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Milé priateľ ky a priatelia,
tento príhovor píšeme v čase, keď celý svet
bojuje s vírusom COVID-19. Naše individuálne
priority sú zrazu veľmi podobné s obrovským
počtom ľudí. Spoločný nepriateľ, aj napriek
sociálnej izolácii, podporuje blízkosť a prekonávanie prekážok, ktorým čelíme všetci bez
rozdielu.
Napriek negatívam si však uvedomujeme,
že táto situácia prináša aj pozitíva. Vidíme,
ako rastie dôležitosť spolupráce a ako vznikajú inovácie, ktoré prinášajú riešenia pre
celú krajinu. My v nadácii sa ešte viac ako
kedykoľvek predtým snažíme zdôrazňovať
hodnoty, ktoré sú pre nás už vyše 20 rokov
dôležité – zodpovednosť voči sebe a okoliu,
inovatívnosť, aktívny prístup k riešeniu problémov.
Rok 2019 však tiež znamenal pre Slovensko
zaťažkávajúcu skúšku. Aj keď už uplynul rok
od brutálnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, rana bola neustále živená zisteniami vyšetrovateľov. Prepletenie politiky
a ekonomických záujmov, ktoré vyústilo do
ťažkého kriminálneho činu, sa ukazuje ako
hlboko reálne.

V novembri sme v Trnave otvorili prvý mimoškolský klub Budúcnosť INAK. Počas
roka prešiel od ideovej fázy až k realizácii, na čo sme veľmi hrdí. Novinkou je tiež
Cena za plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ktorú si prví laureáti prevzali počas
BLF CSR Summitu. V programe Generácia
3.0 sme posilnili úspešný model práce so
vzdelávacími organizáciami, viacerými dôležitými zmenami prešla i práca s firmami
v združení Business Leaders Forum. Uvedomujeme si, že pokrok nemyslí na všetkých.
Budeme robiť všetko pre to, aby sme aj naďalej prinášali zmenu k lepšiemu v našich
prioritných oblastiach.
Vlaňajšok bol pre nadáciu zároveň aj rokom
zmien. Po viac než 20 rokoch prešla na pozíciu členky správnej rady dlhoročná výkonná
riaditeľka Lenka Surotchak. Vedenia nadácie
sme sa ujali my dvaja – Martina Kolesárová a Michal Kišša. Budeme sa snažiť, svojou
prácou nadviazať na jej úspechy. Aj keď náš
prvý rok vo vedení bude v čase veľkej zdravotnej a ekonomickej krízy, veríme, že spoločne budeme môcť tvoriť lepšie Slovensko
pre všetkých.

Spoločnosť však zažila aj nádej. Prejavila sa
v posilnení občianskej spoločnosti – teší nás
vzrast dôvery voči neziskovému sektoru. Slovensko si zvolilo prezidentku, ktorej hodnotové
posolstvá smerom do spoločnosti i k vládnucim politikom sú jasné a nekompromisné. Posledný kvartál roka sa niesol v znamení osláv
30. výročia Nežnej revolúcie. Tie priniesli viaceré reflexie doterajšieho vývoja Slovenska a
okrem pádov aj poukázanie na dôležitý pokrok, ktorý sme urobili.
Aj v roku 2019 našimi hlavnými témami zostali vzdelávanie, inklúzia, transparentnosť
a zodpovedné podnikanie. Pokračovali sme
v rozbehnutých aktivitách, ale nezabúdame
ani na rozvoj a inovácie.

Martina Kolesárová,
správkyňa Nadácie Pontis
Michal Kišša,
správca Nadácie Pontis
Výročná správa 2019 | strana 9
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Lenka Surotchak
posilnila Správnu radu
Nadácie Pontis
V septembri sa udiala významná zmena na poste výkonnej riaditeľky nadácie. Vedenie prebrali doterajší programoví riaditelia – Martina Kolesárová a Michal Kišša.
Obaja sa stali štatutárnymi zástupcami nadácie, pričom
ich právomoci sú zdieľané. Dovtedajšia šéfka nadácie,
Lenka Surotchak, sa rozhodla z postu výkonnej riaditeľky odstúpiť. Nadáciu Pontis však neopustila, v jeseni sa
stala členkou jej správnej rady.
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Manažment Nadácie Pontis
Stav k 31. 12. 2019

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

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

Slavomíra Hvizdošová
Finančná riaditeľka
Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť
využívania získaných prostriedkov v súlade
s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.
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Správna rada

Lucie Schweizer

Šimon Šicko

Partner v Ružička Csekes s. r. o.

Pixel Federation

Lukáš Bakoš

Martina Králová

Maxman Consultants

Konzultantka Teron Solutions

Lenka Surotchak
Konzultantka Slovak-American
Foundation

Dozorná rada

Marcel Imrišek
ProRate

Silvia Miháliková
Slovenská akadémia vied

Radoslav Derka
konzultant
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PR tím

Zuzana Schaleková

Jana Trubačová

Senior PR manažérka
Vedie PR tím, má na starosti
komunikačnú stratégiu nadácie
a zastrešuje všetky PR aktivity
pre tím vzdelávania a tím stratégií
vo filantropii. Koordinuje aj
onlinový magazín ZaPlotom.sk.

PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity
pre tímy inklúzie a komunity.

Lucia Víglašová

Tibor Krátky

PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity
pre tím zodpovedného
podnikania. Je zodpovedná za
onlinové komunikačné kanály.

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

Ivana Lövingerová
PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity
projektu Social(i)Makers.

Office staff
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Daniela Snyder

Janetta Balšanová

Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie
chodu kancelárie nadácie.

Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie
chodu kancelárie nadácie.

Finančné oddelenie

Lucia Ružičková

Adriana Petrová

Finančná manažérka
Má na starosti vedenie podvojného
účtovníctva a práce na ročnej
uzávierke.

Finančná manažérka
Má na starosti finančný
reporting projektov
v tímoch zodpovedné
podnikanie a komunita.

Ivana Mikudíková

Zuzana Pakanová

Finančná manažérka
Spracúva, kontroluje a účtuje
účtovné doklady, pripravuje
podklady pre spracovanie miezd.
Podieľa sa na účtovnej závierke.

Finančná manažérka
Má na starosti evidenciu
a úhrady dodávateľských
faktúr a prevody finančných
prostriedkov na základe
pokynov na úhradu v rámci
vyplácania grantov.

Paulína Beňová

Namina Akoussahová

Finančná manažérka
Účtuje pohľadávky, personálne
náklady a verejné zbierky.
Zodpovedá za finančný reporting
projektov v tíme inklúzia.

Finančná manažérka
Má na starosti finančný reporting
projektov v tímoch vzdelávanie
a transparentnosť.

Výročná správa 2019 | strana 15

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 BLF 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.

Miroslava Gočálová

Beata Fekiačová

Programová manažérka
Administruje združenie Business
Leaders Forum, organizuje BLF
CSR Summit a podieľa sa na
organizácii odborných podujatí
pre členov BLF.

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

Tím transparentnosti
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Tím strategickej filantropie

Kristína Marušová

Fero Pauliny

Programová manažérka
Zodpovedá za manažment Fondu
pre transparentné Slovensko
a tiež pripravuje každoročnú
Správu o stave neziskového
sektora na Slovensku.

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.

Tím komunity

Marek Richter

Jana Desiatniková

Senior programový manažér
Vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý má na starosti
najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva Naše Mesto, pro
bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovský
web DobraKrajina.sk.

Programová manažérka
Má na starosti aktivity portálu
DobraKrajina.sk a komunikáciu
s neziskovkami. Okrem toho
zastrešuje podujatie Giving
Tuesday.

Veronika Sedláčková

Hana Hradská

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.

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

Pavol Pikla

Eva Balková

Programový manažér
Spravuje Nadačný fond Bekaert
pomáha, Nadačný fond Dell,
Nadačný fond Embraco, Nadačný
fond Metro, Nadačný fond
PSA Slovakia a Nadačný fond
Unilever.

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

Eva Braxatorisová
Programová manažérka
Koordinuje program Advokáti
Pro Bono, prostredníctvom
ktorého rozvíja spoluprácu
medzi advokátmi a neziskovými
organizáciami.
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Tím inklúzie

Dominika Horňáková

Martina Čapová

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.

Programová manažérka
Má na starosti koordináciu
programu Srdce pre deti.
Okrem toho koordinuje aj
projekt Billa Chlebodarca
a projekt spoločnosti Lidl –
Od začiatku v dobrých rukách.

Eva Mikolajczyková

Daniela Kellerová

Programová manažérka
Má na starosti Nadačný fond dm
drogerie markt a Generali. Zároveň koordinuje program Online
tlmočník a kurzy posunkového
jazyka v rámci Nadačného fondu
Telekom.

Programová manažérka
Má na starosti nadačné fondy
Johnson Controls, Philip Morris
a Mercedes Benz Financial
Services, ktoré sa venujú inklúzii
ľudí na okraji. Zároveň koordinuje
projekt Budúcnosť INAK.

Matej Palacka

Jana Žišková

Projektový manažér
Matej vypomáha tímu inklúzie
pri projekte spoločnosti Lidl –
Od začiatku v dobrých rukách
a pri práci s nadačnými fondmi.

Projektová manažérka
Podieľa sa na realizácii mimoškolského vzdelávacieho programu
Budúcnosť INAK. Zabezpečuje
sieťovanie lokálnych partnerov
zapojených do programu a zastrešuje inštitucionálny fundraising.

Miriam Bachledová
Projektová manažérka
Pracuje na projekte Budúcnosť
INAK. Je súčasťou realizácie
pilotného ročníka mimoškolského
klubu v Trnave, kde zabezpečuje
obsahovú časť projektu zameranú na vzdelávanie a priamu
prácu s deťmi.
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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 je zodpovedný za
proces výberu inovatívnych
vzdelávacích prístupov do
programu Generácia 3.0.
Na starosti má aj koordináciu
EDUcampu a EDUakcelerátora.

Veronika Gilanová

Dominika Hroššová

Programová manažérka
Veronika má v rámci programu
Generácia 3.0 na starosti
koordináciu EDUcampu
a EDUakcelerátora.

Programová manažérka
Má na starosti koordináciu
výskumníkov, zber dát
a meranie celkového dopadu
programuGenerácia 3.0.
Koordinuje tiež EDUpointy.

