórie. Na konci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže. Komisia ocenila, že projekt má potenciál
popularizovať vedu a podporiť mladé talenty, ktoré
môžu priniesť do sveta nové vedecké objavy.

Kategória: Osobnosť
pripravená na zmeny

Kategória: Sociálne
a občianske kompetencie

Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti,
Predkladateľ: Základná škola, Dubová, Bratislava

Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského
debatného programu (SDA),
Predkladateľ: Slovenská debatná asociácia

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov základnej školy v rôznych životných situáciách.
Všetky aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a
hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách,
aby prijímali zodpovednosť za svoju slobodu. Aktivity pomáhajú k nadobudnutiu nových zručností
a zmene klímy jednotlivých tried, ako aj celej školy. Komisia ocenila, že ide o inovatívny a odborne
podložený prístup k inklúzii žiakov s potenciálom
stať sa príkladom dobrej praxe.

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické
myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť
mladých ľudí. Program podporuje aktívne zapojenie mladých ľudí – očakáva sa od nich, že postupne
na seba preberú zodpovednosť, naučia sa rozhodovať debaty a budú sa starať o svoje kluby. Týmto sa odlišuje od väčšiny debatných programov v
zahraničí. Komisia ocenila aktuálnosť prístupu, aj
vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu, a podporu angažovanosti študentov.
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Kategória: Inovácie
v systéme vzdelávania
Názov projektu: Lepšia geografia,
Predkladateľ: Lepšia geografia, o. z.
Metodický portál Lepšia geografia vznikol najmä
preto, aby tvoril a učiteľom poskytoval vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín,
netradičné metódy a aktivity, ktorými je možné
premeniť klasickú školskú geografiu na predmet,
ktorý rozvíja široké spektrum (nielen geografických) schopností. Komisia ocenila potenciál
osloviť veľké skupiny študentov, ktorí sa vďaka
projektu naučia myslieť kriticky a taktiež to, že
prístup prepája poznatky z viacerých disciplín.

Výsledkom EDUcampu boli 2 dni plné
workshopov, prezentácií, konzultácií
skupinových, ale aj individuálnych
konzultácií s vybranými mentormi.

EDUcamp

Prvý neziskový akcelerátor na Slovensku

Koncom júna sme s 19 mentormi zo vzdelávania
a biznisu, 14 mimovládkami a školami skúmali,
kam sa dá posunúť za 2 dni intenzívnej práce,
konzultácií a workshopov. Spoločne sme hľadali
cesty, ako inovatívne vzdelávacie prístupy šíriť
do ďalších škôl a zavádzať do vzdelávacieho systému. Toto podujatie sme nazvali EDUcampu.

EDUcamp bol len začiatkom ďalšej intenzívnej práce
s vybranými projektmi, ktoré postúpili do prvého
slovenského neziskového akcelerátora. Unikátny
neziskový akcelerátor s názvom EDUakcelerátor
sme rozbehli v septembri 2018. Bol určený neziskovým vzdelávacím projektom a školám, ktoré získali
intenzívny mentoringový program s top manažérmi. Experti z biznisu sa zaviazali pomáhať projektom pro bono. V spolupráci s nimi organizácie pracovali na tom, aby boli efektívnejšie a úspešnejšie
v snahách rozšíriť svoje modely vzdelávania do viac
škôl. Na to im slúžili online a offline workshopy,
ktoré prebiehali v 2-týždňových intervaloch. Navyše, každá organizácia mala prideleného osobného mentora, ktorý ju týmto procesom sprevádzal.
Pilotného ročníka EDUakcelerátora sa zúčastnilo
11 neziskových projektov vybraných spomedzi finalistov Ceny Generácia 3.0.

Výsledkom boli 2 dni plné workshopov, prezentácií, konzultácií skupinových, ale aj individuálnych
konzultácií s vybranými mentormi. Finalistov
sme „vytiahli“ mimo Bratislavu, do prírody kúsok
za Modrou. Chceli sme, aby 2 dni využili výhradne na prácu na svojich projektoch, navzájom sa
spoznali a, v neposlednom rade, aby sme im dali
najavo, že si ich snahu veľmi vážime.

Pilotného ročníka EDUakcelerátora sa
zúčastnilo 11 neziskových projektov
vybraných spomedzi finalistov Ceny
Generácia 3.0.
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Experti z biznisu sa zaviazali
pomáhať projektom pro bono.

Projekty, ktoré sa dostali
do EDUakcelerátora
Organizácia: Aj Ty v IT,
Názov projektu: Aj Ty v IT

Organizácia: LEAF,
Názov projektu: Premena škôl zvnútra

Organizácia v rámci EDUakcelerátora pracovala
s mentormi na prenastavení a zefektívnení vnútorných procesov, komunikácie či manažmentu
dobrovoľníkov. Svoje aktivity sa snaží rozšíriť do
regiónov, pričom spájanie sa s inými organizáciami vníma ako jednu z možností pre efektívny rast.

Organizácia sa počas EDUakcelerátora zameriavala na budovanie značky, jej komunikáciu, zadefinovaniu ponuky pre učiteľov a školy. Doposiaľ sa
tvorcovia zameriavali najmä na kvalitu mentoringu, v súčasnosti chceli optimalizovať procesy tak,
aby bol program dostupný väčšiemu počtu učiteľov avšak nie na úkor kvality.

Organizácia: Centrum Slniečko,
Názov projektu: Kozmo a jeho dobrodružstvá
Počas EDUakcelerátora hľadali autori projektu spolu s mentormi finančne udržateľný model, aby sa
„Kozmobox“ a knižka pre rodičov mohli čo najviac
šíriť. Zároveň pripravili veľkú náborovú komunikačnú kampaň, aby do 5 rokov zasiahli všetky materské školy na Slovensku.

Organizácia: Lepšia geografia,
Názov projektu: Lepšia geografia
V priebehu EDUakcelerátora sa autor projektu
Peter Farárik zameriaval na posilnenie tímu,
účinnejšiu komunikáciu pri oslovovaní škôl a na
finančnú udržateľnosť portálu. Spolu s mentormi
posudzovali tiež potenciál rozšírenia projektu do
Českej republiky.

Organizácia: Divadlo oProti,
Názov projektu: EDUDRAMA – dramatická výchova do škôl

Organizácia: OZ SOVA,
Názov projektu: ChemPlay – nadstavba

Organizácia sa počas EDUakcelerátora zameriavala na úvodnú fázu formovania združenia a na
identifikáciu možných rizík pri dlhodobom fungovaní komunity, ktorá prepájala dôležitých aktérov
v oblasti vzdelávania, kultúry a osvetovej činnosti.

Počas EDUakcelerátora sa zameriavali na stratégiu
šírenia aplikácie a stolovej hry, čomu predchádzala supervízia procesu testovania aplikácie. Ďalšou
oblasťou, ktorú chceli posilniť je finančná udržateľnosť projektu.

Výročná správa 2018 | strana 57

Organizácia: Rozbehni sa! (Uni 2010),
Názov projektu: Rozbehni sa! Academy
V rámci EDUakcelerátora pracovali s mentormi na
tom, aby do roku 2020 naučili 100 000 mladých
ľudí, ako si vytvoriť pracovnú príležitosť. Sústredili
sa najmä na fundraising a na networking a PR –
aby o Rozbehni sa! Academy vedeli kľúčoví ľudia z
firiem a médií, ktorí mu môžu pomôcť projekt šíriť.
Organizácia: Slovenská debatná asociácia,
Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského
debatného programu
Spolu s mentormi sa v EDUakcelerátore venovali
predovšetkým marketingovej a fundraisingovej
stratégii, aby vedeli lepšie komunikovať svoje aktivity, posilnili svoju značku a pritiahli donorov.
Organizácia: SPy,
Názov projektu: Učíme s hardvérom
Spolu s mentormi v EDUakcelerátore pracovali na
nastavení pravidiel spolupráce so školami. Hľadali
tiež najlepšie spôsoby, ako nastaviť proces náboru
ľudí, aby vedeli rozširovať sieť školiteľov, koordinátor atď. V neposlednom rade sa venovali zatraktívneniu komunikácie.

EDUakcelerátor trval 3 mesiace,
od septembra do decembra.
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Organizácia: Turnaj mladých fyzikov,
Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov
a Olympiády mladých vedcov
V rámci EDUakcelerátora sa s mentormi pri oboch
projektoch samostatne zameriavali na propagáciu
a osvetu medzi žiakmi i pedagógmi, aby vedeli
pritiahnuť dostatok talentovaných žiakov.
Organizácia: ZŠ Dubová, Bratislava,
Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti
V rámci EDUakcelerátora pracovali na zlepšení personálneho manažmentu školy a na meraní dopadu. S mentormi zároveň hľadali spôsoby, ako čo
najlepšie prenášať ich unikátny program na ďalšie
školy.
Posledné stretnutie pilotného ročníka EDUakcelerátora sa konalo v polovici decembra. O tom, že
jeho účastníci prešli od začiatku spolupráce úžasný
kus cesty a mnohí majú za sebou veľmi pôsobivé
výsledky, sme sa presvedčili niekoľkokrát. Formát
akcelerátora sme sa preto rozhodli využiť aj o rok.

Individuálni mentori, ktorí tri mesiace sprevádzali naše organizácie EDUakcelerátorom
Nina Aleksieva

Braňo Ondrášik

Jana Bernaťáková

Lucia Pašková

Gábor Bindics

Katarína Remiášová

Snežanka Ďuricová

Jozef Šovčík

Michal Juhás

Pavol Varga

Zuzana Lazišťanová

Lektori a expertní pro bono konzultanti, ktorí počas programu poskytli svoje
know-how formou prednášky, workshopu alebo konzultácie na mieru
Branislav Andreanský

Martin Kuruc

Mikuláš Banči

Heliodor Macko

Matúš Bakyta

Martin Majling

Michal Belej

Jana Malaga

Vladimír Burjan

Michal Maxian

Peter Dráľ

Katarína Molnárová

Daniel Duriš

Patrik Pauko

Marek Fano

Martin Provazník

Simona Fiabáne

Saskia Repčíková

Marcela Havrilová

Jana Riečanská

Vanda Hlaváčková

Tomáš Rosputinský

Martin Holík

Zuzana Schaleková

Pavel Hrica

Zdeněk Slejška

Dalibor Jakuš

Zuzana Suchová

Peter Kolesár

Lenka Surotchak

Jana Kontúrová

Mária Sztarovics

Martina Králová

Naďa Urbanová
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This is 21

Tvárami prvého ročníka This is 21 boli
Lucia Šicková, Katka Kamendyová, Gábor
Boros, bratia Velitsovci a Michal Juhás.

Naším cieľom je urobiť všetko pre to, aby sme na Slovensku mali ľudí s rozvinutým potenciálom a vedomosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými pre
život v tomto storočí. Preto sme v roku 2018 spustili projekt This is 21.

Pilotný ročník programu This Is 21: Priprav sa na 21.
storočie sme organizovali v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).
V rámci neho sa 50 lídrov a líderiek z oblasti biznisu vrátilo na svoje stredné školy, aby porozprávali,
čo im pomohlo naplniť ich potenciál. Nad podujatím prevzal záštitu aj prezident SR, pán Andrej
Kiska, ktorý sám vystúpil na svojej bývalej škole
– Gymnáziu Kukučínova v Poprade.
Okrem neho vystúpili napríklad aj Michal Meško,
CEO kníhkupectva Martinus.sk, Dušan Duffek,
spoluzakladateľ spoločnosti 0100 Ventures, Lucia Šicková, spoluzakladateľka technologickej firmy Pixel Federation, Michal Juhás, CEO
a spoluzakladateľ EdTech Labs Europe, Katka
Kamendyová, hlavná inžinierka v spoločnosti
AeroMobil, Gábor Boros, zakladateľ magazínu
Refresher.sk či bratia Velitsovci, bývalí cyklisti
a zakladatelia odevnej značky Isadore.
Cieľom podujatia bolo motivovať mladých ľudí,
aby na sebe neustále pracovali a naplno využili
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svoj potenciál. Študentom a študentkám osobnosti rozpovedali vlastný príbeh o tom, ako nezaspali
na vavrínoch, ale zamerali sa na rozvoj niektorej
zručnosti potrebnej pre naplnenie svojho potenciálu v 21. storočí. Do celoslovenského podujatia sa
zapojilo aj 7 škôl v Košiciach, 2 školy v Michalovciach a 1 škola v Trebišove aj Spišskej Novej Vsi.

Prezident Andrej Kiska vystúpil
na svojej strednej škole v Poprade.

Ktoré osobnosti navštívili školy
Santiago Aguado

Hewlett Packard Enterprise
Slovakia, s.r.o.

Heliodor Macko

SEAK, s.r.o.

Martin Basila

SENSONEO j. s. a.

Michal Meško

Martinus, s.r.o.

Gábor Boros

Refresher.sk

Štefan Mikloš

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Branislav Budke

PFIZER LUXEMBOURG SARL,
organizačná zložka

Rastislav Miľko

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

Kristína Gaal Drobcová

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

Ivana Molnárová

Profesia, spol. s r.o.

Dušan Duffek

0100 Ventures s. r. o.

Milan Murcko

YIT Slovakia a.s.

Marián Gazdík

Startup Grind

Zuzana Nehajová

EY Slovensko

Juraj Girman

T-Systems Slovakia s.r.o.

Radovan Pala

TaylorWessing e/n/w/c
advokáti s. r. o.

Michal Hrabovec

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Michal Pastier

Zaraguza, s. r. o.

Marián Christenko

KOSIT a.s.

Alica Pavúková

PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o.

Michal Juhas

EdTech Labs Europe

Miriam Poništová

DeutschMann Group, s.r.o.

Andrej Juris

Západoslovenská distribučná, a. s.

Miroslav Potoč

Skanska SK a.s.

Katarína Kamendyová

AeroMobil, s.r.o.

Martin Rázus

Eastcubator Prešov

Maroš Kemény

Čosi s.r.o.

Barbora Ruščin

Deutsche Telekom

Miroslav Kiraľvarga

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Katarína SýkorováChmelárová

BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky

Andrej Kiska

prezident SR

Miroslav Šarišský

Slovenské elektrárne, a.s.

Michaela Kočiová

Sygic a. s.

Šimon Šicko

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Peter Kolesár

Neulogy, a.s.

Lucia Šicková

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Martina Košková

Týždenník Trend

Annamarie Velič

CURADEN Slovakia s.r.o.

Peter Kováč

Adient Slovakia s.r.o.

Martin Velits

Isadore

Martina Králová

SVÄG s. r. o.

Peter Velits

Isadore

Rasťo Kulich

Google Slovakia, s. r. o.

Anton Zajac

ESET, spol. s r.o.

Marek Lavčák

Eastcubator
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Social(i) Makers

Festival sociálnych inovácií sa
konal v septembri v Bratislave.

Cieľom projektu Social(i)Makers je zlepšiť kapacity sociálnych inovácií tým,
že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi.
Stretnutie projektového tímu
Stretnutie projektu Social(i) Makerers – Akcelerátor ekosystému pre sociálne inovácie sa konalo
v máji v Berlíne. Projektoví partneri zo siedmich
krajín počas seminárov a iných diskusií spoločne
prebrali mnoho nápadov na aktivity, ktoré realizovali v roku 2018.

Naše aktivity boli v roku 2018 zamerané
na štyri nosné okruhy:
• vytvorenie Akadémie sociálnych inovácií
• zorganizovanie offline tréningov v každej
partnerskej krajine
• zorganizovanie festivalov sociálnych inovácií
v každej partnerskej krajine
• zorganizovanie webinárov
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Akadémia sociálnych inovácií bola spustená 10.
septembra 2018 ako bezplatný online kurz pozostávajúci zo siedmich modulov, ktoré užívateľa prevedú celým cyklom procesu sociálnych inovácií. Kurz
vychádza zo skúseností partnerov projektu Social(i)
Makers a pokrýva celé spektrum problematiky sociálnych inovácií – od momentu ako sa stať aktívnym občanom, po možnosti vytvorenia, financovania a implementovania vlastných riešení sociálnych
výziev súčasnosti. K januáru 2019 bolo na kurz registrovaných viac ako 2700 užívateľov. Akadémia je
však naďalej prístupná ďalším záujemcom, ktorí sa
môžu stále registrovať.
S cieľom využiť poznatky získané prostredníctvom
Akadémie sociálnych inovácií, boli v každej krajine
zorganizované aj offline tréningy. Každý tréning korešpondoval s jedným z modulov Akadémie sociálnych inovácií a viedol ho skúsený tréner. Projektoví
partneri celkovo zorganizovali 65 tréningov, ktorých
sa zúčastnilo spolu 1652 účastníkov. V Slovenskej
republike sa tréningov zúčastnilo 345 účastníkov.

Tréningy sa konali v Bratislave a v Košiciach
a viedli ich uznávaní odborníci dané témy
• Aktívne občianstvo – Buď súčasťou zmeny,
Lektorka: Barbora Pálešová, Nadácia Pontis

• Meranie dopadu – Ako merať a riadiť dopad,
Lektor: Andrej Salner, konzultant

• Sociálne podnikanie – Staňte sa podnikateľom
presociálne dobro, Lektorka: Katarína Bajzíková,
PDCS

• Investovanie s dopadom – Financujte svoje
spoločenské dobrodružstvo, Lektor: Michal Laco,
konzultant

• Techniky a kreativita pre sociálne inovácie –
Preskúmajte a otestujte svoje inovatívne
riešenie, Lektor: Juraj Kováč, Rozbehni sa

• Politiky sociálnej inovácie – Zúčastni sa tvorby
politík pre sociálne inovácie,
Lektorka: Monika Filipová, Dobrý úradník

• Zapojenie zainteresovaných strán – Spoločne
môžeme dosiahnuť zmenu,
Lektor: Peter Guštafík, PDCS
Povedomie o cieľoch projektu zvýšili aj jednodňové festivaly, ktoré projektoví partneri zorganizovali vo svojich krajinách. Festivalové aktivity pozostávali z praktických workshopov, kde
účastníci diskutovali o špecifických výzvach v oblasti sociálnych inovácií, ako aj z panelových diskusií a premietaní filmov. Celkovo týchto sedem

festivalov prilákalo 740 návštevníkov, konkrétne
v Slovenskej republike to bolo 108 návštevníkov.
Počas projektu boli navyše zorganizované webináre na témy Môže byť Blockchain nástrojom sociálnych inovácií a Financuje Európa sociálne inovácie. Celkovo webinár prilákal 121 účastníkov.

Na Slovensku sa tréningov
o sociálnych inováciách
zúčastnilo 345 účastníkov.
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AXA Nadačný fond

Podporení študenti v rámci
grantovej výzvy Inovátor 2018.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporuje mladých inovátorov. Sú medzi
nimi výskumníci z oblasti medicíny, fyziky, chémie, aj robotiky.
Spolu 20 inovatívnych projektov a ich autorov podporil AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis sumou
30 000 eur v siedmom ročníku grantovej výzvy
Inovátor 2018. Medzi nimi boli napríklad vývoj náhrady titánových ortopedických implantátov novým
typom biomateriálu, vytlačeným na 3D tlačiarni
a upraveným pre kontakt s ľudským telom, alebo
vývoj rýchlej, bezzápachovej pomôcky nenáročnej
na prípravu kostných anatomických pomôcok pre
štúdium veteriny, či inovované monitorovanie vibrácií leteckého palivového čerpadla. Niektorí finančnú
podporu využijú na technické zázemie potrebné na
realizáciu projektu, iní na účasť na medzinárodných
súťažiach či fórach. Ale cieľ majú spoločný – kvalitnejší a bezpečnejší život každého človeka.
AXA Nadačný fond je určený pre študentov vo veku
od 15 do 26 rokov. Umožňuje mladým inovátorom
získať potrebné finančné prostriedky na zmysluplné
projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať
aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferen-
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ciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je
výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou
na odborných súťažiach, či angažovanie sa v záujmových činnostiach.

Podporení študenti
Adam Kocka

Bc. Jakub Lenner

Gabriel Paľko

Filip Korim

Jana Motešická

Lukáš Kamenský

Iveta Pánska

Peter Škripko

Matej Bartoš

Marco Pinter

Oliver Kudzia

Ján Maťufka

Ivana Marko

Samuel Smoter

Pavol Pecho

Martin Macko

Ing. Michal Mičjan

Miriam Feretová

Eva Marková

Jana Čorňáková

Accenture Nadačný fond

Jedným z podujatí, ktoré Accenture
podporuje je Girl´s Day.

Nadačný fond Accenture v rámci programu Skills To Succeed aj naďalej pomáhal zvyšovať IT zručnosti študentom i ľuďom v produktívnom veku tak,
aby sa im zvýšili šance na zamestnateľnosť.
Nadačný fond Accenture podporuje v rámci programu Skills To Succeed 7 strategických projektov:
• IT v kurze
• Ženy v (IT) kurze
• S♥CODE
• Austism@Work

• Teach for Slovakia
• Generácia 3.0
• Nexteria

Projektom S♥CODE chce Accenture skvalitniť výučbu
informatiky. V roku 2018 vyškolili 119 učiteľov v 8
mestách na celom Slovensku. Za 3 roky tak programom prešlo viac ako 340 učiteľov na viac ako 200
školách, čím program zasiahol 10-tisíc žiakov základných škôl.
V rámci partnerstva s IT v kurze má rekvalifikačný
program 241 absolventov, z nich 184 absolvovalo
mesačnú stáž v Accenture, 173 sa následne zamestnalo v IT (50+ v Accenture). V roku 2018 boli novinkou
kurzy výhradne pre ženy, Ženy v IT kurze. Z 23 absolventiek sa 18 zamestnalo v IT sektore ako testerky
alebo programátorky. Accenture v roku 2018 v rámci
partnerstva s AJ TY V IT spustili GIRLS GAME LAB. Šlo
o 13-týždňový krúžok programovania vedený dobro-

voľníkmi z Accenture.
Na búranie stereotypov a propagáciu diverzity slúžia
projekty Austism@Work, Girl´s day, ako aj už spomínaný S♥CODE. Ambíciou projektu Austism@Work je
poskytnúť pracovné príležitosti pre ľudí s poruchou
autistického spektra priamo v spoločnosti Accenture.
V roku 2017 sa firma sústredila na budovanie interného povedomia, zatiaľ čo v roku 2018 nasledovala
revízia interných procesov, školení a vyhľadávaním
potenciálnych uchádzačov o zamestnanie s diagnostikovaným ASD (v spolupráci s mimovládnou organizáciou 3lobit). Programom tak prešli 3 ľudia, ktorí
boli v Accenture aj zamestnaní.
Nadačný fond Accenture podporoval v roku 2018 aj
vzdelávacie programy Teach for Slovakia, Nexteria
a Generácia 3.0, ktoré podporil finančnou sumou,
ako aj pro bono službami. Okrem toho, fond v roku
2018 podporil finančným príspevkom projekty 22
organizácií cez zamestnanecký grantový program.
Cieľovou skupinou programu sú rôzne mimovládky,
ktoré sa venujú ľuďom so znevýhodnením, sociálne
vylúčené skupiny, ľudia bez domova a pod.
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Nadačný fond Embraco

Program iNOVEum objavuje
mladé talenty v spišskonovoveskom okrese.

Nadačný fond Embraco sa zameriava na mladých Spišiakov, študentov stredných škôl spišskonovoveskom okrese. Jeho cieľom je objaviť skryté talenty,
zbúrať zaužívané predstavy o náročnosti vlastného biznisu a podporiť šance
budúcich podnikateľov na ich uplatnenie sa v lokálnej ekonomike.
V roku 2018 prebehol druhý ročník programu
iNOVEum. V úvodnej fáze projektu sa uskutočnila roadshow po stredných školách, ktorej sa zúčastnilo celkovo 550 žiakov. Ďalších 500 žiakov
videlo motivačné videá na hodine a z úvodných
seminárov vzniklo 57 zaujímavých nápadov od
120 žiakov. Do inkubačného programu nakoniec
vstúpilo 15 projektov od 33 stredoškolákov z 10
škôl. Vo veľkom finále nakoniec predstavilo svoje
prototypy odbornej porote 8 tímov:
• CHARGECHESS – precízne vyhotovenie tradičnej hry – šachu, vo vojenskom motíve
• GAMIA – herný online klub, v ktorom sa hráči
môžu zúčastňovať ligy
• GETLAF – systém na zabezpečenie ochrany
najmenších
• MODROTLAČOVKY – staré rifle ožijú vďaka
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dizajnovým prvkom z modrotlače
• M&M DELIVERY – projekt donáškovej služby
potravín v Spišskej Novej Vsi a okolí
• SALEBOT – pomocník, ktorý namiesto zákazníka sám monitoruje tisíce webov a hľadá
vybraný produkt za najvýhodnejšiu cenu
• THE GUARD – bezpečná ženská peňaženka
• WO2TER – projekt prišiel s nápadom vyrábať
tzv. RAW vodu, teda kyslíkovú vodu
Nadačný fond Embraco prerozdelil osmičke projektov spolu 12 000 eur. Peniaze poslúžili na
prieskum trhu, či na dopracovanie nápadu do finálnej podoby. Študenti tiež absolvovali exkurzie
medzi startupmi a výlet v bratislavských firmách
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Inklúzia

Nadačný fond Telekom

Komunitu nepočujúcich
podporuje Telekom viac
ako 10 rokov.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa v roku 2018 prioritne zameriaval
na komunitu nepočujúcich. Snažili sme sa prispieť k vytvoreniu vhodných
podmienok na plnohodnotný život pre ľudí s poruchou sluchu a podporiť
argumentáciu a osvetu v oblasti dôležitosti dostupnosti včasnej intervencie
pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom.
Súčasťou aktivít fondu boli aj zamestnanecké
grantové programy. Motivovali zamestnancov
spoločnosti Telekom angažovať sa v prospech komunity a ochrany pamiatok. Rozvíjali tak firemné
dobrovoľníctvo a podieľali sa na aktivitách, ktorými zlepšovali okolité prostredie.

Analýza nákladov a prínosov
terénnej včasnej intervencie
V roku 2018 sme sa rozhodli, že namiesto individuálnej pomoci rodinám v rámci programu
Mobilný pedagóg rozbehneme širšiu kampaň.
Jej cieľom bolo zaistiť vyššiu štátnu podporu pre
terénnu včasnú intervenciu, aby sa tento nástroj
dostal všetkým rodinám, ktoré to potrebujú. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis realizoval
program Mobilný pedagóg v rokoch 2012 – 2017.
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Odborníčky z oblasti špeciálnej pedagogiky, logopédie či psychológie chodievali na pravidelné
návštevy priamo do domácností rodín s deťmi s
poruchou sluchu v ich ranom veku. Vďaka tejto
pomoci sa deťom darilo lepšie sa vysporiadať so
sluchovým znevýhodnením, čo sa odrazilo na ich
uplatnení v škole i neskôr v živote. Počas piatich
rokov fungovania programu poskytli mobilné pedagogičky intervenciu takmer 200 deťom a ich
rodinám.

Vydali sme ďalšiu knihu
Máme dieťa s poruchou sluchu 1
V roku 2018 vyšla aj ďalšia časť knihy Máme dieťa s
poruchou sluchu. Máme dieťa s poruchou sluchu 1, je
podrobným sprievodcom naprieč svetom nepočujúcich detí, a to najmä v citlivom období raného veku.

Výsledky programu Mobilný pedagóg
sme predstavili na tlačovej besede.

Priama podpora rodičovských
organizácií
V rámci projektu sme podporili 4 organizácie, ktoré
sa venujú rodinám s deťmi s poruchou sluchu. Na
vybrané projekty sme prerozdelili sumu 14 000 eur.

Online tlmočník
Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný prostriedok. Často sa dostávajú do situácií,
v ktorých sa nevedia dohovoriť so svojím okolím.
Práve v takýchto chvíľach im aj v roku 2018 pomáhal Online tlmočník, ktorý funguje už 3 roky. V roku
2018 bolo uskutočnených celkovo 2244 hovorov a
počet nových registrácií klientov stúpol o 42. Celkovo máme v projekte registrovaných 318 klientov.

Bezplatné kurzy posunkového jazyka
Prostredníctvom bezplatných kurzov slovenského
posunkového jazyka otvárame možnosti lepšej komunikácie. V roku 2018 sa kurzy konali v Košútoch
pre zamestnancov DSS, vo Zvolene, v Košiciach, v
Trenčíne v Centre špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej. Tieto kurzy

boli určené verejnosti a každého sa zúčastnilo približne 15 – 18 ľudí. Boli to prevažne rodinní príslušníci, priatelia, pedagógovia a vychovávatelia detí so
sluchovým postihnutím z celého Slovenska.

Grantový program Hľadáme ďalší
zmysel pre nepočujúcich
V grantovej výzve bolo prerozdelených 20 000 eur
medzi projekty, ktorých cieľom je podporiť rozvíjajúce sa technológie, čo pomáhajú búrať prekážky
pre nepočujúcich. Vybrané projekty umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s nimi.

Grantový program Lepšie školy
V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy
2018 bolo vybraných 32 projektov do ktorých sa
prerozdelil grant vo výške 30 000 eur. Cieľom výzvy bolo podporiť aktívnych učiteľov základných a
materských škôl, ako aj zaujímavé projekty, ktoré
skvalitnia vyučovací proces, nabádajú ku kritickému mysleniu či podporujú nenásilnú komunikáciu u
žiakov. Všetky projekty odporúčali výlučne zamestnanci firmy Slovak Telekom.
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Grantový program
Pomáhame komunite

torína, ktorý bol pred realizáciou projektu vo veľmi zanedbanom stave.

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2018 sa prerozdelila suma
30 000 eur pre 35 organizácií. Zamestnanecký
grantový program takto motivuje svojich zamestnancov k zapojeniu sa vo svojom okolí. Na
Základnej škole v Bytči sa zamerali najmä na
ochranu prírody. Žiaci sa naučili kompostovať,
spolu s dobrovoľníkmi Slovak Telekomu vybudovali hmatový chodník a vytvorili priestor pre pestovanie byliniek, okrasných a úžitkových rastlín.

Priama podpora

Grantový program
Pomáhame pamiatkam
V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2018 bolo podporených
21 projektov celkovou sumou 35 000 eur. Všetky
vybrané projekty odporučil niektorý zo zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom. Jedným
z podporených bol aj projekt združenia Skryté
Poklady Slovenska a ich projekt Obnova historického kina v Železníku. Cieľom projektu bola
príprava priestorov budovy historického kina
na pravidelné premietanie. Podporili sme aj občianske združenie FONTIS a ich projekt Záchrana
židovského cintorína v obci Michal nad Žitavou.
V obci sa nachádzajú pozostatky židovského cin-

V priamej podpore podporil NF Slovak Telekom
spolu 44 projektov v celkovej sume 478 844, 76
eur. Medzi vybrané a úspešné projekty patrí Občianske Združenie Orlík. Ich projekt sa sústredil
na technické vybavenie detského audiocentra,
kúpila sa hardvérová platforma, čo uľahčuje audiometrické vyšetrenia. EFFETA Stredisko
sv. Františka Saleského využilo grant na pre deti
so sluchovým postihnutím a ich rodinám, aby
im pomohli sa plnohodnotne rozvíjať a žiť život
naplno. Projekt od Spoločnosti pre komorné
umenie Konvergencie Beethoven a Konvergencie dokázal to, že ľudia stále obľubujú umelecké
hudobné podujatia, pretože projekt zožal veľký
úspech. Nezisková organizácia Od emócii k poznaniu sa projektom Inštitucionálna podpora
v oblasti inovácii pri zavádzaní inkluzívneho prístupu k zraniteľným skupinám sústredila na pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva a to zavádzaním inovácii, aby sa uľahčila práca a zvýšila
sa miera pomoci. Nezisková organizácia Stopka
vďaka projektu Corvus 2018 pomohla zabezpečiť vývoj setu aplikácií Corvus na sprístupnenie
smartfónov nevidiacim a slabozrakým a tým aj
zvýšiť ich stupeň samostatnosti.
Kniha je podrobným sprievodcom naprieč svetom
nepočujúcich detí.
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Kniha je podrobným sprievodcom naprieč svetom
nepočujúcich detí.

Billa – Asistent nákupu pre nevidiacich
Projekt Asistent nákupu pre nevidiacich realizujeme v spolupráci s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a o. z. BILLA od roku 2016.
Podstatou služby Nákupný asistent je uľahčiť nákup ľuďom so zrakovým postihnutím. Od vstupu
do predajne, cez výber potravín a orientáciu medzi regálmi, až po balenie nákupu pri pokladni
a vyprevadenie na ulicu, bude nevidiacemu,
alebo slabozrakému zákazníkovi nápomocný
špeciálne vyškolený zamestnanec prevádzky. V
rámci školenia majú možnosť zamestnanci Billy
zažiť na vlastnej koži, aké to je nakupovať v úplnej tme, iba so sprievodom kolegu a následne si
úlohy vymeniť.

Billa – Chlebodarca
Chlebodarca je projekt o. z. Billa ľudom a Nadácie
Pontis, ktorý sme rozbehli v decembri 2018. Jeho
cieľom je pomôcť rodinám v núdzi, ktorým nie je
dopriaty život v dôstojných podmienkach. Podporu rodinám v núdzi sme však prvýkrát poskytli
až v roku 2019.

Službu sme spustili v roku 2017 v troch predajniach v Bratislave, v Levoči a v Ružomberku.
V roku 2018 pribudla aj prevádzka BILLA v Nitre
v OC Mlyny. Za celý rok túto službu využilo 480
nevidiacich a slabozrakých zákazníkov.
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Srdce pre deti

Naša kolegyňa Martina na návšteve
rodiny, ktorú sme podporili cez
program Srdce pre deti.

Charitatívny projekt vydavateľstva Ringier, Srdce pre deti, ktorý už ôsmy rok
spravujeme v Nadácii Pontis, pomáha na Slovensku deťom so zdravotným
znevýhodnením a v sociálnej núdzi.
Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale
formou nefinančnej pomoci. Najčastejšie ide
o uhradenie rehabilitačného pobytu alebo dlhodobej terapie, či priamy nákup kompenzačnej
alebo zdravotnej pomôcky.
V roku 2018 Srdce pre deti prijalo 158 žiadostí
z celého Slovenska. Najviac, až 25 % z nich bolo z
Košického kraja. Schválených žiadostí bolo 139 v
celkovej výške 170 786,09 eur.
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Popri priamej podpore sme v roku 2018 venovali
časť verejnej zbierky prostredníctvom grantovej výzvy organizáciám, ktoré pomáhajú riešiť
spoločenský problém týkajúci sa života detí.
V tejto výzve sme podporili 19 organizácií sumou
75-tisíc eur. Časť verejnej zbierky bola cez grantovú výzvu venovaná zdravotníckym zariadeniam,
ktoré dennodenne poskytujú zdravotnú starostlivosť detským pacientom. Takto sa podporilo
9 nemocníc.

Budúcnosť INAK
V roku 2018 sme začali pripravovať nový projekt s názvom Budúcnosť INAK.
Pilotný projekt, ktorý plánujeme spustiť v roku 2019 je 3-ročný, mimoškolský
program pre mladých vo veku od 11 do 16 rokov.
Cieľom je podporovať tvorivosť a podnikavosť
mladých ľudí a pomôcť im tak zvýšiť šance na
lepšie uplatnenie na trhu práce.
V roku 2018 sme absolvovali množstvo stretnutí a
zorganizovali okrúhle stoly s odborníkmi z verejného sektora, neziskových organizácií či súkromných firiem. Získavali sme dôležité informácie a
podklady na to, aby sme program nastavili tak,
aby bol naplnený jeho cieľ v slovenských podmienkach, a to podpora inklúzie mladých ľudí zo

sociálne znevýhodneného prostredia a zabezpečenie lepšieho vzdelávania pre nich.
V rámci programu Budúcnosť INAK sme od júna
2018 realizovali monitoring terénu v lokalitách,
ako napr. Zvolen, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina a Trnava. Realizovali sme rozhovory a
stretnutia s organizáciami, ktoré sa venujú cieľovým skupinám o možnostiach implementácie
projektu v podmienkach Slovenska či konkrétnych znevýhodnených komunít.

Výročná správa 2018 | strana 75

Nadačný fond Lenovo

Nadačný fond dm drogerie markt

Spoločnosť Lenovo sa prostredníctvom svojho
nadačného fondu zameriava na podporu detí
a mládeže s poruchou autistického spektra. Od
roku 2014 podporujeme vývoj novej slovenskej
elektronickej aplikácie, ktorej cieľom je zvýšiť záujem a schopnosť komunikácie autistov s okolím,
rozšíriť vhodnosť aplikácie pre širšie spektrum
detí a uľahčiť personalizáciu aplikácie na individuálne potreby. V roku 2018 boli financie z fondu
použité na pridanie možnosti registrácie do aplikácie Lentalk a tiež na vytvorenie webovej prezentácie pre aplikáciu. Okrem podpory aplikácie
Lentalk sme cez fond udelili 5 grantov v rámci
programu Priama podpora.

Nadačný fond dm drogerie markt podporoval aj v
roku 2018 verejnoprospešné aktivity v oblastiach
výchovy a vzdelávania, životného prostredia,
zdravia a sociálnej pomoci.

Nadačný fond Slovenských elektrární

Nadačný fond Johnson Controls

Nadačný fond Slovenských elektrární realizuje
filantropické aktivity zamerané na podporu zamestnancov a komunít, v ktorých žijú, na vytváranie vzťahov s dôležitými partnermi, ale aj na
podporu zmysluplných projektov, ktoré pozitívne
menia celé Slovensko. Granty s verejnoprospešným účelom sme poskytli projektom v rámci
programov:

Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a
mladých ľudí, sociálnu podporu a zamestnanecké
programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych zamestnancov firmy. V roku 2018 podporil grantom
7 projektov cez programy:

• Ekoobec (12 podporených projektov)
• Energia pre život (8 podporených projektov)
• Priame granty (8 podporených projektov)
• Špeciálny zamestnanecký program
(3 podporené projekty)
• Ukážte sa v dobrom svetle (28 podporených
projektov)

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial
Services
Nadačný fond Mercedes Benz Financial vznikol v
júni 2017. Fond sa zameriava predovšetkým na
podporu projektov organizácií, ktoré pomáhajú
ľudom bez domova či ľuďom ohrozených stratou
domova, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na
zvyšovaní transparentnosti na Slovensku.
V roku 2018 podporil nadačný fond grantom
14 projektov a to cez programy:
• Priama podpora (9 podporených projektov)
• Vytvorme domov (5 podporených projektov)
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Fond podporuje systematicky organizáciu CEEV
Živica s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, vzdelávania o ňom a šírenia povedomia o
tejto problematike. V roku 2018 podporil grantom
27 projektov cez programy:
• dm Individuálna podpora 2018
• dm Priama podpora 2018
• DM ZGP Chceme si pomáhať 2018

• Priama podpora
• Johnson Controls Cares

Nadačný fond Generali v Nadácii Pontis
Nadačný fond Generali v Nadácii Pontis podporuje program pre rodiny, ktorý pomáha vytvárať
rovnaké životné príležitosti pre deti, ktoré vyrastajú v chudobe. Iniciatíva The Human Safety Net
– Učenie pre život poskytuje podporu rodičom
počas prvých šiestich rokov života ich detí, ktoré,
ako sa vedecky dokázalo, sú tým najdôležitejším
obdobím pre formovanie dieťaťa. Tieto roky určujú neskorší úspech dieťaťa v škole, jeho zdravie a
aj budúcu kariéru.

Darcovský program Philip Morris
Darcovský program spoločnosti Philip Morris aj v
roku 2018 podporoval mimovládne organizácie,
ktoré sa dlhodobo venujú problematike pomoci ľuďom bez domova. Spoločnosť nadviazala
dlhodobé partnerstvo s organizáciami Depaul
Slovensko, Vagus, Divadlo bez domova a programom Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis. Cieľom

programu je podpora mimovládnych organizácií, ktoré zabezpečujú sociálne služby pre ľudí
bez domova. Ide najmä o podporu v oblasti dostupnosti existenčných služieb (nocľah, strava),

pomoc v oblasti bývania, vzdelávania a práce,
zdravia, psychoterapie, duchovnej podpory a integrácie do spoločnosti.

Zoznam všetkých nadačných fondov, ktoré sme v roku 2018 spravovali
Názov fondu

Oblasť, ktorú fond podporuje

Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond Arriva v Nadácii Pontis

Inklúzia a firemné dobrovoľníctvo

Nadačný fond Axa v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Bekaert v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond BNP Paribas v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Continental v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis

Inklúzia a komunitné projekty

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

Inklúzia a vzdelávanie

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

Deti a zdravie

Nadačný fond Mercedes v Nadácii Pontis

Inklúzia a transparentnosť

Nadačný fond Metro v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond Pixel Federation v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Poisťovne Generali v Nadácii Pontis

Inklúzia

Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis

Komunitné projekty a vzdelávanie

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

Komunitné projekty

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis

Inklúzia

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Inklúzia a komunitné projekty

Nadačný fond Vrba Wetzler v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis

Vzdelávanie

Výročná správa 2018 | strana 77

Financie

Výrok audítora

Správa nezávislého audítora
Správnej rade Nadácie Pontis:
Správa z auditu ú tovnej závierky
Názor
Uskuto nili sme audit ú tovnej závierky Nadácie Pontis („Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok kon iaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných ú tovných zásad a ú tovných metód.
Pod a nášho názoru, priložená ú tovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finan nej situácie
Nadácie k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok kon iaci sa k uvedenému dátumu
pod a zákona . 431/2002 Z.z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon
o ú tovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali pod a medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednos pod a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednos
audítora za audit ú tovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí pod a ustanovení zákona . 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších
predpisov ( alej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora,
relevantných pre náš audit ú tovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Sme presved ení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostato ný a
vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednos štatutárneho orgánu za ú tovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto ú tovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz pod a zákona o ú tovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie ú tovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, i už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní ú tovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie
nepretržite pokra ova vo svojej innosti, za opísanie skuto ností týkajúcich sa nepretržitého
pokra ovania v innosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokra ovania
v innosti v ú tovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadácia zlikvidova alebo ukon jej innos , alebo by
nemal inú realistickú možnos než tak urobi .
Zodpovednos audítora za audit ú tovnej závierky
Našou zodpovednos ou je získa primerané uistenie, i ú tovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, i už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vyda správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stup a, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
pod a ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknú
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
akáva , že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvni ekonomické rozhodnutia používate ov,
uskuto nené na základe tejto ú tovnej závierky.
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V rámci auditu uskuto neného pod a ISAs, po as celého auditu uplat ujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•
•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti ú tovnej závierky, i už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskuto ujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostato né a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
tajnú dohodu, falšovanie,
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zah
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnú
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za ú elom vyjadrenia názoru na
efektívnos interných kontrol Nadácie.
Hodnotíme vhodnos použitých ú tovných zásad a ú tovných metód a primeranos ú tovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskuto nené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, i štatutárny orgán vhodne v ú tovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokra ovania v innosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, i existuje významná neistota v súvislosti s udalos ami alebo okolnos ami, ktoré by mohli
významne spochybni schopnos Nadácie nepretržite pokra ova v innosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorni v našej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v ú tovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostato né,
modifikova náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobi , že Nadácia
prestane pokra ova v nepretržitej innosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah ú tovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, i ú tovná závierka zachytáva uskuto nené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré po as nášho auditu zistíme.
Správa k

alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výro nej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výro nej správe, zostavenej pod a
požiadaviek zákona o ú tovníctve. Náš vyššie uvedený názor na ú tovnú závierku sa nevz ahuje na iné
informácie vo výro nej správe.
V súvislosti s auditom ú tovnej závierky je našou zodpovednos ou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výro nej správe a posúdenie, i tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou ú tovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali po as auditu ú tovnej
závierky, alebo sa inak zdajú by významne nesprávne.
Posúdili sme,
o ú tovníctve.

i výro ná správa Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon

Na základe prác vykonaných po as auditu ú tovnej závierky, pod a nášho názoru:
- informácie uvedené vo výro nej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s ú tovnou závierkou za
daný rok,
- výro ná správa obsahuje informácie pod a zákona o ú tovníctve.
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Okrem toho, na základe našich poznatkov o ú tovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali po as
auditu ú tovnej závierky, sme povinní uvies , i sme zistili významné nesprávnosti vo výro nej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uvies .
22. mája 2019
Bratislava, Slovenská republika
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU . 257

Ing. Peter Poto ek, štatutárny audítor
Licencia UDVA . 992
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Súvaha k 31. 12. 2018 (v Eur)
Strana aktív
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

535 732,50

206 465,59

329 266,91

326 378,08

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

52 359,65

-

52 359,65

43 805,58

Softvér

39 359,65

-

39 359,65

43 805,58

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

13 000,00

-

13 000,00

-

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

483 372,85

206 465,59

276 907,26

282 572,50

Stavby

414 736,75

141 694,87

273 041,98

279 160,00

6 450,40

2 585,02

3 865,38

3 412,50

62 185,70

62 185,70

-

-

3 323 130,91

774,09

3 322 356,82

3 553 592,02

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

240 026,99

-

240 026,99

243 697,69

Ostatné pohľadávky

240 026,99

-

240 026,99

243 697,69

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

271 624,33

774,09

270 850,24

560 985,61

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

2.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
2.
3.