Katarína Teglassyová

Barbora Hullová

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

Programová manažérka
Má na starosti grantovú výzvu
„Vy rozhodujete, my pomáhame“
nadačného fondu Tesco a pomáha tímu pri iných nadačných
fondoch, napríklad Accenture
či Adient.

Andrea Lelovics

Natália Ulrichová

Programová manažérka
Manažuje projekt Social(i)
Makers.

Programová manažérka
Asistuje pri koordinácii
projektu Social(i)Makers.
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Naši dobrovoľníci v roku 2019
Bejda Lukáš
Belopotočan Patrik
Berta Igor
Bizoň Martin
Burdych Miroslav
Čápová Martina
Demčák Jakub
Dubecká Mária
Fogášová Angelika
Gažová Michaela
Gogh Andrea
Gullerová Zuzana
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Hamar Michal
Horňáková Dominika
Hovhannisyan Lilit
Jamrichova Romana
Kellerová Daniela
Kiss Arnold
Kolláriková Katarína
Kontrišová Lucia
Kratochvíl Jakub
Krchlík Jakub
Kubovič Ondrej
Lánská Kateřina

Lelovics Andrea
Mazúr Ľuboš
Mikolajczyková Eva
Mušinka Alexander
Ondejková Zuzana
Palát Peter
Petrová Natália
Polgárová Slávka
Poliak Peter
Polievková Petra
Pometlová Martina
Repašan Marián

Shahzad Salman
Stojaspal David
Štefániková Martina
Šugarek Ján
Tanková Zuzana
Urbanová Slávka
Voskanyan Vahagn
Žišková Jana
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Zodpovedné
podnikanie

Galavečera Via Bona sa zúčastnil
aj vtedajší prezident SR Andrej
Kiska a novozvolená prezidentka
SR Zuzana Čaputová.

Via Bona Slovakia za rok 2018
Už devätnástykrát sme ocenili najzodpovednejšie firmy na Slovensku. Galavečer Via Bona 2018 sa uskutočnil 2. apríla 2019 v priestoroch bratislavskej
Starej tržnice.
O ocenenie Via Bona Slovakia sa uchádzalo celkovo 45 malých, stredných a veľkých firiem pôsobiacich na Slovensku. Nezávislé hodnotiace komisie,
zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, občianskeho sektora a vzdelávacích inštitúcií, posunuli do finále 23 nominácií v 7 kategóriách.
Udelené boli aj štyri špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú Nadácia Pontis odovzdáva
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Dobre spravovaná firma, ktorú
udeľuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou
Corporate Governance a Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, v spolupráci
s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu. O Cene verejnosti rozhodovali čitatelia denníka SME, ktorí si svojho víťaza zvolili
v online ankete.

VÍŤAZI VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2018
Zodpovedná veľ ká firma
Accenture
Spoločnosť Accenture sa prostredníctvom svojej
stratégie firemnej spoločenskej zodpovednosti snaží zlepšovať podmienky, v ktorých žijeme
a pracujeme. Accenture sa v rámci programu Zručnosťami k úspechu zameriava na oblasti, ktoré
umožňujú nezamestnaným či ľuďom so znevýhodnením získať zručnosti pre dlhodobú zamestnanosť a podnikateľské príležitosti. Spoločnosť tiež
podporuje diverzitu, pretože rozumie, že robí firmu silnejšou a inovatívnejšou. Svoju úlohu v globálnej ekonomike chápe tak, že nejde len o rozvíjanie vlastných činností, ale tiež o rozšírenie zásad
udržateľnosti v dodávateľskom reťazci. K diverzite
dodávateľov prispieva začleňovaním rôznorodých
podnikov do dodávateľského reťazca a preferuje
lokálnych dodávateľov.
Firmy vo finále: Accenture, Lidl Slovenská republika, Slovnaft
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Ocenenie v kategórii Zodpovedná veľká
firma si odniesla spoločnosť Accenture.

Zodpovedná
malá/stredná firma
LETMO SK

Cena za príspevok k napĺňaniu
Cieľov udržateľného rozvoja
Stiga Slovakia

Spoločnosť Letmo SK si zakladá na filozofii celoživotného partnerstva s klientom. Prináša im špičkové invalidné vozíky vyhovujúce ich potrebám,
od najlacnejších, plne hradených typov, až po prémiové modely pre vrcholovo aktívnych užívateľov.
Firma sa podieľa na projektoch, ktoré podporujú
sebarozvoj zdravotne znevýhodnených ľudí. V ich
odbore prinášajú osvetu a edukáciu, ktorá podporuje imobilných ľudí v aktívnom živote. Svojim zákazníkom ponúka tiež konzultácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek, pričom mapuje ich najbližšie
okolie a bariéry, ktoré im môžu robiť problém.

Firma bola ocenená za inšpiratívny príklad riešenia inklúzie rómskej komunity na pracovnom trhu.
Projekt vznikol ako reakcia na nedostatok voľnej
pracovnej sily na trhu. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození, ktorá má svojich terénnych
pracovníkov v niekoľkých rómskych osadách, zrealizovala projekt podporovaného zamestnávania
marginalizovaných Rómov. Ten poskytuje ľuďom
na okraji spoločnosti príležitosť na zlepšenie života a na ich začlenenie. Pre mnohých účastníkov je
to prvá šanca na legálne zamestnanie. Spoločnosť
tým zároveň mení vnímanie zamestnancov z majoritného obyvateľstva a odstraňuje zažité stereotypy o Rómoch.

Firmy vo finále: CURADEN Slovakia, Letmo SK,
DeutschMann Internationale Spedition

Firmy vo finále: Lidl Slovenská republika, NOSENE,
Stiga Slovakia
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Dobrý partner komunity
Slovak Telekom

Skvelý zamestnávateľ
Slovnaft

Ocenenie Dobrý partner komunity si odniesla
spoločnosť Slovak Telekom za prinášanie dlhodobých a systematických pozitívnych zmien pre
komunitu nepočujúcich. Cieľom telekomunikačnej spoločnosti je vytvoriť krajinu, kde hendikep
nepočujúcich nebude prekážkou v bežnom živote.
Cez projekt Hľadáme ďalší zmysel vzdelávala a poskytovala granty na podnikanie pre túto skupinu.
Prostredníctvom služby Online tlmočník zásadne
zlepšuje schopnosť nepočujúcich dohovoriť sa
v rôznych, kritických i bežných, životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi,
ale i pracovný pohovor či prenájom bytu. Aj vďaka
skúsenostiam z programu sa podarilo do zákona
zapracovať Online tlmočenie ako sociálnu službu.
Najhlbšie Slovak Telekom rozvinul tému ranej
starostlivosti pre deti. 6-ročný program Mobilný
pedagóg cez terénnu včasnú intervenciu pripravil
a adaptoval rodiny s deťmi s poruchou sluchu na
nové podmienky, pomáhal im prijať hendikep dieťaťa a naštartovať jeho aktívny progres cez výchovu a vzdelávanie.

Firma bola ocenená za komplexnú starostlivosť
o svojich zamestnancov a za podporu rovnováhy
ich pracovného a osobného života. Spoločnými
silami si zamestnanci Slovnaftu vytvorili miesto,
kam môžu prísť aj s rodinami na aktívny relax po
práci. Revitalizovali zanedbanú budovu v blízkosti
firmy a pretvorili ju na moderné športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX. Zamestnanci majú
možnosť využívať kolkovú dráhu, fitness centrum
či wellness. Projekt je jedinečný vďaka tomu,
že výstavbu iniciovali, koordinovali a dotiahli do
konca samotní zamestnanci.

Firmy vo finále: Billa, Lidl Slovenská republika,
Slovak Telekom
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Firmy vo finále: Accenture, Slovnaft, VSE Holding
V rámci tejto kategórie bola v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelená aj špeciálna cena s názvom Zamestnávateľ
ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Swiss
Re Management AG za autentický rodový a antidiskriminačný prístup k zamestnankyniam a zamestnancom a absolútnu flexibilitu miesta a času
práce.

V kategórii Sociálne inovácie zvíťazila
spoločnosť T-Systems. Projekt unikátnej aplikácie pre nevidiacich oslovil aj čitateľov denníka
SME, ktorí mu udelili Cenu verejnosti.

Zelená firma
NOSENE

Sociálne inovácie
T-Systems Slovakia

NOSENE dáva oblečeniu druhú šancu a snaží sa
tak rozšíriť myšlienku udržateľnosti v módnom
priemysle. Firma okrem toho rozširuje povedomie
o recyklácii textilného odpadu a dopadu módy
na životné prostredie. Snaží sa verejnosť učiť, ako
svojmu oblečeniu môže dať druhú šancu a nemusí
skončiť v komunálnom odpade. Do tejto problematiky zapája aj firmy i jednotlivcov. Počas uplynulých rokov firma zorganizovala viacero zbierok
i praktických upcycle workshopov.

Spoločnosť získala ocenenie za aplikáciu pre zrakovo postihnutých, ktorej cieľom je zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v múzeu. Ide
o riešenie, ktoré umožní nevidiacemu a zrakovo
postihnutému byť v ňom skutočne sám. Spoločnosť nainštalovala sieť senzorov do Východoslovenského múzea, čím ale projekt nekončí.
Aplikáciu možno využiť napríklad vo verejných
priestoroch, nemocniciach či v akýchkoľvek iných
priestoroch, v ktorých majú zrakovo postihnutí ľudia problém orientovať sa.

Firmy vo finále: CURADEN Slovakia, Javorina,
NOSENE

Firmy vo finále: ČSOB, Slovnaft, T-Systems Slovakia

Férový hráč na trhu
N Press

Cena verejnosti
T-Systems Slovakia

Vydavateľstvo N Press bojuje proti dezinformáciám a konšpiračným teóriám a otvára dôležité
spoločenské témy medzi mladými. Denník N vydal
štyri publikácie, ktoré dopĺňali vzdelávacie materiály o aktuálne spoločenské fenomény (klamstvá,
konšpirácie, kritické myslenie, fungovanie médií,…). Cieľom bolo pomôcť pedagógom, žiakom
a študentom základných a stredných škôl zorientovať sa v nich.

O svojom favoritovi rozhodli aj čitatelia denníka
SME, ktorí od 5. marca do 28. marca 2019 v online
ankete rozhodovali o Cene verejnosti. V konkurencii 6 súťažiacich firiem sa víťazom čitateľov stala
košická spoločnosť T-Systems Slovakia za aplikáciu
pre zrakovo postihnutých ľudí, ktorá im umožňuje samostatne sa pohybovať po priestoroch múzea. Aplikácia je využiteľná aj v iných verejných
priestoroch, napríklad v nemocniciach.

Firmy vo finále: N Press, Slovak Telekom
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Členovia hodnotiacich komisií Via Bona Slovakia za rok 2018

Zodpovedná
veľká firma

Katarína Gazdíková (Kia Motors Slovakia), Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Ján Pallo (Slovak Spectator), Miroslav Kollár (mesto Hlohovec), Lucia Marková
(ESET), Drahomíra Juríková (Slovenská sporiteľňa), Elena Kohútiková (Slovenská asociácia Corporate Governance), Dalimil Draganovský (Slovenská asociácia Corporate
Governance), Juraj Droba (Bratislavský samosprávny kraj), Sandra Salamonová (Úrad
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, odbor koordinácie Agendy 2030)

Zodpovedná
malá/stredná firma

Ondrej Smolár (Soitron), Marián Letovanec (Slovak Business Agency), Michal Hrabovec (ANASOFT), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Lucia Štasselová (Hlavné
mesto SR Bratislava), Tomáš Nejedlý (TREND), Lukáš Bakoš (Maxman Consultants),
Zuzana Bartošovičová (Hillbridges)

Zelená firma

Martin Haluš (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Petronela Ševčíková (Stratégie), Hana Nováková (ENVI-PAK), Marcel Lukačka (GO4), Juraj Hipš (MVO Živica),
Katarína Matulníková (Allen & Overy), Jan Kurka (Green Foundation)

Skvelý zamestnávateľ

Ivana Molnárová (Profesia), Tomáš Hasala (Nexteria), Jaroslav Grygar (Whirpool
Slovensko), Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum práce a rodiny), Oľga Pietruchová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Miriam Zsilleová (portál Ženy
v meste), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita Bratislava)

Férový hráč na trhu

Richard Ďurana (INESS), Stanislava Luppová (Hospodárske noviny), Juraj Bobula (Kinstellar), Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu), Dominika Šulková, Tomáš
Kleimpai (WebSupport), Martin Provazník (bnt attorney in CEE)

Dobrý partner komunity

Erika Turček Pfundtnerová (Kaufland SR), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Mária
Grebeňová Laczová (Rádio Regína), Marek Adamov (Stanica Žilina-Záriečie), Daniela
Danihelová (Komunitná nadácia Bratislava), Dáša Matušíková (Ringier Axel Springer
Slovakia), Michal Hrčka (Obnova)

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 za príspevok
k napĺňaniu Cieľov
udržateľného rozvoja

Martin Kinčéš (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, odbor
Koordinácie Agendy 2030), Karla Wursterová (Ministerstvo zahraničných vecí SR),
Michal Feik (Ministerstvo pôdohospodárstva SR), Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej
ekonomiky), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Veronika Bush
(TESCO Stores SR), Tatiana Žilková (Ministerstvo financií SR), Matej Ftáčnik (VacuumLabs), Soňa Hekelová (Schoenherr Attorneys in Law)
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Business Leaders Forum

Združenie zodpovedných firiem Business
Leaders Forum bude počas rokov 2020 –
2023 viesť Ivana Vagaská.

Vzdelávame, prepájame, inšpirujeme – aby biznis za niečo stál. To je motto
neformálneho združenia firiem, ktoré sa snaží presadzovať princípy zodpovedného podnikania na Slovensku. V roku 2019 sa Business Leaders Forum
rozrástlo na celkový počet 45 členských firiem.
Firmy združené v Business Leaders Forum (BLF)
sa aj v roku 2019 pravidelne stretávali na štvrťročných stretnutiach. Prvé networkingové stretnutie
bolo spojené s diskusiou s predstaviteľmi Denníka
N, Forbes a SME na tému – Ako dostať CSR do médií. V marci prebehlo aj regionálne stretnutie členov v Košiciach. Ďalšie stretnutie sa konalo v júni
v priestoroch historickej Elektrárne Piešťany, kde
sa zároveň Business Leaders Forum rozrástlo
o dvoch členov – O2 Slovakia a Soitron. Súčasťou
bola aj diskusia s riaditeľom Via Iuris Milanom Šagátom, ktorý vysvetlil dôležitosť spolupráce firemného a neziskového sektora.
V septembri sa firmy stretli hneď dvakrát, najprv
na regionálnom stretnutí v Košiciach, kde zástupcovia piatich členských firiem z východu Slovenska
diskutovali s predstaviteľmi médií KOŠICE:DNES
a Korzár o tom, ako dostať CSR do médií. Ďalším
bolo networkingové stretnutie v Bratislave, na ktorom sa do združenia pridala spoločnosť Up Slovensko. Hosťom bol Andrej Kovarík, splnomocnenec
primátora pre životné prostredie z mesta Bratislava,
ktorý hovoril o tom, ako a kde má zmysel vysádzať

zeleň. Spoločnosť dm drogerie markt zároveň predstavila grantový program Klíma nás spája. Posledné networkingové BLF stretnutie v decembri 2019
hosťovala Tatra banka, ktorá pre členov pripravila aj
prehliadku R&D oddelenia a Elevator Lab-u.
Na tomto stretnutí členovia odhlasovali vstup firiem ČSOB, ING Business Shared Services a Unilever Slovensko do BLF od roku 2020. Prebehla aj
voľba nového vedenia Business Leaders Forum od
roku 2020 – za výkonnú riaditeľku bola zvolená
Ivana Vagaská z Nadácie Pontis a za členov poradného výboru Martin Bača z Accenture, Tomáš Bezák z Lidl Slovenská republika, Zuzana Vinklerová
z dm drogerie markt a Helena Windisch z HEINEKEN Slovensko.
Okrem pravidelných členských stretnutí sa na jar
konal aj výročný CEO meeting. Pozvanie prezidenta BLF a CEO Tatra banky Michala Lidaya prijalo 35
riaditeľov členských firiem, ktorí za účasti prezidenta SR Andreja Kisku diskutovali, ako pritiahnuť
mladé talenty späť na Slovensko.
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Projekt Digital Skills získal 2. miesto
v kategórii IT Projekt roka 2019
v rámci galavečera IT Gala 2019.

Vzdelávali sme a inšpirovali

Iniciatíva Digital Skills získala ocenenie

V roku 2019 sme pre firmy zorganizovali 4 mentoringové workshopy BLF Štafeta a 3 odborné semináre. Prvý seminár na tému Podpora darcovstva
zamestnancov sa zaoberal otázkou, ako posilniť
puto medzi zamestnancami a firmou a ako spoločne podporiť dobrú vec. O praktické rady a príklady dobrej praxe sa podelili aj členovia BLF – ESET
a Slovenské elektrárne. V júni a v novembri sa
konali semináre v rámci iniciatívy Charta diverzity, ktorá vznikla v roku 2017 na pôde BLF a všetci
členovia môžu využívať jej benefity (viac o seminároch nižšie).

Jednou z úspešných iniciatív zrodených na pôde
BLF, je aj projekt expertného dobrovoľníctva Digital Skills, ktorý je zameraný na IT zručnosti detí
a zvýšenie ich bezpečnosti v digitálnom svete.
Na odovzdávaní technologických „Oskarov“ IT Gala
2019 sme zaň získali 2. miesto v kategórii IT Projekt roka. Do projektu sú zapojené členské firmy
BLF – Accenture, ESET, Orange Slovensko, Slovak
Telekom a TNT Express Worldwide. V roku 2019
sme v rámci iniciatívy priniesli školenia viac ako
1 000 učiteľom informatiky z viac ako 20 % základných škôl na Slovensku.

Vydali sme expertné odporúčania

Vzdelávame budúcich manažérov

Združenie Business Leaders Forum aj v roku 2019
vydalo odborné odporúčania, ktoré reflektujú
aktuálne témy. V januári sme sa venovali expertnému dobrovoľníctvu vo firme – ako zaangažovať
zamestnancov do pro bono projektov a ako si
vôbec vybrať tie správne projekty. Ku koncu roka
2019 sme publikovali hneď dve odporúčania, a to
na témy Duševné zdravie na pracovisku a Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Spracovali
sme v nich tipy pre firmy, na čo nezabudnúť pri
tvorbe pracovného prostredia, aby zohľadňovalo aj
duševné zdravie zamestnancov, ale aj ako vytvárať príležitosti pre uplatnenie zdravotne znevýhodnených na trhu práce.

V roku 2019 zrealizovali predstavitelia členských firiem BLF spolu 12 prednášok o zodpovednom podnikaní pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nadácia Pontis tak dlhodobo prináša tému
zodpovedného podnikania na akademickú pôdu,
ktorá vychováva budúcich manažérov vo firmách.
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V decembri si združenie BLF volilo
nových členov poradného výboru.

Členské firmy BLF k 31. decembru 2019
Accenture

KOSIT

Swiss Re Corporate
Solutions Services

Adient Slovakia

Lidl Slovenská republika

Tatra banka

ANASOFT APR

METRO Cash & Carry SR

Tesco Stores SR

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky

Microsoft Slovakia

Tchibo Praha

CRH (Slovensko)

NAY

TNT Express Worldwide

Deloitte Audit

Novartis Slovakia

T-Systems Slovakia

DeutschMann Internationale
Spedition

O2 Slovakia

Up Slovensko

dm drogerie markt

Orange Slovensko

U. S. Steel Košice

DXC Technology Slovakia

Pfizer Luxembourg SARL

Veolia Energia Slovensko

Embraco Slovakia

Philip Morris Slovakia

Volkswagen Slovakia

ESET

Plzeňský Prazdroj Slovensko

Všeobecná úverová banka

GSK Slovakia

Skanska SK

Východoslovenská
energetika Holding

HEINEKEN Slovensko

Slovak Telekom

WHIRLPOOL SLOVAKIA

Johnson Controls Bratislava

Slovenské elektrárne

YIT Slovakia

Kaufland Slovenská republika

SOITRON

Západoslovenská energetika
Výročná správa 2019 | strana 31

Charta diverzity Slovensko

Sviatok rozmanitosti a inklúzie na
pracovisku sme si 30. mája 2019
pripomenuli diskusiou so signatármi
Charty diverzity.