Pohľadávky z obchodného styku

26 213,21

-

26 213,21

26 342,64

245 202,00

774,09

244 427,91

534 291,17

Iné pohľadávky

209,12

-

209,12

351,80

FINANČNÉ ÚČTY

2 811 479,59

-

2 811 479,59

2 748 908,72

6 534,76

-

6 534,76

4 292,72

2 804 944,83

-

2 804 944,83

2 744 616,00

9 772,05

9 772,05

3 998,03

9 772,05

9 772,05

3 998,03

3 661 395,78

3 883 968,13

Ostatné pohľadávky
4.

Pokladnica
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

Náklady budúcich období

MAJETOK celkom

3 868 635,46
Strana pasív

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peň. fondy tvorené podľa osob. predpisu

3.

Neyvsporiadaný výsledok hospodár. min.rokov

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.
2.
3.

207 239,68

Bežné účtovné obdobie

Bezprostr. predchádz. účt. obdobie

2 487 813,42

2 681 419,81

2 487 122,60

2 680 255,16

155 027,67

155 027,67

2 332 094,93

2 525 227,49

1 164,65

17 685,70

-473,83

-16 521,05

25 708,00

206 757,24

REZERVY

5 038,38

4 551,63

Krátkodobé rezervy

5 038,38

4 551,63

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

956,68

1,70

Záväzky zo sociálneho fondu

956,68

1,70

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

19 712,94

202 196,67
182 683,05

Záväzky z obchodného styku

16 075,35

Záväzky voči zamestnancom

-

1 398,72

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.

-

10 692,19

Daňové záväzky
4.

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Bežné účtovné obdobie

3 637,59

7 422,71

BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY

-

7,24

Bežné bankové úvery

-

7,24

1 147 874,36

995 791,08

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

1 147 874,36

995 791,08

3 661 395,78

3 883 968,13
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018 (v Eur)
Číslo
účtu

Náklady

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

511

Opravy a udržiavanie

Činnosť
Spolu

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

43 665,91

43 665,91

114 202,58

2 314,91

2 314,91

1 963,40

2 974,97

2 974,97

1 888,98

Hlavná nezdaňovaná

Zdaňovaná

512

Cestovné

15 216,52

15 216,52

19 042,47

513

Náklady na reprezentáciu

41 900,16

41 900,16

60 476,36

518

Ostatné služby

807 520,46

978 615,13

1 135 018,95

521

Mzdové náklady

293 701,95

293 701,95

260 905,19

524

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

91 661,89

91 661,89

82 593,31

527

Zákonné sociálne náklady

6 424,70

6 424,70

4 033,05

528

Ostatné sociálne náklady

439,66

439,66

-

538

Ostatné dane a poplatky

2 961,49

2 961,49

5 577,10

541

Zmluvné pokuty a penále

-

-

105,35

542

Ostatné pokuty a penále

57,00

57,00

204,70

544

Úroky

-

-

0,05

545

Kurzové straty

3 261,65

3 261,65

37 601,35

12 541,28

12 541,28

33 153,97

-

-

53,87

5 029,00

5 029,00

5 672,42

546

Dary

548

Manká a škody

549

Iné ostatné náklady

551

Odpisy DNM a DHM

556

Tvorba fondov

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

562

Poskytnuté prísp. iným účt.jednotkám

563

171 094,67

39 336,37

39 336,37

48 465,98

251 686,23

251 686,23

507 900,56

774,09

774,09

826 854,15

826 854,15

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

-

-

42 350,00

565

Poskytnuté prísp. z podielu zaplat.dane

1 352 279,16

1 352 279,16

1 597 588,03

567

Poskytnuté prísp. z verejnej zbierky

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady
Číslo
účtu

Výnosy

644

Úroky

645

Kurzové zisky

646

Prijaté dary

649

Iné ostatné výnosy

651

Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku

656

Výnosy z použitia fondu

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

667

Prijaté príspevky z verejnej zbierky

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

Daň z príjmov

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení
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418 950,07
4 219 551,62

171 094,67

418 950,07

271 259,29

4 390 646,29

4 849 457,97

Činnosť
Hlavná nezdaňovaná

Zdaňovaná

619 401,01

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Spolu

-

-

-

1,04

4 304,00

-

4 304,00

2 838,71

9 000,00

26 193,80

247 065,29

174 384,03

421 449,32

466 074,81

-

-

692 399,01

-

692 399,01

551 931,58

1 484 132,27

1 484 132,27

1 383 733,68

15 077,24

15 077,24

40 308,85

1 512 319,46

1 512 319,46

1 855 883,85

9 000,00

251 964,99
4 216 262,26

174 384,03

-3 289,36

3 289,36

251 964,99

507 599,69

4 390 646,29

4 834 566,01
-14 891,96

473,83

473,83

1 629,09

2 815,53

-473,83

-16 521,05

-3 289,36

Nadačné fondy v roku 2018 - prehľad (v Eur)
Názov

stav k 31.12.2018

poznámka

1 225,31 €

22 431,81 €

1 225,31 €

22 431,81 €

z 2%

14 136,18 €

35 503,00 €

21 336,18 €

28 303,00 €

z 2%

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

849 767,36 €

696 261,47 €

749 029,60 €

796 999,23 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Slovenských elektrární
v Nadácii Pontis

143 343,94 €

35 564,71 €

145 561,19 €

33 347,46 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

428 228,19 €

565 265,56 €

555 827,27 €

437 666,48 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Pixel v Nadácii Pontis
Nadačný fond PCA Slovakia v Nadácii Pontis

stav k 1.1.2018

príjem

výdaj

Nadačný fond Arriva v Nadácii Pontis

11 098,47 €

- €

10 998,47 €

100,00 €

z 2% aj z darov

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

38 909,39 €

36 906,29 €

39 383,02 €

36 432,66 €

z 2% aj z darov
z 2% aj z darov

Nadačný fond Mercedes v Nadácii Pontis

54 885,11 €

66 749,58 €

78 185,11 €

43 449,58 €

Nadačný fond Generácia 3.0

10 274,34 €

222 988,63 €

233 262,97 €

- €

z darov

134 752,46 €

109 770,60 €

150 522,56 €

94 000,50 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond pre Transparentné Slovensko

44 540,29 €

181 538,00 €

184 361,84 €

41 716,45 €

aj z 2% aj z darov

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

20 732,99 €

16 843,41 €

20 732,99 €

16 843,41 €

z 2%

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

70 364,18 €

59 800,41 €

82 564,18 €

47 600,41 €

z 2%
aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný Fond Accenture v Nadácii Pontis

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

20 150,13 €

1 167,63 €

18 953,30 €

2 364,46 €

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

26 737,59 €

38 526,79 €

26 737,59 €

38 526,79 €

z 2%

7 846,02 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond dm drogerie markt
v Nadácii Pontis

8 198,64 €

55 380,79 €

55 733,41 €

Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

2 091,23 €

- €

2 091,23 €

- €

132 817,32 €

125 684,92 €

134 876,32 €

123 625,92 €

z 2%

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis

z 2%

Nadačný fond Axa v Nadácii Pontis

36 587,96 €

22 580,92 €

32 923,79 €

26 245,09 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Bekaert v Nadácii Pontis

25 665,25 €

131 646,21 €

25 581,24 €

131 730,22 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

50 974,94 €

110 220,21 €

60 110,44 €

101 084,71 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis
Nadačný fond Metro v Nadácii Pontis

6 817,00 €

5 877,02 €

6 817,00 €

5 877,02 €

z 2%

- €

31 158,42 €

13 665,83 €

17 492,59 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.
z daru spoločn.

Nadačný fond Vrba Wetzler v Nadácii Pontis

- €

420,00 €

- €

420,00 €

Nadačný fond poisťovne Generali v Nadácii Pontis

- €

65 000,00 €

41 151,70 €

23 848,30 €

z 2%

Nadačný fond BNP Paribas v Nadácii Pontis

- €

10 496,45 €

10 496,45 €

- €

z 2%

Nadačný fond Continental v Nadácii Pontis

- €

54 000,00 €

- €

54 000,00 €

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 16.10.2016-30.09.2017

246 566,17 €

- €

246 566,17 €

- €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 01.10.2017-31.08.2018

33 305,03 €

73 133,39 €

47 465,07 €

58 973,35 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 01.09.2018-31.07.2019

- €

6 474,00 €

490,00 €

5 984,00 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
Nepočujúce dieťa, zahraničná a ostatné

19 392,05 €

734,57 €

- €

20 126,62 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
1.1.2017-30.11.2017

64 220,43 €

-5 677,60 €

58 542,83 €

- €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
01.12.17-31.10.18

29 445,54 €

95 185,44 €

87 137,96 €

37 493,02 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
07.11.18-30.09.19

- €

82 571,00 €

5 005,17 €

77 565,83 €

z verejnej zbierky

Spolu

2 525 227,49 €

2 954 203,63 €

3 147 336,19 €

z 2%

2 332 094,93 €
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie
a osobitne výšku nákladov na správu nadácie
Grantový program

2018

v%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Inklúzia

946 434,20 €

21,56%

Grantové programy z Fondov / Transparentnosť

664 022,13 €

15,12%

Grantové programy z Fondov / Vzdelávanie

443 891,73 €

10,11%

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti

294 800,00 €

6,71%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

124 150,07 €

2,83%

Granty výhercom a partnerovi v ČR / Generácia 3.0

85 700,77 €

1,95%

Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy

30 921,98 €

0,70%

8 162,50 €

0,19%

1,65%

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Rusko
Priame programové náklady
XV. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní - CEE CSR Summit

72 501,36 €

Via Bona Slovakia za rok 2017 v roku 2018

88 208,67 €

2,01%

Business Leaders Forum - správa, blf web, ost. aktivity, fir. Dobrovoľníctvo

83 461,85 €

1,90%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Rozvoj obč. spoločnosti v Rusku

55 511,60 €

1,26%

Charta Diverzity a GRI tréningy, audity a stratégie

54 978,50 €

1,25%

Naše Mesto

76 425,02 €

1,74%

172 078,84 €

3,92%

65 864,41 €

1,50%

Dobrá krajina Verejná Zbierka - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis
Programy Dobrá krajina, Giving Tuesday a Advokáti Pro Bono
Dobrovoľnícke eventy a pracovné skupiny
Fond pre Transparentné Slovensko
CSO Sustainability Index 2018
Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Transparentnosť
Generácia 3.0
Globálne rozvojové vzdelávanie
Sociálne Inovácie
Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Vzdelávanie

6 130,02 €

0,14%

41 561,26 €

0,95%

9 466,57 €

0,22%

28 018,98 €

0,64%

206 741,37 €

4,71%

37 098,68 €

0,84%

120 542,40 €

2,75%

37 852,60 €

0,86%

Srdce pre deti VZ - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis

79 607,39 €

1,81%

Program Srdce pre deti

54 076,59 €

1,23%

Programy Philip Morris 2018 a Unistream

44 356,98 €

1,01%

230 541,40 €

5,25%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Inklúzia
Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu
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227 538,42 €

5,18%

4 390 646,29 €

100,00%

Prehľad o výnosoch v členení
podľa druhu rok 2018
Prijatý podiel dane "2%" - použité na projekty a granty

2018

2017

v%

1 512 319,46 €

1 855 883,85 €

34,4%

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

628 701,28 €

331 963,32 €

14,3%

Granty z Interreg Central Europe, Erasmus a US D.O.S.
na projekty Vzdelávania (v roku 2017 projekty
Demokratizácie a rozvojovej pomoci)

178 182,85 €

249 605,32 €

4,1%

Prijaté príspevky na projekt Generácia 3.0
(granty, dary od firiem a fyzických osôb)

323 131,49 €

172 268,67 €

7,4%

Granty zo Slovak Aid - SAMRS na projekty
Globálneho rozvojového vzdelávania

41 541,18 €

188 375,19 €

0,9%

Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO - 2%
Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií a jednotlivcov

Prijaté príspevky do Fondu pre Transparentné Slovensko a AsFin

131 769,42 €

143 973,05 €

3,0%

Prijaté príspevky na projekty, správu fondov
a ostatné aktivity Inklúzie

52 266,70 €

201 379,28 €

1,2%

Prijaté príspevky na projekty Zodpovedného podnikania,
Via Bona Slovakia, CSR summit, Charta Diverzity

78 047,40 €

94 462,92 €

1,8%

Prijaté príspevky na projekty Komunity a Naše Mesto
(v roku 2017 zahrnuté v CR)

56 449,19 €

20 600,93 €

1,3%

Prijaté príspevky na projekt Dobrá krajina
a Srdce pre deti (r. 2017)

18 120,00 €

47 607,65 €

0,4%

327 059,03 €

279 305,25 €

7,4%

91 744,69 €

135 887,64 €

2,1%

2 645,60 €

50 881,92 €

0,1%

- €

1,04 €

0,0%

4 304,00 €

2 838,71 €

0,1%

- €

- €

0,0%

183 562,68 €

167 328,10 €

4,2%

Výnosy z činnosti:
Výnosy z aktivít: BLF čl.príspevky, CSR Summit, CSR vzdelávanie,
Firemné dobrovoľníctvo, Naše Mesto, Advokáti Pro Bono
Výnosy z aktivít: administrácia fondov,
Fórum o firemnej filantropii, AsFin
Výnosy z aktivít: iné ostatné
Ostatné výnosy z činnosti
Úroky bankové - bežné účty
Kurzové zisky
Tržby z predaja hmotného majetku
Výnosy z použitia fondov:
Admin z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%
Admin z fondov tvorených z darov

41 584,63 €

71 747,78 €

0,9%

Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%

28 330,45 €

17 459,00 €

0,6%

438 921,25 €

295 396,70 €

10,0%

172 078,84 €

157 619,52 €

3,9%

Povinné účtovanie Verejných zbierok výnosy použitie fondov
Prijaté príspevky - do verejnej zbierky
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina
Prijaté príspevky Darcovský projekt Srdce pre deti
SPOLU výnosy

79 886,15 €

349 980,17 €

1,8%

4 390 646,29 €

4 834 566,01 €

100,0%
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu za rok 2018
Prijaté príspevky z podielu dane
20 %

Prijaté príspevky z grantov a darov
39 %

Výnosy z činnosti a ostatné výnosy

41 %

Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu za rok 2018
Administratívne náklady

5%

Grantová činnosť

36 %

Programy Nadácie Pontis
59 %

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti za rok 2018

Spoločenská zodpovednosť

8%
11 %

Komunita

38 %
17 %

Transparentnosť
Admin

5%
21 %

Vzdelávanie
Inklúzia
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Dary od firiem, neziskových organizácií
a verejných inštitúcií v roku 2018
Accenture, s.r.o. a Accenture Technology
Solutions – Slovakia, s.r.o.

Henkel Slovensko, s.r.o.

Piano Software, s. r. o.

Accounting ATLAS s. r. o.

Hillbridges, s.r.o.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

adidas Slovakia s.r.o.

ING Bank N.V. pobočka zahr.banky

Platforma mimovládnych rozvojových
organizácií (PMVRO)

AK Squire Patton Boggs s.r.o.

ING Business Shared Services B.V.,
org.zložka Bratislava

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Institut za društveno odgovorno poslovanje
(IDOP)

PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

INTERREG CENTRAL EUROPE

Profesia s.r.o.

Asseco Central Europe, a. s.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

SAS Slovakia, s.r.o.

AT&T Global Network Services

Johnson-Controls International s.r.o.

Skanska SK a.s.

Bekaert Slovakia s.r.o.

Kaufland Slovenská republika v.o.s

Slovak American Foundation

Bratislavsky maratón o.z.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Slovak Business Agency

Brose Prievidza, spol. s r.o.

LafargeHolcim European Business Services
s.r.o.

Slovak Telekom, a.s.

Centrum pre filantropiu, n.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

CSR Europe

Martinus, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Cukru production s.r.o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia
s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s.

CURADEN Slovakia, s.r.o.

METRO Cash&Carry SR s.r.o.

Slovnaft, a.s.

CIPE Center for International Private Enterprise

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (PPM Iuventa)

STEM/MARK, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Mondelez EBSC, s.r.o.

TaylorWessing advokáti s.r.o.

Dentos Europe CS LLP, organizačná zložka

Nadácia ESET

United Way Worldwide

DM Drogerie Markt s.r.o.

Nadácia Kia Motors Slovakia

US Department of State, USA

DSZ - International Giving Foundation

Nadácia Orange

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska

Enterprise Services Slovakia s.r.o. /
DXC Technolology Slovakia s.r.o.

Nadácia Slovenskej Sporiteľne

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Ernst & Young s.r.o.

Nadácia SPP

Vesely Očná Klinika s.r.o.

Férová Nadácia

Nadácia Tesco

Východoslovenská energetika Holding a.s.

FHI 360 (Family Health International)

O2 Slovakia, s.r.o.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

OZ Billa ľuďom

Websupport, s.r.o.

Genpact Slovakia s.r.o.

Pfizer Luxembourg SARL, org. Zložka

White & Case s.r.o.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

Philip Morris International Management SA

Yanfeng Slovakia Automotive
Interior Systems, s.r.o.

Global Giving

Philip Morris Slovakia s.r.o.

Západoslovenská energetika, a.s.

GLOBSEC s.r.o.

Piano Software, s. r. o.

Zdravé oko s.r.o.

Greyson Consulting s.r.o.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

ZľavaDňa, s.r.o.
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Prijatý podiel dane
od firiem v roku 2018
Accenture, s.r.o. a Accenture Technology
Solutions – Slovakia, s.r.o.

Enterprise Services Slovakia s.r.o. /
DXC Technolology Slovakia s.r.o.

NN dôchodková správcovská spoločnosť,
a.s. a NN Management Services, s.r.o., OZ

Adient Slovakia s.r.o. a Adient
Seating Slovakia s.r.o.

Foxconn Slovakia, s.r.o.

PCA Slovakia, s.r.o.

Amazon Slovakia s.r.o. a Amazon
Fulfillment Slovakia s.r.o.

Generali Poisťovňa, a. s.

Pixel Federation s.r.o.

Arriva Slovakia a.s.

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Honeywell s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

AXA DSS a.s., AXA inv.společnost a.s.
a AXA živ.pojišťovna

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Slovak Telekom, a.s.

Bekaert Hlohovec a.s. a Bekaert Slovakia s.r.o.

ING Business Shared Services B.V.,
org.zložka Bratislava

Služby inžinierskych stavieb a.s.

BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka
zahr. banky

Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenské
elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Tesco Stores SR, a.s.

DELL s.r.o.

LIDL a.s.

Trim Leader, a.s.

DM Drogerie Markt s.r.o.

Mercedes-Benz Financial
Services Slovakia s.r.o.

Unilever Slovensko s.r.o.

Embraco a.s.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
a METRO Group Properties SR s.r.o.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Enterprise Services Slovakia s.r.o. /
DXC Technolology Slovakia s.r.o.

Mobis s.r.o.

Dary od fyzických osôb v roku 2018
• Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí Nadácii Pontis poukázali svoj podiel dane. V roku 2018
Nadácii Pontis poukázali mimo firiem svoj podiel dane jednotlivci v sume 20 799,96 Eur.
• Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierok Dobrá krajina a Srdce pre deti v roku 2018.
• Ďakujeme všetkým darcom, ktorí poskytli finančný dar Nadácii Pontis a programu Generácia 3.0.
• Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali v rámci našich správnych rád, poradných
výborov, hodnotiacich komisií, prípadne sa dobrovoľnícky zapojili do niektorého z projektov Nadácie.
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Poznámky
Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 				
3 1 7 8 4 8 2

8

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Nadácia Pontis (ďalej ako ,,Nadácia“) bola založená 27. októbra 1997 a zapísaná v registri MV SR
pod registračným č. 203/Na-96/463 dňa 27. októbra 1997.
(2) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky.
Zakladateľom Nadácie je The Foundation for a Civil Society so sídlom 25 East End Ave, 1B,
100 28 New York, Spojené Štáty Americké.
(3) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Členovia správnej rady Nadácie:
JUDr. Lucie Schweizer, (SCHWEIZER LEGAL, s.r.o.) predsedkyňa správnej rady,
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.(SAV)
Marcel Imrišek (ProRate s.r.o.)
Šimon Šicko (Pixel Federation),
Lukáš Bakoš (Maxmann Consultants),

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 9.12.2013
členstvo vzniklo od 16.3.2015
členstvo vzniklo od 13.6.2016
členstvo vzniklo od 13.6.2016

Dozorná rada Nadácie
Ing. Ľuboš Vančo, (KPMG spol. s r.o.)
Vladimír Vaňo, MBA (Sberbank a.s.)
Radoslav Derka (konzultant)

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 16.3.2015
členstvo vzniklo od 13.6.2016

Správca a štatutárny zástupca Nadácie:
Mgr. Lenka Surotchak
(4) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti,
ak ju účtovná jednotka vykonáva. Hlavnou činnosťou Nadácie je:
• posilňovanie účasti občanov v procese demokratického rozhodovania podporovaním občianskej
zodpovednosti, uplatňovaním občianskych práv a podporou spolupráce medzi tromi sektormi
(verejným, podnikateľským a neziskovým),
• organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí,
• organizovanie a spoluorganizovanie, realizácia a podpora konferencií, diskusií za okrúhlym stolom,
diskusných klubov v elektronických sieťach a všestranné šírenie informácií, ktoré môžu vzdelávať
občanov o ich právach a občianskej zodpovednosti, v rámci občianskeho vzdelávania,
• rozvíjanie a podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať zvyšovanie kapacity mimovládVýročná správa 2018 | strana 91

nych organizácií na dosiahnutie ich poslania a programových cieľov,
• podpora programov vzdelávania občanov o význame komunitných aktivít, budovanie prostredia
podporujúceho firemné občianstvo, individuálnu filantropiu a vzdelávanie občanov motivujúce
jednotlivcov poskytnúť svoje služby a čas prostredníctvom programov dobrovoľníctva,
• organizovanie, spoluorganizovanie, realizácia, a podpora aktivít, ktoré podporujú rozvoj modelu
komunitnej nadácie, ktorá slúži ako prostriedok pre občanov aktívne sa podieľať na identifikácii
a riešení problémov vo svojej komunite,
• rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania,
• podpora a ochrana zdravia, prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci,
• vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia samofinancujúcich aktivít na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia a podpora aktivít zameraných na rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti firiem.
Nástrojmi plnenia účelu Nadácie sú:
• udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie,
• udeľovanie a poskytovanie nefinančnej podpory, napr. vo forme vecných darov, alebo darovania
času – dobrovoľníckej pomoci na podporu plnenia účelu nadácie.
(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas
bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

12

10

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

20

1

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

92

105

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Nadácia je zriaďovateľom neziskovej organizácie Pontis n.o., Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO 37 925 121.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná závierka Nadácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so
zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike (č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)
a Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
v znení neskorších predpisov.
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Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za
základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum
ich platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením
ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.
Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 518,30 pri uvedení do používania.
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok
v evidencii.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.
Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa zaraďuje
na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 551 pri uvedení do používania. V prípade
prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je
výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na
úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.
g) dlhodobý finančný majetok,
Nadácia nemá dlhodobý finančný majetok ani neviedla takýto majetok v evidencii.
h) zásoby obstarané kúpou,
Zásoby obstarané kúpou sa účtujú spôsobom A. Zásoby typu zásob určených sa priamu spotrebu (napr.
kancelárske potreby, pohonné hmoty, ochranné pomôcky, reflexné prvky) sa účtujú priamo do spotreby.
Nespotrebované zásoby k 31.12. sa účtujú ako materiál na sklade.
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i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Nadácia nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
Nadácia neobstarávala zásoby iným spôsobom.
k) pohľadávky,
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára
k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
l) krátkodobý finančný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Nadácia vytvára rezervy na
nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane sociálneho zabezpečenia.
o) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve,
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
p) deriváty,
Nadácia neeviduje deriváty.
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Nadácia neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
s) výnosy
Vystavené faktúry za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty, v prípade ak ide
o plnenia, na ktoré sa vzťahuje zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. – podľa §2 - sú to najmä služby majúce
povahu reklamy, propagácie alebo iných služieb poskytnutých za protihodnotu. V prípade ostatných
výnosov – darov a príjmov z podielu dane (tzv. 2% z daní) – tieto nie sú predmetom DPH podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. prípadne sú od nej oslobodené podľa § 31 a § 32.
Výnosy Nadácie tvoria najmä prijaté príspevky od iných organizácií, prijaté príspevky od fyzických
osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, výnosy z použitia fondu a iné ostatné výnosy.
t) Účtovanie prijatých a poskytnutých grantov
Na základe podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie financií) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu finančných účtov pohľadávok a v prospech účtu výnosov. Prijatie prostriedkov na bankový účet na základe
podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie) na bankový účet, nadácia zaúčtuje na ťarchu finančných
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účtov pohľadávok a v prospech účtu banky. Zostatok prijatých prostriedkov, ktoré budú spotrebované v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech
účtu Výnosy budúcich období.
Pri poskytovaní prostriedkov na základe podpísanej zmluvy o darovaní a obdržaného pokynu na
úhradu príslušnej splátky (poskytnutie financií) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu nákladov
a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu
len schválená a zároveň aj vyplatená (vyreportovaná) časť prostriedkov grantu, v čiastke určenej
pokynom na úhradu.
u) V prípade, že je v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov nám, zo strany donora zadefinovaná
povinnosť poskytnúť konkrétnemu projektovému partnerovi určitú časť celej sumy grantu, o tejto
časti grantu účtujeme ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka aj na strane pohladávky
voči donorovi a VBO a rovnako aj na strane záväzku voči zmluvnému partnerovi (grantistovi) a NBO.
v) Fondy na prevádzku
Pri vzniku nákladovej položky Nadácia zaúčtuje nákladna ťarchu príslušného nákladového účtu a v
prospech účtu záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov na prevádzkové náklady a v prospech účtu výnosov.
Príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č.
MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách a v prospech
účtu výnosov. Zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy
budúcich období. V prípade príspevku z podielu zaplatenej dane od spoločností, s ktorými je uzavretá zmluva o nadačnom fonde, sa takýto nespotrebovaný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Predpokladaná doba používania pre dlhodobý nehmotný majetok,
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Softvér

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda odpisovania

Ročná odpisová sadzba v %

3, 4, 5

lineárna

33,33; 25; 20

Predpokladaná doba používania pre dlhodobý hmotný majetok, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda odpisovania

Ročná odpisová sadzba v %

Stavby

40

lineárna

2,5

Stroje, prístroje a zariadenia

4

lineárna

25

Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

4

lineárna

25

rôzna

jednorazový odpis

100

Výročná správa 2018 | strana 95

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto
majetku v členení podľa položiek súvahy;
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na
konci bežného účtovného obdobia.
Bežné účtovné obdobie
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Stav na začiatku účt. obdobia
Prírastky

0

0

0

166 555,80

0

34 568,00

0

56 136,00

0

0

21 568,00

0

21 568,00

0

0

0

0

0

0

13 000,00

0

0

0

0

122 750,22

0

0

0

0

26 013,93

0

0

0

0

0

0

0

148 764,15

0

0

0

0

148 764,15

Stav na začiatku účt. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

Stav na začiatku účt. obdobia

0

43 805,58

0

0

0

0

43 805,58

Stav na konci účtov. obdobia

0

39 359,65

0

0

13 000,00

0

52 359,65

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

0

166 555,80

0

0

21 568,00

0

Úbytky

0

0

Presuny

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

188 123,80

Stav na začiatku účt. obdobia

0

122 750,22

Prírastky

0

26 013,93

Úbytky

0

Stav na konci účtov. obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

Prvotné ocenenie

201 123,80

Oprávky

Opravné položky

Zostatková hodnota
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Bežné účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
-prístroje,
zariadenia

Ostatný
dlhodobý
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

410 547,55

4 680,00

0

0

0

65 491,50

0

0

480 719,05

Prírastky

0

4 189,20

1 770,40

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

1 697,60

5 959,60

0

13 616,80

0

0

5 003,40

5 959,60

0

Presuny

0

0

0

10 963,00

0

0

0

0

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

414 736,75

0

6 450,40

0

0

0

62 185,70

0

0

483 372,85

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

131 387,55

1 267,50

0

0

0

65 491,50

0

0

198 146,55

Prírastky
Úbytky

0

10 307,32

1 317,52

1 697,60

0

0

13 322,44

0

0

0

0

0

0

5 003,40

0

0

5 003,40

Stav na konci
účtovného obdobia

0

141 694,87

2 585,02

0

0

0

62 185,70

0

0

206 465,59

Stav na konci
účtovného obdobia

0

141 694,87

2 585,02

0

0

0

62 185,70

0

0

206 465,59

Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

279 160,00

3 412,50

0

0

0

0

0

0

282 572,50

Stav na konci
účtovného obdobia

0

273 041,88

3 865,38

0

0

0

0

0

0

276 907,26

Dlhodobý
hmotný majetok

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
Základné
celky trvalých stádo a ťažné
porastov
zvieratá

Prvotné ocenenie

Oprávky

Opravné položky

Zostatková hodnota

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Nadácia neeviduje žiadny majetok so záložným právom.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku.
Majetok Nadácie je poistený do nasledovnej výšky poistnej sumy:
Oblasť poistenia
Živelná pohroma
Vandalizmus
Krádež

Budovy

Garáž

Súbory hnuteľných vecí

386 700

33 200

66 000

50 000

10 000

10 000

0

0

13 200

Nadácia uzatvorila zmluvu na všeobecnú zodpovednosť za škodu do výšky poistnej sumy 166 000 EUR.
Výročná správa 2018 | strana 97

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie
v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného
obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
Nadácia neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému
majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Nadácia neúčtovala o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého
finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Informácie o finančných účtoch sú uvedené nižšie:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

6 534,76

4 292,72

2 804 944,83

2 744 616,00

Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

Peniaze na ceste

0

0

2 811 479,59

2 748 908,72

Spolu

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Nadácia
voľne disponovať.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a
stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných
položiek k zásobám.
Nadácia neúčtovala o opravných položkách k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy. Pohľadávky v lehote splatnosti zahŕňajú:
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávka voči partnerovi – INTERREG (315,83)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

356 471,83

360 972,00

Pohľadávka voči donorovi – dar Generácia 3.0.(315,22)

57 000,00

249 416,92

Pohľadávka voči donorovi – Inklúzia tím dar (315,25)

40 000,00

0,00

Odberateľské faktúry v lehote splatnosti (311,000)

16 050,00

25 875,00

Pohľadáva voči donorovi – VIA BONA dar (315,20)

10 000,00

0,00

6 993,80

20 343,82

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – SAMRS (315,63 a 64)
Pohľadávka voči donorovi – Erste (315,95)

5 750,00

5 000,00

Ostatné pohľadávky (378; 315,10)

5 129,80

5 805,40

Darovacie zmluvy ostatné drobné (315,300+335)

3 092,68

4 871,70
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Pohľadávka voči darcom do Fondu pre Trans. Slov. (315,24)
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti-U.S. Department of State

1 000,00

54 420,83

0,00

66 916,54

Pohľadávka voči partnerovi – IVF, WDI, UNDP (315,70)

0,00

7 223,45

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – CSR

0,00

3 370,00

501 488,11

804 215,66

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:

Odberateľské faktúry po lehote splatnosti

10 163,21

467,64

Spolu

10 163,21

467,64

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného
účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania
opravných položiek k pohľadávkam.
Vývoj opravnej položky (391) v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku opodstatnenosti
(zníženie)

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva
(rozpustenie)

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774,09

0,00

0,00

774,09

0,00

774,09

0,00

0,00

774,09

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združení
Iné pohľadávky (391)
Pohľadávky spolu

Pohľadávky

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

Bežné účtovné obdobie
500 714,02

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
804 215,66

10 163,21

467,64

510 877,23

804 683,30
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(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

500 714,02

804 215,66

Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

10 163,21

467,64

510 877,23

804 683,30

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa
položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne,
b) Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania

Základné imanie:

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia
155 027,67

155 027,67

0

0

0

nadačné imanie v nadácii

16 597,00

0

0

0

16 597,00

fond na zvýšenie základného imania

138 430,67

0

0

0

138 430,67
0

vklady zakladateľov

0

0

0

0

prioritný majetok

0

0

0

0

0

2 525 227,49

2 954 203,63

3 147 336,19

0

2 332 094,93
0

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

1 164,65

0

0

0

1 164,65
0

Fondy zo zisku:
Rezervný fond

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

Ostatné fondy

0

0

0

0

0
1 164,65

Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov

17 685,70

0

0

-16 521,05

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-16 521,05

0

0

16 521,05

0

2 681 419,81

2 954 203,63

3 147 336,19

0

2 488 287,25

Spolu imanie a fondy

c) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Prehľad analytických položiek - Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412) je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
Prírastky na účtoch fondov 412 sú tvorené z 2% prijatej dane (účet 665) a vkladov do fondov mimo
2% (účet 662).
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Úbytky na účte fondu 412 predstavujú použitie financií z fondov na poskytnuté granty (účty 562
a 565) a na správu Nadácie (účet 656), prípadne iné použitie fondov v súlade s účelom fondu (ostatné nákladové účty).
Prehľad zmluvných fondov a verejných zbierok vykázaných v položke Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412):

Fond názov

Fond ARRIVA 2% 17/18 (412,012)

Stav na začiatku bežného
účtovného
obdobia
10 998,47

Prírastky

0,00

Úbytky

10 998,47

Stav na
konci bežného
účtovného
obdobia
0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Fond ADIENT 2% 18/19 (412,020)

0,00

36 906,29

473,63

36 432,66

Fond ADIENT 2% 17/18 (412,021)

38 091,74

0,00

38 091,74

0,00

817,65

0,00

817,65

0,00

Fond MERCEDES dar (412,025)

18 000,00

33 000,00

41 300,00

9 700,00

Fond MERCEDES 2% 17/18 (412,026)

36 885,11

0,00

36 885,11

0,00

Fond MERCEDES 2% 18/19 (412,027)

0,00

33 749,58

0,00

33 749,58

Fond ARRIVA dar (412,013)

Fond ADIENT 2% Trim Leader 17/18 (412,022)

Fond GENERACIA 3.0 dar (412,03) / zrušený

10 274,34

222 988,63

233 262,97

0,00

Fond METRO dar (412,035)

0,00

2 750,00

990,00

1 760,00

Fond METRO 2% 18/19 (412,036)

0,00

28 408,42

12 675,83

15 732,59

Fond VRBA WETZLER dar (412,040)

0,00

420,00

0,00

420,00

Fond poisťovne Generali 2% 18/19 (412,044)

0,00

65 000,00

41 151,70

23 848,30

Fond JCI dar (412,14)

0,00

40 000,00

9 135,50

30 864,50

Fond JCI 2% 18/19 (412,15)

0,00

70 220,21

0,00

70 220,21

Fond JCI 2% 17/18 (412,16)

50 974,94

0,00

50 974,94

0,00

6 817,00

0,00

6 817,00

0,00
5 877,02

Fond Unilever 2% 17/18 (412,17)
Fond Unilever 2% 18/19 (412,18)

0,00

5 877,02

0,00

Fond PIXEL 2% 17/18 (412,19)

1 225,31

0,00

1 225,31

0,00

Fond PIXEL 2% 18/19 (412,20)

0,00

22 431,81

0,00

22 431,81
0,00

Fond HONEYWELL 2% 17/18 (412,25)

2 091,23

0,00

2 091,23

Fond Transp. Slovensko 2% 17/18 (412,26)

11 388,60

27 500,00

38 888,60

0,00

Fond Transp. Slovensko 2% 18/19 (412,27)

0,00

11 000,00

0,00

11 000,00

Fond Transp. Slovensko mimo 2% (412,28)

33 151,69

143 038,00

145 473,24

30 716,45

0,00

10 496,45

10 496,45

0,00

Fond Slovak Telecom 2% 17/18 (412,30)

575 711,71

0,00

575 711,71

0,00

Fond Slovak Telecom 2% 18/19 (412,31)

0,00

696 261,47

33 860,37

662 401,10

274 055,65

0,00

139 457,52

134 598,13

Fond BNP Paribas 2% 18/19 (412,29)

Fond Slovak Telecom DAR (412,32)
Fond PCA Peugeot 2% 17/18 (412,35)

14 136,18

0,00

14 136,18

0,00

Fond PSA Peugeot 2% 18/19 (412,36)

0,00

35 503,00

7 200,00

28 303,00

0,00

54 000,00

0,00

54 000,00

70 364,18

0,00

70 364,18

0,00

Fond CONTINENTAL 2% 18/19 (412,37)
Fond EMBRACO 2% 17/18 (412,40)
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Fond názov

Fond EMBRACO 2% 18/19 (412,41)

Stav na začiatku bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci bežného
účtovného
obdobia
47 600,41

0,00

59 800,41

12 200,00

Fond AXA 2% 17/18 (412,45)

25 679,45

0,00

25 679,45

0,00

Fond AXA DAR (412,46)

10 908,51

0,00

7 244,34

3 664,17

0,00

22 580,92

0,00

22 580,92
64 270,60

Fond AXA 2% 18/19 (412,47)
Fond ACCENTURE DAR (412,50)

130 065,47

64 500,00

130 294,87

Fond ACCENTURE 2% 17/18 (412,51)

4 686,99

0,00

4 686,99

0,00

Fond ACCENTURE 2% 18/19 (412,52)

0,00

45 270,60

15 540,70

29 729,90

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 16.10.16-30.09.17 (412,57)

246 566,17

0,00

246 566,17

0,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 01.10.17-31.08.18 (412,58)

33 305,03

73 133,39

47 465,07

58 973,35

0,00

6 474,00

490,00

5 984,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 01.09.2018-31.07.2019 (412,59)
Fond DM Drogerie Markt 2% 17/18 (412,60)

5 692,28

0,00

5 692,28

0,00

Fond DM Drogerie Markt 2% 18/19 (412,61)

0,00

45 574,83

39 211,03

6 363,80

2 506,36

9 805,96

10 830,10

1 482,22

64 220,43

-5 677,60

58 542,83

0,00

Fond DM Drogerie Markt DAR (412,62)
Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.1.-30.11.17 (412,63)

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých
účtovných obdobiach.
Účtovná stratu za rok 2017 vo výške -16 521,05 EUR bola vysporiadaná nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2018 preúčtovať výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie k 31. decembru 2017 na výsledok hospodárenia minulých období.
Názov položky
Účtovná strata

Bežné účtovné obdobie
16 521,05

Rozdelenie účtovnej straty:
Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

16 521,05

Prídel do základného imania

0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

0

Prídel do fondu reprodukcie

0

Prídel do rezervného fondu

0

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

0

Prídel do ostatných fondov

0

Úhrada straty minulých období

0

Prevod do sociálneho fondu

0

O rozdelení straty za účtovné obdobie k 31. decembru 2018 vo výške - 473,83 EUR správna rada Nadácie
do dňa zostavenia účtovnej závierky nerozhodla.
Štatutárny orgán navrhuje správnej rade Nadácie previesť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
k 31. decembru 2018 na výsledok hospodárenia minulých rokov.
102 strana | Nadácia Pontis

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka. Prehľad rezerv je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Stav na konci
účtovného obdobia

Zrušenie

Dlhodobé rezervy, z toho:

0

0

0

0

Zákonné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0

Ostatné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0

0

5 038,38

0

5 037,18
1,20

Krátkodobé rezervy, z toho:

4 551,63

5 038,38

4 551,63

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:

4 551,63

5 038,38

4 551,63

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
vrátane sociálneho zabezpečenia

4 550,63

5 037,18

4 550,63

1,00

1,20

1,00

0

0

0

0

0

4 551,63

5 038,38

4 551,63

0

Rezerva na audit
Ostatné krátkodobé rezervy
Rezervy spolu

0

5 038,38

5 038,38

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky.
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Ostatné záväzky
Granty pre MVO poskytnuté (325,10)
Granty pre MVO do 2018 (325,14)
Vratka nespotr. časti grantu donorovi (325,20)
Ostatné záväzky (325,30+325,00)
Záväzky voči partnerom v zahraničí (325,40)
Ostatné záväzky – platby kartou (325,54)
Zmluvy o dielo – ZOD (325,60+325,61)
Ostatné záväzky – správca budovy (325,80)

Stav na konci
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

94,88

2 214 726,26

2 215 203,32

-382,18

0,00

2 129 785,40

2 129 785,40

0,00

4 498,02

1,98

4 500,00

0,00

0,00

500,03

500,03

0,00

120,00

8 220,53

8 340,53

0,00

-5 523,14

13 536,22

13 936,22

-5 923,14

0,00

16 129,70

16 129,70

0,00

1 000,00

40 369,40

35 828,44

5 540,96

0,00

6 183,00

6 183,00

0,00

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti zahŕňajú:
Bežné účtovné obdobie
Daňové záväzky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3 163,76

7 422,71

0

12 090,91

Dodávateľské faktúry (321+326)

11 412,12

177 512,77

Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (325,40+325,41)

-5 923,14

-5 523,14

Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,10+325,11-14)

0

4 498,02

Ostatné záväzky (účet 325,20+325,30+325,70)

0

120,00

5 540,96

1 000,00

14 193,70

197 121,27

Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP

Zmluvy o dielo - ZOD (325,60+61)
Krátkodobé záväzky celkom

Dlhodobé záväzky zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu – ich detailný prehľad je v odseku e)
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d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy údaje
o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky.
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

5 045,41

5 075,40

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

14 193,70

197 121,27

Krátkodobé záväzky spolu

19 239,11

202 196,67

956,68

1,70

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

0

0

956,68

1,70

20 195,79

202 198,37

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1,70

153,53

954,98

806,57

Tvorba zo zisku

0

0

Čerpanie

0

958,40

956,68

1,70

Stav k 31. Decembru

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny,
v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
Nadácia nečerpá bankové úvery. Ako bežný úver v banke je evidované povolené prečerpanie bankového účtu.
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 - Výnosy budúcich období sa účtuje o výške
prijatého podielu dane z príjmov a príspevkov od iných organizácií. V súvislosti s použitím finančného daru ako aj príspevku dane z príjmov sa hodnota použitých finančných prostriedkov
zúčtováva do výnosov.
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Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu:

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

995 791,08

619 133,39

467 050,11

1 147 874,36

Zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00

0,00

0,00

0,00

20 341,39

0,00

870,50

19 470,89

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu dane
(384,01)
Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok nepoužitej časti
podielu zaplatenej dane, v tom:
-Granty, dary, príspevky zmluvné FF (384,10)

0,00

0,00

0,00

0,00

612 952,16

23 390,39

106 701,70

529 640,85

65 125,98

71 317,43

62 106,36

74 337,05

5 215,65

6 452,15

5 215,65

6 452,15

60 969,08

53 573,37

60 969,08

53 573,37

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

113 164,33

403 858,49

113 164,33

403 858,49

81 585,23

0,00

81 585,23

0,00

-Príspevky na VZ DK a SPD nepoužité (384,50)

0,00

0,00

0,00

0,00

-VBO ostatné (384,60)

0,00

50 038,00

0,00

50 038,00

-Granty, dary, príspevky zmluvné Tím EDU (384,11)
-Granty, dary, príspevky zmluvné Tím INKLÚZIA (384,12)
-Granty, dary, príspevky zmluvné CR (384,30)
-Granty, dary, príspevky zmluvné Tím FD/DK (384,31)
-Granty, dary, príspevky zmluvné Tím FD/DK prenosy do nasl. roka
(384,311)
-Granty, dary, príspevky zmluvné Tím FpTS (384,32)
-Granty, dary, príspevky zmluvné DDA (384,40)

-Granty, dary, príspevky zmluvné IF (384,70)
-VBO podiel dane všeobecný (384,80)

0,00

0,00

0,00

0,00

30 437,26

10 503,56

30 437,26

10 503,56

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
Nadácia uzavrela zmluvu o prenájme osobného auta Peugeot 308 formou finančného prenájmu s
firmou Business Lease Slovakia od januára 2016. Výška mesačnej splátky je v zmluve dohodnutá na
371,12 € mesačne a nájom trvá 60 mesiacov od januára 2016 do januára 2021.
Zmluva bola v roku 2018 ukončená z dôvodu totálnej škody na prenajatom majetku. Následne bola uzatvorená nová zmuluva o prenájme osobného vozidla KIA CEED formou finančného prenájmu s firmou
Business Lease Slovakia. Výška mesačnej splátky je v zmluve dohodnutá na 350,05 € mesačne a nájom
trvá 48 mesiacov od septembra 2018 do septembra 2022.