Charta diverzity Slovensko, ktorá vznikla v roku 2017 na pôde Business Leaders Forum, je už tretí rok samostatnou iniciatívou podporujúcou rôznorodosť
a inkluzívne pracovné prostredie. Počet signatárov sa v roku 2019 rozšíril o 26
zamestnávateľov z firemného i verejného sektora.
Výročné stretnutie signatárov Charty sa konalo v marci
2019. Okrem toho, že sme bilancovali predchádzajúci
rok, diskutovali sme aj o inkluzívnom pracovnom prostredí. O svoje skúsenosti s touto témou sa podelili
zástupcovia signatárov – Adient, Slovak Telekom, IBM
a Accenture.
V závere roka sa k Charte diverzity pridalo ďalších
10 signatárov, medzi nimi aj mesto Bratislava.
Už po druhý raz sme 30. mája oslávili sviatok rozmanitosti a inklúzie na pracoviskách na Slovensku
a zároveň 2. výročie vzniku Charty diverzity Slovensko.
K Charte sa slávnostným podpisom pridalo 15 signatárov z firemného sektora. V novembri sa zaviazalo búrať
stereotypy a poskytovať príležitosť na prácu všetkým
bez rozdielu ďalších 11 zamestnávateľov, medzi nimi aj
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava či Kancelária
prezidenta SR. Charta diverzity Slovensko tak mala
ku koncu roka 76 signatárov, ktorí sa verejne hlásia
k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku.
Aj v roku 2019 sme zorganizovali viaceré podujatia na
konkrétne témy. V júni sme absolvovali prvé spoločné
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podujatie slovenskej a českej Charty diverzity – Konferenciu CZ&SK: Ženy v dobe 4.0, ktorá sa konala v Brne.
Témou bola meniaca sa rola žien v pracovnom svete
v súvislosti so zrýchľujúcim sa technologickým vývojom. O svoje skúsenosti sa podelila aj firma Accenture.
V októbri 2019 sme v spolupráci s Philip Morris Slovakia zorganizovali mediálne raňajky na tému rovnosti
v odmeňovaní pod názvom Rovnosť v práci sa začína
doma. Diskusie sa okrem odborníkov na oblasť rodovej rovnosti a ľudských zdrojov zúčastnili aj signatári
Charty diverzity – Mondelez, Philip Morris Slovakia
a Accenture, ktorí sa podelili o osobné skúsenosti
so zdieľanou rodičovskou dovolenkou a tipmi na búranie rodových stereotypov.
V novembri sme v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy zorganizovali seminár Inkluzívne mestá
a firmy, ktorý sa konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Celodenné podujatie sa venovalo kultúrnej a národnostnej diverzite vo firme a tiež
téme Pink Economy. Svoje skúsenosti prezentovali aj
Plzeňský Prazdroj Slovensko a Johnson Controls International.

Signatári Charty diverzity k 31. decembru 2019
Adidas

ING Business Shared Services

PwC

Accenture

Jobintegra

Salesianer Miettex

Adient

Johnson Controls International

SAMRS – Slovenská medzinárodná
agentúra pre rozv. spol.

AmCham – Americká
Obchodná Komora V SR

Kancelária prezidenta SR

Sanofi

Arval Slovakia

Kaufland Slovenská republika

SAPIE – Slovenská aliancia
pre inovatívnu ekonomiku

AT&T

KOSIT

Seesame

bnt attorneys in CEE

KPMG Slovensko

Skanska

British Council Slovensko

Lenovo

Slovak Spectator

Citibank Slovensko

Letmo SK

Slovak Telekom

Coca Cola Slovensko

Lidl Slovenská republika

Slovenská sporiteľňa

DELL

L'oreal Slovensko

Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva

Denník N

Magistrát hlavného
mesta SR Bratislavy

SLOVNAFT

DeutschMann
Internationale Spedition, s.r.o.

Matador Group

SME

DHL

Mc Donald's Slovakia

Squire Patton Boggs

DiversityPro

Microsoft Slovensko

Swiss Re

DXC Technology

Ministerstvo spravodlivosti SR

Tesco Stores SR

Ekonomická univerzita v Bratislave

Mondelez International

T-Systems Slovakia

Francúzsko-slovenská
obchodná komora

Nadácia Pontis

Unilever Slovensko

GA Drilling

Novartis

Up Slovensko

Heineken Slovensko

O2 Slovakia

Vacuumlabs

Henkel

Orange

Veľvyslanectvo
Holandského kráľovstva

Hewlett-Packard
Enterprise Slovakia

Philip Morris Slovakia

Veolia

Holandská obchodná komora

Pixel Federation

Východoslovenská energetika

IBM

plus55 s.r.o.

White&Case

IKEA Slovensko

Plzeňský Prazdroj

Zentiva

ING Business Shared Services

Profesia

Podporovatelia
Amazon

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
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Business Leaders Forum
CSR Summit

CSR Summit sa konal prvýkrát
pod hlavičkou združenia
Business Leaders Forum.

CSR Summit je najväčšie a najstaršie podujatie o zodpovednom podnikaní
v strednej a východnej Európe, ktoré na Slovensko prináša svetových rečníkov,
prepája expertov z oblasti CSR a otvára diskusie na najnovšie témy z oblasti
udržateľného biznisu. V roku 2019 sa uskutočnil 16. ročník, po prvý raz pod
hlavičkou Business Leaders Forum.
Podujatia, ktoré sa konalo 12. novembra v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, sa zúčastnilo viac ako
200 ľudí, z ktorých väčšina pochádzala z firemného
sektora. Na BLF CSR Summite sa o svoje skúsenosti
podelilo 9 hlavných rečníkov a ďalších 18 odborníkov, ktorí viedli diskusné stoly alebo workshopy.
Svojou prezentáciou otvoril podujatie Gib Bulloch,
svetovo oceňovaný sociálny inovátor, ktorý odporúčal firmám, aby sa okrem sledovania finančných
ukazovateľov zamerali viac na vytvorenie prostredia, ktoré bude podnecovať nové, inovatívne nápady. Martina Břeňová z českého Nadačného fondu
Avast na programe paliatívnej starostlivosti vysvetlila, ako môže firemný nadačný fond búrať spoločenské tabu a Adam Henderson, odborník na meniaci sa svet práce z Veľkej Británie, prezradil, ako
majú firmy udržať krok s mileniálmi a nastupujúcou
Generáciou Z. O inšpiratívne príklady dobrej praxe
z domáceho prostredia sa podelili zástupcovia
spoločností Swiss Re, Accenture a Lidl. Obchodné
reťazce Lidl, METRO a Tesco diskutovali o prístupe
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reťazcov k cirkulárnej ekonomike. Časť programu
bola venovaná 10 diskusným stolom na rôzne témy
spoločenskej zodpovednosti firiem a nechýbali ani
paralelné bloky zložené z diskusie a 3 workshopov.

Súčasťou programu konferencie
boli aj diskusné stoly.

Víťazi 1. ročníka SGDs Awards.

Prvé udeľovanie Cien SDGs
V rámci BLF CSR Summitu ocenila Nadácia Pontis vôbec po prvý raz organizácie, inštitúcie a jednotlivcov,
ktorí prispievajú k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Udeľovanie cien prebehlo v piatich kategóriách,
pričom nominovaných na ocenenie navrhla komisia zložená zo zástupcov biznisu, médií, občianskeho
a verejného sektora, ktorá následne vybrala aj víťazov.
Víťazi Cien SDGs:
Kategória Verejný sektor
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti

Kategória Líder/Líderka
Ivana Maleš, Petra Csefalvayová
a Katarína Bednáriková z INCIEN

Za dlhodobé prepájanie
a skvalitňovanie spolupráce
verejného a neziskového sektora.

Za vzdelávanie a spoluprácu s firmami a verejnou
správou v téme obehového hospodárstva.

Kategória Mimovládna
nezisková organizácia
Potravinová banka Slovenska
Za boj proti plytvaniu potravinami
a pomoc ľuďom v núdzi.

Kategória Líder/
Líderka do 30 rokov
Tatiana Sedláková
Za vydvihnutie a medializáciu
témy seniorov a aktívneho starnutia.

Kategória Mediálna kampaň
Prijatelni.sk
Za búranie predsudkov a stereotypov
pri zamestnávaní Rómov.
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Komunita

Mottom 13. ročníka podujatia Naše Mesto
bolo: „Mám srdce na správnom meste“.

Naše Mesto

Aj v roku 2019 pomáhalo počas podujatia Naše Mesto viac ako 10 000 dobrovoľníkov z firiem i radov verejnosti.
V piatok a sobotu 7. a 8. júna ste v 46 mestách
a obciach po celom Slovensku mohli stretnúť
firemných dobrovoľníkov v rovnakých tričkách so
sloganom „Mám srdce na správnom meste“. Počet
firiem, ktoré sa do Nášho Mesta zapájajú, každým
rokom stúpa. V roku 2019 dobrovoľníci už zo 155
firiem pomohli 235 občianskym organizáciám, nízkoprahovým centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam zlepšiť prostredie,
v ktorom pôsobia.

Vyše 6 700 dobrovoľníkov
v Bratislave a okolí
Najviac dobrovoľníkov ste mohli stretnúť už tradične v Bratislave a okolitých obciach. Dobrovoľníci vyčistili napríklad brehy Chorvátskeho ramena
v Petržalke, ktoré je vždy po zime zanesené odpadkami. Veľká akcia sa konala aj v centre mesta
– na Námestí SNP a Kamennom námestí dobrovoľníci čistili priestranstvá od tagov a odstraňovali posprejované nápisy. Vyše 100 dobrovoľníkov
sa zapojilo do obnovy areálu Antickej Gerulaty
v Rusovciach. Na Hrade Devín pracovali nielen na
zatraktívnení prostredia, ale aj na zvýšení bezpečnosti návštevníkov.
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Novinkou bol plogging,
beh spojený so zbieraním
odpadkov v prírode.

Už ôsmykrát sa zapojili
aj zamestnanci mesta Žilina

Dobrovoľníci venovali svoj čas
seniorom, deťom, ale aj útulkáčom

Do ulíc Žiliny sa vybralo takmer 600 dobrovoľníkov,
pre ktorých bolo pripravených 35 aktivít. Spustnutý priestor v školskom areáli na Brodňanskej premenili na minifarmu, na ktorej chcú chovať ovce,
vychovávať tak žiakov k zodpovednosti a taktiež
upevniť ich vzťah k prírode. Zamestnanci Mesta
Žilina tiež neváhali priložiť ruku k dielu a zavítali
do detských jaslí Veľká Okružná, materskej škôlky
na Čajakovej, komunitného centra na Bratislavskej
a na ihrisko Piešťanská/Trenčianska, aby zrevitalizovali priestory. Aj takmer 60 okien Novej synagógy malo po víkende, vďaka práci firemných
dobrovoľníkov, žiariť čistotou.

Podujatie Naše Mesto je vynikajúcim spôsobom
ako utužiť medziľudské a sociálne vzťahy a prepojiť komunity, ktoré by sa za bežných podmienok
nikdy nestretli. Dobrovoľníci z Michaloviec tento
rok zobrali seniorov na exkurziu do hvezdárne,
zmerali si s nimi sily pri hraní spoločenských hier,
vybrali sa na prechádzku spojenú s návštevou
cukrárne, započúvali sa spoločne do audiokníh
a zúročili svoje schopnosti v kreatívnych dielňach,
kde vytvárali umenie z papiera. Aj pre seniorov
z Domova sociálnych služieb v Rači je Naše Mesto
jedno z hlavných podujatí roka, v rámci ktorého
sa vybrali na výlet na Červený kríž a po ktorom
nasledovala grilovačka. Trnavskí dobrovoľníci spríjemnili deň malým pacientom v Detskej fakultnej
nemocnici a ďalší zase venčili opustených psíkov
z Trnavského útulku.

5 381

metrov namaľovaných plotov
či zábradlí

1 172

vyčistených alebo
namaľovaných
lavičiek, stolov,
košov, preliezok
a ďalšieho zariadenia

1 172

vyčistených riek,
potokov, jazierok
a skládok

1 225

vysadených okrasných rastlín, stromov,
kríkov a kvetov

648

klientov sociálnych
zariadení strávilo deň
s dobrovoľníkmi

648

skrášlených, opravených či vymaľovaných
priestorov a budov

960

umytých okien

224

vyčistených a zrevitalizovaných parkov,
záhrad, ihrísk, športovísk a verejných
priestranstiev

224

opravených a
skrášlených hradných
zrúcanín, kláštorov
a pamätihodností
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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 podporovať
komunity cez konkrétne aktivity.
Jarná zbierka šatstva
a iných potrieb

okolo 30 spoločností a podarilo sa vyzbierať viac ako
1 200 vriec šatstva a ďalších potrieb.

Tohtoročnej aprílovej akcie sa zúčastnilo 900 zamestnancov z 26 firiem z celého Slovenska. Štedrí
ľudia darovali nielen oblečenie, ale aj domáce potreby, spotrebiče, drogériu, gauč či posteľ a množstvo
hračiek i kníh. Darované veci tak dostali druhú šancu
na využitie, keďže putovali do komunitných centier,
detských domovov, nocľahární či krízových stredísk.

Vecná podpora smerovala do 29 organizácií pre
ľudí v núdzi, ako aj do 31 rodín po celom Slovensku.
Mnohé z podporených organizácií sa nachádzajú
v skutočne vzdialených lokalitách. Celkovo sa pomoc
dostala až do 43 miest a obcí Slovenska.

Celkovo sa podarilo vyzbierať 549 vriec šatstva
a 42 vriec iných potrieb, ktoré potešili 4 980 obdarovaných ľudí. Vyzbierané veci boli rozdelené do 30
organizácií z rôznych častí Slovenska. Vďaka ochote
firemných koordinátorov zabezpečiť rozvoz vecí aj do
vzdialených lokalít sa zbierka rozšírila až do 20 miest
a obcí. Medzi nové lokality patria Hnúšťa, Ružomberok, Plavecký Štvrtok, Spišská Belá, Sereď či Kojatice.

Ako posilniť puto medzi zamestnancami a firmou
a podporiť spoločne dobrú vec? Ako aktivizovať zamestnancov v prípade ťažkej sociálnej alebo zdravotnej situácie kolegov? Tieto a mnohé ďalšie otázky
týkajúce sa firemnej filantropie sme zodpovedali
na Seminári o darcovstve, na ktorom sa odborníci
z firemného, občianskeho sektora, ale aj z oblasti
psychológie podelili o praktické rady a príklady dobrej praxe.

Jesenná zbierka šatstva
a iných potrieb
Na jeseň sme sa opäť pripojili ku kampani
#GivingTuesday a v rámci skupiny Firmy komunite
sme zorganizovali ďalšiu zbierku šatstva. Zapojilo sa
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Seminár o darcovstve

Členovia pracovnej skupiny v roku 2019
Allen&Overy

IBM

PWC

Foxconn

KPMG

Erste Group IT
International

Dobrá krajina
V roku 2019 sme na darcovskom portáli DobraKrajina.sk oslavovali 10. výročie
jej založenia.
V roku 2019 sme mali na Dobrej krajine dokopy 60
projektov a organizácií, ktoré bojujú proti chudobe
i korupcii, zlepšujú vzdelávanie či život zdravotne
znevýhodnených, ale aj projekty budujúce silnejšie komunity. Za celý rok darovalo cez Dobrú krajinu celkovo 4 669 ľudí, ktorí prispeli sumou 171
500 eur.
Najviac darcovia prispeli na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom z ulice alebo v komunitách ovplyvnených generačnou chudobou. Ako veľmi dôležitá sa
ukázala aj pomoc zdravotne znevýhodneným. Za
darované peniaze tak organizácie mohli nakúpiť
nové rehabilitačné pomôcky či zabezpečiť lepšiu
starostlivosť o ľudí, ktorých najväčšou túžbou je
zdravie.
10. výročie sme oslávili sériou 13-tich videí a zo
zákulisia Dobrej krajiny a 12-tich organizácií. Sily
sme spojili aj s agentúrou Grayling, ktorých expertíza pomáhala organizáciám prostredníctvom
osobných konzultácií v oblasti komunikácie.
V spolupráci s UniCredit Bank sme predstavili sme
aj nové darovacie terminály, ktoré mohli celý rok
využívať nielen organizácie, ale aj firmy na podujatiach s dobročinným rozmerom.

O tom, že občianske organizácie robia dôležitú
prácu, sme hovorili aj s návštevníkmi TEDxBratislava, Globsec Forum 2019 a Climate Conference
Slovakia 2019.

SME za dobrú krajinu
V roku 2019 sme pokračovali v unikátnej spolupráci s denníkom SME, aby sme čitateľom priblížili ďalšie príbehy ľudí a komunít, ktoré potrebujú pomoc. Počas roka sme priniesli 8 článkov
o vybranej organizácii, ktoré obsahovali widgety
na darovanie.

Dobrý Tvrďák
Na štart Dobrého Tvrďáka sa aj v roku 2019 postavilo 55 bežcov, ktorí sa popasovali na viac ako
5 kilometrovej trati s vyše 20-timi prekážkami.
Dobrí Tvrďáci štartovali v Košiciach aj v Bratislave.
Vďaka štartovnému bežcov a podpore ich priateľov
a známych sa na činnosť organizácií podarilo vyzbierať rekordných 4 500 eur. Bonus pre neziskovku, 2x200 eur od Nadácie Pontis, opäť vybehal
ESET Tvrďák Tím pre projekt Generácia 3.0.
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Na štart Dobrého Tvrďáka sa
v roku 2019 postavilo 55 bežcov.

24hodinovka
Tradičná 24hodinovka tento rok prekonala všetky
očakávania. Za jediný deň sa podarilo vyzbierať
takmer 20 000 eur, čo predstavuje viac ako dvojnásobok oproti roku 2018. Najviac vyzbierala organizácia Cesta von s projektom Omama. Druhé
miesto patrilo Nezábudke a tretím najúspešnejším
projektom sa stalo NepocujuceDieta.sk.
Súčasťou maratónu bola aj tento rok #dobraselfie.
Darcovia sa mohli na sociálnych sieťach podeliť
o svoje dôvody darovať a motivovať tak aj priateľov, aby sa zapojili.

Vianočný taxík
Osem známych tvárí si počas decembra vyskúšalo
úlohu bratislavského taxikára. Vianočný taxík premával od 5. až do 18. decembra. Za volantom sa
tak ocitli napríklad Zuzana Vačková, Milan „Junior“
Zimnýkoval, Táňa Pauhofová, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Braňo Deák a ďalšie známe osobnosti.
V taxíku darcovia celkovo darovali viac ako 1 200
eur, ktoré zdvojnásobila firma NaturaMed. A nielen to. Organizácie na Dobrej krajine podporovali
darcovia aj online, vďaka čomu sa podarilo vyzbierať 40 000 eur.
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#GivingTuesday

Spoločnosť T-Systems počas
#GivingTuesday zorganizovala
charitatívny trh.

Medzinárodný deň darovania #GivingTuesday sa v roku 2019 stal historicky
najštedrejším na Slovensku. Na dobročinné projekty sa 3. decembra podarilo
vyzbierať celkovo 117 375 eur.
Do oslavy nezištnej pomoci sa zapojilo 109 organizácií v 77 mestách po celej krajine, čo je o 34 viac
ako v roku 2018.
Prostredníctvom portálov DobraKrajina.sk, Darujme.sk a LudiaLudom.sk poslali ľudia v rámci darcovských výziev bezmála 3-krát viac ako v roku
2018. Na charitatívne projekty, ktoré najčastejšie
vyzývali k pomoci deťom, seniorom i ľuďom s hendikepom tak individuálni darcovia prispeli celkovou sumou 35 650 eur. Finančné príspevky zapojených firiem sa vyšplhali až na 81 725 eur.
Celkovo 74 firiem sa okrem finančných príspevok
zapojilo aj darovaním času či materiálnej pomoci.
Medzi najpopulárnejšie aktivity patrili aj tento rok
zbierky šatstva, potrieb do domácností, drogérie, hračiek, kníh a iných potrieb pre ľudí v núdzi.
Vyzbieralo sa až 1 600 vriec rôznych potrieb.

Do #GivingTuesday sa opäť zapojili samotné mestá
– pre veľký úspech si darovací utorok už druhýkrát zopakovali v Hlohovci, Banskej Bystrici
i Spišskej Novej Vsi. Prvýkrát si vyskúšali deň
darovania mestské úrady v Nitre, Michalovciach,
Martine, Liptovskom Mikuláši, Dubnici nad Váhom,
Vranove nad Topľou a mestskej časti Bratislava
– Staré Mesto. Vo väčšine miest zapojili svojich
zamestnancov a obyvateľov do zbierky šatstva
a potravín, v Liptovskom Mikuláši pridali aj možnosť darovať krv.
3. decembra sa na Slovensku spustila vlna dobrých skutkov, do ktorých sa okrem firiem, miest
a tisícky Slovákov zapojili aj desiatky známych
tvárí na sociálnych sieťach, ako napríklad Veronika
Cifrová Ostrihoňová so Sajfom, Juraj Bača i Zuzana
Vačková, ktorí vyzývali ľudí, aby pod hashtagom
#mozempomozem zdieľali svoj dobrý skutok a inšpirovali tak aj ostatných.
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Aj spoločnosť Profesia počas #GivingTuesday
zorganizovala charitatívny trh, na ktorom
ponúkali výrobky chránených dielní.