Záväzok
Celková suma dohodnutých platieb

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
15 797,79

13 360,32

1 005,01

0

do jedného roka vrátane

4 453,44

1 005,01

0

1 005,01

od jedného roka do piatich rokov vrátane

8 906,88

15 797,49

0

14 792,78

0

0

0

0

viac ako päť rokov
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(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2018 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať
v rokoch 2019 a neskôr:
7700025 Erste Foundation (38023) účet 315,95
Celková suma projektu: 25 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

5 000,00 EUR

Individuálny darcovia (58013) účet 315,22
Celková suma projektu: 80 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

50 000,00 EUR

7700132 SAMRS/2017/RV/1/7 (58404) účet 315,64
Obdobie trvania projektu: 1.10.2017 – 31.5.2019
Celková suma projektu: 38 856,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

6 993,80 EUR

7700152 Interreg CENTRAL EUROPE (58504) účet 315,83
Obdobie trvania projektu: 1.8.2017 - 31.7.2020
Celková suma projektu: 360 972,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

356 471,83 EUR

7800043 White & Case s.r.o. (38023) účet 315,95
Celková suma projektu: 750,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

750,00 EUR

7800070 Piano Software, s. r. o. (38013) účet 315,30
Celková suma projektu: 114,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

114,00 EUR

7800083 HENKEL SLOVENSKO, s.r.o. (58013) účet 315,22
Celková suma projektu: 2 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018
7800086 Veľvyslanectvo USA Bratislava (28023) účet 315,22
Obdobie trvania projektu: september 2018 – november 2018
Celková suma projektu: 4 274,6000 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

2 000,00 EUR

873,36 EUR

7800091 Ernst & Young, s.r.o. (58013) účet 315,22
Obdobie trvania projektu: september 2018 – jún 2019
Celková suma projektu: 5 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

5 000,00 EUR

7800096 Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) (58514) účet 315,10
Celková suma projektu: 6 946,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

5 026,00 EUR

7800099 OZ BILLA ľuďom (68323) účet 315,25
Celková suma projektu: 39 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

36 000,00 EUR

7800104 Slovenská sporiteľňa, a.s. (28033) účet 315,20
Celková suma projektu: 10 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

10 000,00 EUR

7800106 adidas Slovakia, s.r.o. (28043) účet 315,30
Celková suma projektu: 2 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

2 000,00 EUR

7800111 Lidl Slovensá republika, v.o.s. účet 315,24
Celková suma projektu: 1 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018 

1 000,00 EUR

7800112 Generali Poisťovňa, a.s. (68003) účet 315,25
Celková suma projektu: 4 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2018

4 000,00 EUR
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Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Nadácia negeneruje tržby za vlastné výkony a tovar.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky od právnických osôb 662
Prijaté príspevky od fyzických osôb 663

1 484 132,27

1 383 446,30

15 077,24

40 308,85

(3) Štruktúra príspevkov prijatých od fyzických osôb (663) je uvedená v nasledujúcom prehľade
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky na Generáciu 3.0
Prijaté príspevky na Fond pre Transparentné Slovensko
Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis
Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Dobrá krajina
Spolu

12 668,00

0,00

1 998,24

1,91

411,00

33 518,07

0,00

6 788,87

15 077,24

40 308,85

(4) Štruktúra príspevkov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia na účet 662
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Príspevky do Fondu Generácia 3.0 (662,53)

303 891,89

55 870,70

LIDL do fondu mimo 2% (662,51)

272 763,45

180 009,00

Slovak Telekom do fondu mimo 2%

130 207,52

72 392,48

ZMOS, UNDP, Platforma MVRO, Internat.Visegrad Fund SK, WDI a iné malé

120 180,79

166 930,53

Interreg CE

108 587,10

5 294,33

Accenture - príspevok do fondu mimo 2%

104 244,87

98 519,13
143 971,14

Príspevky firiem do Fondu pre Transparentne SK (662,95)

82 681,21

U.S. Department of State USAID

63 525,75

89 176,56

Ostatné dary od firiem na Via Bona (662,30)

50 000,00

20 000,00

Metro, JCI, Mercedes do fondov mimo 2%

48 125,50

0,00

SAMRS (Slovak Aid) a MZV

41 541,18

176 866,47
129 589,12

Prísp.org.: MSI, OSF, US Ambasáda, CpF a iné, EDU projekty (662,81)

36 189,97

Lenovo, DM, AXA do fondov mimo 2%

28 536,89

37 214,95

Ostatné dary od firiem a MVO na CSR aktivity 662,70+662,71

28 047,40

64 752,22

Slovenské elektrárne do fondu mimo 2% (662,40)

23 494,16

15 520,56

Príspevky firiem do Fondu BEKAERT (662,82)

21 328,89

11 187,10

Ostatné dary od firiem a MVO na IF DK na aktivity 662,60+662,61

18 120,00

38 800,00

Prijaté príspevky na admin nadácie

1 505,10

668,78

Dary firiem PSA Peugeot, Philip Morris, Enel na EDU projekty (662,80)

1 160,60

45 308,98

Príspevky od MVO (662,93)

0,00

28 319,43

Príspevky firiem na dobrovoľníctvo a pro bono (662,92)

0,00

1 992,20

Príspevky Ringier na správu projektu SPD (662,90) ÚČTOVANÉ NA 649

0,00

1 350,00

1 484 132,27

1 383 733,68

Spolu
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(5) Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
Členské BLF (Business Leaders Forum) 649,10

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

130 425,00

121 000,00

Správa grantových programov a meranie efektivity darcovstva/
filantropie 649,45

91 744,69

118 334,00

CSR ostatné zdaniteľné 649,30

48 277,36

22 606,50

CSR zdaniteľné reklama VBS 649,31

40 916,67

64 267,50

Naše mesto účastnícky poplatok 649,80

36 390,73

34 187,25

Iné výnosy nezdaniteľné 649,95

35 465,87

50 798,58

CSR charitatívna reklama 649,21

19 000,00

0,00

CSR konferencia – zdaniteľné 649,20

14 979,00

26 244,00

Fir. dobrovoľníctvo – nezdaniteľné Advokáti Pro Bono 649,65

2 500,00

5 000,00

Pracovná skupina Firmy komunite 649,70

1 250,00

6 000,00

Iné výnosy zdaniteľné 649,90
ASFIN členské príspevky 649,25
Spolu

500,00

83,34

0,00

17 553,64

421 449,32

466 074,81

(6) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne
predchádzajúcom období a minutých v roku 2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s. 2% aj DAR

78 337,98

82 866,53

LIDL a.s. 2%

36 333,22

27 710,22

Accenture, s.r.o 2% aj DAR

21 494,04

31 446,09

Výn.z použ.fondu JCI/ 2%

13 294,94

26 277,28

Mobis 2%

13 281,73

7 693,12

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko MIMO 2%

12 754,03

0,00

BNP Paribas 2%

10 496,45

0,00

Výn.z použ.fondu SE/2%projekty

9 162,00

10 952,00

Lenovo 2%

9 000,00

5 095,23

EMBRACO 2%

8 701,86

0,00

Mercedes 2% aj DAR

8 338,51

0,00

DM Drogerie Markt DAR + 2%

8 181,69

1 580,55

DELL s.r.o. 2%

5 075,29

8 538,34

Výn.z použ.fondu iné

4 626,82

28 400,43

Generali 2%

3 250,00

0,00

AXA 2%

3 081,53

1 776,00

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 2%

2 673,76

4 543,00

PSA 2%

2 000,00

2 431,50

Arriva 2%

1 099,85

0,00

108 strana | Nadácia Pontis

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Unilever 2%

818,04

0,00

Bekaert 2% aj DAR

650,24

3 650,00

Pixel 2%

554,53

0,00

Honeywell 2%

271,25

348,04

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko 2%
Spolu

0,00

13 226,55

253 477,76

256 534,88

(7) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne
predchádzajúcom období a minutých v roku 2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s.

532 969,26

579 452,83

LIDL a.s.

246 730,60

539 116,26

MOBIS a.s.

111 594,59

69 238,08

Slovenské elektrárne, a.s.

102 905,03

196 186,21

Embraco a.s.

73 406,32

35 639,00

Firmy cez vklady do Fondu pre Transparentné Slovensko

38 888,60

44 084,92

Generali Poisťovňa, a.s.

37 901,70

0,00

Johnson Controls International spol. s r.o.

37 680,00

51 063,73

Trim Leader, Adient

34 756,20

18 299,87

DM Drogerie Markt

32 702,22

42 805,50

Firmy príspevky na Naše Mesto spolu

25 742,78

4 714,00

Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne

24 477,93

33 762,05

Mercedes-Benz Finncial Services Slovakia s.r.o.

24 346,60

0,00

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

24 063,83

15 063,18

AXA a.s.

22 597,92

15 525,60

PCA Peugeot Slovensko a.s.

19 336,18

26 500,00

DELL s.r.o.

14 907,70

11 775,08

Accenture, s.r.o.

14 783,65

39 488,64

Príspevky, neminuté 2% z 2017

13 221,07

0,00

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

12 675,83

0,00

Ostatné fyzické a právnické osoby

10 296,40

6 000,00

Firmy cez vklado na projekt CEE CSR

10 000,00

5 000,00

ARRIVA Slovakia a.s.

9 898,62

0,00

Lenovo

7 390,27

4 241,76

Firmy cez vklady do programu Charta diverzity

6 269,95

0,00

Unilever

5 998,96

12 060,90

Pivovary Topvar, a.s.

5 000,00

0,00
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bekaert Hlohovec, a.s.

3 602,11

0,00

Firmy cez vklady do programu Firemné dobrovoľníctvo

3 063,88

0,00

Honeywell

1 819,98

1 846,59

Firmy cez vklady do programu Advokáti Pro Bono

1 750,00

0,00

Odpis 1/40 z časti 2% použité na kúpu nehnuteľnosti

870,50

817,50

Pixel

670,78

7 170,00

0,00

73 681,62

Strabag
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
Spolu

0,00

22 350,53

1 512 319,46

1 855 883,85

(8) Opis a suma významných položiek finančných výnosov.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

4 304,00

2 839,75

Kurzové zisky, z toho:

Názov položky

4 304,00

2 838,71

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky

0,00

0,02

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

0,00

1,04

Úroky

0,00

1,04

(9) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných
nákladov a iných ostatných nákladov.
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo, Ostatné neaudítorské služby,
Uisťovacie audítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby,
z toho:
Sprostredkovanie - zmluvní živnostníci

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 038 706,78

1 216 426,76

1 501,40

5 442,20

1,40

1,00

1 500,00

5 441,20

0

0

1 037 205,38

1 210 984,56

481 255,85

387 262,69

Sprostredkované cestovné, ubytovanie, diéty a poistenie

39 839,15

127 660,04

Odborné programové konzultácie

39 459,61

90 381,24

Propagácia programov (grafika, inzercia, PR, tlač)

113 285,68

142 410,80

Konferencie - prenájom, eventové náklady

108 215,65

105 317,08

Náklady na reprezentáciu

41 900,16

60 476,36

Preklady

29 753,54

26 390,27

Ostatné služby (vrátane kopírovania)

23 309,16

71 969,90
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Názov položky
Operatívny leasing Peugeot

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

3 734,94

4 539,12

Autorské honoráre

36 368,67

61 878,86

Telefóny, internet a poštovné

20 415,87

33 291,41

Cestovné

15 216,52

19 042,47

Opravy a udržiavanie

2 974,97

1 888,98

Účtovníctvo

29 272,00

26 226,00

Služby webstránky

24 478,42

21 075,21

Školenia, konferencie, semináre

8 138,14

7 894,30

Software

6 208,64

5 553,40

Členské poplatky

5 680,21

8 569,46

Platby nájomného správcovi

5 622,71

5 212,50

Monitoring médií

1 872,00

2 742,00

203,49

1 202,47

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:

3 018,49

5887,20

Ostatné dane a poplatky (vrátane platieb do autorských fondov)

2 961,49

5577,10

57,00

310,05

Notár, právne služby

Ostatné pokuty a penále
Ostatné (vrátane úrokov)

0

0,05

Finančné náklady, z toho:

8 290,65

43 273,77

Kurzové straty, z toho:

3 261,65

37 601,35

1,25

27 232,27

Ostatné významné položky finančných nákladov (iné ostatné
náklady) – 549, z toho:

5 029,00

5 672,42

Bankové poplatky

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4 045,40

4 794,18

Poistenia

814,23

812,00

Iné - zaokrúhlenie

169,37

66,24

(10) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Poskytnuté granty z podielu dane (665,xx)

Použitá suma v bežnom
účtovnom období

Použitá suma v bezprostredne
predchádzajúcom účtovnom období

1 487 931,49

1 821 715,82

Projekty realizované z podielu dane (656,xx)

476 698,50

324 726,93

Náklady na administráciu fondov (656,xx)

170 865,88

227 204,70

24 387,97

6 817,50

2 159 883,84

2 380 464,95

Interne realizované projekty z fondov z podielu dane
(665,00+01+02)
Spolu použitie v roku
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Spolu zostatok podielu zaplatenej dane na 384
V tom na účte 384,32 (Tesco)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

385 758,49

0,00

6 008,73

24 477,93

V tom na účte 384,30; 384,31 (Foxconn, ING Business Shared
Services B.V., Erste Group IT International GmbH, Plzeňský
Prazdroj Slovensko, Amazon)

34 573,37

9 970,59

V tom účte 384,80

10 503,56

30 437,26

436 844,15

64 885,78

V tom na účte 384,12

Spolu

(11) Opis a suma významných položiek finančných nákladov.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

8 290,65

43 273,82

Kurzové straty, z toho:

3 261,65

37 601,35

1,25

27 232,27

5 029,00

5 672,47

Názov položky

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Úroky
Poistenia
Bankové poplatky
Spoluúčasť na poistnej udalosti, iné

0,00

0,05

814,23

812,00

4 045,40

4 794,18

169,37

66,24

(12) Štruktúra poskytnutých príspevkov z 2% je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z fondu Slovak Telekom

451 999,31

399 845,68

Granty z fondu LIDL

246 730,60

539 116,26

Granty z fondu Mobis

111 594,59

69 238,08

Granty z fondu Enel

102 905,03

194 291,21

Granty z fondu Embraco

73 406,32

35012

Granty z fondu FpTS

38 888,60

44 084,92

Granty z fondu Generali

37 901,70

0,00

Granty z fondu Johnson Controls

37 680,00

46 947,53

Granty z fondu Adient

34 756,20

7358

Granty z fondu DM drogerie markt

32 702,22

42 805,50

Granty z fondu Mercedes

24 346,60

0,00

Granty z fondu PricewaterhouseCoopers Slovensko

24 063,83

15 063,18

Granty z fondu AXA

22 588,78

15 525,60

Granty z programu Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

21 702,35

16 477,24

Granty z fondu PCA Peugeot

19 336,18

26500
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z fondu DELL

14 907,70

11 075,08

Granty z fondu Accenture

14 583,65

39 488,64

Granty z fondu Metro

12 675,83

0,00

Granty z fondu Arriva

9 898,62

0,00

Granty z fondu Unilever

5 998,96

12 060,90

Granty z 2% - ostatné

5 000,00

0,00

Granty z fondu Bekaert

3 602,11

0,00

Granty z fondu Lenovo

2 710,00

0,00

Granty z fondu Honeywell

1 819,98

1 846,59

Granty z fondu Pixel
Granty z fondu Strabag
Spolu

480,00

7 170,00

0,00

73 681,62

1 352 279,16

1 597 588,03

(13) Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% iným účtovným jednotkám je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Poskyt.prispevky/LIDL DAR 562,75

272 763,45

30 625,94

Granty z Telekom fondu z daru 562,05

100 878,00

64 462,48

Granty z fondu Accenture z daru 562,07

85 814,03

76 493,48

Poskyt.prisp./Fond Generácia 3 DAR 562,53

85 700,77

68 870,70

Granty z Fondu pre Transparentné Slovensko z darov 562,7

81 073,65

133 657,08

Granty ostatné drobné 562,093

42 133,38

30 707,08

Granty z Mercedes fondu z daru 562,52

38 000,00

0,00

Príspevky mimovládnym organizáciám - Naše Mesto 562,06

30 921,98

24 218,43

Granty z Enel fondu z daru 562,095

22 159,16

17 320,56

Poskyt.prispevky/BEKAERT fond 562,82

21 328,89

2 900,00

Granty z programu Jaguar Land Rover dar 562,10

10 900,00

0,00

Granty z DM Drogerie Markt fondu z daru 562,097

9 849,50

16 151,21

Poskytnuté granty / Rusko / U.S. Department of State 562,022

8 162,50

13 713,08

Granty z AXA fondu z daru 562,49

7 244,34

8 729,11

Granty z JCI fondu 562,60

5 134,50

0,00

Granty z programu Billa Chlebodarca dar 562,76

2 000,00

0,00

Poskytnuté príspevky / priame granty

1 800,00

2 122,76

990,00

0,00

Poskytnuté granty / partnerská organizácia v Keni 562,014

Granty z Metro fondu z daru 562,035

0,00

72 612,13

Poskytnuté granty / partnerské organizácie na Balkáne 562,015

0,00

45 097,35

Poskytnuté granty / organizáciam v Moldavsku 562,013

0,00

14 090,08

Poskytnuté granty / partnerská organizácia v Gruzínsku 562,023

0,00

1 500,00
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Bežné účtovné obdobie
Granty partnerom z EC projektov 562,019
Spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0,00

-3 870,46

826 854,15

619 401,01

(14) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na:
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

1,20

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a iné pod.

1 500,20

Spolu

1 501,40

(15) Informácie o daniach z príjmov:
Bežné účtovné obdobie
Hospodársky výsledok
Nedaňové náklady
Ostatné položky

0,00

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
-14 891,96

48 354,46

69 045,82

4 169 995,96

4 639 746,63

Pripočítateľné položky spolu

4 219 551,62

4 709 825,45

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

3 598 685,77

4 339 457,65

617 576,49

347 718,73

1 033,00

0,00

4 217 295,26

4 687 176,38

2 256,36

7 757,11

473,83

1 628,99

Preddavky za zdaňovacie obdobie

0,00

0,00

Preddavky vybrané zrážkou

0,00

0,10

Príjmy oslobodené
§ 17 ods.19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období
Odpočítateľné položky spolu
Základ dane
Daň 21%

Daňový preplatok
Daň k úhrade

0,00

0,00

473,83

1 628,99

V roku 2018 tvorili najväčšiu časť zdaniteľných výnosov nasledovné príjmy: od firiem za sponzoring galavečera Via Bona, z účastníckych poplatkov za dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto, príjmy za účastnícke poplatky a reklamu na konferencii CEE CSR Summit a platby za správu grantových firemných
programov. Ostatné menšie zdaniteľné príjmy tvorili príjmy za CSR poradenstvo, za organizovanie
firemných dobrovoľníckych eventov. Ku zdaniteľným príjmom boli priradené súvisiace zdaniteľné náklady, vypočítané pomerným podielom prislúchajúcim k projektu.
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Účet

Názov

Zdaniteľné výnosy

Zdaniteľné náklady

HV zdaňovaný

649,31

Iné CSR – Via Bona 2803

40 916,67

37 073,16

3 843,51

649,80

Naše mesto projekt 3801

18 487,73

15 538,19

2 949,54

649,20+30

CSR konferencia 2802

17 979,00

18 558,86

-579,86

649,30

Diverzita 2804 a Dobrovoľnícke eventy 3803

4 938,84

3 691,41

1 247,43

649,30

Iné CSR poradenstvo 2805

649

Admin 1800; 2800; 3800; 4800
Spolu

644,20

7 658,40

9 673,02

-2 014,62

84 403,39

86 560,03

-2 014,62

174 384,03

171 094,67

3 289,36

Bankové úroky - daň už vysporiadaná

0,00

Spolu

0,00
174 384,03

0,00
3 289,36
3 289,36

Základ dane
Daň nezaokrúhlená

690,76

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky
a prípadné ďalšie položky.
Nadácia neúčtuje a neeviduje takéto položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú
napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie
je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Nadácia neeviduje takéto položky.
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(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad
z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv
a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Nadácia nemá kultúrne pamiatky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
Od januára 2019 pribudla medzi členov Správnej rady pani Martina Králová.
(6) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2018 neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky, preplatené žiadne náklady ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie Pontis.
Hrubý príjem štatutárneho zástupcu Nadácie (Mgr. Lenka Surotchak) za jej činnosť v sledovanom účtovnom období predstavoval 60 064,00 EUR (v 2017: 38 660,00 EUR).
(7) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Nadácia Pontis iniciovala koncom roka 2007 založenie Neziskovej organizácie Pontis n.o., registrácia sa
uskutočnila začiatkom roka 2008. Pontis n.o. v roku 2018 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle a
samostatne mimo Nadácie Pontis.
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Zoznam poskytnutých grantov Nadáciou Pontis
v období od 01.01.2018 do 31.12.2018
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

AC18_23

Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť
na Slovensku 2018

Projekt mapoval digitálne zručnosti a problémy adaptácie
obyvateľstva na moderné informačné technológie.

ACC17_34

Nezisková organizácia IT v kurze

Ženy IT v kurze

Projekt bol zameraný na zvyšovanie IT zručností žien a dievčat,
z čoho 17-tim sa po ukončení kurzov podarilo úspešne zamestnať.

22 000,00 €

ACC17_35

AJ Ty v IT

Women Tester
Academy

Women Tester Academy (WTA) je určená pre ženy, ktoré majú
záujem vstúpiť do IT sveta z pozície softvérového testera.

27 000,00 €

ACC18_01

Občianske združenie
PRIMA

Laický sociálny
asistent

Grant bol použitý na podporu projektu, ktorý začleňuje ľudí
bez domova do spoločnosti zamestnaním na pozícii sociálneho
asistenta.

1 000,00 €

ACC18_02

OZ Útočište-bezpečný
priestor pre tvoj
zivot, Košice

Samaritán - Naša
pomoc bezdomovcom

Poskytnutý grant bol použitý na zakúpenie chladiaceho boxu
a spodnej pánskej bielizne pre klientov OZ Útočište.

1 000,00 €

ACC18_03

Naše motýliky

Vzdelávaním
terapeutov k efektívnejšiemu rozvoju
detí so špeciálnymi
potrebami

Terapeuti spolupracujúci s OZ absolvovali 8 rôznych tréningov
a školení, vďaka ktorým sa zlepšia služby pre približne 40 detí
so špeciálnymi potrebami.

2 000,00 €

ACC18_04

Združenie mladých
podnikateľov
Slovenska

Praktický a moderný
podnikateľský
plán pre učiteľov
stredných škôl

Grant bol použitý na prípravu metodického materiálu pre učiteľov
stredných škôl, ktorý slúži na výučbu prípravy biznis plánu.

2 000,00 €

ACC18_05

OZ My, sme niekto iní

Štúdium možností
3D tlače v kozmických podmienkach

Prostriedky grantu boli použité na nákup materiálu na
vzdelávacie aktivity, na ktorých študenti STU aplikovali do praxe
vedomosti o 3D tlači.

ACC18_06

AJ Ty v IT

ScratchMatch 2018

Na workshopoch sa viac ako 150 dievčat oboznámilo s programovacím jazykom Scratch.

2 000,00 €

ACC18_07

Asociácia pre
mládež, vedu a
techniku

Junior Internet

Grant bol použitý na spolufinancovanie organizácie súťažnej
konferencie Junior Internet.

2 000,00 €

ACC18_08

ZŠ sv. Marka

Seminár pre pedagógov pracujúcich
so žiakmi so zdravotným znevýhodnením

Prostriedky boli použité na semináre s odborníkom na zvýšenie
sociálno-komunikačných zručností pre 21 pedagogických
zamestnancov.

1 934,60 €

ACC18_09

Kukučky

Kukučky - živé knihy

Grant bol použitý na rôzne zážitkové aktivity a neformálne
vzdelávanie pre deti z detského domova.

2 000,00 €

ACC18_10

Od emócií k poznaniu,n.o.

Cez Živé knihy v
vlastnému rozvoju

V rámci projektu prebehli dva tréningy a prípravné stretnutie,
ktoré pripravili 24 mladých ľudí zreflektovať svoj život s
hendikepom.

2 000,00 €

ACC18_11

YMCA Nesvady

Skúsme spolu meniť
svet

Projekt prispel k zvýšeniu sociálnych a prac. zručností znevýhodnených cieľových skupín: sociálne znevýhodnení občania, mladí
rómovia, mamičky na materskej dov. a nezamestnaní.

1 823,00 €

ACC18_12

Občianske združenie
MISIA MLADÝCH

Buďme spolu silní

Projekt motivoval 28 matiek v náročných životných situáciách
z regiónu Oravy k novým možnostiam rozvoja vlastnej
sebestačnosti.

1 850,00 €

ACC18_13

Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)

Nosiči batožín

Grant pomohol aj v roku 2018 udržať službu Nosiči batožín Nota
bene na Hlavnej stanici v Bratislave.

2 000,00 €

ACC18_14

Future Generation
Europe, o.z.

Lady Up

Grant bol použitý na mentoringové a tréningové podujatia pre
17 účastníčok projektu, vďaka ktorým mohli rozvinúť svoje podnikateľské zručnosti.

2 000,00 €

ACC18_15

Púpava

Inštruktorom
skokom 2

Z grantu bol zrealizovaný víkendový seminár zameraný na soft
skills, ktorý absolvovalo 10 účastníkov.

1 171,50 €

1 000,00 €

946,58 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ACC18_16

Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov
gymnázia v Sučanoch

Zmeň svoj osud.
Vyber si budúcnosť.

Grant bol použitý na náklady pre 15 žiakov zo znevýhodneného
prostredia na prípravu na prijímacie skúšky na bilingválne
gymnázium.

ACC18_17

Domka - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava Mamateyova

Orientačné dni - preventívne programy
pre školské triedy

Grant bol použitý na školenia na zlepšenie zručností v práci
s mládežou a v organizovaní podujatí pre učiteľov.

500,00 €

ACC18_18

Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta
medzinárodných
vzťahov

Modelová konferencia 2018

Grant bol použitý na organizáciu Modelovej konferencie 2018.

990,00 €

ACC18_19

Uni2010, o.z.

R! Academy

Z grantu boli zrealizované workshopy na zvýšenie podnikateľských zručností pre cca 700 žiakov na 25 školách.

1 782,00 €

ACC18_20

Veľká - Malá - Škola

Nádej deťom

Grant prispel k vytvoreniu podmienok pre novovzniknuté
pracovné miesto - špeciálneho pedagóga, ktorý sa venuje deťom
s poruchami učenia alebo správania.

1 400,00 €

ACC18_21

Connect o.z.

Nové zručnosti,
pôvodné remeslá

Grant bol použitý na woekshopy zamerané na technické zručnosti, marketing a budovanie značky v kreatívnom priemysle.

2 000,00 €

ACC18_22

Človek v ohrození

Vzdelávaním k
vlastnej práci

V rámci projektu bolo vyškolených 61 klientov z vylúčených
lokalít v základoch finančnej gramotnosti.

1 000,00 €

ACC18_24

Manageria

Teach for Slovakia

Cieľom projektu bolo podporiť čitateľskú a matematickú gramotnosť u detí zo sociálne znevýhodnených komunít a tým zvýšiť
kvalitu vzdelávacieho systému.

10 000,00 €

ACC18_25

Manageria, o.z.

Nexteria Leadership
Academy

Projekt bol zameraný na skvalitnenie individuálneho mentoringového programu (Guide programu).

5 000,00 €

ADI_PP_01

Vstúpte, n.o.

Rekondičný pobyt

Vďaka projektu sa mohli klienti centra Vstúpte, n.o. integrovať do
širšej spoločnosti, spoznať nový kút Slovenska.

983,00 €

ADI_PP_02

ProMEMO, o.z.

Jar v znamení mozgu

Prínosom projektu bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti zdravia
kognitívnych funkcií a zvýšenie propagácie Alzheimerovej
choroby.

983,00 €

ADI_PP_03

NAUČME SA UČIŤ o.z.

Múdre sovičky

Prínosom projektu bolo rozšírenie špeciálno-pedagogickej
diagnostikx u detí, zakúpili sa edukačné a rehabilitačné pomôcky
pre deti.

982,00 €

ADI_PP_04

Promethea

Čistý vzduch v DSS
Rohov

Prínosom projektu bolo zakúpenie 10 ks zvlhčovačov a 10 sád
pre zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok.

702,50 €

ADI_ZGP_01

Základná škola s
materskou školou sv.
Uršule

Rozšírenie materskej
školy o jednu triedu

Vďaka projektu škola zvýšila svoju kapacitu a môže tak v budúcnosti prijať viac detí, ktoré bude vychovávať v katolíckom duchu
a viesť ich k rodinným a ľudským hodnotám.

800,00 €

ADI_ZGP_02

Obec Paňa

Materská škola

Vďaka podpore bola zrekonštruovaná kuchyňa s jedálňou pre
materskú školu v Pani.

800,00 €

ADI_ZGP_03

Občianske združenie
rodičov pri MŠ Šafárikova 11, Trenčín

Materská škola,
Východná, Trenčín

Prínosom projektu bolo skrášlenie a skvalitnenie exteriéru
v ktorom sa hrajú deti v materskej škole, vďaka čomu
sa zlepšilo životné prostredie na dvore.

ADI_ZGP_04

Občianske združenie
CVAK - Centrum
vzdelávania, aktivity,
kreativity

Netradičná škola učíme sa navzájom

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania a tvorivých dielní
sa navzájom vzdelávali zamestnanci DSS Slatinka a zamestnanci
Adient Slovakia.

500,00 €

ADI_ZGP_05

Materská škola

Cesta rozprávkovou
krajinou

Prínosom projektu bolo, že deti hravou formou prezetovali nadobudnuté vedomosti a poznatky pod dozorom pedagógov.

800,00 €

ADI_ZGP_06

ZŠ Ulica Vajanského
2844/47

Detské ihrisko Rozhýbme sa

Vďaka projektu bolo dobudované detské ihrisko slúžiace pre žiakov školy, činnosť ŠKD, ale zároveň slúžiace aj miestnej komunite
žijúcej v okolí školy.

500,00 €
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2 000,00 €

1 000,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ZS s MS

Z rozprávky
do rozprávky

Deti si prostredníctvom edukačného programu získali aktívne
počúvanie s porozumením, navštívili bábkové divadlo a následne
zdramatizovali rozprávku.

ADI_ZGP_08

A-megan,n.o.

Materiálne
vybavenie denného
stacionára pre ľudí
so zdravotným
postihnutím

Vďaka projektu mohla organizácia A-megan,n.o. zakúpiť stroj
na výrobu magnetiek, ktorý rozvíja pracovné zručnosti u ľudí
so zdravotným postihnutím.

ADI_ZGP_09

IN Network Slovakia,
n.o.

Klub mamičiek
Nezábudka

Prínosom projektu bol nákup hračiek, ktoré podporujú zlepšovanie motoriky a zručností detí do 3 rokov a u detí s poruchou
autistického spektra.

ADI_ZGP_10

Občianske združenie
OZ HIPOŠKO

Kone liečia

Vďaka projektu mohla byť poskytnutá hipoterapia viacerým
detičkám, ktoré ju potrebujú.

ADI_ZGP_11

Občianske združenie
Bublina

S batohom na vodu

Prínosom projektu bolo naučiť deti ako postupovať pri autonehode,
mali kurz jogy, športové aktivity, naučili sa viac o separovaný.

799,70 €

ADI_ZGP_12

ŠPORTOVÝ KLUB
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH HANDBIKE
TEAM SLOVAKIA

S tandemom
pre Tokio 2020

Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu tandemového
bicykla, ktorý poslúži na lepšiu prípravu na preteky.

800,00 €

ADI_ZGP_13

Mesto Lučenec

Náučný chodník
v mestskom parku
- "Poznaj svoj park flóru a faunu"

Mesto Lučenec zhotovilo náučnú tabuľu ,,pexeso" a drevenú
tabuľu ,,spájanie hláv zvierat" pre detí zo ZŠ a MŠ a širokú verejnosť na spoznávanie flóry a fauny miestneho parku.

ADI_ZGP_14

Depaul Slovensko,
n.o.

Nocľahy pre ľudí bez
domova

Cieľom projektu bolo podporiť zabezpečenie nepretržitej prevádzky nízkoprahovej nocľahárne.

800,00 €

ADI_ZGP_15

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESTONÁČIK

Renováciou
hracích prvkov v
areáli materskej
školy k aktívnemu
využívaniu voľného
času detí

Prínosom projektu bol nákup potrebného materiálu na renováciu
hracích prvkov a lavičiek, vďaka čomu sa zmodernizoval areál MŠ.

800,00 €

ADI_ZGP_16

SDM DOMINO

Budujeme spoločne
jeden klub

Prínosom projektu bolo zabezpečiť deťom dresy, aby nadobudli
klubovú príslušnosť a poct hrdosti.

800,00 €

ADI_ZGP_17

Športovo-výchovná
telocvičňa Kuchyňa

Športovo-výchovná
telocvičňa Kuchyňa

Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť vybavenie telocvične na
ZŠ Kuchyňa, ktoré tak prispeje k rozšíreniu športových možností
najmä pre deti a mládež.

800,00 €

ADI_ZGP_18

PAVLO n.o.

Gymnastický klub
Pavlo

Vďaka projektu bola vyčistená a zrevitalizovaná gymnastická
telocvičňa.

ADI_ZGP_19

IN-NOVA

Modernizácia
robotickej učebne

Prínosom projektu bolo získanie 3D tlačiarne, ktorá už počas
skladania a samotnej kalibrácie poslúžila študentom na získanie
poznatkov.

ADI_ZGP_20

CPR Trencin o.z.

Mobilne podium v
zahrade Centra pre
rodinu

Prínosom projektu bola montáž pódia, ktoré slúži na zlepšenie
kultúrneho života v záhrade CPR Trenčín.

1 000,00 €

ADI_ZGP_21

Rímskokatolícka
cirkev Farnosť
Soblahov

Obnova futbalového
ihriska

Prínosom projektu bolo obnovenie futbalového ihriska, zasadenie
trávy, úprava pieskoviska, aby mali kde deti tráviť aktívne svoj
čas.

1 000,00 €

ADI_ZGP_22

Jazdecko-rehabilitačné centrum
Lesan n.o.

spolu to zvládneme

Prínosom projektu bolo prostredníctvom finančnej pomoci rekonštruovať priestor pre terapeutické kone v centre Lesana.

1 000,00 €

ADI_ZGP_23

Materská škola

Deti dúhy - Zdravé
deti

Prínosom projektu bolo vybudovať nové pieskovisko v areáli
našej MŠ, kde sa deti hrajú.

500,00 €

ADI_ZGP_24

Občianské združenie
Mýtňanček

Zatienenie pieskoviska

Vďaka projektu bolo postavené zatienenie detského ihriska pri
MŠ Mýtna.

500,00 €

ADI_ZGP_07

800,00 €

1 000,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

700,00 €
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ADI_ZGP_25

Mýtovci, o.z.

Výstava „Mýtna na
starých fotografiách“
v KD Mýtna

ADI_ZGP_26

Pro Technik STU

Ľudové premeny

Prínosom projektu bolo nahratie a vytvorenie CD s adaptáciou
sloveských ľudových piesní, konal sa aj koncert, CD sa prezentovalo v zahraničí.

800,00 €

ADI_ZGP_27

NÁŠ ŠTVORLÍSTOK

Šport vo Štvorlístku

Prínosom projektu bolo podporiť organizáciu pracovných brigád,
kde sa upravil dvor pre deti, rovnako sa zakúpil detský nábytok
do interiéru a športové materiál.

700,00 €

ADI_ZGP_28

OMD v SR-Agentúra
osobnej asistencie
Žilina

Zabezpečenie
podporných aktivít
a skvalitňovania
činnnosti Agentúry
osobnej asistencie
Žilina

Prínosom projektu bolo zrealizovanie individuálne a skupinové
psychologické konzultácie pre členov, ich rodiny a os. asistentv
pre zvýšenie kvality života osôb s ŤZP.

ADI_ZGP_29

Obec Figa

Svetlo adientu Altánok v Mš Figa

Prínosom projektu bola stavba altánku ore deti MŠ a ZŠ pre
zlepšenie vyučovacieho procesu.

ADI_ZGP_30

Náruč - Pomoc
deťom v kríze

Adient pre Náruč

Prínosom projektu bola revitalizácia detského krízového centra,
zlepšili sa hygienické podmienky, prerobili sa nevyužité priestory
na ubytovanie pre klientov.

ADI_ZGP_31

Výchova srdcom, o.z.

Prírodné ihrisko

Prínosom projektu bolo vytvoriť zručnosti budujúceho vonkajšieho priestoru pre deti z detského klubu, prostriedky slúžili na
nákup materiálu k hracím prvkom.

800,00 €

ADI_ZGP_32

Základná škola s
mterskou školou
Kalinovo

Podpora a rozvoj
telesnej kultúry

V rámci projektu boli financie použité na zakúpenie športového
materiálu pre mladých stolných tenistov a futbalistov, ako aj na
interaktívnu tabuľu pre žiakov učiacich sa cudzí jazyk.

1 000,00 €

ADI_ZGP_33

Obec Veľké Dravce

Pohybom pre zdravie

Prínosom projektu bolo zakúpeie športvých doplnkov v MS, aby
sa zvýšila pohybová aktivita u detí.

400,00 €

ADI_ZGP_34

ZŠ Matky Alexie

Dataprojektor

Cieľom projektu bolo kúpiť dataprojektory do školy na skvalitnenie vzdelávacieho procesu pre žiakov a aj uľahčenie vzdelávanie
ore nich.

800,00 €

ADI_ZGP_35

JASIV, občianske
združenie

Divínsky Boyard - IV.
ročník

Prínosom projektu bolo podporenie súťaže, čo predstavuje
spojenie inovatívnej formy vzdelávania s pohybom a pobytom
detí v prírode.

300,00 €

AR18_001

Mesto Komárno

Inkluzívne ihrisko v
Komárne

Mesto Komárno vybudovalo jedno z prvých inkluzívnych ihrísk
na Slovensku.

9 898,62 €

AXA18_01

Adam Kocka

KVH BESKYDY

Študent zdokonalil svoje zručnosti pri natáčaní a režírovaní
dokumentárneho filmu. Vďaka grantu si dokúpil vybavenie
potrebné na natáčanie.

AXA18_02

Gabriel Paľko

CERN - ISOLDE

Grantista sa vďaka projektu zúčastnil stáže v CERNe.

AXA18_03

Ján Motešický

Zlepšenie fotodynamickej terapie
používanej pri liečbe
nádorových ochorení

Študentka skúmala zvýšenie účinku fotodynamickej terapie
využívanej na liečbu zhubných ochorení.

AXA18_04

Iveta Pánska

E250 - Tichý zabijak

Grantistka skúmala množstvo E250 obsiahnuté v nakúpených
výrobkoch.

1 500,00 €

AXA18_05

Matej Bartoš

Analýza a vizualizácia
rozsiahleho objemu
dát v chemickom
priemysle

Študent postavili vysoko výkonný počítač, vďaka ktorému analyzoval rozsiahly objem dát v chemickom priemysle.

2 599,00 €

AXA18_06

Oliver Kudzia

Medzinárodná súťaž
RoboRAVE 2018

"Grantista napredoval vo vedeckej kariére, skonštruoval vďaka
grantu robota a zúčastnil sa medzinárodnej súťaže RoboRave 2018."

2 012,00 €
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Vďaka projektu boli zabezpečené materiálne prostriedky na
zrealizovanie výstavy.

300,00 €

1 803,00 €

600,00 €

1 803,00 €

500,00 €
1 400,00 €

802,00 €
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AXA18_07

Ivana Marko

Zeolit pri odstraňovaní bromičnanov
z vody

AXA18_08

Pavol Pecho

Vibrodiagnostika

Študent vďaka grantu navrhol a vytvoril experimentálnu aparatúru určenú k vibrodiagnostike leteckého palivového čerpadla.

1 530,00 €

AXA18_09

Ing. Michal Mičjan

Rozvoj technológie
organickej elektroniky

Študent sa venoval meraniu organických poľom riadených
tranzistorov s cieľom znižovania kontaktného odporu.

2 864,00 €

AXA18_10

Eva Marková

Výskum multimodálnych adsorbentov

Študentka skúmala multimodálne adsorbenty. Vďaka grantu si
kúpila materiál a pomôcky pre experimenty.

1 439,00 €

AXA18_11

Bc. Jakub Lenner

Growbox System
Alpha

Študent vďaka grantu pokračoval s projektom GrowBox System
Alpha. V prvom prototype sa podarilo vypestovať dve generácie
rastlín bez zásahu človeka.

2 339,29 €

AXA18_12

Filip Korim

Študent v experimentálnej časti projektu hodnotil vplyv maceračných médií na kvalitu osteologických preparátov.

2 441,44 €

AXA18_13

Lukáš Kamenský

Skvalén v Istanbule

Študent sa vďaka grantu zúčastnil medzinárodnej súťaže v Istanbule.

865,00 €

AXA18_14

Peter Škripko

Potenciálne využitie
prírodných olejov a
lignínu v prevencii
pred UVA/UVB
žiarením

Študent navrhol vďaka grantu ekologickú a zdraviu neškodlivú
náhradu opaľovacích prípravkov na báze prírodných látok.

752,00 €

AXA18_15

Ing. Beáta Pintérová

LGS navigačný systém pre multirotory

Študentovi sa podarilo vytvoriť navigačný systém schopný
obojstrannej komunikácie, zobrazenia prístrojov a ovládanie
pripojeného lietajúceho stroja.

Ján Maťufka

Potenciálne využitie
lignínu a prírodných
olejov v prevencii
proti UVA/UVB
žiareniu

Študent vďaka grantu pokračoval vo výskume a nachádzal efektívny prírodný opaľovací prípravok ako alternatívu ku komerčným
syntetickým prípravkom.

752,00 €

AXA18_17

Samuel Smoter

Testovanie cytotoxicity biomateriálov
z PEEKu na mezenchýmových tukových
kmeňových bunkách

Grantista mohol vďaka projektu skúmať, či PEEK biomateriály
majú toxický vplyv na mezenchýmové stromálne bunky izolované
z tukového tkaniva.

1 550,00 €

AXA18_18

Martin Macko

Príprava na súťaž
First LEGO League

Študent sa vďaka grantu pripravil na robotickú súťaž First LEGO
League.

AXA18_19

Miriam Feretová

Testovanie biomateriálu z PEEK-u s prímesou
hydroxiapatitu a TCB
na mezenchýmových
bunkách

Žiadateľka vďaka grantu zrealizovala laboratórny výskum, v rámci
ktorého poyéter éter ketón obohatila o TCB a hydroxyapatit.

1 265,00 €

AXA18_20

Jana Čorňáková

Výskum vplyvu
prírodných látok na
nádorové bunky s cieľom vyvinúť prírodné
terapeutikum

Študentka rozbehla vlastný výskum na gliómových bunkách.
Výsledky prezentovala a konzultovala s vedcami a rovesníkmi
zo Slovenska.

1 743,76 €

BekaertPP17
_003

Mesto Sládkovičovo

Vianočný koncert

Podpora lokálnej komunity vďaka kultúrnemu vystúpeniu v čase
Vianoc.

100,00 €

BCH18_01

Gejza Gunár

Chlebodarca (Billa)

Financovanie nesplatenej časti nájomného a nového nájomného,
rekonštrukcia.

2 000,00 €

BK_PP_01

Stredná odborná
škola technická
Hlohovec (Ing. Oľga
Kropelová)

Modernizácia
výchovno-vzdelávacieho procesu na
praktickom vyučovaní SOŠT Hlohovec

Prínosom projektu bolo finančne podporiť modernizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zakúpenia 5
cvičných panelov.

2 465,00 €

AXA18_16

Študentka vďaka grantu porovnávala účinnosť aktívneho uhlia
a prírodného zeolitu pri odstraňovaní bromičnanov z pitnej vody.