Ambasádormi #GivingTuesday 2019 boli Nikoleta Kováčová,
Táňa Pauhofová, Milan Zimnýkoval, Martina Horňáková,
Kristína Tormová, Zuzana Kovačič Hanzelová a Juraj Bača.
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Pro Bono tréningy sa u občianskych
organizácií tešia veľkej obľube.

Pro Bono Tréningy

S konceptom bezplatných tréningov pre občianske organizácie sme pokračovali aj v roku 2019.
Celkovo sa podarilo v roku 2019 zorganizovať
8 tréningov a jeden online webinár, ktorých sa
zúčastnilo 123 účastníkov z 84 mimovládnych organizácií.

Témy tréningov
• Február: Nábor, motivácia a udržanie talentov
• Marec – máj: Účtovníctvo pre neziskovky
v kocke
• Máj: GDPR pre neziskový sektor
• Máj: Ako sa stať naozaj dobrým rečníkom?

Zapojené firmy 2019
Accace
Stentors advokátska kancelária
Plzeňský Prazdroj
Profesia
ESET
Accenture

• Máj: Ako sa posunúť, keď ste zastali
• Jún: Krízová komunikácia, novinky a reklama
na sociálnych sieťach
• September: Ako nadviazať partnerstvo
s firmou a dlhodobo spolupracovať
• Október: Ako na projektový manažment?
• November: Ako nevyhorieť v pomáhajúcej
profesii
• December: Jeden a pol roka GDPR
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Advokáti Pro Bono

V roku 2019 pomohlo občianskemu
sektoru 22 právnikov v 27 prípadoch
v rôznych oblastiach.

Program Advokáti Pro Bono je iniciatíva advokátskych kancelárií a firiem,
ktorá zvyšuje dostupnosť právnej pomoci pre občiansky sektor. Vďaka sprostredkovaniu bezplatných právnych služieb pomáhame nielen profesionalizovať činnosť občianskych organizácií, ale meníme aj legislatívu a prax, čím
napomáhame k pozitívnym spoločenským zmenám.
Zapájame sa do vzdelávania budúcich právnikov
a zvyšujeme právne povedomie predstaviteľov občianskeho sektora. Školeniami, workshopmi a prístupom k právnym službám umožňujeme budovanie stabilných a profesionálnych občianskych
organizácií, ktoré dokážu byť silným hlasom občianskej spoločnosti. Aj tým posilňujeme rozvoj
demokracie a právneho štátu na Slovensku.

V roku 2019 pomohlo 22 právnikov
svojou expertnou dobrovoľníckou prácou
v 27 prípadoch, ktoré sa týkali oblastí:
• ľudské práva, ochrana pred diskrimináciou,
• chudoba a sociálna inklúzia, dostupnosť služieb
pre zdravotne znevýhodnených,
• vzdelávanie, aktívne občianstvo,
• ochrana zdravia,
• verejný priestor, životné prostredie, klimatické
zmeny.
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Právna klinika neziskového sektora
Predmet Klinika neziskového sektora sme zaviedli
ešte v roku 2011 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Študenti pod vedením právnikov z praxe riešia
zadania a prípady občianskych organizácií. Okrem
získania praktických skúseností a zručností umožňujeme študentom nadobudnúť špecifickú skúsenosť a pohľad na závažné spoločenské problémy,
ktorými sa zaoberá občiansky sektor.
V roku 2019 sme predmet viedli v spolupráci so spoločnosťou Dell a advokátmi bnt attorneys-at-law,
s. r. o. v letnom aj zimnom semestri. Študenti pomohli 5 organizáciám. Súčasťou tohtoročnej kliniky
bolo aj vytvorenie štyroch návodov na riešenie
životných situácií, ktoré pomôžu širokej verejnosti
porozumieť právu, zorientovať sa v právnych normách a využívať elektronické služby štátu. Sú súčasťou webovej platformy Navody.Digital, ktorej
cieľom je, aby sa rozvíjali elektronické služby štátu
a aby právo sprístupnili širokej verejnosti zrozumiteľnou formou.

Program Advokáti Pro Bono
zvyšuje dostupnosť právnej
pomoci pre občiansky sektor.

Virtuálna právna poradňa
Občianske organizácie mali možnosť aj v roku 2019
využívať právne poradenstvo formou virtuálnej poradne a získať tak odpoveď na ich otázky online.

Pro bono semináre,
vzdelávanie a ďalšie aktivity
V rámci vzdelávacích aktivít sme minulý rok zorganizovali seminár k téme GDPR, ktorý viedla advokátska kancelária Stentors pre 20 účastníkov z radov predstaviteľov občianskeho sektora. Kancelária
pripravila aj online školenie k téme GDPR, ktoré je
dostupné širokému počtu organizácií tretieho sektora prostredníctvom platformy APB.

Koncom novembra sme sa v Banskej Bystrici
zúčastnili stretnutia zástupcov občianskych organizácií v spolupráci s našími partnermi – medzinárodnou organizáciou PILnet a Via Iuris, kde sme riešili
kľúčové problémy občianskeho sektora.
Začiatkom novembra sme sa ako členovia PILnet
zúčastnili medzinárodného PILnet Global Fora
v Singapure s vystúpením, diskusiami a účasťou na
workshopoch týkajúcich sa zodpovedného podnikania a inovácií v oblasti pro bono právnych služieb.

Zúčastnené advokátske kancelárie
bnt attorneys-at-law, s. r. o.
Squire Patton Boggs s. r. o.
Stentors advokátska kancelária s. r. o.

V októbri sme v Banskej Bystrici v rámci programu APB zabezpečili právne vzdelávanie 12 online
tlmočníkov pre nepočujúcich, ktorí pôsobia na
celom Slovensku v rámci projektu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis – Online tlmočník.
Cieľom vzdelávania bolo zvýšenie právneho povedomia online tlmočníkov nepočujúcich a skvalitnenia služieb tohto portálu.

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o.

V Bratislave sme v rámci programu APB poskytli
právnu pomoc a prehľad právnej úpravy pre cca 20
dobrovoľníkov v rámci iniciatívy za boj proti klimatickým zmenám.

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

Dell s. r. o.
Schönherr Rechtsanwälte GmbH,organizačná zložka
Hamala Kluch Víglaský s. r. o.
DLA PIPER WEISS-TESSBACH
Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka
Kinstellar, s. r. o.
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Accace Legal, o. z.
White & Case s. r. o.
Krivak & Co, s. r. o.
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Transparentnosť

Fond pre transparentné Slovensko
Fond pre transparentné Slovensko mal v roku 2019 dvadsať členských
firiem a jedného individuálneho darcu. 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 2019
Vo februári sme vyhlásili prvú grantovú výzvu Pre
transparentné Slovensko 2019, do ktorej sa prihlásilo 14 projektov. Z nich grantová komisia vybrala
4, ktorým prerozdelila 60 033 eur. Vďaka poskytnutým grantom sa mohli tieto organizácie venovať
watchdogovým, analytickým a advokačným aktivitám, či sieťovaniu v témach informatizácie, súdnictva, štátnej správy a efektívneho nakladania
s verejnými zdrojmi.
Podporené organizácie
•
•
•
•

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Nadácia zastavme korupciu
VIA IURIS
Slovensko.Digital

V úvode roka bol realizovaný projekt Aliancie Fairplay, podporený v roku 2018. Poskytnutý grant bol
použitý na monitoring voľby kandidátov na Ústavný súd.
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V novembri sme vyhlásili druhú grantovú výzvu
Pre transparentné Slovensko 2019, do ktorej sa
prihlásilo celkovo 13 projektov. Z nich grantová komisia vybrala 6, ktorým prerozdelila 80 000 eur.
Realizácia projektov prebehne počas roka 2020.
Podporené organizácie
• Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
• Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO)
• Transparency International Slovensko
• Aliancia Fair-play
• Slovenská debatná asociácia
• Slovensko.Digital

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

V roku 2019 mal Fond pre
transparentné Slovensko
20 členov.

Členské firmy Fondu pre transparentné Slovensko
Accenture

Mercedes

Slovenská sporiteľňa

dm drogerie markt

Orange Slovensko

Taylor Wessing

ESET

O2 Slovakia

Slovak Telekom

GSK

Pfizer Luxembourg

VSE Holding

Heineken

Profesia

Websupport

Hillbridges

Skanska

ZSE

Kaufland SR

Slovenské elektrárne

Výročná správa 2019 | strana 51

Vzdelávanie

Generácia 3.0

Organizáciam zapokojeným do projektu
Generácia 3.0 pomáhali pro bono
odborníci z biznisu a vzdelávania.