1 458,50 €

1 064,62 €

955,51 €
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BK_PP_02

Národné tréningové
centrum práce
SK, n.o.

Bajky

Vďaka financiám z projektu sa podarilo renovovať 20 bicyklov,
ktoré budú použité v systéme bikesharingu v Prešove.

2 400,00 €

BK_ZGP_01

Obecný futbalový
klub Bučany

Podpora talentovanej futbalovej
mládeže v Bučanoch

Prínosom projektu bolo usporiadanie turnaja, kde sa použili nové
siete a lopty.

1 120,00 €

BK_ZGP_02

Slovenský Červený
kríž, Územný spolok

Model s počítačovým vyhodnotením
kardiopulmonálnej
resuscitácie.

Prínosom projektu bolo zakúpenie modelu na kardiopulmonálnu
resuscitáciu na výuku prvej pomoci.

1 810,00 €

BK_ZGP_03

Centrum Natália

Špeciálne terapie

Prínosom projektu bolo zriadenie rehabilitačnej miestnosti pre deti.

2 000,00 €

BK_ZGP_04

Marek Juhász

zamestanecký
grantový program
2018

Vďaka projektu bol kúpený špeciálne upravený bicykel pre
hendikepovaného Lukáška, čím sa mu významne zvýšila možnosť
využívať svoj voľný čas a sebavedomie.

999,00 €

BK_ZGP_05

Organizácia pre
voľný čas obyvateľov
Hlohovca-DÚHA

Podpora športu bez
vekového obmedzenia, podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Prínosom projektu bolo finančne podporiť olympiádu pre prvákov
zo škôl okresu Hlohovec.

1 500,00 €

BK_ZGP_06

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Prevenciou k bezpečnosti v doprave

Prínosom projektu bolo vybudovanie dopravného ihriska pre deti
a zakúpenie bicyklov a kolobežiek.

1 500,00 €

BK_ZGP_07

Obec Horné Trhovište

Priechod pre
chodcov HT

Prínosom projektu bolo zabezpečiť prechod prechodcov, aby autá
spomaľovali, a prostredníctvom výstražných svetiel aj zvýšili
bezpečnosť v celej obci.

1 917,00 €

BK_ZGP_08

C.I.N. (cin - ako
"puto")

Letný tábor a deň
športu

Prínosom projektu bol nákup zvukovej techniky, osvetlenia,
športové potreby slúžua pre deti, mládež, dospelých ľudí, aby
mali kde tráviť voľný čas.

1 600,00 €

BK_ZGP_09

Rodičovské združenie
pri Základnej škole
s materskou školou
Pastuchov

Športom k zdraviu

Prínosom projektu bol nákup minibránok do telocvične a aj
športových dresov pre žiakov na súťaže.

1 000,00 €

BK_ZGP_10

Atletický klub
Bojničky

Európske hry detí
v atletike Brno

Prínosom projektu bolo, že sa deti zúčastnili Európskych atletických hier v Brne a zaplatilo sa im ubytovanie a štartovné.

1 200,00 €

BK_ZGP_11

Obec Šúrovce

Šúrovský beh pre
zdravie

Prínosom projektu bolo zabezpečiť občerstvenie a ceny pre prvý
ročník Šúrovskej míle zdravia.

1 200,00 €

BK_ZGP_12

Klub stolného tenisu
Zentiva Hlohovec

Obnova športového
vybavenia KST
Zentiva Hlohovec

Prínosom projektu bola obnova športového vybavenia, zakúpenie
stolov pre stolný tenis.

1 320,00 €

BK_ZGP_13

Obec Vinohrady nad
Váhom

Hravo - zdravo

Prínosom projektu bolo zveladenie školského dvora, aby tam deti
mohli rozvíjať pohybové a aj enviromentálne aktivity.

1 300,00 €

BK_ZGP_14

HLOHOVSKÁ
STUDNIČKA

Dopraváčik

Prínosom projektu bolo postavenie dopravného ihriska, ktoré
slúži na zvýšenie dopravnej gramotnosti u detí.

1 500,00 €

Contr /Z/2017/
03,04,35,37,38

Neziskové organizácie v Rusku

Podpora občianskej
spoločnosti v Rusku

Malé granty na podporu rozvoja občianskej spoločnosti v Rusku.

8 162,50 €

Dell18_02

SRRZ - Rodičovské
združenie pri ZŠ 1. 4.ročník

Prírodná škola

Združenie vďaka grantu kúpilo záhradné tabule, vonkajšie stoly,
stoličky, basketbalový kôš a začalo s renováciou náterov na
dopravnom ihrisku.

1 000,00 €

Dell18_03

Rodičovské združenie
pri Materskej škole v
Bernolákove

Spoznávame prírodu
zblízka

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove vybudovalo priestor pre edukačnú činnosť detí v prírode.

1 000,00 €

Dell18_04

Slovenská rada rodičovských združení –
Rodičovské združenie
pri Materskej škole

Hráme celá rodina

Združenie vďaka grantu kúpilo hudobné nástroje a zdokonaľovalo
rozvíjanie hudobno-sluchových schopností detí.

1 000,00 €
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Dell18_05

OZ Svet je krásne
miesto pre život

Bezpečný školský
dvor MŠ

Združenie vďaka grantu zasadilo štyri lipy, vybudovalo chodník
a dve pieskoviská.

1 500,00 €

Dell18_06

o.z. svätého Jozefa

Letný pobyt pre
seniorov

O.z. svätého Jozefa uskutočnilo letný pobyt pre seniorov v núdzi,
ktorých motivovali dennými prechádzkami k pohybu a aktívnemu
životnému štýlu.

1 500,00 €

Dell18_07

Oz Francesco

Formácia animátorov

Združenie poskytlo možnosť dvoch víkendových seminárov
pre rómsku mládež, ktorá má perspektívu byť nápomocná pri
výchove mladších detí.

1 500,00 €

Dell18_08

Materské centrum
Budatko, o.z

Úspešne do cieľa

Organizácia vzdelávala deti v oblasti dopravnej výchovy.

1 000,00 €

Dell18_09

Výcviková škola
pre vodiace
a asistenčné psy

Demi - budúci psí
pomocník

Vďaka projektu boli ošetrené 4 ročné psy a zakúpených 22 vriec
krmiva.

1 500,00 €

Dell18_1

Klub Detskej Nádeje

Kardiotabor

Združenie vďaka grantu zorganizovalo tábor pre deti s kardiologickým ochorením.

1 500,00 €

Dell18_10

Aliancia združení na
ochranu zvierat

Nájdite sa!... so
zvieratkom v útulku
2018

Cieľom združenia bolo nájsť domov psom a mačkám, ktoré sa
útulkom nedarí umiestniť alebo si ich ešte nikto nevšimol.

1 000,00 €

Dell18_11

Ružová stužka, n.f.

Prevencia onkologických ochorení
prsníka

Združenie vďaka grantu rozšírilo vzdelávanie žien o rizikách
onkologických chorôb na ďalšie dve pracoviská.

2 000,00 €

Dell18_12

Dss-MOST, n.o.

Pre zdravú dušu

Vďaka projektu v terapeuticko-kreatívnej dielni sa združeniu
podarilo zlepšiť a uchopiť tvorivé zručnosti klientov v invalidnom
dôchodku.

407,70 €

DK_N_01

Tomáš Števo

Nezastaviteľní

Nákup športového vybavenia.

3 990,00 €

DK_N_04

Pavol Kéri

Nezastaviteľní

Nákup športového vybavenia.

256,39 €

961,57 €

DK17_01

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť- SGI

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania
politikov

Demagog.SK pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov
médiách, odhaľuje ich nepravdivé či zavádzajúce tvrdenia a tým
poskytuje verejnosti aj médiám korektné informácie a kontrolu
politikov.

DK17_02

SME SPOLU

Zdravotnícke zariadenie a pomôcky pre
detskú nemocnicu v
Donbase

Podpora detskej nemocnice v Luhanskej oblasti nákupom zdravotníckych pomôcok, hygienických potrieb a ďalšieho zariadenia.

167,10 €

DK17_03

Mládež ulice

Mládež (z) ulice

Tím sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov bude realizovať
nízkoprahový program a terénnu sociálnu prácu pre deti a mládež
na bratislavských uliciach, sídliskách a komunitách.

201,09 €

DK17_04

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

SOKRATOV INŠTITÚT

Sokratov inštitút (SI) vychováva sociálnych lídrov - aktívnych,
čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne
podieľať na budovaní moderného a demokratického Slovenska.

2 876,34 €

DK17_05

Claudianum n. o.

Okná do sveta

Poslaním našej organizácie je poskytovať komunitné sociálne
služby a podporu ľuďom s mentálnym postihnutím v ich bežnom
prostredí a živote.

1 571,31 €

DK17_07

Dom sociálnych
služieb - MOST, n.o.

Samostatnosť, nie
samota 2017

Pomáhame ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti. S podporou pomôžete rozvíjať ich schopnosť zapojiť sa
do každodenného života.

445,69 €

DK17_08

Život bez závislostí,
n. o.

Chcem, ale sám to
nedokážem

Projekt je zameraný na prevenciu závislostí u detí a mládeže, na
prácu s deťmi zo závislých rodín a na prácu s dospelými, ktorí sa
usilujú riešiť svoju závislosť a spoluzávislosť.

2 540,44 €

DK17_09

OZ Proti prúdu

NOTA BENE - Nosiči
batožín

V roku 2014 sme zamestnali 7 vybraných predajcov Nota bene
ako nosičov batožín.

794,26 €
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1 014,90 €

1 953,78 €

DK17_10

Združenie občanov
miest a obcí
Slovenska

Vzdelávanie k
občianskym právam
v samospráve

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa snaží zlepšovať
verejnú kontrolu poskytovaním odbornej pomoci, vzdelávaním
aktivistov, občanov a poslancov zastupiteľstiev priamo v mestách
a obciach, kde dochádza k mareniu verejnej moci.

DK17_11

MISIA MLADÝCH

Sebestačné oravské
rodiny

S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa oravské
rodiny, ktoré prišli o živiteľa učia sebestačnosti.

DK17_12

Autistické centrum
Andreas

Pre rodičov bez
rodičov

Cieľom projektu je zrealizovanie "víkendových pobytov" pre deti
s autizmom.

968,88 €

DK17_13

Divadlo bez domova

Divadlo bez domova

Pravidelne, obvykle aspoň raz mesačne, hrajú ľudia bez domova,
ľudia s telesným postihnutím a iní ľudia na "okraji" svoje
divadelné predstavenia.

42,76 €

DK17_15

Vstúpte, n. o.

Strecha pre Vecičky
s Dušou

Strecha pre Vecičky s Dušou je projekt zameraný na podporu
činnosti našich klientov v chránenej dielni a v rehabilitačnom
stredisku.

553,61 €

DK17_16

Stopy snov

Lákajú ich svetlá
reflektorov

Tento rok sme 7x hrali inscenáciu "RaJ, alebo láska je (mo)
drina"a 27.11. sme ju odderniérovali

120,41 €

DK17_17

OZ NepocujuceDieta.sk

Nepočujem, ale
rozprávať môžem

Pre rodičov nepočujúcich detí sme vytvorili vzdelávaco-komunitný portál, rodičovskú poradňu, osvetovo-komunitné stretnutia a
spúšťame online klub rodičov a priateľov nepočujúcich detí.

4 707,58 €

DK17_18

Návrat, občianske
združenie

4500 opustených
detí chce vyrastať
v rodine

Projekt ponúka náhradným rodinám,ktoré prijali deti so špeciálnymi potrebami a rodinám v kríze, ktoré z rôznych dôvodov
nedokážu zabezpečiť deťom všetko potrebné,odborné poradenstvo,terapie a odľahčovaciu službu,ktoré postrádajú.

1 136,86 €

DK17_19

Nezábudka združenie na
pomoc rodinám s
postihnutými deťmi a
mladistvými

Nezabúdame na
zdravotne znevýhodnené deti

Dom Nezábudka denne navštevuje 44 detí a mladých s ťažkým
zdravotným znevýhodnením.

1 272,76 €

DK17_20

OZ Čarovný prútik

Hlinohranie

Budeme sa snažiť prostredníctvom hry s hlinou posunúť hranice
našej tvorivosti a výrobky, ktoré umiesime alebo odlejeme
z hliny budeme aj môcť dokončiť a dať im finálnu podobu.

153,76 €

DK17_21

Ulita

Sídlisko je naše
ihrisko

Na sídlisku Kopčany doteraz chýbali plochy, kde by sa dalo bezpečne hrať a športovať. Preto sa snažia pracovníci a pracovníčky
komunitného centra túto situáciu spoločne s obyvateľmi meniť.

1 382,10 €

DK17_22

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev
ako dar

Susedská pomoc
Ukrajine

Vysťahovaleckým rodinám chceme pomôcť aspoň tým, ktoré
pomoc a strechu nad hlavou hľadajú v regióne Zakarpatskej
Ukrajiny.

228,06 €

DK17_23

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev
ako dar

Práca pre rodiny
v núdzi

Projekt Práca pre rodiny v núdzi reaguje na potreby ohrozených
rodín, ktoré žijú v Centre na obnovu rodiny Dorka v Prešove.

165,86 €

DK17_24

Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko,
ale chcú byť ako
iné deti

Pomoc malým pacientom s kardiologickým ochorením, vďaka
čomu zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

714,11 €

DK17_25

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka- história
"na vlastnej koži"

Projekt Katarínka je pre mladých ľudí protipólom ku konzumnému svetu, ponúka prežitie času v jednoduchosti, bez stresu a bez
techniky, ponúka možnosť okúsiť históriu na vlastnej koži.

1 052,19 €

DK17_26

Centrum Slniečko,
n.o.

Naordinujme hru
deťom bez lásky

Centrum Slniečko, n.o. dlhodobo poskytuje služby týraným a zneužívaným deťom a orientuje sa práve na terapie hravou formou.

518,49 €

DK17_27

Liga proti rakovine

Rehabilitácia onkologických pacientov

Rehabilitačná starostlivosť o onkologických pacientov - kontrola
bolesti, starostlivosť o lymfedém, maximálne obnovenie
a uchovanie funkcií v oblasti pohybového systému.

480,08 €
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DK17_28

VIA IURIS

Kampaň Štrngám za
zmenu

Vytvárame tlak, aby boli tieto záväzky skutočne pretavené do
praxe. Zapájame sa do legislatívnych procesov, rokujeme
s ministerstvami a presadzujeme návrhy našich opatrení.

DK17_29

Maják n.o.

Darujme hluchoslepým farebný život

Maják pomáha v kreatívnej tvorbe unikátnych obrazov, ktoré
prinášajú pocity šťastia a sebarealizácie ich tvorcom.

DK17_30

PLAMIENOK n.o.

Darujme rodinám
stratené Slnko

Naša odborná pomoc zahŕňa možnosť zúčastniť sa víkendového
stretnutia rodín, ktoré stratili svojho blízkeho. Spoločne strávený
čas s ľuďmi s podobnou životnou skúsenosťou im môže veľmi
pomôcť a priniesť pocity úľavy.

DK17_31

SLOVAK FASHION
COUNCIL

DOMOV NA MAME

DOMOV NA MAME pomáha dvakrát. Dáva prácu ľuďom v núdzi
a tí ušijú nosiče pre deti.

375,35 €

DK17_32

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Integra

Chcem byť v obraze

Projekt je zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacej
činnosti detí a mladých dospelých s ťažkým zdravotným
znevýhodnením.

117,68 €

DK17_33

kRaj

Včelia kRajina

Projekt zážitkovou formou vzdeláva verejnosť o význame včiel
a opeľovačov, poukazuje na krehké vzťahy v prírode na ktorých
sme závislí.

875,83 €

DK17_34

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom
na prsty

Projekt radí novinárom ako blogovať, diskutovať, zverejňovať,
kampaňovať, sieťovať ľudí dobrej vôle, napádať prešľapy na
súdoch, prokuratúre, iných inštitúciách, žiadať návrat zle vynaložených verejných peňazí do rozpočtu.

978,12 €

DK17_35

OZ Centrum Natália

Darujte 1 hodinu
cvičenia pre hendikepované deti

Deti s detskou mozgovou obrnou k napredovaniu v pohyblivosti
a k získavaniu samostatnosti nevyhnutne potrebujú 2 – 3x
týždenne rehabilitačné cvičeniam.

138,58 €

DK17_36

Tvoja pomocná
ruka n. o.

Nové krídla pre
Rómov

Hlavným zámerom je motivovať a vzdelávať rodičov, aby
pripravovali svoje deti na zápis do 1. ročníka podľa všeobecne
platných štandardov SR.

19,01 €

DK17_37

Depaul Slovensko,
n.o.

Raňajky a čistá
bielizeň pre ľudí bez
domova

Pre ľudí bez domova v Bratislave prevádzkuje organizácia Depaul
Slovensko nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých.

2 543,97 €

DK17_38

Občianske združenie
Barlička

Všetci spolu:
Bezbariérové detské
ihrisko

OZ Barlička sa mení z centra pre postihnutých na inkluzívne
komunitné centrum.

1 500,38 €

DK17_39

Centrum

Mermory

Grant bol použitý na spoločný úprimný a otvorený aktivizačný
priestor, tzv. Alzheimerspace, kde môžu žiť, tvoriť, zdieľať,
pracovať i oddychovať

2 016,93 €

DK17_41

Deti Afriky SK

Spoločne zlepšime
vzdelávanie
v Tanzánii

Zlepšenie vzdelávania a rozvoj všestranne orientovaných aktivít
s cieľom pomôcť študentom v Tanzánii viesť plnohodnotný život
a vedieť sa zaradiť do spoločnosti.

599,77 €

DK17_42

Liga za ľudské práva

Dajme šancu
utečencom

Projekt je zameraný na podporu integrácie cudzincov hľadajúcich
v SR ochranu pred prenasledovaním či ozbrojeným konfliktom v
krajine svojho pôvodu.

888,60 €

DK17_43

IPčko oz

online psychologická
pomoc

Internetová poradňa poskytuje mladým ľuďom možnosť hovoriť
o svojich náročných životných okolnostiach, traumách, či duševných problémoch zadarmo v anonymnom prostredí, kde sú mladí
ochotnejší zveriť sa.

408,70 €

DK17_44

Bratislavské regionálne ochranárske
združenie

Adoptujte si kozu

Cieľom nášho projektu je obnoviť vzácne biotopy pasienkov
a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej
blízkosti.

302,31 €

DK17_45

Občianske združenie
Všestranko o.z.

Les nie je smetisko

Cieľom projejtu je informovať širokú verejnosť o čase rozkladu
rôznych látok v prírode a zabezpečiť tak zlepšenie povedomia
verejnosti o stave prírody, hrozbách jej devastovania a nevyhnutnosti jej ochrany.

138,42 €

944,02 €

136,18 €

1 571,27 €
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DK17_46

OZ NepocujuceDieta.sk

Máme dieťa s
poruchou sluchu

Kniha "Máme dieťa s poruchou sluchu" poskytuje odpovede na
zásadne otázky pri rozvoji dieťaťa s poruchou sluchu v ranom
veku.

DK17_47

Pro Meliori, n.o.

Záchrana diel
známych fotografov
Tatier

Digitalizácie a záchrana historických klenotov sa stávajú fenoménom dnešnej doby, sú toho plné noviny, weby, média.

DK17_48

Prosocia

S nami nie ste sami

Hlavným zameraním Prosocie je poskytovanie opatrovateľskej
služby ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby v domácom
prostredí.

DK17_49

Learn2Code o.z.

Learn2Code pre deti

Cieľom je naučiť deti hravou formou logicky a algoritmicky
premýšľať prostredníctvom vizuálnych programátorských online
nástrojov.

178,99 €

DK17_50

OZ Vagus

Domov je viac ako
dvere a pár stien

DOMEC poskytol ľuďom bez domova nie len jedlo, teplo, sprchu,
ošetrenie, čisté oblečenie a ľudský prístup profesionálnych
sociálnych pracovníkov.

529,46 €

DK17_51

CVEK – Centrum pre
výskum etnicity a
kultúry

Interkultúrne tréningy pre školy

V CVEKu chceme vytvoriť interkultúrne tréningy pre učiteľov a
učiteľky, ktoré by im pomohli komunikovať so žiakmi z rôznych
kultúrnych prostredí.

9,88 €

DK17_52

Človek v ohrození,
n.o.

Známky pre lepšiu
budúcnosť

Program DoT je zameraný na prekonávanie bariér vo vzdelávaní
na strane detí a ich rodín.

3 049,88 €

DK17_53

SMILE, n.o.

Pomáhame s
úsmevom

Projekt je zacielený na rodičov so zámerom prinášať odborné,
praktické informácie o procese kostnej drene.

DK17_55

Len tak tak

Integrácia s gráciou

V integrovanom pohybovom divadle LEN TAK TAK spoločne
tancujú a tvoria ľudia s fyzickým postihnutím i bez neho.

DK17_56

Divé maky, o.z.

Dajme šancu na
vzdelanie aj Rómskym deťom

Podpora talentovaných rómskych detí pochádzajúcich zo sociálne
slabých rodín.

4 403,65 €

DK17_57

Asociácia horských
záchranárov

LUCAS - záchranca
života

Cieľom projektu je obstarať a nasadiť do výkonu horskej záchrany
prístroj na automatické hrudné kompresia.

1 864,13 €

DK17_58

Od emócií k poznaniu, n.o.

Budujte s nami
všímavú spoločnosť

Podpora vzdelávacieho projektu zameraného na tri oblasti budujúce spoločnosť citlivú k potrebám zraniteľných skupín ľudí.

458,43 €

DK17_59

AJ Ty v IT

Dobra krajina 2017

Celoročná práca so stredoškoláčkami ale i staršími ženami, s
cieľom zlepšiť ich IT zručnosti.

1 886,90 €

DK17_60

Amnesty International, Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ
KNIŽKU A BÚRAJ
PREDSUDKY

Živá knižnica je diskusný formát ktorého sa zúčastňujú knihy,
knihovníci a čitatelia.

358,09 €

DK17_61

Púpava občianske
združenie

Pripravme domovákov do života

Osemnásť mladých ľudí z detského domova v Kolárove čaká
najťažšie obdobie ich života.

761,75 €

DK17_62

Solar Team SK

Solárny automobil

"Projektom podporujeme kreatívne myslenie, nové myšlienky
a dávame zelenú novým technológiám, ktoré by mohli byť
v budúcnosti súčasťou nášho každodenného života."

30,22 €

DK17_63

Nádej pre deti
Nepálu

Nádej pre deti
Nepálu

Práca s deťmi, ktoré žijú v uliciach Káthmandu tzv. "streetchildren", ktorým poskytujeme stravu a základnú zdravotnú
starostlivosť, ošetrovanie rán.

26,17 €

DK18_01

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť- SGI

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania
politikov

Projekt odhaľuje nepravdy a zavádzania politikov. Demagog.
SK pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov médiách,
odhaľuje ich nepravdivé či zavádzajúce tvrdenia.

1 200,22 €

DK18_02

Mládež ulice

Mládež (z) ulice

Tím sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov realizuje nízkoprahový program a terénnu sociálnu prácu pre deti a mládež na
bratislavských uliciach, sídliskách a komunitách.

160,30 €

DK18_03

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút vychováva sociálnych lídrov, ktorí sa budú
aktívne podieľať na budovaní moderného a demokratického
Slovenska.

605,64 €
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1 985,57 €

31,94 €

1 100,76 €

675,60 €
42,38 €
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Prijímateľ / organizácia
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DK18_04

Claudianum n. o.

Okná do sveta

Poskytovanie komunitných sociálnych služieb a podpora ľuďom
s mentálnym postihnutím v ich bežnom prostredí a živote.

DK18_05

Dom sociálnych
služieb - MOST, n.o.

Samostatnosť, nie
samota

Pomoc ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti a rozvoj ich schopnosti zapojiť sa do každodenného života.

2 088,04 €

DK18_06

Život bez závislostí,
n. o.

Chcem, ale sám to
nedokážem!

Projekt je zameraný na prevenciu závislostí u detí a mládeže, na
prácu s deťmi zo závislých rodín a na prácu s dospelými, ktorí sa
usilujú riešiť svoju závislosť a spoluzávislosť.

20,26 €

DK18_07

Združenie občanov
miest a obcí
Slovenska

Vzdelávanie k
občianskym právam
v samospráve

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa snaží zlepšovať
verejnú kontrolu poskytovaním odbornej pomoci, vzdelávaním
aktivistov, občanov a poslancov zastupiteľstiev priamo v mestách
a obciach, kde dochádza k mareniu verejnej moci.

222,65 €

DK18_08

Občianske združenie
Misia mladých

Sebestačné oravské
rodiny

OZ Misia mladých učí sebestačnosti rodiny v oravskom regióne,
ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných
ťažkostiach.

489,09 €

DK18_09

Autistické centrum
Andreas

Pre rodičov bez
rodičov

Cieľom projektu je zrealizovanie "víkendových pobytov" pre deti
s autizmom.

854,29 €

DK18_10

Divadlo bez domova

Divadlo bez domova

Pravidelne, obvykle aspoň raz mesačne, hrajú ľudia bez domova,
ľudia s telesným postihnutím a iní ľudia na "okraji" svoje
divadelné predstavenia.

28,50 €

DK18_11

Vstúpte, n. o.

Strecha pre Vecičky
s Dušou

Strecha pre Vecičky s Dušou je projekt zameraný na podporu
činnosti klientov v chránenej dielni a v rehabilitačnom stredisku
Vstúpte, n.o. v Malackách

607,68 €

DK18_12

Stopy snov

Lákajú ich svetlá
reflektorov

Stopy snov je občianske združenie, ktoré cez svoje programy
podporuje dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. V súčasnosti majú Stopy snov 3 línie – Divadlo, Vzdelávanie a Osveta.

118,50 €

DK18_13

NepocujuceDieta.sk

Nepočujem, ale
rozprávať môžem

Správa vzdelávaco-komunitného portálu, rodičovskej poradne,
osvetovo-komunitných stretnutí a tvorba príručky pre rodičov s
nepočujúcimi deťmi.

1 960,41 €

DK18_14

Návrat, občianske
združenie

4500 opustených
detí chce vyrastať
v rodine

Združenie Návrat im dlhodobo pomáha nachádzať adoptívne
mamy a otcov, pestúnske rodiny alebo zachraňuje rodiny v kríze.

2 139,04 €

DK18_15

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

Nezabúdame na
zdravotne znevýhodnené deti

Dom Nezábudka denne navštevuje 44 detí a mladých s ťažkým
zdravotným znevýhodnením. Poskytuje vzdelávanie a výchovu
formou terapií so špeciálnym a liečebným pedagógom, vychovávateľkou, logopedickú pomoc.

1 308,79 €

DK18_17

Ulita

Sídlisko je naše
ihrisko

Ulita dopĺňa v Kopčanoch chýbajúce voľnočasové a poradenské
služby. Prebiehajú pravidelné klubové aktivity, výlety a terénna
sociálna práca zameraná na deti a mladých ľudí, ktorí trávia čas
vonku na sídlisku.

744,50 €

DK18_18

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev
ako dar

Susedská pomoc
Ukrajine

Najnevyhnutnejšie materiálne veci ( jedlo, oblečenie, hygienické
potreby, prikrývky, lieky), či istota dlhodobejšieho vhodného
bývania a životnej perspektívy pre rodiny z Ukrajiny (Doneck,
Luhansk) a rodiny z Krymu.

4 231,67 €

DK18_19

Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko,
ale chcú byť ako
iné deti

Pomoc malým pacientom s kardiologickým ochorením – dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje im už 20 rokov spríjemňujú život.

133,78 €

DK18_20

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka- história
"na vlastnej koži"

Myšlienkou projektu Katarínka je záchrana historickej pamiatky
prácou nadšených mladých dobrovoľníkov, obnova ducha miesta
a poskladanie dávnych historických udalostí.

764,44 €

DK18_21

Centrum Slniečko,
n.o.

Naordinujme hru
deťom bez lásky

Centrum Slniečko, n. o. dlhodobo poskytuje služby týraným
a zneužívaným deťom a orientuje sa na terapie hravou formou.

688,63 €

2 405,40 €
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41,18 €

DK18_22

Liga proti rakovine

Onkoporadňa (nielen
pre onkologických
pacientov)

Prevádzka bezplatnej onkoporadne zameranej na otázky súvisiace s onkologickou diagnózou, v oblasti výživy a sociálo-právne
a psychologické poradenstvo. V Onkoporadni sú pre pacientov,
ich blízkych a širokú verejnosť každý deň k dispozícii odborníci z
rôznych oblastí.

DK18_23

VIA IURIS

Štrngám za zmenu

Vytváranie tlaku, aby boli záväzky pol. strán pretavené do praxe.
Zapájame sa do legislatívnych procesov, rokujeme s ministerstvami a presadzujeme návrhy našich opatrení.

330,60 €

DK18_24

Maják n.o.

Darujme hluchoslepým farebný život

Kreatívna tvorba unikátnych obrazov a ich prezentácia širšej verejnosti spolu s brožúrkami a diskusiou počas vernisáže s cieľom
zvýšiť povedomie spoločnosti o hluchoslepote.

78,68 €

DK18_25

PLAMIENOK n.o.

Darujme rodinám
stratené Slnko

Rodičia i deti majú možnosť v bezpečnom prostredí pochopenia
a podpory vyjadriť svoj smútok a opäť nájsť stratenú radosť.

1 264,93 €

DK18_26

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Integra

Chcem byť v obraze

Projekt "Chcem byť v obraze" je zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mladých dospelých s ťažkým
zdravotným znevýhodnením prostredníctvom interaktívneho
príslušenstva.

59,39 €

DK18_27

kRaj

Včelia kRajina

Projekt zážitkovou formou vzdeláva verejnosť o význame včiel
a opeľovačov, poukazujeme na krehké vzťahy v prírode na
ktorých sme závislí.

DK18_28

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom
na prsty

Analýza dát z verejných zdrojov pomáha odhaľovať možné
zneužívanie právomoci zo strany verejných činiteľov.

DK18_29

Depaul Slovensko,
n.o.

Raňajky a čistá
bielizeň pre ľudí bez
domova

Pre ľudí bez domova v Bratislave prevádzkuje organizácia Depaul
Slovensko nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých.

DK18_30

Občianske združenie
Barlička

Ihrisko pre všetky
deti

Prevádzka školy, denné centra, podporované zamestnávanie a
bývanie pre väčšiu samostatnosť ľudí s postihnutím.

DK18_31

Centrum MEMORY
n.o.

Alzheimerspace špeciálny priestor
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou

Pomoc ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. V
Bratislave prevádzkuje špecializované zariadenie, ktoré poskytuje
pomoc pacientom a ich príbuzným formou špeciálneho denného
pobytu a prevenciu voči demencii prostredníctvom tréningov
pamäti.

DK18_32

Bratislavské regionálne ochranárske
združenie

Adoptujte si kozy a
zachráňte orchidey

Cieľom je obnoviť vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti. Zabezpečíme
kozám na Devínskej Kobyle a hrade Devín krmivo na zimu,
postavíme im nový prístrešok a kŕmidlo, ale hlavne budeme
môcť rozšíriť pastvu na nové lokality.

441,80 €

DK18_33

Liga za ľudské práva

Dajme šancu
utečencom

Pomoc tým, pre ktorých sa cieľovou krajinou stalo práve Slovensko, ktorí tu o azyl požiadali a dúfajú v kladné rozhodnutie, ako aj
tým, ktorí sa ho dočkali.

702,01 €

DK18_34

IPčko

Online psychologická
pomoc

Internetová poradňa IPčko.sk poskytuje mladým ľuďom možnosť
hovoriť o svojich náročných životných okolnostiach, traumách, či
duševných problémoch zadarmo v anonymnom prostredí, kde sú
mladí ochotnejší zveriť sa.

8 906,84 €

DK18_35

Deti Afriky SK

Deti Afriky

Zlepšenie vzdelávania a rozvoj všestranne orientovaných aktivít s
cieľom pomôcť študentom v Tanzánii viesť plnohodnotný život a
vedieť sa zaradiť do spoločnosti.

450,65 €

DK18_36

Občianske združenie
Všestranko o.z.

Les nie je smetisko

Projekt "Les nie je smetisko" realizuje OZ Všestranko s cieľom
informovať širokú verejnosti o čase rozkladu rôznych látok v prírode a zabezpečiť tak zlepšenie povedomia verejnosti o stave
prírody, hrozbách jej devastovania a nevyhnutnosti jej ochrany.

150,00 €

DK18_37

NepocujuceDieta.sk

Máme dieťa s
poruchou sluchu

Správa vzdelávaco-komunitného portálu, rodičovskej poradne,
osvetovo-komunitných stretnutí a tvorba príručky pre rodičov s
nepočujúcimi deťmi.

531,98 €
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376,20 €

1 919,14 €

50,18 €

1 055,43 €
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359,68 €

DK18_38

Prosocia

S nami nie ste sami

Hlavným zameraním je poskytovanie opatrovateľskej služby
ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby v domácom prostredí, a
zároveň pomoc a rozvoj ľudí pracujúcich so skupinami obyvateľstva v sociálne nepriaznivej situácii.

DK18_39

Človek v ohrození

Známky pre lepšiu
budúcnosť

Cieľom projektu je zlepšovanie školského prospechu detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia, zvyšovanie ich motivácie
k ďalšiemu štúdiu a pedagogizácia domáceho prostredia a
zvyšovanie kompetencií ich rodičov.

835,14 €

DK18_40

SMILE,n.o.

POMÁHAME S
ÚSMEVOM

Projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM je iniciatívou rodičov, ktorých
deti prešli trasnplantáciou kostnej drene.

19,00 €

DK18_41

Divé maky, o.z.

Šanca pre talentované rómske deti

Poskytovanie konkrétnej individuálnej starostlivosti rómskym
deťom zo sociálne slabých rodín s výnimočným talentom a
motiváciou niečo v živote dosiahnuť cez štipendijný program a
vzdelávacie pobyty.

983,74 €

DK18_42

Asociácia horských
záchranárov

LUCAS - záchranca
života

Zakúpenie prístroja LUCAS, ktorý podstatne zvyšuje percentuálnu
úspešnosť pri srdcvovom zlyhaní a skvalitnenie práce horských
záchranárov.

3 105,55 €

DK18_43

Od emócií k poznaniu, n.o.

Akadémia kritického
myslenia

Vytvárame a rozvíjame inovatívne nástroje, ktoré pomáhajú
študentom, učiteľom, budúcim profesionálom, zamestnávateľom,
biznismenom, novinárom a politikom ce emócie prežiť, poznať a
porozumieť potreby a problémy ľudí s prekážkami v spoločnosti.

245,59 €

DK18_44

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

Celoročná práca so stredoškoláčkami ale i staršími ženami, s
cieľom zlepšiť ich IT zručnosti. Prezentovať im možnosti, ktoré im
práca v IT ponúka a odstrániť negatívne stereotypy.

312,86 €

DK18_45

Amnesty International, Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ
KNIŽKU A BÚRAJ
PREDSUDKY

Búranie predsudkov medzi mladými ľuďmi prostredníctvom
osobnej skúsenosti a prednášok "živých knižiek".

117,91 €

DK18_46

OZ Púpava

Pripravme domovákov do života

Priama pomoc mladým po opustení detského domova v Kolárove.

DK18_47

Proti prúdu

Nosiči batožín Nota
Bene

Zamestnanie motivovaných predajcov Nota bene ako nosičov
batožín na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

729,91 €

964,12 €

96,26 €

99,75 €

DK18_49

Stará Jedáleň

Stará Jedáleň

Stará Jedáleň a jej tím 10 dobrovoľníkov si dali za cieľ vybudovať
a na jar 2019 otvoriť na sídlisku v Rači komunitné centrum pre
deti a mladých. Unikátnosť Starej Jedálne bude spočívať v tom,
že jej služby budú prístupné deťom na sídlisku na tzv. nízkoprahových princípoch.

DK18_50

OZ Vagus

Domov je viac ako
dvere a pár stien

Pomoc ľuďom bez domova priamo v teréne prostredníctvom tzv.
streetworku.

DK18_52

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev
ako dar

Dorka Bags

Prevádzka šiacej dielne v Dorka centre v Košiciach, ktorá
zamestnáva ženy v núdzi.

DK18_53

Cesta von

Omama

Rozvíjame potenciál, vedomosti, zručnosti a postoje sociálne
odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali
zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne
zdroje.

DK18_54

Dobry pastier

Nemocnica chudobnych

Vybudovanie "nemocnice", ktorá bude slúžiť najmä starím a
chorím ľuďom bez dostatočných prostriedkov na lekársku a
sociálnu starostlivosť.

DM17_08

Nikolka Pešková

Zdravotnícky materiál a pomôcky

Finančná podpora, vďaka ktorej sa podarilo napomôcť k zlepšeniu
zdravotného stavu ťažko chorej Nikolky, tým, že jej mohla byť
poskytnutá kvalitnejšia zdravotná starostlivosť.

50,00 €

DM17_12

Mária Fügediová

Rekreačný pobyt
s manželom a s
dcérkou

Vďaka finančnej podpore, z ktorej bol uhradený pobyt pri mori,
si mohla rodina pani Márie ísť oddýchnuť a načerpať nové sily
a prísť na iné myšlienky, nakoľko pani pravidelne absolvuje
chemoterapie.

50,00 €

147,06 €

13 764,08 €

1 962,73 €
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50,00 €

DM17_13

Andrea Kučeríková

Podpora pre Táničku

Vďaka grantu bola poskytnutá finančná pomoc na kúpu zdvíhacej
plošiny pre maloletú Táničku, ktorá pre telesné postihnutie
potrebuje neustálu zdravotnú starostlivosť.

DM17_18

Marián Vrábel ML.

pomoc rodine v
núdzi

Dofinancovanie nákladov kúpy auta na uľahčenie mobility matke,
ktorá sa sama stará o ťažko zdravotne postihnutého synčeka,
pripútaného na vozíku.

50,00 €

DM17_21

Katarína Holbayová

Liečba pre Dominika

Z grantu bol uskutočnený nákup rôznych výživových doplnkov,
liečba, alebo cestovné náklady súvisiace s prepravou na
rehabilitácie.

49,50 €

DM17_28

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Mestské včely Mestá pre opeľovače

V rámci projektu boli podporené aktivity na zvýšenie povedomia
a vzdelávania v oblasti včelárčenia. Nadviazala sa spolupráca s TU
vo ZV v rámci spoločných vzdelávacích projektov.

400,00 €

DM18_01

Jana Snaková

Pomoc s bývaním

Grant pomohol osobe, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
Vďaka nemu si bola schopná zaplatiť dočasné ubytovanie v
Bratislave, kde nikoho nepozná.

400,00 €

DM18_02

Lucia Repová

Pomoc rodine po
požiari

Finančná pomoc rodine, ktorá po požiari prišla o strechu nad hlavou. Prostriedky boli použité na nákup materiálu pri rekonštrukcii
zhoreného domu.

500,00 €

DM18_03

CEEV Živica

Zelená škola

Prínosom projektu bolo naplňanie environmentálnych aktivít
na zíženie ekostôp škôl - navštevovali sa školy, vznikla nová
metodická príručka, prebehli kurzy pre učiteľov.

8 000,00 €

DM18_04

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Mestské včely mestá pre opeľovače

Prínosom projektu bolo zvýšiť kvalitu verejných priestorov a
podporiť diverzitu zelene, osadili sa interaktívne exponáty,
uskutočnila sa konferencia a exkurzia do Brna.

18 900,00 €

DM18_05

Lucia Magušinová

Oxygenoterapia pre
Lucku

Finančná pomoc bola použitá na hyperbarickú oxygenoterapiu.
Liečba prispela k zlepšeniu zdravotného stavu žiadateľky, ktorá v
minulosti prekonala mozgovú mŕtvicu a má ešte 3 iné diagnózy.

500,00 €

DM18_06

Andrea Maxianová

Liečba pre Adamka

Vďaka podpore sa Adamkovi zlepšil postoj, chôdza a stabilita.
Finančná pomoc bola využitá tiež na logopedické terapie, kde sa
učil porozumeniu, výdrži, sústredeniu a očnému kontaktu.

500,00 €

DM18_07

IVETA KOVACIKOVA

REHABILITACIE PRE
MARTINKA

Finančné prostriedky boli použité na 2 týždňový rehabilitačný
pobyt pre zdravotne ťažko postihnutého syna (DMO), vďaka
ktorému sa mu jeho zdravotná situácia zlepšuje.

500,00 €

DM18_08

Veronika Ďurinová

rekondičný pobyt
v kúpeľoch pre Veroniku

Vďaka finančnej podpore mohla Veronika absolvovať rekondičný
pobyt v kúpeľoch, ktorý jej zmiernil bolesti nôh a Veronika je
šťastnejšia.

500,00 €

DM18_09

Anna

Delfínoterapia pre
Sárinku

Delfínoterapia pomohla zdravotne znevýhodnenej Sáre pri pohybových aktivitách,psychickej pohode a s problémami s dýchaním.

250,00 €

DM18_10

Anna

Delfínoterapia pre
Zuzanku

Delfínoterapia pomohla Zuzanke, ktorá trpí stredne ťažkou
mentálnou retardáciou, po mentálnej aj fyzickej stránke.

250,00 €

DM18_11

Andrea Plachá

rehabilitácie pre
Tommyho

Poskytnutý grant bol použitý na rehabilitačný pobyt v Ostrave,
vďaka ktorému sa Tommymu zlepšuje správne držanie tela aj
chôdza.

500,00 €

DM18_12

Vendelín Jóčik

Kúpa ortopedickej
matrace

Finančné prostriedky boli použité na kúpu ortopedického matraca, ktorý výrazne zlepšil zdravotný stav imobilného a zdravotne
ťažko postihnutého človeka.

500,00 €

DM18_13

Bianka Zigová

Liečba pre Simonku

Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu, ktorá je nevyhnutná pre postupné zlepšovanie Simonkinho zdravotného stavu.

500,00 €

DM18_14

anna Schwartzova

Pomoc pre Jakubka

Finančná podpora bola využitá na terapeutický camp zameraný
na psychosomatiku a rehabilitáciu. Jakubovi pomohol po fyzickej
aj psychickej stránke.

500,00 €

DM18_15

Lenka Srnanská

Rehabilitačný pobyt
v ADELI

Vďaka podpore Lenka absolvovala svoj prvý rehabilitačný pobyt
v ADELI, vďaka ktorému sa zlepšilo držanie tela, celkovej
hybnosti a menšej stuhnutosti jednotlivých svalov.

500,00 €
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DM18_16

Zuzana Pjechová

Bicykel pre Martinka

Vďaka podpore bol zakúpený špeciálny bicykel pre ZŤP dieťa,
vďaka ktorému nielen posilňuje svalstvo, ale sa aj integruje
s rovesníkmi a zmysluplne trávi čas vonku.

DM18_17

Jana Kvasnová

Rehabilitačný pobyt
pre Mateja.

Vďaka podpore Matej absolvoval dvojtýždňový intenzívny
program s využitím metódy TheraSuit, vďaka čomu došlo
k čiastočnému uvoľneniu spazmov na dolných končatinách.

500,00 €

DM18_18

Andrea Bilková

Liečba pre Lilianku

Vďaka podpore Lilianka absolvovala dvojtýždňovú intenzívnu
terapiu formou TheraSuit. Cvičene jej pomáha nielen po fyzickej,
ale aj po psychickej stránke.

450,00 €

DM18_19

Veronika Miháliková

Pomoc pre Sofiu
a jej sluch

Prínosom projektu bolo zakúpene náhradných dielov na kochleárny implantát.

450,00 €

DM18_20

Ivana Němcová

Terapie pre Ninku
a Šimona

Prínosom projektu bolo zlepšiť prostredníctvom cvičení psychomotorický vývin u detí a vďaka výživovým doplnkom sa vedia
deti aj lepšie sústrediť.

450,00 €

DM18_21

Kristina Vašková

Liečba pre Alexika

Prínosom projektu bolo zabezpečiť rehabilitácie v centre,
čo napomáhajú k spevneniu chrbta u Alexa.

450,00 €

DM18_22

Adriana Sukovska

Pomoc pre Ninku

Vďaka podpore použitej na rehabilitácie, biofeedback a zmyslovú
terapiu v centre Svetielko sa Ninke zlepšilo držanie tela, stability
a koordinácie.

500,00 €

DM18_23

Mgr. Viera Adamcová

individuálna podpora

Poskytnuté peňažné prostriedky boli využiité na právne poradenstvo a právne služby pre zamestnankyňu firmy, ktorá sa ocitla
v ťažkej životnej situácii.

400,00 €

DM18_24

CEEV Živica

Environmentálni
experti

Vďaka projektu absolvujú učitelia odborný kurz, kde získajú
zručnosti pre prácu so žiakmi na úrovni rovesníckeho vzdelávania
a odborné znalosti v environmentálnych témach.

5 402,22 €

DZ2018/400
(Billa)

Asociácia Divadelná
Nitra

DARUJEM TI TULIPÁN
- integračné tvorivé
aktivity pre zrakovo
postihnuté deti

Spolupráca pri realizovaní aktivít Billa - asistent nákupu

500,00 €

DZ2018/401
(G3.0)

Creative Industry
Košice, n.o.

Eskalator

Cestovný grant - prezentácia finalistu na podujatí
Cena Generácia 3.0

172,46 €

DZ2018/402
(MO)

Ultrazvukový prístroj
MyLabSix

Ústredná vojenská
nemocnica SNP
Ružomberok - fakultná nemocnica

Z prostriedkov Nadačného fondu Mobis bol zakúpený ultrazvukový prístroj MyLabSix pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP
Ružomberok.

DZ2018/403
(DK)

Sote ICT

Sote Innovation Fair
2018

Nákup cien pre víťazné startupy a úhradu cestovných nákladov
porotcov. Zúčastnilo sa ho 21 startupov žiakov zo Sote ICT klubov.

DZ2018/404
(FPTS)

Nadácia otvorenej
spoločnosti

Fond investigatívnej
žurnalistiky

Podpora rozvoja investigatívnej žurnalistiky

EMB17_003

Uni2010, o.z.

iNOVEum 2017-2018

iNOVEum je program rozvoja podnikavosti stredoškolákov v
spišskom regióne.

EMB18_004

Uni2010

Inoveum - Jesenný
camp

Jesenný camp pre absolventov inkubačného programi iNOVEum.

EMB18_005

Uni2010

Inoveum III

Program iNOVEum nachádza šikovné mozgy v regióne Spiša
a pomáha rozbehnúť ich nápady.

12 200,00 €

EMB18_006

Inštitút hokejových
štúdií

Spiš Indians- hokejový výstroj pre
najmenšie deti

Vďaka projektu bolo nakúpené vybavenie žiakov základnými
pomôckami - helmami s mriežkou a rukavicami, a môže tak
trénovať viac detí z okolia Levoče.

4 187,80 €

EMB18_01

Ladislav Dzurilla

Chargechess

Vďaka projektu si študenti strednej školy mohli vyskúšať "rozbehnúť" svoj vlastný podnikateľský nápad - Chargechess - edícia
šachovej hry so zberateľským zameraním.

500,00 €

30 000,00 €

680,07 €
5 000,00 €
11 900,00 €
3 000,00 €

182,05 €
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EMB18_03

Silvia Ogurčáková

M&M Delivery

Vďaka projektu mohli študentky zo Spišskej Novej Vsi rozbehnúť
svoj prvý podnikateľský nápad - doručovaciu službu, pracovať na
ňom a zúčastniť sa finále programu Inoveum v roku 2018.

EMB18_04

Ing. Erich Chovan

WO2TER

Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského
nápadu - výroby fľaše na vodu obohatenú o kyslík.

205,61 €

EMB18_06

Slávka Vannel

TheGuard

Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského
projektu - návrh bezpečnostnej peňaženky pre ženy.

229,19 €

EMB18_07

Vlasta Pechová

TREND VIEWER

Vďaka projektu sa podarilo v úvodnej fáze rozbehnúť študentský
nápad na aplikáciu "robota", ktorý behá po internete a hľadá
najvýhodnejšie ceny oblečenia, ktoré človek zadá.

250,00 €

EMB18_08

Inštitút hokejových
štúdií

Hokejový klub Spiš
Indians, občianske
združenie

Vďaka projektu sa zvýšil počet malých hokejistov a boli zrealizované viaceré aktivity klubu pre deti z Levoče a okolia. Zhruba 200
detí sa naučilo korčuľovať.

EMB18_09

Michaela Marcinová

Lost&Found

Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského
podnikateľského nápadu - vytvorenie aplikácie, ktorá bude
prepojená s náramkami určená pre detské centrá a individuálne
osoby.

74,97 €

EMB18_10

Henrieta Rerková

Herný klub & turnaje

Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského
nápadu - herný virtuálny klub, ktorého súčasťou sú pravidelné
týždňové online turnaje.

189,34 €

EMB18_12

Volejbalový klub
Spišská Nová
Ves, o.z.

Výstroj a pomôcky
pre volejbal mládeže, organizovanie
volejbalového turnaja pre dospelých
neregistrovaných
hráčov

Vďaka podpore sa zlepšila úroveň tréningových a zápasových
prejavov detí a mládeže vo volejbale a zároveň im bolo poskytnuté nové, kvalitné materiálové vybavenie.

10 000,00 €

EMB18_13

Viktória Raffajová

Tentfest

Vďaka projektu sa pracovalo na podorbnom pláne na 3D vyobrazení tzv. člnostanu, ako víťazovi 1. ročníka programu Inoveum,
s podporou firmy Embraco.

2 600,00 €

EMB18_14

Henrieta Rerková

Gamia

Vďaka grantu mohli študenti pokračovať vo svojom podnikateľskom nápade - zrealizovať online platformu a súťaž pre hráčov
videohier spojenú s predajom prístupu.

2 000,00 €

EMB18_15

Michaela Marcinová

LAF

Vďaka grantu mali študenti možnosť pokračovať vo svojom podnikateľskom projekte - výrobe aplikácie prepojenej s náramkami,
ktoré je určená pre detské centrá
a individuálne osoby.

2 500,00 €

EMB18_16

Ladislav Dzurilla

Chargechess

ChargeChess je vhodný pre široké publikum a to aj pre
zberateľov, milovníkov spoločenských hier, military (vojenských)
nadšencov, obchody (so spoločenskými hrami, armyshopy,
Sahshe, darčekové obchody).

EMB18_17

Ing. Erich Chovan

wo2ter

Vďaka podpore tohto projektu skupina študentov zrealizovala
prvé podnikateľské kroky v inkubačnom programe Inoveum,
a vytvorila prototyp fľaše na vodu obohatenú kyslíkom s názvom
Wo2ter.

2 000,00 €

EMB18_18

Silvia Ogurčáková

M&M Delivery

V priebehu projektu sa študentky zoznámili so svetom podnikania vďaka programu Inoveum a vyskúšali si rozbehnúť vlastný
biznis - donáškovú službu MM delivery.

1 500,00 €

EMB18_19

GoStar, o.z.

Hviezdne líšky

Vďaka projektu mohol športový klub zabezpečiť materiálne
a technické prostriedky a zlepšiť kvalitu vzdelávania v rámci
tréningového procesu.

6 508,80 €

EMB18_20

Andrea Lengvarská

Plastňe

Prínosom projektu bolo šíriť povedomie o znečistení životného
prostredia plastmi, prostredníctvom projektu sa vyrobili bavlnené
vrecká so slovenskými motívmi.

2 750,00 €
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EMB18_21

Angélique Vannel

TheGuard 2

Dizajnová bezpečnostná peňaženka TheGuard vyniká technoligickými zariadeniami, ako sú napríklad gps zariadenie, powerbanka,
wifi hotspot.

FPTR17_01

Zoulus

Dolná Nitra - Transparentný región

Projekt vytvoril priestor na networking predstaviteľov samospráv
v obciach nitrianskeho regiónu a vytipovanie poslancov a aktivistov k pokračujúcej spolupráci pri spoločných aktivitách regiónu.

500,00 €

FpTS16_02

VIA IURIS

Systémové opatrenia
na skvalitnenie
inštitúcií právneho
štátu

Cieľom projektu je presadiť systémové, legislatívne opatrenia na
posilnenie nezávislej činnosti súdov, prokuratúry a polície, ktoré
zvýšia ich funkčnosť.

4 600,00 €

FPTS17_01

Združenie občanov
miest a obcí
Slovenska

Transparentná
samospráva

Zlepšenie odbornosti ľudí pracujúcich v obecnej samospráve
a zrealizovanie seminára Transparentná samospráva v Martine.

1 022,00 €

FPTS17_06

Aliancia Fair-play

Funkčný a kontrolovaný štát

Projekt umožnil AFP vyskúšať inovatívne prístupy vo watchdogu
a pri komunikácii s verejnosťou, vznikli rozsiahle publikované
materiály.

1 500,00 €

FPTS17_07

OZ Proti korupcii

Verejné zdroje v malých samosprávach

Z grantu združenie zorganizovalo osem verejných diskusií na
témy, ktoré sa týkali verejného života predovšetkým z oblasti
kontroly a správy verejných zdrojov a v rámci investigatívnej
práce a činnosti zverejnilo osem blogov.

1 050,00 €

FPTS17_08

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Transparentné
a efektívne nakladanie so štátnymi
nehnuteľnosťami

Vďaka podpore SGI realizoval výskum v oblasti efektívnosti
a transparentnosti nakladania so štátnymi nehnuteľnosťami
vybranými troma ministerstvami (MF SR, MH SR a MK SR).

1 520,00 €

FPTS18_01

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Politizácia miestnej
štátnej správy

Projekt "Politizácia miestnej štátnej správy" zmapoval, do akej
miery ovplyvňuje volebný cyklus personálne výmeny vedúcich
zamestnancov na úrovni miestnej štátnej správy.

15 264,00 €

FPTS18_02

VIA IURIS

Osobnosti na
ústavný súd

Via Iuris predsatvovala nštitúciám polície a súdom riešenia na
zvýšenie ich nezávislosti od politických vplyvov.

19 000,00 €

FPTS18_03

Transparency International Slovensko

Zodpovedný výkon
verejnej moci zvyšovanie verejnej
kontroly v kľúčových
oblastiach verejného
života

Boli monitorované 4 kľúčové oblasti- súdnictvo, infozákon, verejné obstarávanie a volebná kampaň (komunálne voľby).

19 000,00 €

FPTS18_04

Slovensko.Digital

Red Flags 2.0

Slovensko Digital v rámci projektu Red Flags 2 hodnotilo štátne IT
projekty, čím prispelo k väčšej transparentnosti.

19 000,00 €

FPTS18_05

Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy, INEKO

Otvorene o doprave
- veľké projekty pod
drobnohľadom

INEKO v rámci projektu dohliadala na veľké štátne zákazky v doprave, zvyšovala tlak na transparentnosť a znižovanie korupcie.

18 959,00 €

FPTS18_06

Dobrý úradník

Úradníci 2.0

Dobrý úradník sa aktívne zapájal do odborných diskusií, či už
prostredníctvom médii, diskusiami na vysokých školách a univerzitách, či aktívnym podieľaním sa na príprave Etického kódexu
pripravovaného Radou pre štátnu službu.

13 547,25 €

G3.017_01

SOVA - občianske
združenie na podporu
nadaných detí

ChemPlay - nadstavba

Grant bol opužitý na vytvorenie aplikácie ChemPlay, ktorá formou
hravého kvízu rozdeleného do levelov popularizuje chémiu.

1 000,00 €

Od emócií
k poznaniu,n.o.

Online živá knižnica
- inovatívny nástroj
na formovanie
kritického myslenia
u mládeže cez
osobný a online
storytelling

Prínosom projektu bolo šírenie a podpora portálu Online Živá
knižnica vo formálnom aj neformálom vzdelávaní na ZŠ, SŠ, VŠ.

1 000,00 €

G3.017_02

296,01 €
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G3.018_01

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy ŽIVICA

EDUpoint Zvolen

EDUpoint umožnil pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní,
učiteľov, zástupcov MVO.

G3.018_01

Slovenská debatná
asociácia

Rozvoj stredoškolského debatného
programu

Podporujeme kritické myslenie,
otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.

G3.018_02

Indícia, n.o.

G3.018_02

Základná škola

G3.018_03

Súkromná základná
škola, Kechnec 13

G3.018_03

Lepšia geografia, o.z.

Lepšia geografia

Občianske združenie Lepšia geografia spravuje metodický portál,
ktorý je určený učiteľom a študentom geografie.

13 000,00 €

G3.018_04

Uni2010, o.z.

Rozbehni sa!
Academy

Vytvorili sme Rozbehni sa! Academy na academy.rozbehnisa.sk.
Je to rýchlokurz začiatkov podnikania v 21. storočí.

13 000,00 €

G3.018_05

Turnaj mladých
fyzikov

Rozvoj Turnaja mladých fyzikov (TMF) a
Olympiády mladých
vedcov (IJSO)

V rámci navrhovaného projektu chceme dosiahnuť v oboch
aktivitách – TMF aj IJSO – zvýšenie ako kvantity v zmysle počtu
zapojených študentov, tak aj kvality v zmysle reprezentačných
výstupov.

13 000,00 €

G3.018_06

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy ŽIVICA

EDUpoint Zvolen
2018

Projekt Komenského inštitútu a Generácie 3.0, ktorého cieľom je
podporovať, spájať a vzdelávať aktívnych učiteľov zo stredoslovenského regiónu.

GEN18_01

Únia materských
centier

The Human Safety
Net - Učenie pre
život

Projekt pomáha vzdelávať Montessori metódou deti zo SZP
v období od 0 - 5 rokov v 6 MC/RC na Slovensku.

HWL18_01

Slovenská technická
univerzita v Bratislave, pracovisko
Stavebná fakulta STU

Optimalizácia parametrov vykurovacej
sústavy pri výrobe a
distribúcii tepla

Z projektu bolo realizované praktické vzdelávanie a príprava na
zamestnanie pre 50 študentov Stavebnej fakulty STU.

HWL18_02

Občianske združenie
Milan Štefánik

Dúha v srdci 2018

Prostriedky boli použité na spolufinancovanie benefičného podujatia Osmidiv pre mentálne a zdravotne postihnuté deti.

JC17_1

Nadácia Cvernovka

Mobilita v kreatívnom centre- Výťah
do mamičkovského
coworkingu

Projekt Mobility v Kreatívnom centre umožnil Nadácii Cvernovka
zabezpečiť ľahkú dostupnosť do centra vďaka inštalácií výťahu.

4 894,53 €

JC18_01

Nadácia Cvernovka

Dajme šancu

Projekt "Dajme šancu" Nadácie Cvernovka umožnil piatim
sociálne znevýhodneným ľudom priamo a desiatim nepriamo
naštartovať zásadnú zmenu životného štýlu.

7 000,00 €

JC18_02

PLAMIENOK n.o.

Čarovná záhrada Letný terapeutický
tábor pre deti
a mladých po strate
blízkeho

57 detí po strate blízkeho vďaka táboru Čarovná záhrada organizácie Plamienok malo možnosť poznávať čarovný svet záhrad a
absolvovať tak potrebný terapeutický proces.

5 000,00 €

JC18_03

Nadácia pre deti
Slovenska

Život mladých pod
kontrolou - Škola
rodinných financií v
detských domovoch

Projekt NDS Život mladých pod kontrolou priniesol zmysluplné
vzdelávanie pracovníkov a detí detských domovov v oblasti
sociálno-finančnej gramotnosti.

Našim cieľom je podpora učiteľov, riaditeľov a zriaďovateľov pri
budovaní lepšieho vzdelávania.
Reflexia slobody
a zodpovednosti

Projekt ponúka dopracovanie, rozvoj a implementáciu modelu
cesty inkluzívneho vzdelávania základnej školy smerom k ďalším
základným školám a sieťovaniu v rámci lokálnej úrovne Starého
mesta v Bratislave.
Cieľom projektu zrealizovať sériu rôznorodých "vzdelávaní" pre
učiteľov.

JCZGP18_03

Vladimir Kluka

Hope4us

Peniaze by boli pouzite na neurorehabilitacny pobyt.

JCZGP18_04

Janka Šimovičová

Liečba pre Janku

"Finančná podpora pre absolvovanie kúpeľnej liečby."

Giovanni Conticello

Rehabilitation for
Giovanni

Príspevok pre muža, ktorý prekonal mozgovú príhodu v marci
2018, ktorá paralyzovala jeho celu pravú stranu.

JCZGP18_05
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3 381,31 €

13 000,00 €

5 373,00 €

13 000,00 €

5 400,00 €

4 374,00 €

37 901,70 €

1 597,72 €

222,26 €

25 000,00 €

2 700,00 €
634,50 €
1 350,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

JCZGP18_06

Eva Szalayová

Zdravá životospráva
pri bezlaktózovej
diéte a osteoporóze

JCZGP18_2

Janka Šimovičová

Kúpeľná liečba pre
Janku

Vďaka projektu JCI Cares mohol zamestnanec podporiť svoju
matku, ktorej sa vďaka návšteve kúpeľov výrazne zlepšil zdravotný stav.

680,00 €

JLRZGP18_01

Obec Nová Ves nad
Žitavou

Ak sa hýbu detičky,
hýbte sa aj mamičky
a babičky.

Vďaka projektu vznikol pre obyvateľov obce priestor, kde môžu
aktívne stráviť voľný čas pohybovými aktivitami.

900,00 €

JLRZGP18_02

Spoločnosť Zlatý vek
Nitra, o.z.

Zlaté ruky

"Prevažnú väčšinu našich pacientov tvoria seniori s ťažkou
demenciou, organickým psychosyndrómom ťažkého stupňa alebo
Alzheimerovou chorobou."

900,00 €

JLRZGP18_03

Občianske združenie
"očkári"

Senzorický raj

OZ očkári vybavili senzorickú miestnosť pre deti so zrakovým
znevýhodnením v MŠ v Nitre, ktorá pomôže 25 znevýhodneným
deťom.

900,00 €

JLRZGP18_04

Mgr. Emília Domanová

Raňajky v tráve

Už po šiestykrát organizujeme Raňajky v tráve, piknik pri dražovskom kostolíku, ten je významnou kultúrnou pamiatkou,
a prostredníctvom tejto akcie ho chceme propagovať.

900,00 €

JLRZGP18_05

Obec Bádice

Detské ihrisko v
Bádiciach

Vďaka projektu vzniklo v obci Bádice posedenie pri novovysadených stromoch a vďaka basketbalovému košu tiež príležitosť
športovať.

1 000,00 €

JLRZGP18_06

Združenie STORM

Leto s CIRKUSom

Projekt zabezpečil atraktívny program pre komunitu na nitrianskom sídlisku Klokočina.

900,00 €

JLRZGP18_07

Spolok oživenej
histórie Milites
Nobiles

Dobový tábor

Konkrétnym cieľom projektu je zadováženie si materiálu na
výrobu dobových stanových objektov, ktoré budú slúžiť ako
nocľaháreň a rekreačná zóna pre členov občianskeho združenia.

900,00 €

JLRZGP18_08

ŠK karate Kachi
Nitra, o.z.

Organizácia turnaja
karate pre deti a
mládež

Organizácia seminára s významnou osobnosťou svetového karate
spojená s organizáciou turnaja karate pre deti a mládež.

900,00 €

JLRZGP18_09

Rodičovské združenie
pri Mš

Rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu u
detí v Mš

Vybudovaním dreveného prístrešku a ozdobných vysiacich
kvetináčov s bylinkami na školskom dvore chceme u detí docieliť
aktivitami a hrovým učením rozvoj enviromentálneho
a prosociálneho cítenia.

900,00 €

JLRZGP18_10

Združenie na záchranu stredovekého
architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH

Environmentálna
archeológia pre deti
a rodičov na hrade
Hrušov

Účastníci projektu sa v teoretickej a následne praktickej časti
oboznámili s archeobotanickými a archeozoologickým materiálom, preskúmali prírodné prostredie hradu Hrušov.

900,00 €

JLRZGP18_11

OZ Tenisová Akadémia Skalka

Tenisový festival
pohybu

Počas tenisového festivalu bude prebiehať prezentácia a ukážky
pohybových aktivít Tenisovej Akadémie Skalka na jednotlivých
stanovištiach.

900,00 €

JLRZGP18_12

Cuketa o.z.

záHRAda pod
čerešňou

Projekt vytvoril atraktívne prírodné prostredie uprostred mesta,
kde sa deti môžu nielen hrať, ale aj vzdelávať.

900,00 €

KO18_001

Nadácia pre deti
Slovenska

Deti v bezpečí

Nadácia pre deti Slovenska vďaka podpore zrealizovala
workshopy prostredníctvom ktorých sa im podarilo motivovať
30 organizácií.

KO18_002

Detský domov
"Svetluška"

Zábavou k učeniu,
hrou k pohode

Detský domov Svetluška si vďaka projektu zariadil terapeuticko vzdelávaciu miestnosť, ktorú deti využijú na učenie sa aj na relax.

1 386,05 €

KO18_003

Neinvestičný fond
Dráčik, n. f.

Pomáhame deťom

Detský domov v Prešove si vďaka projektu zakúpil špeciálne
rehabilitačné pomôcky pre viacnásobne postihnuté deti, ktoré sú
pravidelne rehabilitované.

1 386,05 €

KO18_004

Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a
prevencie

Zóna pohody

Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie
zrekonštruovalo čakáreň, v ktorej detičky nájdu aj didaktické
hračky.

1 386,00 €

Finančný príspevok za účelom zlepšenia zdravej životosprávy na
nákup zdravých, bezlaktózových produktov.

450,00 €

12 000,00 €
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Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

KO18_005

DeD Studienka

S Kooperatívou k
poznaniu

Vďaka projektu sa profesionálni rodičia z detského domova
Studienka zúčastnili vzdelávacieho pobytu, kde mali možnosť
supervízií aj terapie.

KO18_006

Detský domov
Sečovce

Cesta správnym
smerom

Vďaka projektu Cesta správnym smerom sa deti v detskom domove
v Sečovciach môžu vzdelávať v oblasti otázkach ľudských práv.

1 386,00 €

KO18_007

Detské centrum
Slovensko

Podpora profesionálnych náhradných
rodín Detského
centra Slovensko

Vďaka projektu Detské centrum Slovensko podporilo svoje
profesionálne rodiny prostredníctvom pomôcok potrebných pre
starostlivosť o detičky ako sú monitory dychu či elektropestúnky.

1 386,05 €

KO18_008

Spojená škola

Snoezelen

Spojená škola Gyulu Szaboa si vďaka projektu doplnila komponentny do multisenzoricej miestnosti Snoezelen, ktorá sa využíva
pri rôznych terapiách zdravotne znevýhodnených žiakov školy.

1 386,05 €

LEN18_01

Združenie za práva
zvierat, o.z.

Československý
kastračný program

V rámci projektu boli zakúpené pevné prepravné klietky na
prevoz odchytených a zachránených zvierat, vďaka čomu sa
zredukuje problém túlavých zvierat a zníži riziko šírenia chorôb.

LEN18_02

Spojená škola
Pezinok

Škôlka

Prínosom projektu bolo zakúpenie pomôcok do špeciáliálnej
materskej školy na zlepšenie edukačného procesu.

LI17_002

RC Stonožka

STO ruciciek, STO
noziciek skrasluje
STOnozku

Úprava interiéru Stonožky - maľovanie stien, dverí, radiátorov,
plotik okolo radiátora, vysprávky po búrani, maľovanie stoličiek.

LIDLPP17_5

Set prístrojov pre
novorodenecké
oddelenia

Nadácia Pontis

Set život udržujúcich prístrojov pre 42 novorodeneckých oddelení
po celom Slovensku.

LIDLPP18_002

Dobrovoľný hasičský
zbor mesta Hurbanovo

Pomoc hasičom

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo nakúpiť farby
a namaľovali sa brány a aj niektoré steny v priestoroch
hasičskej zbrojnice.

300,00 €

LIDLPP18_003

Občianske združenie
Zvieratkovosk

Dobrovolnícky
deň Lidl

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa vyrobiť nový koterec, vymaľovať koterec, doplniť štrk a vyvenčiť psíkov.

300,00 €

LIDLPP18_004

OZ TU SOM DOMA

Kolecko

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zlepšiť obslužnosť
minikaviarne KOLEČKO, vytvoriť výstavný priestor pre produkty
chránenej dielne.

200,00 €

LIDLPP18_005

OZ Strážni anjeli

Venčenie psíkov

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zakúpiť kvalitné
krmivo pre psíkov a rozšíriť sieť podporovateľov.

200,00 €

LIDLPP18_006

KASPIAN

Čisto a farebne
v Kaspiane

Novým náterom stropu v klube a odstránením nečistôt v ďalších
šiestich miestnostiach budovy sa celkovo podarilo zvýšiť atraktivitu priestorov klubu KASPIAN pre deti a mládež.

200,00 €

LIDLPP18_007

Michaela Struharňanská

Pomoc pri budovaní
nového útulku

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo spevniť 30 m plota
okolo výbehu pre zvieratá.

200,00 €

LIDLPP18_008

Jazdecko-rehabilitačné centrum
Lesan n.o.

Dobrovoľníci Lidl
2018

Výsledkom projektu je reálne opravená takmer celá posledná
strana ohradníka. Ohradník je v novom šate - nové stĺpy aj
horizontálne dosky.

200,00 €

LIDLPP18_009

Alžbetka n.o.

ALŽBETKA

Počas projektu nám dobrovoľníci z LIDL pomohli pri úprave
exteriéru aj interiéru v budove Alžbetka.

181,95 €

LIDLPP18_01

Nadácia Televízie
Markíza

Od začiatku v
dobrých rukách

Za každé predané balenie plienok zn. Lupilu venuje spoločnosť Lidl
Slovenská republika na pomoc rodinám s deťmi v núdzi 10 centov.

LIDLPP18_010

Malá farma Košice

Deň dobrovoľníctva
s LIDL

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo včas postaviť búdy pre
psíkov, ktorí by inak boli v zime vonku.

300,00 €

LIDLPP18_011

DORKA, n. o.
Centrum pre obnovu
rodiny Košice

Pekne a čisto

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zveľadiť priestory
zariadení, ktoré slúžia ako skladové priestory, vymaľovať bytovú
jednotku, vymaľovať rozvodovú skriňu pred zariadením a vyčistiť
okolie zariadenia.

284,50 €
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1 386,15 €

300,00 €

1 800,00 €

200,00 €

429 027,60 €

87 300,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

LIDLPP18_012

Špeciálna základná
škola s materskou
školou

LIDLPP18_013

Projekt

Popis

Výška grantu

Jeseň v škole

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať a upraviť
záhradu a tiež vymaľovať interiér zariadenia (chodby
a jednu triedu).

200,00 €

Imobilio občianske
združenie

podpora rehabilitácie v Imobiliu

"Vďaka dobrovoľníkom a grantu je dokončený finálny náter
zárubní, vysprávky podlahovej krytiny,čistiace práce po náteroch,
dokončené priestory rehabilitácie a startupov pre začatie
prevádzky rehabilitácie, vedy a výskumu."

200,00 €

LIDLPP18_014

Baseballový klub
Angels Trnava

Nový športový
Angels areál

Grant a dobrovoľníci pomohli k ďalšiemu napredovaniu dostavby
nového baseballového areálu.

200,00 €

MBF18_01

OZ DOMOV - DÚHA

Pomoc Bezpečnému
ženskému domu
DÚHA 2018

Vďaka podpore mohol OZ DOMOV - DÚHA pomôcť približne 25
klientkám - matkám s deťmi a poskytnúť im sociálne poradenstvo, terapiu a pocit bezpečia v krízovom období.

3 000,00 €

MBF18_02

Transparency International Slovensko

Za etickú a efektívnu
štátnu správu

Vďaka podpore mohla TIS v projekte Za etickú a efektívnu štátnu
správu vytvoriť záchrannú sieť vyše 700 firiem, ktoré zlepšia
šancu na zamestnanie úradníkom.

5 000,00 €

MBF18_03

Depaul Slovensko

Úpravy priestorov
nocľahárne pre ľudí
bez domova

Vďaka projektu mohla nízko-prahová nocľaháreň a útulok
sv. Vincenta de Paul zrealizovať menšie stavebné úpravy.

7 000,00 €

MBF18_04

Aliancia fair-play

Aktívna kontrola
fungovania inštitúcií,
Biela vrana

Vďaka podpore mohla Aliancia Fair-play vyšetrovať a analyzovať
procesy a podala tak 11 podnetov na kontroly, podnetov na
trestné stíhania, sťažností, odvolaní, rozkladov.

5 000,00 €

MBF18_05

Centrum rodiny n.o

Musíme si pomáhať

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkom sa podarilo dokončiť
novo-rekonštruované priestory Centra rodiny a zariadiť ich
vybavením.

5 000,00 €

MBF18_06

Depaul Slovensko

Mercedes Benz pre
ľudí bez domova

Vďaka finančnému grantu a práci takmer 50 dobrovoľníkov
sa podarilo realizovať rekonštrukčné práce.

12 346,60 €

MBF18_07

Imobilio

podpora rehabilitácie v Imobiliu

Práca dobrovoľníkov a poskytnutý grant pomohli pri prácach
potrebných na úspešnú kolaudáciu priestorov vzdelávacieho
centra pre ľudí so zdravotným postihnutím.

5 000,00 €

MBFVD18_01

Divadlo bez domova

AFA

Divadlo bez domova mohlo vďaka projektu AFA poskytnúť dramaterapiu pre 12 znevýhodnených hercov a herečiek.

5 000,00 €

MBFVD18_02

Občianske združenie
Odyseus

Bez strechy
k službám

V rámci projektu Bez strechy k službám mohol OZ Odyseus
pomôcť takmer 400 ľuďom užívajúcim drogy/pracujúcim
v sexbiznise, z toho odhadom približne 150 ľuďom bez
domova, a sprostredkovať im informácie pre riešenie ich situácie.

4 979,95 €

MBFVD18_03

RESOTY - Resocializačná komunita
Antona Srholca

Tvoríme bezpečný
domov

Resoty vďaka grantu mohli zbezpečniť prostredie pre 40 klientov
a vybaviť novú kontaktnú elektroinštaláciu, vypínače, lampy.

1 902,35 €

MBFVD18_04

KRESŤANIA V MESTE

Mobilný výdaj stravy
a mobilná ošetrovňa
pre ľudí bez domova

Vďaka podpore mohla organizácia Kresťania v meste v priebehu
vyše 6 mesiacov vydať ľuďom bez domova v Bratislave 2130
litrov výdatnej polievky počas 71 výdajov stravy priamo v teréne.

5 000,00 €

MBFVD18_05

Občianske združenie
Prima

Prima - sociálne
poradenstvo

Vďaka podpore OZ Prima každý mesiac sprostredkovalo poradenstvo a asistenciu minimálne 50 klientom (v niektorých mesiacoch
bolo klientov aj viac (najmä február a marec).

3 117,70 €

MO18_01

Športový klub
Valčianska dolina

Nákup športového
náradia pre deti a
mládež

Prínosom projektu bolo zlepšiť deťom techniku lyžovania,
aby sa vedeli lepšie pripraviť na preteky Slovenského pohára.

2 000,00 €

MO18_02

Občianske združenie
Asanka klub

Pohyb detí je
dôležitý

Prostriedky grantu volipoužité na kostýmové vybavenie pre mažoretky súboru Asanka klub na nadchádzajúcu súťažnú sezónu.

2 000,00 €

MO18_03

ŠK Gbeľany

Športom ku zdraviu

Prínosom projektu bolo zakúpenie tréningových pomôcok aby sa
zlepšil celý tréningový proces.

2 000,00 €

MO18_04

OŠK NEDEDZA

Všetky deti športujú

Udelený grant prispel k rozšíreniu a vylepšeniu materiálneho
vybavenia mládežníckych futbalových družstiev v obci Nededza.

2 000,00 €
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Grant bol použitý na výdavky spojené s organizáciou populárneho športového podujatia Žilinské blatíčko, ktoré tento rok zaujalo
500 pretekárov.

2 000,00 €

MO18_05

Preles

Detský beh, beh pre
telesne postihnutých
a beh pre dospelých
na Žilinskom blatíčku
2018

MO18_06

Asociácia rodín a
rodinných spoločenstiev na Slovensku

Vybavenie do
vnútornej telocvične
v Rodinkove

Prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie vybavenia
pre pohybové aktivity detí, čo má pozitívny prínos pri práci
dobrovoľníkov s deťmi.

1 998,00 €

MO18_07

Fakultná nemocnica
s poliklinikou v Žiline

Rozšírenie možností
psychoterapeutickej
práce na psychiatrickom oddelení FNsP
Žilina

Prínosom projektu bolo vybudovanie knižnicu psychoedukačne
orientovaných kníh, ktoré sú hospitalizovaným pacientom
k dispozícii.

1 774,09 €

MO18_08

Dobrovoľný hasičský
zbor Moškovec

Multifunkčná školiaca miestnosť

Prínosom projektu bolo vytvorenie multifunkčnej školiacej
miestnosti.

2 000,00 €

MO18_09

Obec Gbeľany

Hráme sa s dopravou

Prínosom projektu bolo oboznámiť deti pravidlami v cestnej
premávke, priblížila sa im práca aj záchranárov.

2 000,00 €

MO18_10

HOKEJBALOVÝ KLUB
HBC POVAŽSKÁ
BYSTRICA

podpora športu detí,
mládeže

Prínosom projektu bolo podporiť deti, ktoré nemajú financie na
nákup výstroje na hokej.

2 000,00 €

MO18_12

Základná škola s
materskou školou

V triedach krajšie
a kvalitnejšie

Finančné prostriedky grantu prispeli k zlepšeniu podmienok pre
vyučovanie nakúpením vybavenia pre dve triedy základnej školy.

2 000,00 €

MO18_13

Mažoretky EDIT
Staškov

VI. Open WORLD
Championship
Majorettes Sport

Prínosom projektu bolo zabezpečiť účasť na svetovom mažoretkovskom šampionáte, kde úspešne reprezentovali a získali
3 tituly.

2 000,00 €

MO18_14

Základná škola
s materskou školou
Čierne-Vyšný koniec

Knižničný fond

Grant bol použitý na rozvoj knižničného fondu školy v Čiernom-Vyšný koniec, čím prispel k rozvoju komunikačných zručností a rozšíreniu možností trávenia voľného času miestnych žiakov.

2 000,00 €

MO18_15

BIKEZA TEAM

downhill

Grant bol použitý na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia cyklistického klubu.

2 000,00 €

MO18_16

Olympijský klub
Turiec

Bavme sa pohybom

Na školskom dvore bola pre deti ZŠ a MŠ z prostriedkov grantu
vytvorená stabilná prekážková dráha.

2 000,00 €

MO18_17

ZŠ s MŠ Liesek

Cestujeme do
čarovnej záhrady

Celkovým prínosom bolo vybudovanie športovo-oddychovej časti
v záhrade, kde deti trávia svoj voľný čas.

2 000,00 €

MO18_18

Atletický odiel Sparta

dvojkridlove dvere
zateplene

Grant bol použitý na zlepšenie materiálneho vybavenia
a tréningových podmienok Atletického odielu Sparta.

1 970,00 €

MO18_19

Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť
Višňové

Sústredenie speváckeho zboru Višňové
+ Turie

Prínosom projektu bolo zvýšiť kvalitu speváckeho zboru,
prostredníctvom teambuildingu, nácvikov piesní, plánovanie
poločných aktivít a akcií.

1 996,50 €

MO18_20

Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Fačkov

Výmena vchodových
dverí

Príspevok bol použitý na výmenu dverí na budove farského
úradu Fačkov.

2 000,00 €

MO18_21

ZŠ Hany Zelinovej
Vrútky

Workout ihrisko

Prínosom projektu bolo kúpenie workoutovej preliezačky
s dopadovou plochou, aby sa mali kde deti venovať pohybovým
aktivitám.

2 000,00 €

MO18_22

Rodičovské združenie
pri Základnej škole
s materskou školou
J. V. Dolinského

Ihrisko pre
najmenších

Finančné prostriedky boli použité na nákup herných prvkov
novovybudovaného ihriska pre 140 detí materskej školy.

2 000,00 €

MO18_23

ZŠ Čierne - Ústredie

V zdravom tele
zdravý duch

Prínosom projektu bolo podporiť pohybové aktivity detí- futbal,
pohybové hry, ale zakúpené stroje používalí aj zamestnanci školy.

1 990,00 €

MO18_24

SPOSA KNM

Vytvorme v spoločnosti priestor aj pre
deti s autizmom

Vďaka projektu boli zakúpené materiál na výrobu komunikačných
osobných pasov a špeciálne komunikačné perá, ktoré slúžia na
zlepšenie komunikácie deťom trpiacim autizmom.

2 000,00 €
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MO18_25

FK Prípravka Rudina

Pohyb pre deti

Prostriedky grantu boli použité na materiálne zabezpečenie
futbalovej prípravky Rudina, ktorej sa zúčastňuje približne
40 detí z obce.

MO18_26

Občianské združenie
Zdravko

Krajšie pieskoviská

Finančné prostriedky z grantu boli použité na výrobu a montáž
obrúb pieskovísk, ktoré sú súčasťou školského dvora materskej
školy.

2 000,00 €

MO18_27

Obecný úrad Porúbka

Oddychová zóna
pre deti

Prínosom projektu bolo vytvoriť relaxačnú zónu pre deti, kde sa
hrali aj vzdelávali aj počas leta.

2 000,00 €

MO18_28

Spojená škola Belá

Nech môžeme dôstojne reprezentovať

Prostriedky grantu boli použité na zakúpenie 20 ks reprezentačných súprav pre žiakov reprezentujúcich školu vo futbale.

2 000,00 €

MO18_29

OZ Láska k tancu

Srdce v pohybe

Prínosom projektu bola podpora voľnočasových aktiviít u detí,
absolvovanie tanečného sústredenia, nacvičenie choreografiii,
vytvorenie kostýmov a tanečné vystúpenia.

1 958,00 €

MO18_30

OZ Lackovci

Tóny domova 2

Z projektu bola zrealizovaná zahraničná reprezentatívna cesta
a teambuilding kolektívu súboru Lackovci.

2 000,00 €

MO18_32

TJ SOKOL Žilina

Podpora kvalitného
a funkčného
tréningu

Prínosom projektu bol nákup kajakárskeho trenažéra pre skvalitnenie tréningov detí.

2 000,00 €

MO18_33

TJ JEDNOTA Bánová,
o.z.

Prípravka Bánová
v novom "šate"

Grant bol použitý na zakúpenie dresov pre mladých futbalistov
klubu v Bánovej.

2 000,00 €

MO18_34

Centrum včasnej
intervencie Žilina,
n.o.

Zdravé telo
odmalička

Grant bol použitý na projekt, ktorého cieľom bolo šíriť medzi
predškolákmi osvetu o nedostatkoch v držaní tela.

1 958,00 €

MO18_35

Súkromná základná
umelecká škola

Skvalitnenie umeleckého života v okrese
Tvrdošín

Prínosom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie v tanečnom
a výtvarnom odbore - zakúpili sa pomôcky na tvorenie.

1 950,00 €

MO18_36

OZ Kompostujme

Komunitné kompostovanie Žilina

Prínosom projektu bolo šírenie povedomia a vzdelávania o separovaní a kompostovaní, zrealizovali sa 2 workshopy, 3 prednášky,
grant sa využil na vytvorenie interaktívnej webovej stránky.

2 000,00 €

MO18_37

Turčianske šachové
centrum Martin

Šach spája generácie

Prínosom projektu bolo podporiť šachové krúžky na školách,
zvýšiť rozhodcovskú kvalifikáciu a zabezpečiť účasť na medzinárodnom turnaji.

2 000,00 €

MO18_38

CK BIKING Raková

PumpTrack Raková

Prínosom projektu bolo vytvoriť športovisko, skrášliť prostredie
a rozšíriť možnosti spoločenského a športového vyžitia v obci.

2 000,00 €

MO18_39

Materská škola

Oddych, pohyb,
zábava

Z prostriedkov grantu bola zakúpená lanová pyramída, ktorá
prispela k rozvoju pohybových zručností detí predškolského veku.

2 000,00 €

MO18_40

Mládežnícký
basketbalový klub
Victoria Žilina

VICTORIA CUP 2018

Prínosom projektu bolo zorganizovať medzinárodný turnaj žiakov
v basketbale, aby obnovili medzinárodný turnaj pre mládež a aj
skvalitnenie prípravy družstiev.

2 000,00 €

MO18_41

NsP Považská
Bystrica

Rekonštrukcia JIS
novorodeneckého
oddelenia

Prínosom projektu bolo zakúpenie mobilných vozíkov do JIS
novorodeneckého oddelenia v nemocnici, ktoré nahradili
nevyhovujúvi starý inventár.

2 000,00 €

MO18_42

Obec Fačkov

Vybavenie
počítačovej učebne
SINO ZEROclient v ZŠ
Fačkov

Grant bol použitý na nákup a inštaláciu komponentov počítačovej
učebne, čo prinieslo zlepšenie prístupu učiteľov ku žiakom
v triede, lepšiu komunikáciu a riadenie práce.

2 000,00 €

MO18_43

Obecný futbalový
klub Kotrčiná Lúčka

Deti a šport

Prínosom projektu bolo vylepšenie materiálno-technického vybavenia klubu prostredníctvom nákupu športového vybavenia.

2 000,00 €

MTR18_01

Inštitút cirkulárnej
ekonomiky, o.z.

Zero Waste koncept

Inštitút cirkulárnej ekonomiky zorganizoval edukačné aktivity pre
zamestnancov, spolupracovníkov a širšiu verejnosť pri nastavení
konceptu zero waste.

990,00 €

2 000,00 €
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MTR18_02

Nadácia Ekopolis

Stromy namiesto
letákov

Vďaka projektu boli v Bratislave, Zlatých Moriavciach a Michalovciach vysadené stromy, čo prispelo k skrášleniu areálov pre
širokú verejnosť.

MTR18_03

Cultura o.z.

FOOD FEST v parku
Trenčianske Teplice

Projekt zabezpečil kompletne kompostovateľný a pre životné
prostredie nezávadný jednorazový riad pre 6000 návštevníkov
gastro podujatia Food Fest v Trenčianskych Tepliciach.

3 897,83 €

MTR18_05

Cultura o.z.

Zero waste v gastronómii a domácnosti

Cieľom večerného podujatia Zero Waste v gastronómii a domácnosti je edukácia a zvýšenie povedomia o téme Zero Waste.

5 778,00 €

NM18_001

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, Bratislava IV

Aby plot opäť
živý bol

Vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov sa natrelo
100 metrov plotu v Centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.

NM18_002

Rákociho cesta

Veľká pomoc pre
4 malé hrady

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo pomôcť pri obnove
štyroch hradov v okolí Prešova.

450,00 €

NM18_003

Občianske združenie
Všestranko o.z.

Maľovanie kamenného múrika detského
ihriska - detská
tématika

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo skrášliť detské ihrisko.
26 dobrovoľníkov maľovalo ihrisko a dokreslilo herné prvky na
chodníky.

230,00 €

NM18_004

Strom života

Čistenie Malého
Dunaja 2018

Grant a usilovná práca dobrovoľníkov prispeli k vyčisteniu vôd
Malého Dunaja. Z vody vytiahli približne 7 kubických metrov
odpadu.

580,00 €

NM18_005

Baseballový klub
Angels Trnava

Dostavba žiackeho
areálu.

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo v športovo areáli
vyčistiť od buriny 5000m2 a dokončil sa plot o dĺžke 235 metrov.

450,00 €

NM18_006

Mesto Topoľčany

Revitalizácia
detských ihrísk
v Topoľčanoch

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
ošetriť detské ihriská a hracie prvky.

230,00 €

NM18_007

OZ DOMOV - DÚHA

Pomoc pre KS DÚHA
a BŽD DÚHA

Obnovili sa priestory krízového centra, a to za pomoci grantu
a usilvenej práce dobrovoľníkov.

450,00 €

NM18_009

Základná škola
Turnianska 10

Dokončenie náteru
plota

S pomocou grantu a préce dobrovoľníkov sa natrel 250 metrov
dlhý plot.

50,00 €

NM18_010

OZ Zámoček

Skôlkárske ihrisko
- miesto pre hru a
pohyb detí

Materská škôla Kuzmányho má ihrisko a záhradu určené pre hru
a pohyb detí a potešenie okoloidúcich.

20,00 €

NM18_011

KASPIAN

Čistý výhľad pre deti

S pomocou grantu a dobrovoľníkov sa umylo 47 okien a vytepoval sa koberec.

60,00 €

NM18_012

Dom sociálnych
služieb - MOST, n.o.

Maľovanie s MOSTákmi

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo upratať rehabilitačné
stredisko, umyť a presťahovať nábytok.

60,00 €

NM18_013

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Linzbothova 18

Čisté okná

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo upraviť dvor
materskej školy.

NM18_014

OZ VITUS

Osadenie pamätníka
židovskej komunity
v Rusovciach

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa upravilo okolie pamätníka
židovkej kultúry v Rusovciach, čím sa udržiava táto pamiatka pre
budúcich návštevníkov.