V roku 2019 prešiel program Generácia 3.0 zásadnou zmenou. Z ocenenia sa
stal ročný cyklus, ktorého cieľom je pripraviť občianske organizácie a školy
na šírenie inovatívneho vzdelávacieho prístupy po celom Slovensku.
Pri spustení Generácie 3.0 v roku 2017 bolo jedným
z našich hlavných zámerov cez Cenu Generácia 3.0
posilňovať vnímanie vzdelávania na Slovensku.
Rovnako ako dnes, aj vtedy sme videli, že na
Slovensku existujú úžasné projekty, ktoré tvoria
skvelí ľudia – učitelia, ale aj ľudia z občianskeho
sektora. Vychádzali sme z vtedajšej situácie, kedy
sa učitelia a učiteľky zhodovali, že je potrebné
posilniť status učiteľa a dosiahnuť, aby verejnosť
vnímala vzdelávanie ako dôležitú hodnotu.
Po dvoch rokoch Ceny Generácia 3.0, vzniku ďalších iných ocenení, náraste viacerých programov,
ktoré menia vnímanie vzdelávania, sme zhodnotili,
že teraz potrebujeme viac posilniť kvalitu a šírenie
už existujúcich vzdelávacích projektov.
Na to, aby sme to dokázali, je potrebná komplexná pomoc a podpora viacerých oblastí. Školy
a mimovládne organizácie sa totiž často boria napríklad s personálnymi problémami, nedostatkom
financií, alebo im chýba biznisový pohľad na ich
projekt. Jednorazové ocenenie sme preto zmenili
na ročný program, ktorého výstupom budú projekty pripravené na škálovanie do ďalších škôl.
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Kľúčovou aktivitou programu je EDUakcelerátor
– intenzívny mentoringový program. Predchádza mu
3-dňový EDUcamp, na ktorom prepájame projekty
s odborníkmi z biznisu a vzdelávania, aby si stanovili plán pre rozvoj. 5 najlepších dostane pozvanie do
EDUakcelerátora, v ktorom získajú svojho osobného
mentora a spoločne budú pracovať na tom, aby bol
ich prístup pripravený na šírenie do ďalších škôl.
Že takto nastavený program má zmysel, nás utvrdzujú aj reakcie účastníkov:
„Nič lepšie ako akcelerátor sa nám nemohlo stať.
Náš mentor nikdy nepoprel, čo sme spravili, aj
keď to nebol možno najlepší krok. Vždy veľmi
konštruktívne staval na tom, čo máme za sebou.
V mnohom nás správne nasmeroval a viedol.“
EDUdrama
„Veľmi nám pomohlo, že sme si to museli dať na
papier – to sú veci, ktoré sme dovtedy nerobili.
Nemali sme žiadny štruktúrovaný projekt. Nemali
sme to vôbec premyslené.“
SPy

Do programu Generácia 3.0
sa prihlásilo 58 projektov
V polovici januára sme vyhlásili výzvu určenú
vzdelávacím projektom, ktoré prispievajú k inovatívnemu učeniu na slovenských školách. Najviac
prihlášok, celkovo 37, prišlo zo strany organizácií.
Ďalej sa prihlásili 2 materské školy, 7 základných
škôl, 3 spojené materské a základné školy, 5 stredných škôl a 4 vysoké školy.
Koncom mája sa v rámci tohtoročného cyklu
programu Generácia 3.0 konal EDUcamp, podujatie
na ktorom sa zúčastnilo 16 finalistov spomedzi 58
prihlásených projektov. Tí počas dvoch dní hľadali
spoločne s odborníkmi zo školstva a biznisu cestu, ako ich inovatívne vzdelávacie prístupy šíriť do
ďalších škôl či zavádzať do vzdelávacieho systému.

KATEGÓRIA

OSOBNOSŤ
PRIPRAVENÁ
NA ZMENY

TECHNOLOGICKÉ
A PRÍRODOVEDNÉ
ZNALOSTI
KARIÉRNE A
PODNIKATEĽSKÉ
ZRUČNOSTI

SOCIÁLNE
A OBČIANSKE
KOMPETENCIE

INOVÁCIE
V SYSTÉME
VZDELÁVNIA

Program EDUcampu bol viac než bohatý. Finalistov čakali workshopy a individuálne konzultácie
so 16 mentormi, medzi ktorými figurovali mená
ako Matej Ftáčnik zo startup scény, spoluzakladateľ
VacuumLabs.com a The Spot, ktorý v Silicon Valey
pomáhal pri expandovaní slovenských startupov,
Saskia Repčíková, ktorá za svoju činnosť v oblasti
rozvoja školstva bola v roku 2016 zaradená do Siete
sociálnych inovátorov Slovenska, ale aj Gábor Bindics, ktorý vybudoval cyklokuriérsku službu Švihaj
šuhaj a neskôr aj obľúbené kultúrne centrum KC Dunaj. Témy konzultácií a workshopov sa točili okolo
finančného manažmentu, komunikácie, fundraisingu, leadership a rozvoja tímu, nastavenia stratégie,
cieľov, ale aj sledovania dopadu.

Predkladateľ

Názov projektu

OZ Nenapádní hrdinovia

Nenápadní hrdinovia

OZ TEAM

Show your talent

The Duke of Edinburgh's
International Award Slovensko, o. z.
Slovenská asociácia bývalých
uršulínskych žiačok a žiakov, o. z.

Rozšírenie programu
DofE všetkým mladým ľuďom

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha

Experiment je zážitok

Learn2Code

Hrajme GalaxyCodr

Vĺčatá.sk

Vzdelávacie hry do škôl

Junior Achievement
Slovensko, n. o.

Ja a peniaze

Inštitút pre aktívne občianstvo

Školy, ktoré menia svet

Nadácia otvorenej spoločnosti

Otvorené školy

Post Bellum SK
Nadácia Zastavme korupciu

Nová uršulínska škola

Dramatickou výchovou a poznaním
minulosti k lepšej budúcnosti
AKO OSTAŤ FÉR: Podpora antikorupčného vzdelávania na stredných školách a online

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

Storyliving

CEEV Živica

Zelená škola

Súkromná materská
škola TROJRUŽA

Inkluzívna materská
škola ako učiaci sa organizmus

OZ EDUSTEPS

Vytvorme si vlastný svet
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Každá z organizácií v EDUakcelerátore
získala svojho osobného mentora, ktorý
jej pomohol nastaviť prístup čo najefektívnejšie a dosiahnuť stanovené ciele.

EDUakcelerátor poskytol
pomoc 5 organizáciám

Ja a peniaze
Junior Achievement Slovensko, n. o.

Zo 16 finalistov sme na základe hodnotenia na
EDUcampe vybrali 5 organizácií, ktoré postúpili
do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho
programu EDUakcelerátor. Navyše, účastníci akcelerátora získali nárok na podporu svojich aktivít
granty vo výške 5 000 až 15 000 eur. Šlo o tieto
projekty:

Program je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov hravou formou – prostredníctvom
ústrednej postavy Filipa a s použitím praktických
príkladov z praxe.

Rozšírenie programu
DofE všetkým mladým ľuďom
The Duke of Edinburgh's
International Award Slovensko, o. z.

Mentor
Jozef Šovčík pomáhal plánovať aktivity smerujúce
k náboru v ďalšom ročníku programu. Spoločne
nastavovali zjednodušenie vzdelávacích aktivít
a podporné aktivity na motiváciu pre zotrvanie
zapojených učiteľov (pracovné listy) a šírenie povedomia pre získanie nových.

Komplexný rozvojový program, ktorý prostredníctvom nastavovania osobných cieľov a pomoci
mentora dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál
a uspieť v živote.
Mentor
Jan Kroupa je expert na individuálne darcovstvo
a DofE pomáhal s budovaním ich crowdfundingových kapacít. Spoločne sa im podarilo pripraviť
kampaň na individuálnych darcov a rozšíriť komunikačné aktivity o novú cieľovú skupinu – rodičov
študentov.
Mentori riešili konkrétne
požiadavky organizácií.
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Organizácie tiež získali prístup k odborným
školeniam, vzdelávacím aktivitám podľa
individuálnych potrieb, konzultáciám na
mieru a finančnej pomoci.

Školy, ktoré menia svet
Inštitút pre aktívne občianstvo

štúdie pre prácu so školami, ktoré vyjdú na jar vo
forme publikácie.

Tréningovo-mentoringový program zameraný
na profesionálny rozvoj pedagógov spoločenskovedných predmetov a občianskych kompetencií
žiakov, ktorý prispieva k vytváraniu novej podoby
občianskej náuky a k posilneniu demokratickej klímy v škole.

Dramatickou výchovou a poznaním
minulosti k lepšej budúcnosti
Post Bellum SK

Mentorka
Martina Králová pomáhala najmä pri optimalizácii
interných procesov pre dosiahnutie väčšieho dopadu programu a pri zabezpečení finančej udržateľnosti vytvorením biznis modelu programu pre
školy.
Otvorené školy
Nadácia otvorenej spoločnosti
Vyškolení dobrovoľníci diskutujú so žiakmi na
témy ako ľudské práva, demokracia, fungovanie
štátu či rasizmus a extrémizmus a motivujú tak
žiakov spolupodieľať sa na živote školy a v jej rozhodovacích procesoch.

Prostredníctvom dramatickej výchovy projekt
zoznamuje žiakov a študentov s historicko-kultúrnymi reáliami Slovenska, rozvíja ich sociálnu
a emočnú inteligenciu, komunikačné a argumentačné schopnosti, kritické myslenie a vedie ich
k porozumeniu a tolerancii.
Mentorka
Nina Aleksieva spolupracovala na nastavení fundraisingovej stratégie. Organizácii pomohla aj
s analýzou portfólia aktivít a nastavením jeho
štruktúry, ktorá sa odrazí vo všetkých oblastiach,
od komunikácie až po zodpovednosti členov tímu.

Mentorka
Zuzana Reľovská pomáhala najmä s nastavením
strategického smerovania programu a identifikáciou možností jeho rozvoja. V oblasti sledovania
dopadu sa nadácii podarilo pripraviť tri prípadové
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3 mesiace plné práce na projekte
Každá z piatich vyššie menovaných organizácií získala počas EDUakcelerátora svojho
osobného mentora či mentorku,, ktorý jej pomohol nastaviť prístup čo najefektívnejšie a
dosiahnuť stanovené ciele. Okrem toho získali prístup k odborným školeniam, vzdelávacím
aktivitám podľa individuálnych potrieb, konzultáciám na mieru, networkingu a finančnej
pomoci. Za najdôležitejšie kroky vedúce k efektívnemu nastaveniu projektu, účastníci spolu
a mentormi považujú:
1. Audit: Na záverečnom stretnutí tohoročného
EDUakcelerátora bolo často skloňovanou témou „veľké upratovanie“. Skôr, ako sa organizácie naplno pustili do plánovania svojho
šírenia, museli sa vrátiť o krok späť a spraviť
si s mentorom dôkladný audit svojich činností: zanalyzovať všetky svoje aktivity, vniesť
do svojho fungovania poriadok a logiku.
2. Stanovenie priorít: Jednou z prvých úloh
osobného mentora bolo nastaviť si s organizáciou realistické ciele a očakávania. Ktoré aktivity prispievajú k napĺňaniu našej misie? Ktoré
majú najväčší prínos, keď zohľadníme investované zdroje a dosiahnutý dopad? Ktoré aktivity sú core businessom činnosti organizácie
a ktorým by bolo lepšie povedať nie? Na zá-

klade odpovedí na tieto zdanlivo jednoduché
otázky sa dá vynaložené úsilie zacieliť, aby
bolo možné aj v kratšom časovom horizonte
vidieť prvé výsledky.
3. Implementácia: Konkrétne kroky, ako sa
dopracovať ku spoločne schváleným cieľom,
si následne organizácie s mentormi nastavovali vo svojich akčných plánoch. Ide o základný
dokument popisujúci obsah spolupráce v EDUakcelerátore, ktorý bol pre každú organizáciu
individuálny. Šírenie má totiž pri každom projekte svoje špecifiká a môže znamenať rôzne
veci od oslovenia novej cieľovej skupiny cez
prekopanie komunikačnej stratégie či rozšírenie ponuky na online kanály.
Po skončení 3-mesačného akcelerátora nasleduje fáza sledovania dopadu, ktorá bude prebiehať v roku 2020. So skúsenými výskumníkmi vo
vzdelávaní realizujeme na vybraných prístupoch
výskum, ktorým overujeme účinnosť. Cieľom je,
aby sa do škôl šírili projekty, ktoré u žiakov preukázateľne rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje
potrebné pre život v 21. storočí.
Absolvovaním cyklu G3.0 sa organizácie od septembra 2019 zaraďujú do EDUmni klubu. Členstvom v tejto skupine získavajú prístup k širším
aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom,
ako aj k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej
spolupráce s inými aktérmi nielen v oblasti vzdelávania, ale aj z biznisu a iných profesií.