50,00 €

NM18_015

Zelený bicykel o.z.

Zelená Prievidza

Vzbierali sa 2 kubické metre odpadu a vytiahol sa jeden nákuoný
košík z rieky Nitra, a to vďaka grantu a práci dobrovoľníkov je
teraz nábrežie rieky Nitra čistejšie.

120,00 €

NM18_017

OZ HorebPET

Odvoz PET vrchnákov

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa presypalo a naložilo 2.8. ton
plastových vrchnáčikov, vďaka čomu bude možné podporiť choré
deti, ktoré organizácia dlhodobo podporuje.

59,00 €

NM18_019

DEŤOM n.f.

Vybudovanie učebnej a odpočinkovej
zóny

Vďaka poskytnutému grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo
zrevitalizovať záhradu, natrieť lavičky a vybudovať pocitový
chodník pre zážitkové vzdelávanie detí.
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NM18_021

Základná škola,
Nevädzová 2

BIELA STENA NA
KRESBY DETÍ

Grant a práca dobrovoľníkov pomohli, aby sa zamaľovali
nevzhľadné grafity a 70 metrov dlhá na bielo natretá stena sa
použije na kreatívne aktivity detí.

NM18_022

INEX Slovakia - občianske združenie

DSS Integra hľadá
dobrovoľníkov

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa klienti domovu sociálnych
služieb vybrali na výlet na Kuchajdu.

150,00 €

NM18_023

INEX Slovakia - občianske združenie

Dobrovoľníci pre ZŠ
Lachova

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov ZŠ Lachova vypratala sklad,
upravila areál školy, natrela plot a upravila doskočisko.

80,00 €

NM18_025

NO SUN RISE Dom
pre seniorov

Aktívny senior

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo zrealizovať výlet pre
20 klientov.

120,00 €

NM18_026

Mesto Pezinok

Obnova náteru kovového plota cintorína
na Seneckej ulici v
Pezinku

Projekt je zameraný na obnovu náteru kovového plotu nachádzajúceho sa v prednej časti mestského cintorína na Seneckej
ulici v Pezinku.

230,00 €

NM18_027

SVETIELKO POMOCI
n.o.

Ubytovacie zariadenie - náhradný
domov pre deti
s onkologickými
chorobami a ich
rodičov

Vyupratovali sa bytové priestory ubytovacieho zariadenia
a rovnako sa vypratala aj pivnica, a to vďaka grantu a práci
dobrovoľníkov.

NM18_029

Krajská knižnica
v Žiline

Dni dobrovoľníctva
v knižnici

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zorganizovať
deň venovaný znevýhodneným deťom a seniorom.

NM18_030

Občianske združenie
Brána do života

Záhrada pre Bránu

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
zrevitalizovať veľkú záhradu. Pomohli aj natrieť stoličky.

50,00 €

NM18_031

Stredisko sociálnych
služieb Petržalka

Ruže v záhrade

Práca dobrovoľníkov spolu s grantom prispeli k tomu, aby
Stredisko sociálnych služieb Petržalka mohlo zveladiť a vyčistiť
záhradu o rozlohe 1830m2.

120,00 €

NM18_032

RZ pri ZUŠ Eugena
Suchoňa

Revitalizácia - átriUM
pre UMenie

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa mohli upraviť priestory
"átriUM pre UMenie".

230,00 €

NM18_034

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Sibírka

Čisté okná-jasný
výhľad

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo umyť 85 okien
a dezinfikovať náčinie vo fyzioterapeutickej miestnosti.

120,00 €

NM18_035

Centrum rodiny

Oddychovo- relaxačná zóna pre
komunitu

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo zveladiť komunitnú
záhradu a areál komunitného centra.

200,00 €

NM18_036

Sloboda zvierat

Čistý les - pekné
venčenie

Vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť
lesík od odpadkov pri útulku.

53,48 €

NM18_037

Materské centrum
Pastierik

Farebná a senzomotorická herna u
Pastierika

Grant a práca dobrovoľníkov prispeli k upraveniu herne v
detskom centre. Dobrovoľníci vyvesili nástenky, vyčistili skrinky,
detský nábytok, hračky.

450,00 €

NM18_038

Základná škola s
materskou školou

Dajme škole
nový šat

V areáli základnej a materskej školy sa vymaľovala časť plota
a z paliet sa vytvorily dve lavičky na sedenie.

230,00 €

NM18_039

INEX Slovakia

Farebná škôlka
Haanova

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zrevitalizovať
okolie a zeleň škôlky, obnoviť dopravné zančenie a hry na
chodníkoch, upratal sa aj interiér, sklad s náradím a miestnosť
s hračkami.

130,00 €

NM18_042

FOND UŠKO pri ZŠ s
MŠ pre deti a žiakov
so sluchovým postihnutím internátna

Farebná škola 2018

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo namaľovať
približne 500 m plota okolo areálu školy.

150,00 €

NM18_043

Detský fond
Slovenskej republiky
(DF SR)

Maľovanie a upratovanie v Mixklube a
Mixáčiku

V nízkoprahovom centre sa zrealizovali tri aktivity, a to vďaka
grantu a práci dorbovoľníkov. Dobrovoľníci vymaľovali steny,
terasu a vydezinfikovali hračky.

120,00 €

120,00 €

60,00 €

120,00 €
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NM18_044

I Klub

pumptrack

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zrevitalizovať
a upraviť exteriér nízkoprahového centra a dobudovať pumptrack dráhu pre deti.

NM18_045

OZ "Zelená deťom"

Generálne upratovanie

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo zrevitalizovať záhon,
vysadiť levandule a umyť asi 50 okien.

220,00 €

NM18_050

Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR

Deň ľudí so svalovou
dystrofiou - kampaň
Belasý motýľ 2018

Vďaka poskytnutému grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo
pomôcť pri kampani na Deň ľudí so svalovou dystrofiou
v Bratislave.

119,00 €

NM18_051

Rodičovské združenie
- Borkáčik

Spolu a radostne

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa upravil dvor materskej
škôlky vrátane sadenia rastlín či maľovanie hracích prvkov taktiež
sa namaľoval plot.

20,00 €

NM18_052

DC Ihrisko Včielka o.z.

Pestrejšie Ihrisko

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo upraviť exteriér
detského centra.

20,00 €

NM18_053

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Hrad Hričov 2018

Vďaka grantu sa podarilo upraviť príjazdovú cestu na hrad Hričov.
Netrelo sa aj drevené schodisko v hrade.

130,00 €

NM18_055

Liga proti rakovine
Slovenskej republiky

Upratovanie priestorov centra pomoci
Bratislava

Centrum pomoci v Bratislave upratalo a vyčistilo priestory vďaka
grantu.

70,72 €

NM18_056

Mestská časť Bratislava - Devín

Zelený Devín 2018

Upravilo sa a skrášlilo priestranstvo pod hradom Devím, a to
vďaka grantu a práci dobrovoľníkov, ktorí posadili 10 drevín.

60,00 €

NM18_057

Základná škola s
materskou školou Vývojová 228 Bratislava
- Rusovce

Prostredie okolo
našej školy

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo komplexne
zrevitalizovať prostredie školy.

NM18_058

Slovenská humanitná
rada

Spolu za lepší život
utečencov

V utečeneckom centre sa za pomoci grantu a práce dorbvoľníkov
namaľoval plot, vysadila sa zeleninovo-bylinková záhrada
a celkovo sa skrášlil exteriér zariadenia.

NM18_059

Zoborský skrášľovací
spolok

Lesopark - Zoborský
kláštor

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo uveľadiť areál
Zoborského kláštora.

120,00 €

NM18_060

Materská škola

revitalizácia školskej
jedálne

Vďaka grantu sa zrevitalizovala jedáleň pre deti. Tiež sa vypratal
priestor od nepotrebného nábytku.

229,50 €

NM18_061

Slovenská rada Rodičovských združení Rodičovské združenie
pri Materskej škole

Skrášlime si ihrisko

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo skrášliť ihrisko
v areáli MŠ.

120,00 €

NM18_062

RATIO EDUCATIONIS
“RE”

Úpravy na školskom
dvore - Dunajská 13

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo upraviť
a zrevitalizovať detské ihrisko.

120,00 €

NM18_065

Občianske združenie
rodičov pri Materskej
škole Borská 4

Farebný dvor

Za pomoci grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo natrieť
hracie prvky, lavičky a stolíky.

349,50 €

NM18_066

Mesto Žilina

Revitalizácia
detského ihriska a
záhrady v jasliach
Puškinova Žilina

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo skrášliť a zrevitalizovať
exteriér škôlky.

50,00 €

NM18_067

Múzeum mesta
Bratislavy

Dobrovoľnícke práce
na hrade Devín a v
Antickej Gerulate v
Rusovciach - čistenie
areálov národných
kultúrnych pamiatok

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
zrevitalizovať areály dvoch národných kultúrnych pamiatok - Hrad
Devín a Gerulatu.

250,00 €

NM18_068

ZUŠ Jána Albrechta

Upratovanie
školského dvora

Projekt vďaka grantu a dobrovoľníkom pomohol upratať,
vyčistiť a zrevitalizovať záhradu v areáli ZUŠ.

120,00 €
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NM18_069

Základná škola
s materskou školou
sv. Uršule

Uvoľnime priestor
novým veciam

Vypratali sa skladové priestory, aby sa uvoľnilo miesto pre lepšie
fungovanie školy a vypratala sa aj časť priestorov školy.

60,00 €

NM18_071

Materské centrum
Dietka

Renovácia MC Dieta

Grant a práca dobrovoľníkov prispela k obnove materského
centra.

60,00 €

NM18_072

Penzión Jeseň, n.o

Jeseň

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo zrealizovať výlet na
salaš pre klientov zariadenia.

48,00 €

NM18_073

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Dnes mám rande so
Starým Mestom

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zveľadiť priestor
MŠ a tiež okolie vo vnútrobloku s verejným detským ihriskom.

20,00 €

NM18_074

občianske združenie
Hrad Čeklís

Odkrývanie hradu
Čeklís

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa preniesli tony kameňa do
stabilizačného gabiónového múru a realizoval sa archeologický
výskum na hrade Čeklís.

120,00 €

NM18_075

Základná škola Kataríny Brúderovej

Naše mesto 2018 rezervované pre TNT

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť exteriér
školy. Vzniklo tak funkčnejšie, bezpečnejšie a krajšie prostredie
pre deti.

60,00 €

NM18_076

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

A bude čisto
a pekne!

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať záhradu
a vyčistiť chodníky.

120,00 €

NM18_077

Základná škola,
Kulíškova 8, 821 08
Bratislava

Revitalizácia
školského areálu

Usilovná práca dobrovoľníkov a grant prispeli k úprave školskej
záhrady a plota.

120,00 €

NM18_078

Autistické centrum
Andreas

dobrovoľníci

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa upravila veľká záhrada,
upratalo sa 5 skladov, vydezinfikovali sa hračky, didaktické
pomôcky, telocvičňa a iné.

400,00 €

NM18_079

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Krajšie dni v
rozprávke

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
dokončiť rekonštrukciu rodinného centra a celkovo zútulniť
priestor.

230,00 €

NM18_080

DSS Andreas

Dobrovoľníci v DSS
Andreas

V DSS Andreas sa mohli poupratovať izby, umyť okná, podlaha,
a to vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov.

120,00 €

NM18_081

Základná škola s
materskou školou
Riazanská 75

Pieskovisko a Trieda

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
revitalizovať pieskovisko a vymaľovať triedu.

230,00 €

NM18_082

Spojená škola Svätej
Rodiny

Skrášlime si okolie

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa maľoval
plot.

23,00 €

NM18_083

Domov dôchodcov,
Pažítková 2,
Bratislava

Deň s dobrovoľníkmi

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo zrealizovať výlet
pre imobilných klientov.

140,00 €

NM18_084

Slovenský Červený
kríž - územný spolok
Žilina

Vymaľovanie okien
a terasy v zariadení
pre seniorov

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa v zariadení pre seniorov
podarilo skrášliť priestory terasy.

60,00 €

NM18_085

Mesto Stupava

Krajšie okolie zdravotného strediska v
Stupave

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo komplexne zrevitalizovať okolie polikliniky, čo spríjemní prvý dojem návštevníkov
strediska.

230,00 €

NM18_086

Občianske združenie
Kumakokra

Skrášlenie priestorov
v Komunitnom centre na Predmestí

Vyčistila sa príjazdová cesta, hračky podlahy steny a skladovacie
priestory komunitného centra.

230,00 €

NM18_087

Mesto Nitra

Revitalizácia
Mestského parku
na Sihoti

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo upraviť okolie detského ihriska a vyčistiť okolie Mestkého parku na Sihoti.

230,00 €

NM18_088

ZŠ Hlboká

DoMaľovanie plota
a úprava zelene

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa zrevitalizoval areál základnej školy. Dobrovoľníci namaľovali plot, upravili záhradu
a zasadili rastliny.

130,00 €
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NM18_090

Mestská časť KošiceKrásna

Natieranie oplotenie
cintorína

Vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov sa podarilo natrieť
takmer celý obvod plota okolo cintorína.

50,00 €

NM18_091

Základná škola s
materskou školou

Vonkajší športový
areál

Grant a práca dobrovoľníkov prispela k úprave školského areálu,
odstránili sa náletové dreviny a biologický odpad.

120,00 €

NM18_092

GAUDEAMUS-ZKR

Úprava areálu,
opekačka

S pomocou dobrovoľníkov a grantu sa podarilo upraviť celú záhradu, zasadiť bylinky, natrieť farbami múriky okolo záhrady.

120,00 €

NM18_093

Obchodná akadémia,
Račianska 107,
Bratislava

Letná premena 2018

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo namaľovať plot
a zrevitalizovať areál školy.

430,00 €

NM18_094

CANIS CENTER EDDY
SLOVAKIA

Ťažko na cvičisku,
ľahko v teréne

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zrevitalizovať
prekážky pre výcvik psov a upraviť aj detské ihrisko a odstrániť
burinu.

20,00 €

NM18_095

KOREŇ

Zelené ZáZeMie

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
zrevitalizovať prostredie komunitnej záhrady.

120,00 €

NM18_096

Združenie na záchranu hradu Revište

Firemné dobrovoľníctvo na hrade
Revište 2018

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo vyčistiť, upratať,
zrevitalizovať okolie hradu a pripraviť na murovanie.

450,00 €

NM18_097

Základná škola, Kežmarská 28, Košice

Skrášľovanie areálu
školy

Vďaka grantu, práci dobrovoľníkov a zapojením žiakov a rodičov
sa podarilo vymaľovať školský plot, zrevitalizovať záhradu
a založiť nový záhon.

30,00 €

NM18_098

Materská škola

Šikovní maliari

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
vymaľovať školský dvor a hracie prvky.

50,00 €

NM18_099

OZ Žijeme TAK

Hurá do prírody

Za pomoci grantu a dobrovoľníkov sa zorganizovala opekačka, čo
prinieslo mentálne znevýhodneným klientom nové kamarátstva,
pozitívnu náladu a zapájali sa do aktivít.

50,00 €

NM18_101

Spojená škola
Mudroňova1 Nitra

Školský dvor

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zlepšiť prostredie
školského dvora, natrieť altánok, preliezky, hojdačky, vyrobiť
paletový nábytok a zrevitalizovať zeleň.

30,00 €

NM18_102

Harmónia - ZpS, DSS
a útulok

Revitalizácia záhrady
a sadenie kvetov v
Harmónii Žilina

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať záhradu
a vymaľovať altánok zariadenia pre seniorov.

60,00 €

NM18_103

Rodinné centrum
Dlháčik, Bratislava

Za krajší a čistejší
Dlháčik zvonka aj
zvnútra

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vydezinfikovať všetky
hračky, opraviť steny a nalepiť lišty na podlahy a ďalšie opravy
v interiéri aj v exteriéri.

230,00 €

NM18_104

DSSaZPS Hrnčiarska
37

Aby sa nám krajšie
žilo

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo zrevitalizovať areál
a okolie DSS/ZPS.

120,00 €

NM18_105

RZ pri MŠ Watsonova
2, Košice 040 01

Detský raj

Projekt bol zrealizovaný vďaka grantu a dobrovoľníkom.

60,00 €

NM18_106

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Dobrovoľnícko-environmentálne aktivity
v Petržalke

V parku Sad Janka Kráľa sa za pomoci grantu a usilovnej práci
dobrovoľníkov podarilo natrieť lavičky a v ďalšej časti mesta
sa natrelo zábradlie pri cyklochodníku.

30,00 €

NM18_108

Nezábudka združenie na pomoc
rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi
a mladistvými

Naše mesto- Naša
Nezábudka

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu bola
zrevitalizovaná záhrada centra, namaľované ihrisko
a opravené hracie prvky.

100,00 €

NM18_109

ZŠ Nejedlého 8

Školský dvor Nejedlého - rezervované
pre IBM

"Radi by sme upravili a spríjemnili školský dvor, aby lepšie spĺňal
potreby školákov, ktorí v ňom trávia čas cez prestávky a počas
pobytu v školskom klube detí. "

230,00 €

NM18_110

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Krajšia Dúbravka

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo oživiť detské ihrisko
DUNA a upraviť dve verejné priestranstvá v Dúbravke.

250,00 €
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NM18_111

Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného
mesta SR Bratislavy

Revitalizácia areálu
Zlaté piesky

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo vyčistiť brehovú líniu
v areáli Zlatých pieskov.

60,00 €

NM18_112

Domov sociálnych
služieb pre deti
a rehabilitačné
stredisko Rosa

Pre krajšie dni...

Vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoníkov sa umylo 68 okien,
vysadilo sa 50 rastlín, natreli sa aj hracie prvky.

230,00 €

NM18_114

Academia Istropolitana Nova

Svätojurský náučný
chodník - údržba
a oprava

Vďaka grantu a pomoci dobrovoľníkov sa podarilo prispieť
k údržbe Svätojurského náučného chodníka ( jeho prírodnej časti).

120,00 €

NM18_115

Klub rýchlostnej
kanoistiky Vinohrady

Naše mesto

Športový areál lodenice v Karloveskej zátoke sa podarilo zrevitalizovať za pomoci grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov. Dobrovoľníci čistili a kosili porast v areáli lodenice, natierali hangár, strihali
živý plot, natierali drevené časti budovy, upravil

130,00 €

NM18_116

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko Bratislava –
Mamateyova

Jarné upratovanie
ihrísk

Upravil sa areál saleziánskeho strediska,
a to vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov.

249,00 €

NM18_117

Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Opekačka v prírode

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zorganizovať
opekačku pre klientov zariadenia.

60,00 €

NM18_119

Obnova Slovenskej
Zeme

Naše mesto a
zrúcanina sv.Heleny
2018

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo odstrániť zbytky
strého oplotenia vedľa presbytéria, odstrániť korene, odkopať
zeminu, planírovať, vyspádovať a odvodniť terén kostola.

230,00 €

NM18_121

Iniciatíva rodičov
Lamača

Noc v škôlke

Vďaka poskytnutému grantu a práci dobrovoľníkov sa deti, rodičia
i komunita mohli zapojiť do spoločných hier v škôlke a zakúpiť
výtvarný materiál na aktivity.

120,00 €

NM18_122

Rodinné centrum
Kramárik, o.z.

Tajomné prírodné
Kramáre

Poskytnutý grant pomohol zorganizovať podujatie
pre komunitu rodičov a detí v MČ Kramáre.

121,00 €

NM18_123

Gymnastické centrum
Bratislava

Zdravšie prostredie
v gymnastickej hale

Vyčistila sa jedna gymnastická hala a jej okolie
za pomoci grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov.

80,00 €

NM18_124

Rodinné centrum
Prešporkovo

Upratovanie a sťahovanie Prešporkova

Vďaka grantu a pomoci dobrovoľníkov sa podarilo
presťahovať rodinné centrum Prešporkovo.

230,00 €

NM18_125

Harmónia - ZpS, DSS
a útulok, Organizačná
jednotka útulok

Kvety

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo
skrášliť zariadenie kvetinovou výzdobou.

120,00 €

NM18_126

Združenie na záchranu stredovekého
architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH

Archeologický
výskum na hrade
Hrušov 2018

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo získať množstvo
archeologických artefaktov, ktoré prinesú bližšie informácie
o životnom prostredí minulosti.

120,00 €

NM18_127

Občianske združenie
Pajštún

Zveľadenie
prírodného ihriska
"Pajštúnsky rínek"

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo
zrevitalizovať prírodné detské ihrisko v exteriéry.

120,00 €

NM18_128

Domov sociálnych
služieb prof. Karola
Matulaya pre deti a
dospelých

Šťastný domov

Práca dobrovoľníkov a grant prispeli k tomu, aby sa upratal areál,
záhrada a spoločné priestory domovu sociálnych služieb.

230,00 €

NM18_129

Slovenská rada rodičovských združení –
Rodičovské združenie
pri Materskej škole

Skrášlime škôlku IV

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov materská škola natrela
zábradlie, vymenila zhinté časti plotu za nové, zrepasovala
staré lavičky, lavice, stoly, upravila ihrisko a vyčistila celý dvor
od nečistôt.

230,00 €

NM18_130

ZRPŠ pri MŠ Dénešova 53, Košice

Sme tu pre deti

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo opraviť altánok,
natrieť balkóny a 5ks rámov dverí, upraviť záhadku, namontovať
50m bambusovej zásteny, či opraviť 20ks detských dopravných
prostriedkov.

120,00 €
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NM18_131

Mesto Michalovce

Zelené Michalovce

Grant a usilovná práca dobrovľníkov prispeli k zveladeniu 2
materských škôl, 1 detských jaslí a vysadilo sa 30 stromov.

NM18_132

Rodičovské združenie
pri MŠ Zupkova 37,
040 22 Košice

Veselá škôlka

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo zrenovovať plot
okolo celej MŠ. Z farebného plota majú deti veľku radosť.

NM18_134

ZRPD Púpava občianske združenie

"Čistota a poriadok
v našej MŠ"

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo skrášliť a zrevitalizovať
dvor MŠ. Vznikol tak krajší a hravejší priestor pre deti.

104,64 €

NM18_135

Základná škola

Poupratujme si údržba školského
areálu

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa upravil jeden
veľký školský areál vrátane EKO učebne a 3 ihrísk.

120,00 €

NM18_138

ZŠ Borodáčova

Revitalizácia zelene
v areáli ZŠ

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo
upraviť a skrášliť areál školy.

220,00 €

NM18_139

Rodičovské združenie
pri MŠ Lachova 31

Hravá škôlka

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo
komplexne oživiť a skrášliť areál MŠ.

230,00 €

NM18_141

Gymnázium

Zelená oáza

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
zrevitalizovať školskú záhradu.

230,00 €

NM18_142

Základná škola s
materskou školou
Brodňanská 110

Za vzdelaním na
bicykli

S pomcou grantu a dobrovoľníkov sa vytvorila konštrukia
cykloboxu, opravilo sa ohrnaičenie pieskoviska, postavilo sa
kompostovisko a upravila sa školská záhrada.

230,00 €

NM18_143

Priatelia Obchodnej
akadémie na
Nevädzovej ulici č. 3
Bratislava

Krajšia škola 2018

Vďaka práci dobrovoľníkov a udelenému grantu sa podarilo
premaľovať plot arálu školy, zrevitalizovať záhradu, premaľovať
sokle v pavilónoch školy a opraviť vodovodné batérie.

350,00 €

NM18_147

Bratislavské regionálne ochranárske
združenie

Kozíme Devínsku
Kobylu

Dobrovoľnícka aktivita vrámci akcie Naše Mesto bude venovaná
podpore pastvy kôz na Devínskej Kobyle.

120,00 €

NM18_148

Domov sociálnych
služieb pre dospelých

Naše Mesto Spoznávame
Slovensko 2

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov si klienti Domova sociálnch
služieb v Báhoni vyšli na výlet a navštávili rodinnú farmu Pod
Gaštankou v Modre.

120,00 €

NM18_149

Rodinné centrum
Klbko

Klbko2018

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť
ihrisko a namaľovať hracie prvky, plot a bránu.

120,00 €

NM18_150

OZ Komúna

Obnova školského
plota

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo natrieť asi
150 m plota okolo areálu Športového gymnázia.

50,00 €

NM18_152

Mesto Partizánske

Za krajšie mesto
Partizánske

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa upravilo
okolie kaštiela - Vodný hrad Šimonovany.

NM18_153

Rodičovské združenie
pri materskej škole

Bezpečné ihrisko v
materskej škole

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa obnovil náter preliezok,
záhradného domčeka a detských drevených atrakcií.

NM18_154

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

Pekná záhrada 2018

Vďaka dobrovoľníkom a poskytnutému grantu sa podarilo
skrášliť a vyčistiť takmer celý areál zariadenia.

NM18_155

DORKA, n.o.

Miesto pre hru

Vďaka poskytnutému grantu sa podarilo upraviť dvor,
aby bol bezpečný pre rodiny s deťmi.

NM18_159

Centrum voľného
času Košice

Krajšie CVČ

Centrum voľného času v Košiciach mohlo za pomoci grantu
a práci dobrovoľníkov upraviť viaceré pracoviskách.

200,00 €

NM18_160

Občianske združenie
svätého Jozefa

Aktivita pre HPE

Vďaka grantu a hlavne pomoci dobrovoľníkov sa
podarilo zrealizovať výlet pre klientov DSS/ZPS Rača.

120,00 €

NM18_161

HESTIA n.o., ŠZ, ZS
a ADOS

Naše Mesto

Grant a práca dobrovoľníkov prispeli k úprave
záhrady v domove sociálnych služieb.

NM18_162

SZŠW

Našej škole

Grant a usilovná práca dobrovoľníkov prispela k úprave
areálu základnej školy, kde upravili okolie včelína,
športovisko, natreli garáž a kôlňu.
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NM18_164

Centrum Slniečko,
n.o.

OVVS/NO-1/2000
pomoc deťom

Grant a usilovná práca dobrovoľníkov prispeli k zveladeniu útulke,
kde sa vymaloval múr altánku a preliezky.

60,00 €

NM18_165

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v
Spišskej Novej Vsi

Krajší život pre
Happy- ho

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vykopať základy
pre položenie zámkovej dlažby, čo výrazne uľahčilo prácu DSS.

58,44 €

NM18_166

Mesto Prievidza

Revitalizácia Centra
voľného času v
Prievidzi

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo natrieť časť plota
rozsiahleho areálu Centra voľného času v Prievidzi, zrevitalizovať
trávnaté plochy v areáli, odstrániť náletové dreviny a opiľovať
suché konáre.

230,00 €

NM18_167

Liečebno-výchovné
sanatórium

Vymaľujme si LVSku

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo namaľovať chodby,
zábradlia na balkónoch, vstupnú bránku a vchodové dvere.

430,00 €

NM18_168

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves

Naša Karlova Ves
2018

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť a skrášliť
verejné priestory, materské školy a denné centrá v MČ Karlová
Ves.

50,00 €

NM18_169

ZVOLEN ZAPAD

ČISTOTA

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť viac ako
6 detských ihrísk a odstránili sa trávnaté porasty a nahromadené
nečistoty v rigoloch.

120,00 €

NM18_170

Priatelia Quo Vadis

Renovácia stoličiek

V dobrovoľníckej kaviarni sa vďaka grantu a práci dobrovoľníkov
zrenovovali kreslá na sedenie.

60,00 €

NM18_171

SVB Concordia 76

čistenie verejných
priestranstiev od
odpadkov v Bratislave staré mesto
- rezervované pre
dobrovoľníkov IBM

Vďaka grantu boli zakúpené rukavice a vrecia a dobrovoľníci
vyzbierali množstvo odpadu z ulíc Bratislavy a aj malých skládok.

44,00 €

NM18_172

Stredná odborná
škola podnikania

Namaľujme si spolu
plot

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa vymaľovalo 100 metrov
školského plotu.

50,00 €

NM18_173

Domov sociálnych
služieb SYNNÓMIA

Úprava a čistenie
pozemku

Vďaka grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov sa upravilo
1 ihrisko, pieskovisko a pozemok.

NM18_174

Nadácia Cvernovka

Verejný park

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo obnoviť plot okolo
Verejného parku v Novej Cvernovke.

NM18_175

Miestny úrad Bratislava-Ružinov

Máme radi Ružinov

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
zrevitalizovať a skrášliť obľúbené miesta obyvateľov v MČ
Ružinov.

150,00 €

NM18_176

Základná škola

Relaxačná zóna pre
žiakov

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
zrealizovať priestor pre zmysluplné trávenie času žiakov počas
prestávok, predovšetkým na povzbudenie ekologického
myslenia.

60,00 €

NM18_177

Občianske združenie
JK4C

VVS/1-900/9011477 zvieratá
ľudia)

Projekt vďaka dobrovoľníkom a grantu prispel k väčšej bezpečnosti detí pri hraní sa na ihrisku a jazdcov jazdiacich na koňoch
na jazdiarniach.

330,00 €

NM18_178

Odborné učilište

Krajšia a čistejšia
škola

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa umylo približne
100 okien, vymaľovali sa 30 metrov dlhé chodby,
vyčistilo sa asi 10 počítačov.

450,00 €

NM18_179

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka - pridaj sa
k nám

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo upraviť zeleň v okolí
pamiatky Katarínka.

225,00 €

NM18_180

Rada rodičov a
priateľov materskej
školy Šancová

Skrášlime dvor
škôlky

Grant a usilovná práca dobrovoľníkov prispeli k obnove škôlky,
kde sa natrela 5 metrová vstupná brána a upravil sa dvor.

60,00 €

NM18_181

Ulita

Bezpečné sídlisko =
dobré ihrisko

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo upraviť ihriská
aby boli bezpečné a zorganizovať hrové popoludnie s deťmi.

60,00 €

120,00 €
50,00 €
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NM18_182

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Spolu to zvládneme!

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo upratať a umyť
priestory organizácie. Ďalej sa vysadili kvety, osadil sa obraz
a dobrovoľníci pomohli aj s brainstormingom.

NM18_183

Materská škola

Revitalizácia školského dvora a estetizácia
budovy MŠ

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
vybudovať autodráhu pre deti v exteriéri, vysadiť stromy a kvety.

130,00 €

NM18_184

Rodičovské združenie
pri materskej škole
Strečnianska 2

Spokojné deti

Grant a práca dobrovoľníkov prispela k skrášleniu prostredia
školského dvora.

120,00 €

NM18_185

Hotelová akadémia

Školské lavice
v novom šate

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo natrieť všetky lavice
v škole. Najkôr boli acetónom očistené a potom valčekom natreté.

NM18_186

Milúšik - OZ

Cvičím hlavu,
hýbem telo

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo zrevitalizovať
okolie centra.

120,00 €

NM18_187

Materské centrum
HOJADNA

Záhrada v Hojdane

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo v exteriéri
centra zveľadiť, upratať, pokosiť, pohrabať, prehádzať kompost,
vyzametať a dokonca rozšíriť chodník.

120,00 €

NM18_190

o.z. Kultur

Naše deti, naša
budúcnosť

Areál materskej škôlky získal vďaka grantu a práci dobrovoľníkov
nový vzhľad.

60,00 €

NM18_191

Zelená hliadka / OZ
Why Not?

Dolnozemská
cyklistom

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo revitalizovať zábradlie
pri Dolnozemskej ulici čo zabránilo hrdzaveniu a tiež sa zlepšil
estetický dojem.

189,00 €

NM18_192

Združenie rodičov
a zástupcov žiakov
na Základnej škole
Alexandra Dubčeka,
o.z.

Športový areál

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zrevitalizovať ihriská, vykopať jamy pre solárne osvetlenie a natrieť múry a ploty.

50,00 €

NM18_193

Karolína Gelatičová

Chodník Dobrou
mysľou

Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo
dokončiť komunitnú záhradu Dobrá Myseľ na PriFUK.

60,00 €

NM18_194

Imobilio

Postavme ich život
na nohy

Dobrovoľníci prispejú k dobudovaniu multifunkčného centra pre
zdravotne a telesne postihnutých ľudí.

450,00 €

NM18_195

SRRZ - RZ pri Materskej škole

Všetko pre škôlku

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo namaľovať obruby
na 2 pieskovickácha a 4 terasách, vyčistiť 4 pieskoviská, rozhrnúť
14 ton piesku, vyčistiť školský dvor, umyť okná a hračky.

450,00 €

NM18_196

Združenie na
záchranu Lietavského
hradu

Naše mesto 2018

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť veľký
úsek leoparku, sadiť stromy a vybudovať kaskádu pod polygonálnym bastiónom, špárovať baštu a realizovať archeologický
výskum.

450,00 €

NM18_197

Lucia Dubovská

Deti v Pramienku

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo nasadiť drevený
plot, vyčistiť pozemok, vyrobiť zvýšený záhon a sedenie pre deti.

120,00 €

NM18_198

Združenie rodičov a
priateľov MŠ Ľ.Fullu,
Bratislava

Veľkí majstri malým
deťom namaľujú
dúhu štetcom

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo obnoviť náter
oplotenia školy.

20,00 €

NM18_200

NORDIC WALKING
ROHOŽNÍK

Čistenie lesných
chodníkov

Lesík a lesné cesty v blízkosti obce Rohožník sú vyčistené,
a to vďaka grantu a usilvonej práci dobrovoľníkov.

50,00 €

NM18_201

Spoločnosť Downovho syndrómu na
Slovensku

Výlet loďou pre
rodiny s deťmi s DS,
návšteva ZOO

Vďaka dobrovoľníkom a grantu mohla komunita ľudí s downovým
syndrómom zažiť výlet loďou a navštíviť minizoo na Devíne.

120,00 €

NM18_202

DOM SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, n.o.

DOBROVOĽNÍCTVO V
DOME SENIOROV

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo upraviť záhradu
Domu seniorov a tiež zažiť spoločné chvíle a rozhovory dobrovoľníkov a seniorov.

100,00 €

NM18_203

Cyklokoalicia - Cyklokuchyna

Cyklokuchyna zahradka a okolie
dielne

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo urobiť veľmi veľa
práce v exteriéri i v interiéri Cyklokuchyne i komunitnej zahrady.

222,00 €
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NM18_204

RC Stonožka

Poďme von!

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo opraviť prvky na detskom ihrisku, vyčistiť hračky aj celý interiér a vymaľovať stenu.

NM18_205

Pedál

Čistenie krasňanského trailu

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť takmer 6 km
cyklociest v lese v Krasňanoch.

230,00 €

NM18_206

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Lepšia Vrakuňa

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrenovovať a namaľovať zabradlie, ktoré je akousi "vstupnou bránou" do mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa.

20,00 €

NM18_207

Mestské lesy v
Bratislave

Clean up Bratislava
City Forests 2018

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť
významnú časť lesoparku v okolí Bratislavy. Celkovo bolo
vyvezených 5 plných Pick-upov smetí.

350,00 €

NM18_208

Združenie Slatinka

Oprava mostíka
a kosenie v parku
Lanice

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa v mestskom parku Lanice
pokosila a pohrabala tráva.

120,00 €

NM18_209

MŠ Budovateľská
8,Prešov

Záhrada

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa vyrobili 4ks hmyzieho
hotela, namaľovala sa brána a vytvoril sa pocitový chodník v
školskej záhrade, čo pomôže pri vzdelávaní detí.

NM18_210

Michalovský domov
seniorov

Spoločne ku krajšej
záhrade

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vymaľovať oplotenie
záhrady domova a tiež zrealizovať piknik so seniormi v mestskom
parku.

119,14 €

NM18_211

mesto Hlohovec

Obnova zábradlí
spoločnými silami

Skrášlil sa verejný priestor mesta Hlohovec, a to vďaka grantu
a práci dobrovoľníkov, ktorí obnovili náter na 5 kovových
zábradliach.

120,00 €

NM18_212

Mestská časť BA Lamač

Revitalizácia
detských ihrísk

Vďaka poskytnutému grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo
vyčistiť priestor ihrísk a hracích prvkov.

120,00 €

NM18_214

Mesto Trnava

Trnava je MOJE
MESTO

Vďaka grantu a pomoci dobrovoľníkov sa podarilo skrášliť a
zrenovovať vonkajšie hracie prvky v siedmich škôlkach v Trnave.

230,00 €

NM18_215

Útulok"NADEJ"pre
opustených a
týraných psíkov

Pomoc útulku pre
psíkov

Vďaka grantu a dobrovoľníckej práci sa podarilo zrevitalizovať
exteriér i interiér útulku pre psíkov.

230,00 €

NM18_216

Stredná priemyselná
škola, Bzinská 11,
Nové Mesto nad
Váhom

Školský zelený raj

Vďaka grantu a pomoci dobrovoľníkov sa podarilo zrevitalizovať
zeleň, namaľovať lavičky, očistiť športový areál a dobudovať
oddychovú zónu pre žiakov školy.

229,96 €

NM18_217

Mesto Hurbanovo

Kultúrne prostredie
pre kultúru

Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť areál a upraviť terén v okolí
kultúrneho domu v miestnej časti Bohatá. Brúsili aj natierali sa
kovové časti.

60,00 €

NM18_218

Združenie priateľov
a príbuzných Radosť

Umenie spája

Dobrovoľníci sa zapojili kreatívnej práce spolu s klientmi centra
a vytvorili spoločné diela na rozličné témy.

58,20 €

NM18_219

Základná škola,
Černyševského 8,
Bratislava

Hravé chodníky

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo namaľovať 30 m2
plošných hier na chodníkoch pre žiakov.

60,00 €

NM18_221

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves

Revitalizácia
vybraných verejných
priestorov v MČ
Bratislava-Devínska
Nová Ves

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo vyčistiť viaceré
časti MČ - Devínska Nová Ves, čo prispelo k skrášleniu viacerých
verejných priestorov.

120,00 €

NM18_223

ArTUR

Záhrady ekocentra
ArTUR

Upravilo sa okolie ekocentra, vyplela sa burina, upravilo sa jazierko, dokončili sa chodníky, upratal sa dvor od stavebného odpadu,
stodola sa pokryla škridlou.

120,00 €

NM18_224

Strom života

Revitalizácia
školského dvoru - ŽS
Semerovo

V areáli školy sa podarilo vymaľovať bránu, ploť, ale osadili sa aj
lavičky a vysadili sa okrasné rastliny, a to vďaka grantu a práci
dobrovoľníkov.

120,00 €

NM18_225

Občianske združenie
Barlička

Prešov, hlavné
mesto sveta!

Výlet so seniormi, opekačka a 60 umytých okien sa podarilo
zrelizovať za pomoci grantu a práci dobrovoľníkov.

215,00 €

120,00 €

60,00 €
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NM18_226

Vnútroblok

Výstavba bioplôtika
okolo komunitnej
vinice a záhrady

NM18_227

Banskobystrický
okrášľovací spolok

Vdýchnime dušu Na
Karlovo!

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa upravil park a obytná
štvrť Na Karlove v Banskej Bystrici, kde dobrovoľníci pomohli
s úpravou trávnika a namaľovali sa paletové lavičky.

95,00 €

NM18_228

go-ok

HendiKup

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo zorganizovať úspešný thinktank s expertmi z firmy Profesia a na základe ich expertízy zlepšit
fungovanie organizácie a vďaka grantu spustiť kampaň.

60,00 €

NM18_229

Národný Trust n.o.

Rómerov dom II.

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať interiér
aj exteriér, dokonca aj upratať sklad a vyčistiť okná.

120,00 €

NM18_230

Mestská časť Bratislava-Čunovo

čistejšie Čunovo

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť ihrisko, zveľadiť centrálnu časť Čunova, čím došlo k zlepšeniu estetickému
vzhľadu.

436,00 €

NM18_231

Kultúrne centrum
Aktivity o.z.

Nie je nám to jedno

Zrevitalizovala sa záhrada Kultúrneho centra a podarilo sa aj
obnoviť prvky detského ihriska.

230,00 €

NM18_232

Domov dôchodcov
a domov sociálnych
služieb Senium

Sme s vami!

Projekt je zameraný na dobrovoľnícke aktivity v našej organizácii.
Ide o pomoc pri úprave areálu, v ktorom naši klienti radi trávia
svoj voľný čas.

120,00 €

NM18_233

Združenie STORM

Bezpečne
v komunite

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa v Nitre a Trnave zbierali
injekčné striekačky. Dobrovoľníci stihli skontrolovať dokopy
26 ulíc a 4 parky.

119,90 €

NM18_234

Občianske združenie
Po schodoch

Hravá záhradka

S podporou dobrovoľníkov zrekonštruovali už existujúce prvky
detského ihriska v Komunitnej záhradke Sásová.

120,00 €

NM18_235

Základná škola sv.
Marka

Úprava školského
areálu

Na základnej škole sa podarilo odkryť burinou obrastený plot,
z ktorého sa neskôr natrelo približne 100 metrov, a to vďaka
grantu a usilovnej práci dobrovoľníkov.

120,00 €

NM18_236

Múzeum Petržalského opevnenia

Rekonštrukcia
zákopov a úprava
areálu múzea

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo pripraviť 7 foriem
na betonáž, očistiť a namaľovať 27 protitankových prekážok,
zasanovať prístup a zrevitalizovať zeleň v okolí.

450,00 €

NM18_237

Zelená Hliadka
Trenčín

Na pláž! Čistenie
Ostrova a okolia.

Grant a práca dobrovoľníkov pomohli v Trenčíne vyčistiť od
odpadkov celý Ostrov a okolie popri hrádzi po starý železničný
most.

230,00 €

NM18_238

Materská škola

Veselé chodníky

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa v materskej škole vymaľovali chodníky zaujímavými kreatívnymi kresbami.

180,00 €

NM18_239

Občianske združenie
Trenčiansky Útulok

Pomôž psíkom v KS
Trenčín.

Grant a dobrovoľníci prispeli k obnove a úprave útulku pre psíkov
v Trenčíne. Natreli sa búdy pre psíkov a unimobunky, upravil sa
dvor, postavil sa plot a tieniaca plachta.

120,00 €

NM18_240

Základná škola

Lepšie prostredie pre
naše deti

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo zrevitalizovať priestory
školy, namaľovať časť oplotenia, zmontovať novozakúpený
nábytok, presťahovať školský nábytok a prispieť tak k lepšiemu
prostrediu školy.

450,00 €

NP_LEN18_03

Vybavenie centra

Krízové centrum
Repuls

Senzorické pomôcky (penová stavebnica) pre rozvoj pohybových
schopností a fitness stroje pre klientov Krízového centra Repuls.

2 410,00 €

NPPP18_01

IPčko

Krízová online pomoc pre mladých

Z grantu sa realizuje internetová poradňa IPčko.sk, ktorá pomáha
mladým ľuďom v náročných situáciách. Poskytuje im dostupné
poradenstvo prostredníctvom chatu, anonymne a zadarmo.

5 000,00 €

PM17_004

OZ Vagus

Sociálna poradňa

V rámci projektu bola poskytnutá odborná pomoc expertov pre
ľudí bez domova prostredníctvom sociálnej poradne s cieľom
vyriešenia problematiky bezdomovectva.

6 794,00 €

PM17_01

Black white
horse,o.z.

Terapeutický domček

V rámci projektu OZ Black white horse bola poskytnutá pomoc
deťom, ktoré trpia akýmkoľvek znevýhodnením a nachádzajú
sa v nie priaznivej situácií.

424,66 €

150 strana | Nadácia Pontis
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PM17_02

Divadlo bez domova

PM 2018

V rámci projektu bola podporená činnosť sociálne či zdravotne
znevýhodnených hercov divadla, čím im bola poskytnutá jedinečná príležitosť socializácie, ako aj zvýšenia pracovných zručností.

PM17_03

Depaul Slovensko
n.o.

Podpora útulkov pre
ľudí bez domova

Projektom bola podporená činnosť združenia Depaul, ktoré sa
snaží zabezpečiť celodennú starostlivosť pre ľudí bez domova,
ktorá je slabo financovaná z verejných zdrojov.

6 794,00 €

PM18_01

Black white horse
, o.z.

Bezbarierový prístup

Radi by sme deťom s postihnutím uľahčili prístup k terapiám
a rehabilitáciám.

4 459,50 €

PM18_02

Divadlo bez domova

PM 2019

Hlavnou činnosťou DBD je pravidelné skúšanie a práca v súčastnosti na 5 divadelných predstaveniach.

7 197,30 €

PM18_03

Nadácia Cvernovka

Viac možností
pre talentované
mamičky

Projekt predstavuje podporu mamičiek z kreatívneho priemyslu,
ktoré pracujú ako freelancerky alebo po materskej hľadajú
uplatnenie a zvažujú podnikanie.

7 197,30 €

PSA18_1

Slovenská technická
univerzita v Bratislave, organizačná
zložka: Materiálovotechnologická fakulta
so sídlom v Trnave

Automobilová
JUNIOR Akadémia

Prínosom projektu bolo šírenie povedomia o svete vedy a techniky prostredníctvom hrami, cvičeniami, súťažami, exkurzie.

10 636,00 €

PSA18_2

o.z. Semafór pri SPŠ
dopravná Trnava

Elektromobil

V rámci projektu bol zakúpený elektromotor a jeho dimenzovanie, vďaka ktorému študenti uspeli v súťaži Shell eco marathón
v európskom finále elektromobilov.

500,00 €

PSA18_3

DOBRETA

DIVADLO BARIERY
NEPOZNÁ

V rámci projektu sa divadelný súbor Dobreta zúčastnil letného
divadelného festivalu vo Francúzsku, kde predstavili svoju
divadelnú hru Smrť v ružovom.

500,00 €

PSA18_4

Slovenská spoločnosť
údržby

Maintenance
Automotive 2018

V rámci projektu bola zorganizovaná konferencia Maintenance automotive 2018 v Nitre, kde sa vymieňali skúseností špičkovej
údržby.

500,18 €

PSA18_5

Slovenská technická
univerzita v Bratislave-Strojnícka fakulta

Formula okolo
Slovenska

Projekt Formula okolo Slovenska pomáha spropagovať technické
vzdelávania a osloviť stredoškolských študentov formou študentských formúl postavených na Strojníckej fakulte STU.

7 200,00 €

PWC17_05

Konsulting Klub
Bratislava (Consulting
Club Bratislava)

CCB Academy

Grant bol použitý na vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí - 2
veľké konferencie a 1 menšiu udalosť na témy emočná inteligencia či účel života & práce.

1 400,00 €

PWC17_06

Raná starostlivosť,
n.o.

Tvoríme pre radosť v
očiach detí

Prostriedky grantu boli použité na zorganizovanie workshopov
pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

1 400,00 €

PWC17_07

DISK Trnava

Tvorba inscenácie
Blaho Uhlár a kolektív DISK: Chodník

Prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov na vytvorenie novej inscenácie súboru DISK.

1 400,00 €

PWC17_08

RIVA Sports Nitra

Organizácia pretekov
minikár a podpora
športového klubu
RIVA minikáry Nitra

Grant bol použitý na realizáciu športovej aktivity pre verejnosť
- pretekov minikár v obci Nové Sady, ktorých sa zúčastnilo
približne 40 súťažiacich.

1 400,00 €

PWC17_09

HoryZonty, občianske
združenie

HoryZonty - Festival
dobrodružných
filmov

Grant bol použitý ako príspevok na organizáciu filmového
festivalu HoryZonty s environmentálnou tematikou, ktorého
sa zúčastnilo 4453 návštevníkov.

1 400,00 €

PWC17_10

Občianske združenie
Barlička

Šport pre všetkých:
Boccia!

Grant bol použitý na vybudovanie kbalitného vonkajšieho ihriska
na hru boccia, ktoré bude slúžiť na tréningy 40 mladých ľudí
s telesným postihnutím.

1 400,00 €

PWC17_11

OZ Stará jedáleň

Komunitné centrum
Stará jedáleň

Projektom OZ Stará jedáleň chceme vybudovať a prevádzkovať
jedinečné komunitné centrum.

1 400,00 €

PWC17_12

OZ VERITAS

KIDS TO KIDS

Podpora vzdelávania žiakov základných škôl cez zhudobnenie
učiva s témou vybrané slová - predstavenie si tento rok pozrelo
1000 žiakov.

1 400,00 €

4 246,62 €
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PWC17_13

socialDATA, o.z.

ŽIME SPOLU!

Prínosom projektu bolo podporiť akciu na podporu ľudí
s hendikepom.

PWC17_14

Deťom s rakovinou
n.o.

Cvičím na detskej
onkológii

Projektu umožnilzabezpečiť odborníkov na fyzioterapiu,
ktorízačali aktívne cvičiť a budú sa venovať cca 100 deťom ročne
na týždennej báze.

1 100,00 €

PWC17_15

Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR

Hokej na kolesách

Vďaka grantu sa Organizácii muskulárnych dystrofikov podarilo
zorganizovať florbalové tréningy, Turnaj belasého motýľa, zakúpiť
a potrebné športové náradie

1 100,00 €

PWC17_16

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Naučme ľudí ryby
chytať

V rámci projektu sme pre znevýhodnené ženy zorganizovali
kurzy, na ktorých sa naučili novým zručnostiam a remeslám.

1 100,00 €

PWC17_17

Prístav nádeje, o.z.

Posuň sa

Prostredníctvom vzdelávacieho kurzu POSUŇ SA sme pomohli
zvýšiť zamestnateľnosť 59 osobám so zdravotným znevýhodnením.

1 100,00 €

PWC17_18

Základná škola

Niekedy inokedy
nie je deň v týždni,
preto začnime hneď
teraz!

Grant bol použitý na nákup cvičebných pomôcok, čo prispelo
k zlepšeniu výučby telesnej výchovy na základnej škole.

1 100,00 €

PWC17_19

Športový klub RAJA

Nová generácia moderných päťbojárov

Grant umožnil vytvoriť podmienky pre rozvoj moderného päťboja
v obci Raja príspevkom na nákup šermiarskych pomôcok.

1 100,00 €

PWC17_20

"Integrácia detí a
mládeže"

Asistencia pre deti
so znevýhodneniami

Poskytnuté prostriedky boli použité na osobnú asistenciu (asistent učiteľa) integrovanej žiačky SZŠ s mentálnym a zdravotným
znevýhodnením na začlenenie do bežnej základnej školy.

1 100,00 €

PWC17_21

Hospic Harmonia o.z

Spolu

Projekt pracuje na zvyšovaní finačnej gramotnosti 200 dlhodobo
nezamestnaných klientov na východnom Slovensku.

1 100,00 €

PWC17_22

Asociácia Divadelná
Nitra

DARUJEM TI TULIPÁN
- integračné tvorivé
aktivity pre zrakovo
postihnuté deti

Z grantu boli podporené pravidelné workshopy pre zrakovo postihnuté deti v Klube Darujem ti tulipán a zrevitalizovaný Záhon
pre nevidiacich pred ZŠI pre zrakovo postihnutých.

1 100,00 €

PWC18_01

OZ Vagus

Voláme SOS

Grant bol použitý na zabezpečenie prevádzky nízkoprahového
denného a integračného centra DOMEC a poskytol tak širokú
paletu pomoci viac ako 200 ľuďom bez domova.

903,25 €

PWC18_02

Občianske združenie
"Pre našu školu"

Skvalitnenie
podmienok edukácie
žiakov so špeciálnymi potrebami

Z grantových prostriedkov bol zakúpený dataprojektor do triedy
1. stupňa základnej školy pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

660,58 €

PXL17_2

Vĺčatá.sk

Tvorba mediálneho
obsahu www
stránky vlcata.
sk a prednášky na
školách

Združenie vďaka grantu uskutočnilo na školách prednášky
o vzdelávacích videohrách a spôsoboch, ako ich zahrnúť do
vzdelávania žiakov.

480,00 €

SEEO18_001

OBEC BEŠA

Energetická úspora
v MŠ BEŠA

V rámci projektu boli v MŠ vymenené okná, dvere a svietidlá,
vďaka čomu sa zlepšil vzhľad budovy a jej interiéru, a výmena
tiež prispeje k zníženiu spotreby energie.

2 000,00 €

SEEO18_002

ZŠ s MŠ Trakovice

Chceme svietiť hospodárne v triedach

Vďaka projektu boli v škole vymenené zastaralé neónové svietidlá za nové úsporné LED svietidlá, čím sa zvýšila bezpečnosť,
svetelná pohoda, a taktiež úspora elektrickej energie.

1 000,00 €

SEEO18_003

Základná škola
kardinála Alexandra
Rudnaya

Svieťme efektívne
v našej telocvični

V rámci projektu boli vymenené staré reflektory a nahradené
novým LED osvetlením v telocvični, ktoré bude slúžiť žiakom
a širokej verejnosti, pričom sa zníži spotreba energie.

1 070,02 €

SEEO18_004

Základná škola s
materskou školou
Suchá nad Parnou

Modernizácia
osvetlenia

Vďaka projektu sa podarilo znížiť spotrebu elektrickej energie
potrebnej na osvetlenie školy, a tým prispieť aj k ochrane
životného prostredia.

2 000,00 €
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SEEO18_005

Cirkevná spojená
škola, org. zložka CZŠ
s MŠ sv. Dominika
Savia Vranov nad
Topľou

Projekt

Popis

Výška grantu

Inováciou
k efektivite!

Projekt prispel k zníženiu spotreby energie, a tým aj k ochrane
životného prostredia. Staré počítače v učebni boli nahradené
novými, tým sa znížilo aj jej prehrievanie.

1 999,00 €

SEEO18_006

Základná škola s
materskou školou
Nitrica

Úsporné interiérové
a exteriérové LED
osvetlenie

Vďaka podpore ZŠ MŠ v Nitrici spolu uskutočnilí demontáž, recykláciu, montáž 56 ks svietidiel v 4 triedach vďaka čomu pozitívne
vplývajú na životné prostredie nižšou spotrebou energii.

2 000,00 €

SEEO18_007

Obec Neverice

Výmena svetiel
v Materskej škole
Neverice

Prínosom projektu bola výmena svetiel za úsporné,
vďaka čomu sa zvyšila kvalita prostredia pre deti v škôlke.

2 000,00 €

SEEO18_008

Základná škola

Svietime kvalitne
a úsporne.

Prínosom projektu bola výmena starých neónových
svietidiel za úsporné led osvetlenie v škole.

2 000,00 €

SEEO18_009

Obec Trebatice

Rekonštrukcia osvetlenia ZŠ Trebatice

V rámci projektu boli zmodernizované vnútorné priestory ZŠ
Trebatice výmenou zastaralého osvetlenia v budove za úsporné
LED osvetlenie.

1 000,00 €

SEEO18_010

Mesto Michalovce

V škôlke ekologicky

Vďaka projektu boli v škôlke nainštalované nové úsporné LED
trubice do neónových svietidiel, vďaka ktorým sa zníži spotreba
energie a zvýši sa bezpečnosť.

1 000,00 €

SEEO18_011

Obec Vinodol

Výmena kotla v
Materskej škole vo
Vinodole

Prínosom projektu bola výmena kotla v materskej škole, vďaka
čomu by sa mal zabezpečiť chod v škole a ušetriť náklady škole
za zemný plyn keďže je nový.

2 000,00 €

SEEO18_012

Mesto Trebišov

MŠ Hviezdoslavova
Trebišov - výmena
ventilov

V rámci projektu bolo na MŠ Hviezdoslavova vymenených 80
ks radiátorových ventilov, čo prispelo k zníženiu energetickej
náročnosti budovy.

2 000,00 €

SEEPZ18_01

Proti prúdu (občianske združenie)

Kniha - sociálna
rozprávka "Sára
a zázračný stôl"
v rámci projektu
Nota bene

Vďaka unikátnej distribúcií tejto sociálnej rozprávky, cez ľudí bez
domova - predajcov Nota bene, kniha pomôže pokryť náklady na
elementárne životné potreby.

8 000,00 €

SEEPZ18_02

Depaul Slovensko,
n.o.

Program Integrácie
pre ľudí bez domova

Do projektu Program Integrácie pre ľudí bez domova Depaul
Slovensko sa zapojilo 45 ľudí, z ktorých 36 ľudí opakovane, ktorí
realizovali aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností.

8 000,00 €

SEEPZ18_03

Arcidiecézna charita
Košice

Hlinený dukát

Tvorivé dielne pre 50 klientov - ľudí bez domova v útulku
a nocľahárni Charitného domu sv. Alžbety, vďaka čomu sa
podporili ich zručnosti a sebarealizácia.

2 000,00 €

SEEPZ18_04

Občianske združenie
Prima

S energiou k sociálnej integrácii

OZ Prima vďaka podporenému projektu S energiou k sociálnej
integrácii pomohlo 152 ľuďom, ktorým bolo poskytnuté sociálne
poradenstvo, a možnosť nadobudnutia dokladov využilo spolu
15 klientov.

2 000,00 €

SEEPZ18_05

TEKLA, o.z.

Záhrada nielen pre
seba

Vďaka projektu Záhrada nielen pre seba o.z. Tekla, mohlo 12
klientov pravidelným výcvikom si trénovať a upevňovať svoje
zručnosti staraním sa o záhradu a okolie zariadenia.

2 000,00 €

SEEPZ18_06

Trnavská arcidiecézna
charita

Projekt INTEGRA

Podpora 4 klientov, ktorí si osvojili pracovné zručnosti, získali
stratené návyky, naučili sa finančnej gramotnosti, stretli sa s
uznaním od verejnosti a naučili sa kriticky rozmýšľať.

2 000,00 €

SEEPZ18_07

Divadlo bez domova

Energia 2018

Projekt Energia 2018 umožnil 12 hercom a herečkám Divadla bez
domova nacvičiť a odohrať 3 predstavenia a pracovník divadla sa
mohol zúčastniť na dramaterapeutickom tréningu "Cesta Hrdinu".

6 000,00 €

SEI17_16

Jozef Varačka

Lieky

SEPG18_01

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Stavať si sám a
legálne

395,40 €
Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vďaka projektu Stavať si
sám a legálne, podporil rodiny z materializovaných rómskych
rodín vo výstavbe 18 domov, a podporil 45 klientov pri príprave.

12 000,00 €

Výročná správa 2018 | strana 153

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

SEPG18_02

Klub priateľov
Slovenskej národnej
galérie

SEPG18_03

Projekt

Popis

Výška grantu

Výstava Užitočná
fotografia

Prínosom projektu bol nový pohľad na súčasnú Slovenskú fotografiu, k výstave vyšiel katalóg, prebehli výchovno-vzdelávacie
podujatia pre verejnosť.

7 000,00 €

AMAVET

Festival vedy a
techniky AMAVET

Prínosom projektu bolo podporiť žiakov aby sa zapájali do vedátorských projektov a prezentovali svoje prezentácie a exponáty
pred členmi odbornej komisie.

4 000,00 €

SEPG18_04

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Roma Spirit 2018

Celkovým prínosom projektu bolo opäť podporiť dostupnosť
kultúry pre širokú verejnosť vrátane marginalizovaných skupín,
a hlavne zapojenie detí z marginalizovaných skupín.

2 000,00 €

SEPG18_05

Slovenská organizácia pre vesmírne
aktivity (SOSA)

Popularizačné
a vzdelávacie
aktivity spojené
so simulovanými
vesmírnymi misiami

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vďaka materiálu
hradenému z grantu mohla pripraviť popularizačné a vzdelávacie
aktivity spojené so simulovanými vesmírnymi misiami.

2 000,00 €

SEPG18_06

TUR

MFF Ekotopfilm Envirofilm Tour 2018

Vďaka podpore mohol MFF Ekotopfilm Envirofilm Tour 2018 v jednotlivých mestách podporiť propagáciu a zvýšiť tak návštevnosť.

2 500,00 €

SESZP17_01

Peter Lehen

Podpora vzdelávania
detí

Vďaka podpore Slovenských elektrární malo päť detí Lehenovcov
lepšie podmienky pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj.

2 000,00 €

SESZP17_02

Peter Backo

Podpora vzdelávania

Finančný príspevok napomohol k lepšeniu finančnej situácie
rodiny s obmedzeným príjmom.

2 000,00 €

SESZP17_03

Zuzana Dobiašová

Dobiašová 2017

Na základe poskytnutia grantu bolo podporené vzdelávanie
a rôzne mimoškolské rozvojové aktivity syna žiadateľky, ktorá
prišla o manžela, po smrteľnom úraze v práci.

100,00 €

SESZP17_04

Ľuboš Hronec

Podpora vzdelávania
detí študujúcich
mimo domova

Finančná podpora vzdelávania a iných potrieb detí z mnohopočetnej rodiny.

100,00 €

SESZP17_05

Ivan Orgoník

Orgonik 2017

Z grantu boli podporené vzdelávacie aktivity troch detí žiadateľa,
ktorý je jediným živiteľom rodiny.

SESZP17_06

Juraj Trusina

Podpora vzdelávania
- Juraj Trusina

Na základe finančnej podpory boli podporené základné potreby
pre štúdium Juraja Trusinu na vysokej škole a iné vzdelávacie
aktivity.

SESZP17_07

Matúš Trusina

ŠPORTUS

Vďaka finančnému grantu mohol žiadateľ zaplatiť nevyhnutné
náklady na štúdium a život a keďže ide o športovca aj náklady
súvisiace so športovaním.

SESZP18_01

Richard Fančovič

Integrácia, vzdelávanie a ozdravný pobyt
Lauriky

Grant bol použitý na pokrytie nákladov dopravy do jaslí a samotné finacovanie jej vzdelávania dievčaťa. Časť pomoci by sme ešte
dali na ozdravný pobyt nakoľko trpí respiračnými problémami.

450,00 €

SESZP18_02

Martin Kúdela

ABA terapia
pre syna Petra

ABA - terapia je metóda ktorá má naučiť funkčnej komunikácii
a pomáhať redukovať nevhodné správanie a nahradiť ho alternatívnym správaním dieťaťa ktoré ma problém v komunikácii alebo
ma nejaký postih v komunikačnom prejave.

450,00 €

SESZP18_03

Filip Ševčík

Liečba chbtice

Finančný dar bol zamestnancom použitý na zakúpenie cvičebného zariadenia na posilnenie a vyrovnanie chrbtice pre syna po
operácii srdca, čo mu výrazne pomôže pri rekonvalescencii.

500,00 €

SESZP18_04

Zuzana Dobiašová

Dobiašová 2018

Podpora vzdelávania a krúžkovej činnosti Miroslava Dobiaša
z dôvodu straty jedného z rodičov a finančnej náročnosti pokrytia
výdavkov na vzdelávanie a rozvoj dieťaťa pre zostávajúceho rodiča.

450,00 €

SESZP18_05

Ivan Orgoník

Orgoník2018

Podpora na úhradu nákladov spojených s ZŠ, Strednou školou
(predovšetkým strava - obedy, ZRPŠ, krúžky, školské pomôcky
ako sú aktovka, zošity, peračník, ..., doprava do/zo školy)

SESZP18_06

Ľuboš Hronec

Pomoc pri financovaní vzdelávania detí

Finančné prostriedky pre zabezpečenie niektorých nákladov ako
pomoc pri financovaní vzdelávania iba pre deti , ktoré študujú
a sú mimo domova a bývajú na internátoch.
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SESZP18_07

Peter Lehen

Podpora vzdelávania
a osobnostného
rozvoja pre moje
deti.

SESZP18_08

Peter POPA

školská pomôcka

Prostriedky boli použité na nákup pomôcky - notebooku pre
telesne postihnutého študenta vďaka čomu sa mu zlepší prístup
ku vzdelaniu.

700,00 €

SESZP18_09

Branislav Karaba

Liečba pre Filipka
s Janette

Deti zamestnanca mohli za finančné prostriedky dostať kvalitnú
rehabilitáciu, špeciálnu pedagogiku spojenú s logopédiou.

2 200,00 €

SESZP18_10

Martin Piatrik

Hipoterapia pre Maťa

Hipoterapia pre 8-ročného Maťa, ktorý sa lieči na epilepsiu.

450,00 €

SESZP18_11

Miloš Kopecký

Hypoterapia pre
syna Martina

Finančná pomoc pre Martina Kopeckého, ktorý má aspergerov
syndróm.

450,00 €

SESZP18_12

Peter Backo

Dostupnejšie vzdelanie pre moje deti

Podpora pomôže pri financovaní cestovného , stravy v školskej
jedálni pre deti a z určitej čiastky i financovanie internátu môjho
najstaršieho syna.

900,00 €

SEZP17_19

ZOVE, OÚ Trenčín

Rekonštrukcia
oddychovej zóny
Mníchova Lehota

V rámci projektu sa prebehla rekonštrukcia objektu oddychovej
zóny Mníchova Lehota.

400,00 €

SEZP18_01

Súkromná materská
škola Slniečko, n.o.

Zelený detský svet

Súkromná materská škola Slniečko vytvorila vďaka Našemu Mestu novú bylinkovú záhradu, ktorá skrášli okolie materskej školy.

393,80 €

SEZP18_02

OZ FAIN

Živá záhrada

Prínosom projektu bolo skrášliť životné prostredie pre členov
OZ FAIN aj prostredníctvom práce dobrovoľníkov.

SEZP18_03

Mesto Zlaté Moravce

Obnova areálu a
záhrady materskej
školy, Slnečná 2,
7. etapa

Mesto Zlaté Moravce vysadilo nové stromy, namaľovali preliezku
a odstránili nebezpečné pieskovisko na ihrisku pre spádovú
obôasť Chyzovce kde sa nachádza okolo 2000 ľudí.

400,00 €

SEZP18_04

Cirkevná základná
škola Jána Krstiteľa

Obnova priestorov
školy

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa vďaka Nášmu Mestu mohla
odstrániť starú PVC podlahu.

200,00 €

SEZP18_05

Autis

Aby nám bolo
útulne a teplučko,
hipoterapia

Autis zrealizoval vďaka projektu Naše Mesto brigádu, kde sa
podarilo pripraviť drevo na kúrenie na celú zimu pre fungovanie
organizácie.

300,00 €

SEZP18_06

Obec Zemianske
Kostoľany

Malé dopravné
ihrisko

Obec Zemianske Kostoľany vďaka projektu Malé dopravné
ihrisko, mohla zrenovovať drevenú šmykľavkovú vežu, lavičky
a pieskovisko.

400,00 €

SEZP18_07

Michaelis

Skrášlenie priestorov
pre deti a mládež

Cieľom projektu je vylepšenie a skrášlenie prostredia detského
a mládežníckeho klubu, kde sa stretávajú deti, mládež i celé
rodiny z rôznych sociálnych skupín.

400,00 €

SEZP18_08

Združenie rodičov
"Pre radosť našich
detí" pri Materskej
škole Vojany

Bezpečná a pekná
škôlka Vojany 2018

Združenie rodičov "Pre radosť našich detí" pri Materskej škole
Vojany zrealizoval skrášlenie a opravenie priestorov škôlky
pre 30 detí, ktoré ju navštevujú.

400,00 €

SEZP18_09

Basketbalový klub
AŠK Slávia Trnava

Basketbalové dievčenské talenty

V rámci projektu sa dievčatá predškolského a školského
veku zapojili do pravidelného hrania basketbalu.

1 350,00 €

SEZP18_10

Obec Dolné Srnie

Kultúrna
a oddychová
zóna - dokončenie

V rámci projektu sa v oddychovej a kultúrnej zóne centra obce
uskutočnila súťaž vo varení gulášu a športové popoludnie pre deti.

1 350,00 €

SEZP18_11

Združenie aktivít
voľného času Relax Energetik

rekonštrukcia oplotenia areálu chaty

V rámci programu Naše Mesto 2018, 19 účastníkov zrealizovalo
výmenu časti oplotenia areálu rekreačnej chaty.

SEZP18_12

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5,
Levice

Premena školského
parku

Prínosom projektu bola premena školského parku na výukový
priestor, kde sa vysadila zeleň a pridali lavičky na sedenie.

Žiadosť je na zabezpečenie podpory vzdelávania
a osobnostného rozvoja pre deti.

1 281,94 €

1 350,00 €

400,00 €

1 250,00 €
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SEZP18_13

Materské centrum
Lipka

Revitalizácia MŠ
v Tlmačoch

Prínosom projektu bolo spríjemnenie prostredia MŠ a vytvorenie
zážitkovo-vzdelávacej záhrady, kde sa deti naučia veľa a je to aj
ich predpríprava.

SEZP18_14

ZŠ s MŠ Diviacka
Nová Ves

Ukážte sa v dobrom
svetle 2018 Voľný
čas na našej škole

ZŠ a MŠ Diviacka Nová Ves vytvorila čitateľský kútik pre 65 detí
navšetvujúcich materskú školu, aby podporili čítanie u detí.

200,00 €

SEZP18_15

LA-VI-NA

Klubovňa pre deti
v Záriečí

V rámci projektu bola vytvorená klubovňa pre deti aj pre
dospelých, ktorá má slúžiť ako príjemné miesto pre budovanie
komunity miestnych obyvateľov v Záriečí.

1 150,00 €

SEZP18_16

Základná škola s
materskou školou
Bystričany

Štyri ročné obdobia
v záhrade

V rámci projektu bola vytvorená okrasná
relaxačná záhrada v areáli základnej školy.

1 343,00 €

SEZP18_17

Svetielko nádeje

Šikovné ruky pre
detský hospic

V rámci projektu bol zviditeľnený širokej verejnosti detský
mobilný hospic pre deti s onkologickým ochorením.

1 250,00 €

SEZP18_18

Základná škola

Maľované ihrisko

V rámci projektu sa na ZŠ sfunkčnilo a skrášlilo átrium, vytvorilo
sa maľované ihrisko a dokončila sa rekreačno-pohybová zóna,
kde sa vysadila zeleň, osadili lavičky a odpadkový kôš.

1 350,00 €

SEZP18_19

Občianské združenie
Zvedavé chrobáčiky

Čarovná záhrada

V rámci projektu bol v areáli školy vybudovaný záhradný altánok
slúžiaci na edukáciu, kultúrne podujatia a stretávanie.

1 351,20 €

SEZP18_20

Mesto Prievidza

Náučný chodník v
Mestskom parku

Vďaka projektu bude mať okolo 16 000
obyvateľov prístup k vynovenému parku.

SEZP18_21

Slovenská rada RZ pri
Základnej škole Dr.
Milana Hodžu

Milé malé ihrisko

Slovenská rada RZ pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu vďaka
podpore vybudovala ihrisko s dvoma hracími prvkami a piatimi
lavičkami.

1 250,00 €

SEZP18_22

Obec Slepčany

Modernizácia
priestorov školy II

Prínosom projektu bolo obnovenie školskej jedálne,
kde sa vymenili stoly, stoličky, zakúpili sa skrinky.

1 350,00 €

SEZP18_23

ZRPŠ pri ZŠ Na
dolinách

Školské átrium botanická záhrada

ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách vďaka podpore prispelo k zatraktívneniu
nevyužívaného školského átria.

1 150,00 €

SEZP18_24

Občianske združenie
Vĺčik

Spomienka na SNP

Občianske združenie Vĺčik spolu so zamestnancami SE spoločne
vymenili poškodené lavice pri ohnisku, vyčistili okolie ohniska
a vyrobili informačné tabule k vojenským bunkrom. Ovplyvní to
približne 1000 ľudí ročne. Tento projekt pomôže zvýšiť turizmus.

SEZP18_25

SRRZ - RZ pri
Zakladnej škole s
materskou školou

Rekonštrukcia vonkajších drevenných
komponentov a
vstupnej časti MŠ
v Červeníku

V rámci projektu boli zrekonštruované
vstupné priestory MŠ v Červeníku.

1 350,00 €

SEZP18_26

Zoologická záhrada
Bratislava

Môj domček

Vďaka dobrovoľníckemu dňu Naše Mesto a následnému projektu
Môj domček v Zoologickej záhrade Bratislava sa podarilo zlepšiť
prostredie a 3 výbehy pre 44 zvierat.

1 250,00 €

SPD16_080

n/a

n/a

SPD16_080 účtovná oprava medzi rokmi

SPD17_032

Júlia Absolonová

Canisterapia
pre Julku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPD17_063

Natália Tysoňová

Terapia pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

SPD17_066

Radovan Stas

Terapia pre Radka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

SPD17_073

Dorota Hajdučiková

Terapia pre Dorotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

SPD17_075

Milota Kolečániová

Bývanie pre Milotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 440,00 €
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SPD17_079

Sára a Adam Kišoví

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

SPD17_081

Matej Leško

Cvičenie pre Matejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

SPD17_085

Jana Tomiová

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

556,20 €

SPD17_105

Vivien Adamíková

Auto pre Vivien

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD17_108

Luka Klokoč

Cvičenie pre Luka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_120

Anastázia a Michaela
Dubjelové

Plávanie pre sestry
Dubjelové

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

800,00 €

SPD17_121

Laura Platková

pomoc pre Lauru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_122

Sára Mlynárová

Pomoc pre Sáru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_123

Juraj Bednár

Pomoc pre Jurka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_124

Tamara a Dorota Zoe
Badidové

Pomoc pre Tamaru a
Dorotu Zoe

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 440,00 €

SPD17_125

Jozef Čonka

Pomoc pre Jožka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 500,00 €

SPD17_126

Juraj Javor

Pomoc pre Jurka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD17_127

Dominika Radzová

Pomoc pre Domiku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD17_128

Filip Francisty

Pomoc pre Filipa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

496,00 €

SPD17_129

Adam Štapinský

Pomoc pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

744,00 €

SPD17_130

Dávid Žido

Pomoc pre Dávidka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

744,00 €

SPD17_135

Michal Miloš a
Alexandra Bašovskí

Pomoc pre Miška
a Sašku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 860,00 €

SPD17_138

Tomáš Martvoň

Pomoc pre Tomáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

650,00 €

SPD17_141

Imrich a Ella
Marcinoví

Pomoc pre Imricha
a Ellu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_142

Hugo Kačeňák

Pomoc pre Huga

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 924,00 €

SPD17_144

Michal Dubovec

Pomoc pre Miška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

600,00 €

SPD17_145

Adam a Mário
Tomorioví

Drevo na zimu a
palivová karta

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

SPD17_146

Rastislav a Amanda
Hanikoví

Pomoc pre Rasťa a
Amandu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

299,84 €

SPD17_149

Alex a Sofia
Kalaninoví

Pomoc pre Alexa
a Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

3 600,00 €

1 118,16 €
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SPD17_150

Tadeáš Harcek

Pomoc pre Tadeáša

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

SPD17_151

Matúš Novák

Pomoc pre Matúša

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 500,00 €

SPD17_152

Jakub Ifka

Pomoc pre Jakubka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

900,00 €

SPD17_155

Tomáš a Adam
Bereznaninoví

Pomoc pre Adamka
a Tomáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

277,68 €

SPD17_157

Martin Adam,
Gabriel, Dávid,
Monika, Alex, Richard
a Sofia Hlaváčoví

Pomoc pre súrodencov Hlaváčových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

297,00 €

SPD17_164

Tomáš Paulovič

Pomoc pre Tomáša

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

473,05 €

SPD18_001

Ema Elena Sedmáková

Rehabilitačný pobyt
pre Emku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_002

Zille Mátyás

Rehabilitačný pobyt
pre Zille

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

744,00 €

SPD18_003

Maximilián Hrabčák

Rehabilitačný pobyt
pre Maximiliána

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €

SPD18_004

Mária Drevická

Palivová karta pre
Máriu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

700,00 €

SPD18_005

Šimon Koždoň

Terapia Bobath pre
Šimona

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

799,20 €

SPD18_006

Nina Somrová

Canisterapia pre
Ninu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

792,00 €

SPD18_007

Sára Marcinová

Pomoc pre Sáru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €

SPD18_008

Nina a Roman
Gracikoví

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 588,64 €

SPD18_009

Karina Vojtaššáková

Rehabilitácie pre
Karinu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_010

Eliška Országhová

Auto pre Elišku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_011

Peter Tašký

Rehabilitačný pobyt
pre Petra

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

640,00 €

SPD18_012

Vladimír Gorčík

Rehabilitačný pobyt
pre Vladimíra

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

460,00 €

SPD18_013

Adam a Mathias
Martákoví

Nájomné pre
Martákových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

3 370,00 €

SPD18_014

Richard Opatera

Rehabilitačný pobyt
pre Richarda

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

744,00 €

SPD18_015

Adriana, Matej,
Tatiana, Diana
Vaterkoví

Nábytok pre
Vaterkových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

469,10 €

SPD18_016

Maxim Franko

Rehabilitačný pobyt
pre Maxima

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

700,00 €

SPD18_017

Aneta Madejová

Vybavenie izby a
školské pomôcky pre
Anetu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

649,80 €
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SPD18_018

Ján, Rebeka, Laura a
Nikola Rusnákoví

Školské pomôcky
pre rodinu Rusnákových

SPD18_019

Julianna Szabóová

Rehabilitačný pobyt
pre Juliannu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

880,00 €

SPD18_020

Peter Václavik

Rehabilitačný pobyt
pre Petra

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_021

Zara Poláková

Rehabilitačný pobyt
pre Zaru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

560,00 €

SPD18_022

Valentína Horváthová

Práčka a školské
pomôcky pre
Valentínu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

349,97 €

SPD18_024

Katarína Geletková

Rehabilitačný pobyt
pre Katarínu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_025

Elis Mészárosová

Rehabilitačný pobyt
pre Elis

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_026

Norma Horváthová

Pec a školské pomôcky pre Normu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

403,34 €

SPD18_027

Nikola Janíčková

Rehabilitačný pobyt
pre Nikolu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

960,00 €

SPD18_028

Laura Baranová

Auto pre Lauru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_029

David a Samuel
Kudryoví

Palivová karta a
školské pomôcky pre
Davida a Samuela

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

517,50 €

SPD18_030

René Grúber a Klaudia Gočaltovská

Písacie stoly a
školské pomôcky pre
Reného a Klaudiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

498,77 €

SPD18_031

Lea Štefanková

Rečový procesor
pre Leu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 200,00 €

SPD18_033

Sofia Balogová

Dovybavenie izby,
domácnosti a
školské pomôcky
pre Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

513,11 €

SPD18_034

Viktória Lišková, Jana
Kúdeľová

Príslušenstvo k
solárnemu panelu a
školské pomôcky pre
Viktóriu a Janu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

506,95 €

SPD18_035

Viktor Šuba

Nájomné pre
Šubových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 997,76 €

SPD18_036

Daniela Karalová

Auto pre Danielu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_037

Mia Salay

Hipoterapiia pre Miu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

640,00 €

SPD18_038

Jakub, Karolína,
Gejza, Veronika a Erik
Gunároví

Vybavenie izby
a palivová pec pre
Gunárových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

805,00 €

SPD18_039

Matej Kačur

Auto pre Mateja

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_040

Mathias Zigo

Palivová karta pre
Mathiasa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

300,00 €

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

499,22 €
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SPD18_041

Martin Pěček

Rehabilitácia pre
Martina

SPD18_042

Peter Minarič

Auto pre Petra

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 000,00 €

SPD18_043

Alexandra Dreveňáková

Rehabilitačný pobyt
pre Alexandru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

560,00 €

SPD18_044

Liana Vaškebová

Auto pre Lianu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_046

Sebastián, Alex,
Vivian, Natália
Mezzeyoví

Nájomné pre
Mezzeyových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 017,60 €

SPD18_047

Natan Mihalovič,
Laura a Richard
Kanasoví

Nájomné pre
Mohalovičových a
Kanasových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 619,20 €

SPD18_048

Veronika Kollová

Auto pre Veroniku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_049

Erik a Adam Boldioví

Fixný strojček pre
Erika a posteľ pre
Adama

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 730,20 €

SPD18_050

Laura, Marko a
SandraValachoví

Palivová karta pre
Valachových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

500,00 €

SPD18_051

Patrik Gacho

Rehabilitačný pobyt
pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_052

Veronika Michalová

Nábytok a práčka
pre Veroniku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

510,50 €

SPD18_053

Tamášoví

Nábytok, chladnička
a školské pomôcky
pre Tamášových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 031,24 €

SPD18_054

Marián a Júlia
Samkovi

Nábytok a školské
pomôcky pre
Mariána a Julku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

500,53 €

SPD18_055

Mia Švikruhová

Rehabilitácia pre Miu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 510,00 €

SPD18_056

Marcel Kunetka

Príspevok na auto
pre Marcela

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_057

Simona Gabrišová

Príspevok na kočík
pre Simonu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 073,00 €

SPD18_058

Patrik Brindzak

Kachle a škoské
pomôcky pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

499,97 €

SPD18_059

Patrik Špálek

Školská družina,
strava a práčka pre
Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

331,50 €

SPD18_060

Marek Roštek

Canisterapia pre
Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 000,00 €

SPD18_061

Kamil Berky

Palivové drevo
a posteľ pre Kamila

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

505,99 €

SPD18_062

Andrej Žuffa

Rehabilitácia pre
Andreja

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_063

Natália Tysoňová

Terapia pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

160 strana | Nadácia Pontis

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

400,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

SPD18_064

Tamara Chmelárová

Rehabilitácia pre
Tamaru

SPD18_065

Milan Tomašák

Kúpanie pre Milana

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

504,00 €

SPD18_066

Veronika Vašková

Rehabilitácia pre
Veroniku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD18_067

Tobias Liška

Sprievod na rehabilitačný pobyt pre
Tobiasa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

95,86 €

SPD18_068

Zdenko Demeter

Kočík pre Zdenka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 100,00 €

SPD18_069

Daniel Berlansky

Biolampa pre Daniela

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

703,00 €

SPD18_070

Máthyás a Krisztián
Gulyásovi

Práčka a školské pomôcky pre Máthyása
a Krisztiána

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

510,06 €

SPD18_071

Ľubomír Alan Hujsi

Príspevok na auto pre
Ľubomíra

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_072

Richard Rohúň

Rehabilitácia pre
Riška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

504,00 €

SPD18_073

Natália Červeňaková

Rehabilitácia pre
Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

684,00 €

SPD18_074

Stanislava Horňáková

Príspevok na auto pre
Stanku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 000,00 €

SPD18_075

Juraj a Lenka
Svatekoví

Psík pre Juraja
a Lenku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

3 000,00 €

SPD18_076

Juraj Bednár

Rehabilitácia prer
Juraja

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

684,00 €

SPD18_077

Adam a Mário
Tomoriovi

Príspevok na auto pre
Adama a Mária

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_078

Giovanna Sárkóziová

Príspevok na nájom
pre Giovannu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

168,12 €

SPD18_079

Ján Stolár

Práčka a matrac
pre Janka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

399,80 €

SPD18_080

Jesika, Patrícia, Margita a Anikó Kállaiové,
Benjamin Madocsai

Nábytok a tablety
pre súrodencov
Kállaiových a Madocsaiových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 501,10 €

SPD18_081

Rebeka Rajnerová

Auto pre Rebeku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_082

Sofia Mária Federičová

Rehabilitačný pobyt
pre Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

990,00 €

SPD18_083

Miroslava Sendreiová

Palivové drevo a
posteľ s matracom
pre Mirku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

514,50 €

SPD18_084

Ján Važecký

Psík pre Janka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 320,00 €

SPD18_085

Radovan Stas

Reflexná terapia pre
Radovana

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

350,00 €

SPD18_086

Michal Kováč

Rehabilitačný pobyt
pre Michala

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

744,00 €

SPD18_088

Viktória a Kevin
Mrázoví

Financovanie cvičenia
pre Viktóriu a Kevina

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

600,00 €

SPD18_089

Oliver Šarkan

Kočík pre Oliverka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

Marek Stanko

Denný stacionár a
tablet pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

789,00 €

SPD18_090

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

720,00 €
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SPD18_093

Richard Katrenčík

Hlasová pomôcka pre
Richarda

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_094

Milan Santoris

Motorové vozidlo pre
Milana

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_095

Patrik Václav

Hipoterapia pre
Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

600,00 €

SPD18_096

Tobiáš Švec

Rehabilitačný pobyt
pre Tobiáša

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 590,00 €

SPD18_097

Nela Majsniarová

Lekcie pre Nelu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

480,00 €
1 862,00 €

SPD18_098

Miroslava Šimková

Auto pre Mirku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

SPD18_099

Adam Bušík

Terapie pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

500,00 €

SPD18_100

Jana Tomiová

Sporák a posteľ pre
Janku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

501,50 €

SPD18_101

Ladislav a Adriana
Dutkiewiczoví

Spolufinancovanie
terapií

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

209,00 €

SPD18_102

Mária Malíková

Financovanie družiny,
stravy v škole
a nábytku pre Máriu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

520,50 €

SPD18_103

Nikola Frankovitsová

Palivová karta a
školské pomôcky pre
Nikolku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

499,84 €

SPD18_104

Zuzana Fiľaková

Hipoterapia, palivová
karta a školské pomôcky pre Zuzanu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 003,34 €

SPD18_105

Vivien Skabella

Motorové vozidlo pre
Vivien

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

2 500,00 €

SPD18_106

Peter Prcin

Mechanický vozík
pre Petra

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 600,00 €

SPD18_107

Karolína Dudíková,
Rastislav Bugaj, Patrik
Gábriš

Palivová karta
a učebné pomôcky
pre Karolínu, Rastislava a Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 000,83 €

SPD18_108

Sibyla Jasmina, Ján
Vladimír Prídavkoví

Autosedačky pre
Sibylu a Jána

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

600,00 €

SPD18_109

Soňa Mihoková

Posteľ, matrac
a strava v škôlke
pre Soňu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

470,50 €

SPD18_110

Sabina Kučeríková

Rehabilitačný pobyt
pre Sabinu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 800,00 €

Nábytok pre Normu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

493,50 €
1 855,91 €

SPD18_111

Norma Horváthová

SPD18_112

Soňa Cinová

Vozík pre Soňu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

SPD18_ADI_001

Veronika Penčíková

Dva rehabilitačné
pobyty pre Veroniku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

450,00 €

SPD18_ADI_002

Max Bobula

Rehabilitačné pobyty
pre Maxa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

800,00 €

SPD18_ADI_003

Lukáš Tomčík

Rehabilitácie
pre Lukáša

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPDG17_01

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava

Rekonštrukcia
čakárne pre RDG
oddelení

Rekonštrukciu čakárne v priestoroch RDG oddelenia DFNsP
pripravila Asociácia ilustrátorov a autorská spoločnosť LITA.

620,00 €

SPDi17_102

Michal, Ladislav a
Marek Racoví

Pomoc pre Michala,
Ladislava a Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

229,46 €

162 strana | Nadácia Pontis

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

SPDi18_019

Martin Petro

Rehabilitačný pobyt
pre Martina

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

560,00 €

SPDi18_032

Štefan Guriň

Rehabilitačný pobyt
pre Štefana

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti

560,00 €

SPDN18_01

Národný ústav
detských chorôb
(NÚDCH)

Audiometer pre
Detskú otorinolaryngologickú kliniku

Rôzne druhy a stupne poškodenia sluchu vyžadujú dôslednú a
rýchlu diagnostiku a následnú kompenzáciu, čím je vo väčšine prípadov možné zamedziť nepriaznivým dopadom nedoslýchavosti.

7 000,00 €

SPDN18_02

Fakultná nemocnica
Trnava

Rehabilitačná starostlivosť o detských
pacientov
v stacionári

Možnosť rehabilitovať pomocou oblekov Therasuit ďalším deťom.
Obleky pomáhajú skvalitniť náročnú rehabilitáciu detí.

4 600,00 €

SPDN18_03

Kysucká nemocnica s
poliklinikou Čadca

Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
včasnou diagnostikou
u detských pacientov

Včasná diagnostika pomáha lekárom pri stanovení diagnózy,
prispieva k skoršiemu uzdraveniu detských pacientov bez
prevážania na rádiologické odd. k dospelým pacientom.

7 500,00 €

SPDN18_04

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého

Pomoc deťom na
Orave

Prístroj, ktorý sme vybrali pomáha zabezpečovať
naplnenie bio-psycho sociálnych potrieb
u neurologický handicapovaných detí.

5 000,00 €

SPDN18_05

Hornooravská
nemocnica
s poliklinikou

Zlepšenie zdravotnej
Zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti o čiastočne mobilného
starostlivosti detským
alebo imobilného pacienta - dieťaťa.
pacientom

5 000,00 €

SPDN18_06

Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský
Mikuláš

Inkubátor - dajme
šancu na život

Nový intenzívny inkubátor prispel k zvýšeniu štandardu a zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na novorodeneckom oddelení.

8 400,00 €

SPDN18_07

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Srdce pre deti
pomáha aj
v nemocniciach

Kúpou novorodeneckých a detských postieľok sa prispelo
k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti pacientov
a k rýchlemu presunu na potrebné pracovisko.

5 000,00 €

SPDN18_08

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Lučenec
n.o.

Modernizácia ambulancie pediatrickej
oftalmológie

Všeobecná nemocnica zrealizovala projekt na rekonstrukciu
ambulantných priestorov, vrátane očnej ambulancie.

5 000,00 €

SPDN18_09

NsP Sv. Jakuba., n.o.,
Bardejov

Ventilátor pre detských pacientov

Ventilátor pre detských pacientov je určený pre malých pacientov
s ťažkými diagnózami, na zabezpečenie vitálnych funkcií novorodencov a ťažko chorých detských pacientov.

7 500,00 €

SPDO18_01

Občianske združenie
MISIA MLADÝCH

Kurz varenia - viem,
čo jem

Počas projektu sa deti zo SZP a Zariadení núdzového bývania
naučili pripravovať základné, nenáročné a zdravé jedlá.

2 320,00 €

SPDO18_02

Asociácia pomoci
postihnutým - APPA

Alternatívna komunikácia

Vzdelávací víkend pre rodičov s hendikepovanými členmi v domácnosti za účelom zlepšenia alternatívnej komunikácie.

7 000,00 €

SPDO18_03

Občianske združenie
"očkári"

Snoezelen

Prínos Snoezelen-u je všeobecne-prospešný pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre deti z intaktných tried MŠ.

3 500,00 €
5 000,00 €

SPDO18_04

Bábky v nemocnici

Bábky v nemocnici
liečia i v roku 2018

Interaktívnymi prvkami pomáha vyrovnať sa so strachom pred
chorobou, osamelosťou, pocitmi úzkosti, ktoré deti ešte nevedia
spracovať.

SPDO18_05

Centrum včasnej
intervencie Bratislava
n. o.

Včas pre predčasne
narodené deti

"Projekt podporuje rodiny predčasne narodených detí, detí s rizikovým vývinom, na ceste príjimania dieťaťa s jeho špecifikami aj
vďaka pravidelným stretnutiam s poradcami včasnej intervencie"

5 500,00 €

SPDO18_06

DPL n.o. Hraň

Pomoc duši autistu

Multisenzorické pomôcky sa využívajú pri práci s deťmi s poruchami autistického spektra.

3 500,00 €
3 000,00 €

SPDO18_07

Alžbetka, n.o.

Nezištné srdce

Rôzne druhy terapií, ktoré sa im v projekte ponúkli im umožnili
odbúravať negatívnu energiu, pomáhať liečiť zranenia, objavovať
vlastné dary a hodnotu.

SPDO18_08

Protect work

Inklúzivny tábor spojený s arteterapiou a
hipoterapiou

Inkluzívny tábor pre deti s rôznym osudom, priniesol pozitívny
dopad na psychické a fyzické zdravie detí, spojenie arteterapeutických aktivít a pohybovej rehabilitácie.

6 070,00 €

SPDO18_09

Infosluch

Skorá pomoc rodinám
s dieťaťom s poruchou sluchu

Intervencia v teréne bola výbornou pomocou pre rodiny.

4 200,00 €
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SPDO18_10

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých SIBÍRKA

Na spoločnej ceste

Projekt zahŕňa odborné školenie: Kurz prehĺtania a akreditované
odborné vzdelávanie Poradca včasnej intervencie.

SPDO18_11

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Podpora inklúzie
sociálne znevýhodnených detí

Projekt sa zameriava na využívanie expresívnych metód a
kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom a mladým ľuďom
v krízových životných situáciách.

2 543,60 €

SPDO18_12

Motýlik, n.o.

Investuj do mňa
V(ČAS)

Zriadením a vybavením miestnosti včasnej intervencie špeciálnymi hračkami a pomôckami sa môžú efektívne stimulovať deti so
zdravotným postihnutím v ranom veku.

2 000,00 €

SPDO18_13

Občianske združenie
Charitas Saag

Pestrá mozaika
radostí...

Projekt bol fantastickou príležitosťou zblížil dva odlišné svety svet zdravých detí a detí a dospelých so zdravotným postihnutím,
vypestoval medzi nimi spoluprácu.

3 500,00 €

SPDO18_14

DOMKO Domov
sociálnych služieb

Izba nápadov

Vďaka projektu sa zariadila herňa a terapeutická miestnosť.

2 500,00 €

SPDO18_15

Podpora raného
Projekt je prvou fázou našej dlhodobej snahy vytvoriť nástroje
Človek v Ohrození, n.o. detstva v marginalizo- sociálnej práce v marginalizovaných komunitách zamerané na
vaných komunitách
podporu psychomotorického vývinu rómskych detí.

SPDO18_16

OZ NepocujuceDieta.sk

SPOLOČNE pre viac
ZVUKOV a POROZUMENIA

Deti - počujúce aj nepočujúce - absolvovali všestranne rozvojový
program, spoznali krásu posunkov a získali priateľov.

3 646,40 €

SPDO18_17

OZ ARTIS

Pozornosť potrebuje
každé jedno dieťa bez
rozdielu

Z grantu sa realizovalo 5 intenzívnych táborov s cieľom rozvoja
schopností, na ktorých sa zúčastnilo 50 detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a aj deti s typickým vývinom.

5 300,00 €

SPDO18_18

Raná starostlivosť,
n.o.

Videotréning interakcií v rodinách

Rodičia dostali možnosť pod vedením lektora vidieť prvky
interakcie a komunikácie s ich dieťaťom, ktoré im zanikajú v
každodennom stereotype a zhone.

5 300,00 €

SPDO18_19

Občianske združenie
Barlička

SUPPORT: Podporme
rodiny detí s postihnutím!

Zakúpenie špeciálnych didaktických pomôcok pre deti s problémami v oblasti komunikácie a motoriky a odbornej literatúry pre
centrum včasnej intervencie.

4 400,00 €

ST17_026

ZS s MS Hargašova

Nauč sa pomáhať
kamrátom

Zámerom projektu bolo zapojiť deti z MŠ a hendikepované deti
do rôznych aktivít a úloh, poukázať na rozdiely, ktoré sa medzi
deťmi nachádzajú.

50,00 €

ST17_054

KLÁŠTORISKO, občianske združenie

Lapis refugii - Lapis
de Amicitia

Zámerom projektu bolo zaistiť technické zabezpečenie a prekryť
ohrozené stavebné detaily v prietore pamiatky.

180,00 €

ST17_071

Imobilio občianske
združenie

Výťah v Imobiliu
- komunitnom a
vzdelávacom centre v
Bratislave

Z grantu bol vybudovaný trakčný výťah v objekte Imobilia
potrebný pre vertikálnu prepravu postihnutých študentov a osôb
so zhoršenou pohyblivosťou v budove.

500,00 €

ST17_086

OZ Tatra Flowers

Festival Tatra Flowers

Zámerom projektu bolo zorganizovať kultúrne podujatie - festival
Tatra Flowers.

5 000,00 €

ST17_097

Nové školstvo

Školy pre všetkých inšpirácie z Nemecka

V rámci projektu bola zrealizovaná prednáška nasledovaná workshopom, ktoré sa venovali a inkluzívnemu vzdelávaniu.

500,00 €

ST17_098

Nadácia otvorenej
spoločnosti Bratislava
/ Open Society Foundation / NOS-OS

Raná starostlivosť
o deti so sluchovou
poruchou, podpora
aktivizácie rodičov a
odborníkov

Zámerom projektu bolo zoznámenie sa s agendou Mobilného
pedagóga a príprava agendy na nasledujúci rok.

800,00 €

ST17_099

500 občianske
združenie

GYPSY BAND LOMNICKÉ ČHÁVE

Hlavnou náplňou projektu bola podpora rómskej hudobnej
kapely vydať debutové CD a zvýšiť ich šance na uplatnenie
sa na hudobnej scéne.

100,00 €

ST17_100

Amity o.z.

Muzikoterapia
2017/2018

Zámerom projektu bolo posilnenie muzikoterapie a práce
s nepočujúcimi deťmi v rámci vyučovania.

558,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

ST17_102

Nezisková organizácia
Voices

Choices 2018

V rámci projektu bolo zorganizovaných 10 verejných podujatí s cieľom prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti, zvýšeniu tolerancie
a k formovaniu postojov k sebe a komunite.

ST18_001

Rodinné centrum
Dlháčik

Hapčí!

Prínosom projektu bolo zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré
pomáhajú zabrániť rozšíreniu chorôb a bacilov.
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ST18_002

Rodičovské združenie
pri materskej škole

Čo mi prezradia
písmenká

Prínosom projektu bol nákup kníh, vylepšil sa kútik predčitateľskej
gramotnosti podnetnými pomôckami, zriadením divadelého kútika
si deti rozvíjali komunikačné schopnosti.

ST18_003

Občianske združenie
Milúšik

Senzorická cestička
do rozprávkového
domčeka

Prínosom projektu bolo vytvorenie senzorického chodníka,
čo deti využijú na stimuláciu nôh, aj na rôzne hry.

697,00 €

ST18_004

Základná škola

Poďme spolu do úľa

Prínosom projektu bolo naučiť deti spolupracovať v trojgeneračných tímoch a oboznámiť ich o živote včiel a napokon žiaci
nacvičili inscenáciu o včelách.

995,95 €

ST18_005

Základná škola
Gemerská 2, 040 01
Košice

"Učíme a hráme sa
všetkými zmyslami"

Prínosom projektu bolo vybudovanie pocitového chodníka, ktorý
slúži aj ako reflexná masáž na rozvoj zmyslového a zážitkového
vnímania žiakov.

921,44 €

ST18_006

Základná škola s
materskou školou

Po stopách hrdinov

Prínosom projektu bolo finančne podporiť besedy, exkurzie a
tvorivé dieľne prostredníctvom ktorých sa vzdelávali mladí ľudia o
kľúčových udalostiach zo slovenskej histórie.

1 000,00 €

ST18_007

Základná škola

Záhrada plná objavov
- I.etapa

Prínosom projektu bolo finančne podporiť zloženie a osadenie
záhonov, komposterú, vysadiť stromčeky, kríky a byliny a žiaci
počas hodín stavali kŕmidla, búdky.

1 000,00 €

ST18_008

Náš Devín

Sadnite si u nás

Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu záhradného nábytku, výrobu knižnej búdky a uskutočnila sa knižná burza.

790,00 €

ST18_009

Edulienka

Šafraníci z Turca
(Zážitková hra na
výučbu tradičného
života a kultúry)

Prínosom projektu bolo zapojiť deti do prípravy a odohratia hry vo
forme LARP- deti vyrábali keramiku, pomôcky, kostýmy prostredníctvom čoho získali vedomosti o starých remeslách.

1 000,00 €

ST18_010

Jungle Gym Levice
O. Z.

Jungle Acrobacia

Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu dopadovej plochy
tatami, ktorá je vhodná na tlmenie dopadov a bezpečné trénovanie akrobatických prvkov.

1 000,00 €

ST18_011

Základná škola

Schody k vzdelaniu

Prínosom projektu bolo zveladenie interiéru školy a aj prostredníctvom toho napomáhať žiakom získavať vedomosti hravou
a nenásilnou formou.

1 000,00 €

ST18_012

Športový klub
Sandberg

Areál stálych kontrol

Prínosom projektu bolo zhotoviť a osadiť areál stálych kontrol
pre tréning orientačného behu, aj pripraviť dizajn pre informačnú
tabuľu a tréningové mapy.

1 000,00 €

ST18_013

Centrum sociálnych
služieb Letokruhy

Človek človeku darom

Prínosom projektu bol nákup materiálu na spoločné aktivity a na
preplatenie cestovného deťom, ktoré dochádzajú do zariadenia.

973,17 €

ST18_014

FBC Slovan Rimavská
Sobota

Zlepšenie podmienok
pre konanie športových aktivít

Prínosom projektu bola rekonštrukcia osvetlenia v telocvični
prostredníctvom úsporného LED svietidla.

ST18_015

Občianske združenie
rodičov pri Materskej
škole Bodvianska

Prínosom projektu bolo upraviť školský dvor, kde sa vysadila
Poďme spolu šporovať tráva, stromy, kúpili sa aj herné zostavy pre deti, aby mali kde
aktíve tráviť svoj čas.

ST18_016

Spoločenstvo Tolkiena,
SlavCon 2018
združenie fantastiky

Prínosom projektu bolo finančne podporiť priebeh festivalu
SlavCon2018.

1 000,00 €

ST18_017

ZRPŠ Pri kríži

Holokaust

Prínosom projektu bolo prehlbiť vzdelanie o holokauste, aby
študenti pochopili dôsledky rasizmu a antisemitizmu a ako spozorovať a reagovať na nebezpečné signály v spoločnosti.

1 000,00 €

ST18_018

Základná organizácia
zväzu športovej kynológie Čakajovce

Nová klubovňa pre
Kynologický klube
Čakajovce

Prínosom bolo vytvoriť klubovňu, kde sa konajú tréningy
celoročne pre širokú verejnosť.

ST18_019

Domka - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava Mamateyova

Orientačné dni Prínosom projektu bolo organizovanie kurzov a zakúpenie didakpreventívne programy
tických pomôcok pre zlepšenie komunikačných vlastností žiakov.
pre školské triedy

ST18_020

Debate Team
Tilgnerova

Debatné súťaže

Prínosom projektu bolo zvýšiť povedomie o debatných
zručnostiach a návšteva debatných súťaží.

Technologické Vylepšenie Na Škole GJH

Prínosom projektu bolo zakúpenie dvoch 3D tlačiarní, čo sa
používali nielen počas vyučovania ale aj pri aktivitách, napríklad
workshopov.

ST18_021

Nadácia Novohradská

996,40 €

1 000,00 €

1 000,00 €

900,00 €

1 000,00 €

189,31 €
1 000,00 €

Výročná správa 2018 | strana 165

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ST18_022

Liečebno-výchovne
sanatórium

Robme niečo proti
nude

Prínosom projektu bolo vytvoriť priestor pre deti, kde trávia svoj
voľný čas zmysluplne a naučia sa aj nové veci.

950,00 €

ST18_023

Školský volejbalový
klub Tatran Banská
Bystrica

Volejbal nás baví

Prínosom projektu bolo zrevitalizovanie vonkajšieho volejbalového
ihriska v priestoroch ZŠ, dobudoval sa aj altánok, drevené lavice
a stôl.

700,00 €

ST18_024

Žltý Sneh Košice

Nákup dresov a pomôcok k tréningovým
jednotkám

Prínosom projektu bolo zakúpenie dresov pre florbalové družstvo
starších žiačok,v ktorom následne odohrali niekoľko súťažných
zápasov.

500,00 €

ST18_025

TJ NOVÉ SADY

ŠŤASTNÉ DETI

Prínosom projektu bolo zrekonštruovať žiacke šatne, aby deti vo
futbalovom oddieli mali pocit, že sa o nich niekto stará.

476,04 €

ST18_026

Občianske združenie
Usmej sa na mňa

Spolu nám je dobre
(Pobytový tábor pre
"výnimočné" deti)

Prínosom projektu bolo zorganizovať pobyt pre hendikepované
deti, kde sa venovali rôznym aktivitám.

800,00 €

ST18_027

Združenie Nádej na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Poprade

Aj my sme tu

Prínosom projektu bolo vymeniť okná za plastové okná,
aby sa zvýšila kvalita trávenia času v zariadení.

500,00 €

ST18_028

Obecná knižnica Daniela Konvičková

Knižka vonia inak ako
počítač

Prínosom projektu bola menšia rekonštrukcia knižnice - deti
vymalovali, zakúpil sa nábytok pre deti, aj knihy.

800,00 €

ST18_029

Horoklub ŠK UMB
BANSKÁ BYSTRICA

Leziem, lezieš,
lezieme

Prínosom projektu bolo vtvorenie lezeckých podmienok pre začiatočníkov, usporiadali sa rôzne brigády a čistili sa skaly, osádzali sa
istenia a iné bezpečnostné prvky.

ST18_030

Informačné centrum
Spoločenstva pri
Dóme sv. Martina

vybudujme miesto
domova - oddychovú
zónu

Prínosom projektu bolo vybudovať oddychovú zónu,
aj s kuchynským vybavením pre prípravu občerstvenia.

850,00 €

ST18_031

Športový klub polície
Bratislava, oddiel
vodného slalomu
a zjazdu

Vymeň mobil
za pádlo

Prínosom projektu bolo dokončenie lodenice, terasy a miesta
a na odkladanie lodí, aby sa aj deti mohli venovať
vodným športom v Čunove.

500,00 €

ST18_032

Asociácia Divadelná
Nitra

DARUJEM TI TULIPÁN
- integračné tvorivé
aktivity pre zrakovo
postihnuté deti

Prínosom projektu bolo použitie fiančných prostriedkov na
prevádzku klubu Darujem ti tulipán a rekonštrukcia záhonu.

850,00 €

ST18_033

Rodičovské združenie
sv. Františšek

Komunitný deň

Prínosom projektu bolo rozvíjať vzťahy v komunite
prostredníctvom celodenného programu plného
workshopov, aktivít a vystúpení.

500,00 €

ST18_034

Nadácia Ochranné
krídla

Tvorivé dielničky pre
detičky

Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorých dielní pre matky
s deťmi, kde sa naučili vyrábať dekoratívne mydlá,
osvojili si aj pracovné návyky, získali sebamotiváciu.

850,00 €

ST18_035

Združenie rodičov a
priateľov Základnej
a Materskej školy v
Rudine

Spoločne za
remeslami

Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorivých dielní, kde deti
pripravili výrobky na výstavu a predaj pre verejnosť na veľkonočných trhoch.

450,00 €

ST18_036

Súkromná materská
škola

Hlina - vzácny dar
zeme naším predkom

Prostredníctvom projektu získali škôlkári priamu skúsenosť
s modelovaním hliny a tvarovaním z nej. Vďaka zakúpenej
peci si vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu.

900,00 €

ST18_037

Základná škola Veľké
Zálužie

Zelená pastva pre oči

Projekt prispel ku skrášleniu školského priestoru maľbami detí na
betónovom múre. Okolie školy sa taktiež skrášlilo zeleňou.

ST18_038

Združenie rodičov a
priateľov MŠ Bancíček,o.z.

Od údivu k pochopeniu

Projekt pomohol nadobudnutiu prírodovednej gramotnosti
prostredníctvom výskumných metód u detí v MŠ.

ST18_039

Základná škola Narnia

Výchovné poradenstvo a prevencia v ZŠ
Narnia

Za financie z grantu bol nakúpený potrebný diagnostický
a stimulačný materiál a pomôcky, vďaka ktorým boli
realizované individuálne aj skupinové stretnutia s deťmi v škole.

1 000,00 €

ST18_040

Základná škola

Ekopark

V rámci projektu bol zrevitalizovaný verejný priestor v blízkosti
školy a vytvorený Ekopark, ktorý má environmentálny charakter a
slúži na vzdelávanie, výchovu, rekreáciu a oddych.

1 000,00 €

ST18_041

Základná škola

Komunikuj, spoznávaj
- hravo vedomosti
získavaj

Vďaka podpore navštívili žiaci ZŠ partnerskú školu v Nemecku, kde
komunikovali v nemeckom a anglickom jazyku, pričom si vytvorili
postoje k cestovaniu a multikulturálnemu chápaniu sveta.

1 000,00 €
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ST18_042

SRRZ-RZ pri Materskej
škole

Naša záhradka.

Projekt prispel k zvýšeniu estetického a enviromentalného cítenia,
odbúravaniu predsudkov, a tiež pochopeniu kultúrnych
a sociálnych rozdielov u detí a rodičov.

ST18_043

Základná škola,
Slnečná 422, Spišský
Štiavnik

Kniha-výlet do sveta
fantázie

Projekt pomohol k zlepšovaniu čitateľskej gramotnosti detí
z málo podnetného prostredia pomocou rôznych aktivít.

850,00 €

ST18_044

Základná škola

Záhrada, ktorá učí

Deti zo školského klubu vytvorili záhradu na školskom pozemku,
vďaka čomu sa rozvíjala ich kreativita, estetické cítenie, pracovné
zručnosti, a tiež prírodovedné vedomosti.

998,42 €

ST18_045

Materská škola

Cesta k novému
poznaniu

Prínosom projektu bolo zväčšiť záujem detí o prírodu - robili rôzne
videá a fotky prírody a prostredníctvom výučbovývh programov
sa aj vzdelávali.

974,00 €

ST18_046

Základná škola s materskou školou Aurela
Viliama Scherfela

Prírodná záhrada

Na základnej škole v rámci projektu Prírodná záhrada zrealizovali
výsadbu trávy na školskom dvore a skrášlili si priestory.

850,00 €

ST18_047

SZŠW

Naše mesto v našej
škole

V rámci projektu bola na SZŠW dokončená stavba ekodomčeka, v
ktorom žiaci, rodičia a členovia miestnej komunity začali realizovať
komunitné stretnutia, aktivity a dielne.

ST18_048

Obec Dražkovce

Spájajme spevom a
tancom všetkých

Výsledkom projektu je dosiahnuté prepojenie vzdelávacích aktivít
detí materskej školy so širšími komunitami obyvateľov obce.

972,50 €

ST18_049

Základná škola

Učiaca záhrada

V rámci projektu žiaci spolu s učiteľmi vytvorili v školskej záhrade
nové prvky vhodné k výučbe.

1 000,00 €

ST18_050

Základná škola,
Radošovce 338

Fauna a flóra v našej
škole

Prínosom projektu bolo spríjemnniť areál školy prostredníctvom
zberaním úrody, staraním sa o bylinky.

1 000,00 €

ST18_051

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Linzbothova 18

Semafor

Projekt prispel ku začleneniu dopravnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

1 000,00 €

ST18_052

Súkromná základná
škola s materskou
školou pre žiakov a
deti s autizmom

Umenie nás spája

Z poskutnutých finančných zdrojov bol zakúpený materiál na keramiku a kancelársky materiál potrebný na výrobu štruktúrovaného
prostredia tried a pracovných úloh.

1 000,00 €

ST18_053

Základná škola,
Pionierska 33, Čaňa

Vráťme deťom
klasické rozprávky

Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností detí na
ZŠ prostredníctvom klasických slovenských rozprávok.

700,00 €
995,60 €

850,00 €

1 000,00 €

ST18_054

Základná škola
Jakubov

Usilovné včielky

Prínosom projektu bolo deťom sprostredkovať vedomosti
o včelách a žiaci využívali informačné technológie aj pri vzájomnej
spolupráci si vyskúšali prospešnosť života v spoločenstve.

ST18_055

Združenie rodičov
Materskej školy
Švantnerova

Všetci sme rovnakí
a predsa iní

Združenie rodičov Materská škola Švantnerova zrealizovalo
projekt, ktorý prehĺbil multikultúrnu uvedomelosť žiakov.

ST18_056

Rodičovské združenie
pri materskej škole

Týždeň detskej
radosti

Projekt obohatil život detí v materskej škole prostredníctvom
zážitkového učenia.

ST18_057

Náručie-združenie
rodičov a priateľov
waldorfskej materskej
školy

Hráme, spievame,
tvoríme

Prínosom projektu bolo naučiť deti remeselnej činnosti, samé si
vyrobili hračky a aj sa pripravili na divadelé predstavenie, kde si
zlepšili vyjadrovacie schopnosti, rovnako aj pohybové zručnosti.

ST18_058

Základná škola s materskou školou Zlaté

Spoznávajme a
udržiavajme tradície
a kultúru našich
predkov

Projekt prispel ku zvýšeniu povedomia o regionálnych a kultúrnych hodnotách u detí predškolského veku a žiakov ZŠ.

850,00 €

ST18_059

Materská škola

Malí bádatelia

Prínosom projektu bolo, že deti sa prostredníctvom bádania
a hrania sa s edukatívnymi predmetmi učili a rozvíjali
zvedavosť a kognitívne schopnosti.

991,00 €

ST18_060

Základná škola
s materskou školou
Podolie 804

Holokaust očami detí

Základná škola s materskou školou Podolie 804 vytvorila edukačný program pre žiakov deviateho a ôsmeho ročníka za cieľom
oboznámiť ich s históriou Holakustu.

951,00 €

ST18_061

Občianske združenie
Milúšik

Mozgový jogging
pre naše deti

Prínosom projektu bolo podporiť u detí rozvíjanie koncentrácie,
motoriku, kreativitu, pracovať v tíme a schopnosť pracovať
s pocitmi v materskej škôlke.

588,68 €

1 000,00 €
961,80 €

1 000,00 €
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ST18_062

Základná škola Laborecká 66 Humenné

Otvorená klubovňa

Prínosom projektu bolo zákupenie stolových hier,
aby deti mohli aktívne tráviť voľný čas.

ST18_063

CZS Narnia

V každom z nás je
Malý princ

Cieľom projektu bolo prepojiť aktivity medzi žiakmi
na škole s domovom dôchodcov.

ST18_064

Základná škola
Rajecká Lesná

Čitateľský kútik

Vďaka projektu bol vytvorený čitateľský kútik v nevyužitej časti
chodby pre deti ZŠ, kde boli zakúpené knižné publikácie a štyri
elektronické čítačky kníh.

ST18_065

Obec Moravany Materská škola

Učíme sa v prírode

Prínosom projektu bolo aby deti nadobudli pozitívny vzťah k
prírode, aj prostredníctvom výučby v prírode a vďaka edukačným
pomôckam aj naďalej pokračovať v učení v prírode.

937,00 €

ST18_066

Základná škola Rudina

Ruka v ruke za
tradíciami

V rámci projektu boli zakúpené ľudové kroje pre deti zo súboru.
V nich potom nacvičovali tance a pásmo na vystúpenia.

960,00 €

ST18_067

ZŠ s MŠ KOŠ

Učebňa v prírode

Deti zo ZŠ, MŠ aj ZUŠ spoločne vytvorili učebňu v prírode, ktorú
vymaľovali svojimi výtvarnými prácami, zasadili zeleninu, kvety
a bylinky.

1 000,00 €

ST18_068

Združenie Rondel

Hrad Čabraď - záchrana západnej veže

Realizáciou projektu sa zlepšil technický stav objektu
a zvýšila sa bezpečnosť návštevníkov.

2 200,00 €

ST18_069

Prievidzský Parostrojný Spolok o.z.

Výmena rozperiek v
parnom kotli parného
rušňa 464.001

Projekt bol súčasťou rozsiahlejšieho projektu ožívenia rušňa.

2 200,00 €

ST18_070

Rád sv. Bazila Veľkého

Monastyr Krásny Brod

Tento projekt pomohol skrášliť okolie a vytvoriť priestor
na sedenie v duchovnom prostredí.

1 000,00 €

ST18_071

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Záchrana zadného
paláca

Realizáciou projektu sa zlepšila celková statika objektu, konzervačné práce zvýšili bezpečnosť ľudí v blízkosti hradu.

1 200,00 €
2 092,40 €
1 977,60 €

1 000,00 €
970,00 €
1 000,00 €

ST18_072

Gotická cesta

Sedem strážcov

Prínosom projektu bola obnova kostola v Henckovciach, ale
rovnako sa informovala široká verejnosť o pamiatkách aj vďaka
propagačným materiálom.

ST18_073

Skryté Poklady
Slovenska

Obnova historického
kina v Železníku

Vďaka projektu budova historického kina ožila a čiastočne sa dostala do vyhovujúceho stavu aby bolo možné sprevádzať turistov.

ST18_074

FONTIS - občianske
združenie

Záchrana židovského
cintorína v Michali
nad Žitavou

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť prístupové cestičky
k náhrobným kameňom, odkryť časť zasypaných náhrobných
kameňov.

ST18_075

OZ Hrad Tematín

Brána do minulosti

Projektom sa podarilo zachrániť východnú stenu bránovej
veže aj vďaka dobrovoľníkom.

1 200,00 €

ST18_076

Združenie na záchranu
Zborovského hradu

Zborovský hrad
- rekonštrukcia
hradobného múru v
roku 2018

Prínosom projektu bolo finančne podporiť rekonštrukciu
hradného múru Zborovského hradu.

2 500,00 €

ST18_077

Združenie na záchranu
stredovekého
Konzervácia južnej
architektonického
delovej bašty
dedičstva nitrianskeho
kraja - LEUSTACH

Vďaka projektu za pomoci dobrovoľníkov sa podarilo staticky
zabezpečiť baštu a dobrovoľníci si rozvíjali organizačné schopnosti.

2 500,00 €

ST18_078

Ruská Nová Ves

Tretí rok obnovy
Soľnohradu

Vďaka tomuto projektu sa zlepšil prístup na hrad, zvýšila
bezpečnosť pohybu návštevníkov v areáli hradu a zlepšila vizuálna
prezentácia hradnej architektúry pre laickú verejnosť.

940,00 €

ST18_079

Renova

Záchrana hradu Dobrá
Voda 2018

Projekt sa zameral na rekonštrukciu Východnej bašty, na úpravu
areálu.

1 600,00 €

ST18_080

Obec Cerová

Aktivity na záchranu
hradu Korlátko 2018

Vďaka projektu sa podarilo významne prispieť k bezpečnosti hradu
pre návštevníkov a významne predĺžiť životnosť pamiatky.

1 300,00 €

ST18_081

Vojnový cintorín
Klub vojenskej histórie
Veľkrop - osadenie
Beskydy
krížov

Poslednou fázou tohto projektu bolo osadenie krížov na hroby
vojakov.

2 125,00 €

Prínosom projektu bolo zrealizovanie množstvo
workshopov na záchranu pamiatky.

1 000,00 €

ST18_082

Obnova Slovenskej
Zeme
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Záchranné práce na
zrúcanine gotického
kostola sv. Helenyzabezpečenie stavebných konštrukcií a
odborných zásahov

915,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ST18_083

Združenie na záchranu
hradu Revište

Revište 2018

Dobrovoľníci pracovali na odťažovaní sutinových závalov,príprave
kameňa na murovanie a kopaní archeologických sond
za prítomnosti archeológa.

ST18_084

Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže

Projekt Katarínka záchrana kláštora
a kostola sv. Kataríny
Alexandrijskej

Vďaka projektu sa urobili ďalšie veci na objekte: zakonzervovanie
ruín, oprava a archeologický výskum krypty, osveta.

2 000,00 €

ST18_085

Dubova Colonorum

Záchrana kostolíka
v Sedliackej Dubovej

Konzervácia a statické zaistenie kostolíka umožňuje pomocou letného tábora,workshopov, stretávanie dobrovoľníkov a obyvateľov
obce Sedliacká Dubová.

1 250,00 €

ST18_086

Združenie na záchranu
hradu Šášov

Sanácia muriva v
severnom trakte
východného paláca
na úrovni 3.NP

Projektom sa dosiahla stabilizácia koruny muriva a 1 okenného
otvoru, čím sa zabráni deštrukcii muriva a zároveň sa zvýši
bezpečnosť návštevníkov na hrade.

1 200,00 €

ST18_087

Vodné mlyny Oblazy,
n.o.

Sucho a teplo
v šalande mlyna

Cieľom projektu bolo zabezpečiť dobrú strechu nad jedinou
obytnou izbou v celej Kvačianskej doline a tiež umožniť
dobrovoľníkom siahnuť si aj na takúto peknú prácu.

2 500,00 €

ST18_088

Občianske združenie
Hrad Uhrovec

Uhrovec 2018

Účastníci projektu sa oboznámili s pôvodným technologickým
postupom, ktorý sa používal v histórii pri stavbe hradu.

1 300,00 €

ST18_089

Spolok nepočujúcich
pedagógov

Sprístupnime posunkovú zásobu slovníka
všetkým

Spolok nepočujúcich pedagógov v rámci projektu Sprístupnime
posunkovú zásoku pre každého do databázy posunkov doplnil
nové posunky.

3 000,00 €

ST18_090

ZŠ pre žiakov so SP,int.
V. Gaňu

EEG biofeedback
pre deti a žiakov so
sluchovým postihnutím

Prínosom projektu bolo zrealizovanie terapie s deťmi, ktoré
po terapii vykazovali zlepšenie v oblasti koncentrácie
a lepšieho školského výkonu.

2 950,01 €

ST18_091

Združenie "Nepočujem"

Naučme sa
pracovať na CNC stroji
pomocou nových
technológii IKT

Prínosom projektu bolo zakúpenie CNC frézy s príslušenstvom, aby
žiaci so sluchovým postihnutím vedeli ako pracuje CNC stroj.

3 000,00 €

ST18_092

Spojená škola
internátna

Učíme sa dobre
rozumieť písanému
textu.

Prínosom projektu bolo zabezpečiť modernejšiu didaktickú
techniku v 2 triedach pre nepočujúcich žiakov.

2 258,00 €

ST18_093

Fond UŠKO n. f.

S informáciami do
sveta

Prínosom projektu bol nákup modernej technológie a výučbovývh
programov aby sa zaktívnil výučbový proces u detí.

3 000,00 €

ST18_094

IPčko

Príprava psychologickej internetovej
poradne pre nepočujúcich

Prínosom projektu bolo získať potrebné informácie o vhodnej
online komunikácii pre skupinu nepočujúcich.

3 000,00 €

ST18_095

OZ NepocujuceDieta.sk

Viac informácií pre
rodiny nepočujúcich
detí

Vďaka projektu Viac informácií pre rodiny nepočujúcich detí
sa podarilo vytvoriť funkčnejší, prehľadnejší a užitočnejší web
nepocujucedieta.sk.

2 791,99 €

STPP18_01

Eduplex občianske
združenie

Mesto povolaní pre
deti - Tichý workshop
Košice 2018

Vdaka grantu sa podarilo zorganizovať vzdelávacie tvorivé dielne
pre deti a v rámci jednotlivých aktivít boli prepojené počujúce deti
s nepočujúcimi za cieľom lepšieho porozumenia medzi oboma
svetmi.

7 200,00 €

STPP18_02

Konvergencie - spoločnosť pre komorné
umenie, o.z.

Beethoven 2018 a
Konvergencie 2018

Prínosom projektu bolo podporiť sieť podujatí a koncertov venovaných L.Beethovenovi. Projekt bol prijatý s veľkým úspechom,
čomu svedčí aj vysoká návštevnosť.

10 000,00 €

STPP18_03

EFFETA - Stredisko sv.
Františka Saleského

Chcem komunikovať

Prínosom projektu bolo poskytnúť deťom, ktoré majú sluchové
postihnutie a rodinám podporu a pomoc, aby sa dieťa bolo
schopné sa plnohodnotne rozvíjať a následne vzdelávať na bežnej
škole a integrovať sa.

13 000,00 €

STPP18_04

Vienok

Vienok spieva, hra a
tancuje (Galaprogram
k 50. výročiu vzniku
DFS VIENOK)

Vďaka grantu k príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Vienok sa podarilo podporiť zachovávanie tradícií a kultúrneho
dedičstva prostredníctvom usporiadania Galaprogramu.

1 000,00 €

STPP18_05

Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť
na Slovensku 2018

Projekt priniesol poznanie o úrovni vzdelania obyvateľstva v oblasti informačno-komunikačných technológii a robotiky/robotizácie.

7 000,00 €

2 000,00 €
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Pedagogickí dizajnéri

Cieľom projektu bolo získanie poznatkov na základe priamej
skúsenosti s pedagogickým pôsobením, logistikou v učebných
prostrediach na Rozvojovej škole v USA.

1 978,00 €

OZ ORLík

Technické vybavenie
detského audiocentra

Prínosom projektu bolo zakúpenie hardvérovej platformy, ktorá
uľahčuje audiometrické vyšetrenia.

10 000,00 €

STPP18_08

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

čierna labuť

V rámci projektu bolo na portáli čierna labuť publikovaných
21 reportáží a rozhovorov o vzdelávaní.

10 000,00 €

STPP18_09

Detský folklórny súbor
Čečinka

podpora 40-teho
výročia založenia
súboru

Prínosom projektu bolo zabezpečenie krojov a obuvi na programové čísla, finančne sa podporil aj nový bulletin pre DFS.

STPP18_10

Od emócií
k poznaniu,n.o.

Inštitucionálna
podpora v oblasti
inovácií pri zavádzaní
inkluzívneho prístupu
k zraniteľným
skupinám

Prínosom projektu bolo vytvoriť a zavádzať inovatívne prístupy
k podpore vnímavosti voči zreaniteľným skupinám v školskom
a spoločenskom prostredí.

STPP18_11

IPčko

Krízová online pomoc
pre mladých

Projekt pomohol zlepšiť životy vyše 6 tisíckam mladých ľudí, ktorí
sa ocitli v situácii, keď si nevedia pomôcť sami a nemajú sa na
koho iného obrátiť.

5 000,00 €

STPP18_12

Nové školstvo

Školy pre všetkých II

Výskumné zistenia vo všetkých troch školách poukázali na
potrebu systémovejšej podpory v oblastiach komunikácie, tímovej
spolupráce i participatívneho prijímania rozhodnutí.

15 000,00 €

STPP18_13

Stopka n.o.

Corvus 2018

Vďaka podpore bol zabezpečený vývoj setu aplikácií Corvus na
sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým s cieľom
zvýšenia stupňa samostatnosti používateľov.

15 000,00 €

STPP18_14

Nadácia otvorenej
spoločnosti Bratislava
/ Open Society Foundation Bratislava

Storytime 2018

Prínosom projektu bolo poskytnúť rodičom informácie, medicínsku
a rehabilitačnú podporu.

27 000,00 €

STPP18_15

Slovenské centrum
fundraisingu

Posilňovanie fundraisingových kapacít
mimovládnych neziskových organizácií

Projekt priniesol na Slovensko špičkové poznatky a skúsenosti
z fundraisingu, komunikácie a budovania vzťahov s darcami.

STPP18_16

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Komenského inštitút

Prínosom projektu bolo pomôcť predstaviť drobné školské reformy
po Slovensku, zorganizovala sa konferencia.

15 000,00 €

STPP18_17

CEEV Živica

Global Teacher Prize

Prínosom projektu bolo ohodnotenie 10 inšpiratívnych učiteľov,
z ktorých sa vybral víťaz.

54 200,00 €

STPP18_18

Krajské centrum
nepočujúcich ANEPS
Žilina

Medzinárodný deň
nepočujúcich

V rámci projektu bol zrealizovaný rôznorodý program pre deti
a dospelých v Žiline, prednášky pre Nepočujujúcich, športové
disciplíny, kino bez bariér a sociálno rehabilitačný pobyt a večer.

2 000,00 €

STPP18_19

HUBBA, o.z.

Accelerating urban
innovation and social
startups.

Oba realizované formáty výrazne napomohli rozvoju a profesionalizácii social business a startupového podporného ekosystému
na Slovensku.

40 000,00 €

STPP18_20

OZ Vagus

Housing first Cverna

Cieľom projektu bolo poskytnutie plnohodnotného ubytovania pre
ľudí bez domova.

4 000,00 €

STPP18_21

Gotická cesta

Gotické cesta - grafické materiály

Prínosom projektu bolo zabezpečiť špeciálnu mapu Gotickej cesty
a vytvoriť koncept pte brožúry Gotická cesta.

500,00 €
5 000,00 €

3 000,00 €

50 000,00 €

3 000,00 €

STPP18_22

TEDxBratislava o.z.

TEDxBratislava 2018

V rámci projektu bola zorganizovaná multižánrová konferencia,
kde dostali priestor osobnosti zo Slovenska a zahraničia výnimočné svojim zmýšľaním, skutkami, talentom či potenciálom.

STPP18_23

Porta Artium

Musica Medica hudba sa nás dotýka

Prínosom projektu bolo o sprostredkovať študentom so sluchovým
postihnutím zážitok z hudby formou muzikoterapeutického
hudobného prístupu.

5 400,00 €

STPP18_24

SLOVAK FASHION
COUNCIL

Letná Akadémia
Módy 2018

V rámci projektu sa počujúce aj nepočujúce deti zúčastnili letného
tábora, kde sa dozvedeli ako funguje svet módy, boli zapojené do
tvorby, vzájomných inerakcií a aj marketingu.

6 000,00 €

STPP18_25

Infosluch

Mobilná aplikácia na
učenie sa posunkov

Vytvorením mobilnej aplikácie sa zmenila kvalita života rodín,
kvalita života dospelých nepočujúcich sa zmení postupne.

2 000,00 €
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STPP18_26

FIRST Global Slovakia,
o. z.

FIRST Global Challenge 2018

Prínosom projektu bolo vycestovanie slovenských študentov do
Mexika, kde reprezentovali Slovensko v robotickej olympiáde,
kde študenti získali aj ocenenie.

STPP18_27

KDE BOLO, TAM
BOLO...

kreatívny festival
KDE BOLO, TAM
BOLO...

Prínosom projektu bolo vytvoriť priestor pre inklúziu medzi deťmi
zdravými a nepočujúcimi, a finančné prostriedky sa použili na
realizáciu podujatia.

10 000,00 €

STPP18_28

Platforma rodín
detí so zdravotným
znevýhodnením

Chcem byť Laickým
poradcom

Počas priebehu projektu sme sa zamerali na doplnenie štruktúry
informácií pre potreby laických poradcov.

5 000,00 €

STPP18_29

NepocujuceDieta.sk

Priama podpora OZ
NepocujuceDieta.sk

Vďaka podpore sa podarilo stabilizovať činnosť o.z. a sústrediť sa
tak na prebiehajúcu kampaň o potrebe včasnej intervencie.

5 000,00 €

STPP18_30

IPčko

grafické zlepšenia
práce poradne

Prínosom projektu bolo zlepšiť grafiku OZ a tým zvýšiť aj profesionalizáciu práce OZ.

500,00 €

STPP18_31

NepocujuceDieta.sk

Viac zvukov pre
nepočujúce deti

Vďaka projektu sme vytvorili priestor pre približne 200 účastníkov
podujatí Spoznaj farby zvukov a Uškový Mikuláš v Bratislave.

3 000,00 €

STPP18_32

Roma media Romed

Spolu to zvládneme

Prínosom bolo podporiť a informovať rómskych rodičov, ktorým
sa narodilo dieťa so sluchovým hendikepom.

2 700,00 €

STPP18_33

Cesta von

Omama 18

Boli vyškolené 4 rómske ženy z vylúčených rómskych komunít
v Muránskej Dlhej Lúke, Zborove a Kecerovciach v metóde Play
wisely.

5 000,00 €

STPP18_34

Uškové deti

Stretnutia nas
posuvaju vpred

Projekt určite prispel k zlepšeniu komunikácie medzi rodičmi
a ostatnými členmi rodín a ich dieťaťom.

3 000,00 €

STPP18_35

Od emócií k poznaniu,n.o.

Inovatívne technológie pre kvalitu
vzdelávania

Projekt mal za cieľ využiť nové technológie pre zvýšenie kvality
vzdelávania v oblasti inklúzie.

26 000,00 €

STPP18_36

Bratislavský maratón,
o.z.

Podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Prínosom projektu bolo prilákať k športovaniu široké masy.

10 000,00 €

STPP18_37

Od emócii k poznaniu
- Eduma

Analýza facebookovej stránky organizácie Od emócií
k poznaniu - Eduma

Vďaka projektu sa podarilo nastaviť šírenie osvety a zlepšenia
komunikácie projektkov za účelom scitlivovania spoločnosti.

STPP18_38

Nadácia otvorenej
spoločnosti Bratislava
/Open Society Foundation Bratislava

Storytime 2018
a kampaň včasná
intervencia

Prínosom projektu bolo vytvorenie kampane na šírenie informácií
o dôležitosti včasnej intervencie, vytvorili sa aj edukatívne videá.

17 100,00 €

STPP18_39

TEDxBratislava

TEDxBratislavaWomen

Vďaka TEDxBratislavaWomen sa podarilo vytvoriť priestor na pre
stretnutie inšpiratívnych žien. Event je oslavou tvorivosti, inovácií
a otvorenosti.

2 000,00 €

STPP18_40

OZ ORLík DFNsP
Bratislava

Kurz Dieťa s
poruchou sluchu:
diagnostika a liečba

Prínosom bolo snaha zlepšiť starostlivosť o sluch novorodencov a
malých detí prostredníctvom odborného usmernenia.

4 500,00 €

STPP18_41

AMITY o.z.

Muzikoterapia
2018/2019

Prínosom projektu bolo upevniť sebavedomie u nepočujúcich detí
prostrednístvom muzikoterapeutickej práce.

5 022,00 €

STPP18_43

Nezisková organizácia Voices

Choices 2019

Prínosom projektu je vzdelávať ľudí a možnosť spoznať sociálnych
inovátorov, komunitných lídrov a odborníkov.

13 500,00 €

UNI18_1

Rozhyb svoje mesto

Rozhyb svoju skolu

Združenie uskutočnilo festival pohybu a zdravého životného štýlu
pre päť základných škôl.

5 998,96 €

ZBDZ18_01

Mesto Jelšava

materiálne zbierky pohonné hmoty

Preprava šatstva, hračiek a iných potrieb, ktoré vyzbierali
zamestnanci DXC Technology a Hewlett-Packard Enterprise pre
ľudí so znevýhodnením

ZML8600042

SPU Nitra

Predmet Globálne
rozvojové vzdelávanie na VŠ na
Slovensku

Partner projektu - Príprava akreditačného spisu

2 000,00 €

2 400,00 €

120,00 €

4 400,00 €
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