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

Martina Kolesárová

Fero Pauliny

Grigor Ayrumyan

Jana Konturová

Saskia Repčíková

Jana Bernaťáková

Martina Králová

Andrej Salner

Gábor Bindics

Michal Laco

Zuzana Schaleková

Ivana Blažeková

Eduard Marček

Martin Šanta

Marek Fano

Katarína Molnárová

Jozef Šovčík

Matej Ftáčnik

Heliodor Macko

Jana Vlašičová

Pavel Hrica

Norbert Maur

Anna Chlupíková

Braňo Ondrášik
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Dôležitou súčasťou programu Generácia
3.0 je sledovanie dopadu.

Pracovali sme na
sledovaní dopadu
Dôležitou súčasťou programu Generácia 3.0 je sledovanie dopadu. Zámerom je šíriť do škôl len také
projekty, ktoré preukázateľne zlepšujú zručnosti
a vedomosti a upevňujú u študentov hodnoty.
Päť inovatívnych vzdelávacích projektov, ktoré
v máji 2018 získali Cenu Generácia 3.0, sme prepojili s odborníkmi na výskum vo vzdelávaní. Martin
Kuruc z Pedagogickej fakulty UK, Romana Kanovská z NÚCEM, Lucia Kováčová z Inštitútu pre dobre
spravovanú spoločnosť a Zuzana Petrová a Lukáš
Vaško z Trnavskej univerzity sledovali počas školského roka 2018/2019 dopad projektov na študentov. (Výskum sa opieral o logickú rámcovú maticu
vypracovanú v spolupráci s konzultantom a evaluátorom Andrejom Salnerom z Basta Digital.)
Cieľom bolo predovšetkým zistiť, či sú vzdelávacie prístupy účinné, či ich možno s ohľadom
na náklady a výnosy odporučiť šíriť do ďalších škôl,
a aké faktory tomu pomáhajú/bránia. Výskumníci
zisťovali, z akých teoretických podkladov projekty
vychádzajú a či existujú podobné prístupy doma
alebo v zahraničí, kde už evaluácia prebehla. Zároveň mali posúdiť, či je prístup možné zhodnotiť
v priebehu školského roka, nastaviť spoľahlivé
metódy zberu dát a prípadne zrealizovať krátkodobý výskum.

Na základe tohto hodnotenia sa ukazuje, že z piatich sledovaných prístupov majú najväčší potenciál na šírenie do škôl tieto štyri:
Reflexia slobody a zodpovednosti (ZŠ Dubová): projekt sa zameriava na inkluzívny prístup
v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, vzťahoch,
odbornom tíme a práci s chybami.
Rozbehni sa! Academy: rýchlokurz začiatkov podnikania, ktorý pripravuje mladých ľudí
na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu
– musia sa preto naučiť, ako si ju vytvoria sami.
Lepšia geografia: metodický portál poskytujúci
vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín
a netradičné aktivity, ktorými je možné premeniť
klasickú školskú geografiu na predmet rozvíjajúci
široké spektrum (nielen geografických) schopností.
Rozšírenie stredoškolského debatného programu (Slovenská debatná asociácia): prístup sa
snaží o podporu kritického myslenia, otvorenosti
a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez debatné aktivity.
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Vyše 50 lídrov zo Slovenska a Českej
republiky hľadali spôsoby, ako docieliť
systémové zmeny vo vzdelávaní.

Diskutovali sme s odborníkmi
zo Slovenska i Česka
Spoločnosť sa prudko mení a školstvo by na to
malo reagovať. Už dlhší čas sa v Českej republike i na Slovensku podnikajú pokusy o čiastkové či
komplexné premeny vedúce k modernému vzdelávaniu. Vyše 50 lídrov zo vzdelávania z Českej
republiky a Slovenska sa stretlo, aby spoločne posúdili priebeh, úspechy a neúspechy cesty vedúcej
k systémovým zmenám vo vzdelávaní.
Cieľom dvojdňového podujatia, ktoré sa uskutočnilo v máji, bolo identifikovať medzery v procese skvalitňovania vzdelávania a nájsť spoločné
riešenia pre vytváranie podporného prostredia
vo vzdelávaní a na školách. Zámerom bolo otvoriť diskusiu pre vzájomnú spoluprácu, aby kroky
k zmene vzdelávania na seba nadväzovali a navzájom sa nevybíjali.
Účastníci považujú za kľúčové:
• personalizáciu výberu riaditeľa školy,
podľa potrieb regiónu a potrieb detí,
• vytvorenie tzv. regionálnych centier podpory,
• motivovanie riaditeľa k participatívnemu
riadeniu,
• dôraz na osobnostný, ale aj profesionálny
rozvoj učiteľov,
• systematickú komunikáciu občianskeho
sektora a štátnej správy.
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Závery zo spoločného česko-slovenského podujatia budú použité v programe Nadácie Pontis Generácia 3.0 a aktivitách organizácie EDUin.
Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť spoločnej aktivity Nadácie Pontis v rámci programu Generácia
3.0 a európskeho projektu Social(i)Makers v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky EDUin – Informačné centrum o vzdelávaní.

Zverejnili sme EDUmapu
EDUmapa je online portál pre učiteľov zhromažďujúci kvalitné vzdelávacie prístupy, ktoré
prinášajú inovácie do bežného vyučovania. Ponúka tipy na ucelené programy, workshopy pre
žiakov a tréningy pre učiteľov. Dostupná je na
stránke www.generacia30.sk/edumapa alebo na
www.edu-mapa.sk.
Aby sme priniesli učiteľom praktické poznatky
z využívania inovatívnych prístupov, ktoré nájdu
na EDUmape, rozbehli sme sériu rozhovorov priamo zo škôl. V októbri a novembri sme tak publikovali rozhovory o projektoch:
• Školy, ktoré menia svet
(Inštitútu pre aktívne občianstvo),
• Rozvojový program Duke
of Edinburgh (DofE).

Organizujeme EDUpointy

Impact Report

EDUpointy sú miesta, kde sa stretávajú učitelia, riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia.
Program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín a riešení problémov z praxe, ale aj
z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

Našim partnerom, podporovateľom, ale aj širokej verejnosti sme koncom roka 2019 priniesli
prvý ucelený impact report programu Generácia
3.0, ktorý mapuje obdobie od jeho spustenia v
roku 2017 do konca roka 2019. Napísaný je podľa
medzinárodne uznávaného manuálu na zobrazovanie spoločenského dopadu: Social reporting
standard (verzia 2014). Štruktúra reportu využíva
tzv. reťazec IOOI na zdokumentovanie:

V septembri 2019 sa počet EDUpointov rozšíril a pridali sa mestá Poprad, Žilina a Nitra.
Celkovo sme v spolupráci s lokálnymi koordinátormi zorganizovali 38 stretnutí – 7 v Bratislave, 13
vo Zvolene, 8 v Košiciach, 4 v Žiline a po 3 v Poprade a Nitre.

• sociálneho problému a jeho príčin,
• našej základnej vízie a koncepcie riešenia,
• zdrojov, ktoré boli použité počas dokumentovaného obdobia (vstupy – Input),
• vykonanej práce (výstupy – Output),
• dosiahnutých zmien v cieľovej skupine
(výsledky – Outcome),
• sledovaného vplyvu na spoločnosť alebo jej
časť (dopad – Impact),
• aktivít, ktorými znásobujeme celkový dopad.
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This is 21

80 osobností z biznisu a spoločenského
života sa vrátilo na svoje stredné školy
vyrozprávať životný príbeh a motivovať
tak študentov.

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 aj v roku 2019 pokračovali s programom This Is 21.
80 osobností (o 30 viac ako vlani) z biznisu
a spoločenského života sa 8. novembra vrátilo
na svoje stredné školy vyrozprávať životný príbeh a motivovať študentov k rozvoju potenciálu,
ktorý sa v nich skrýva. Projekt sme organizovali
v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).
Cieľom druhého ročníka bolo inšpirovať mladých
ľudí, aby nezanedbali svoje talenty, ale aby na
sebe pracovali a zabezpečili si tak lepšiu budúcnosť. Hlavným motívom kampane bolo heslo
#vďakanovembru, ktoré odkazovalo na okrúhle
výročie Nežnej revolúcie a zdôrazňovalo, že bez
nej by študenti nemali dnešné možnosti. Aj preto
paletu lídrov a líderiek z biznisu doplnili i osobnosti
Novembra ‘89.
Podujatie prebehlo na 68 stredných školách v 38
mestách po celom Slovensku – od Moldavy nad
Bodvou až po Kysucké Nové Mesto. Do školy sa
vrátili napríklad Rasťo Kulich, šéf Google Slovensko, Lucia Pašková, spoluzakladateľka Curaprox
Slovensko a čerstvá držiteľka ocenenia Manažérka
roka, Michal Kaščák, riaditeľ a zakladateľ festivalu
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Pohoda, Peter Komorník, spoluzakladateľ Sli.do,
Katka Bočinec Kamendyová, hlavná inžinierka
Aeromobilu, ale aj autor a prekladateľ Michal Hvorecký, aktivistka Za slušné Slovensko Táňa Sedláková, či producentka a študentská líderka Novembra ’89 Zuzana Mistríková.
Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR
pani Zuzana Čaputová.

Ktoré osobnosti navštívili školy
Grigor Ayrumyan

Juraj Girman

Lucia Krajčíková

Vladislav Polgár

Mário Babej

Alžbeta Grácová

Pavol Krajčírovič

Jakub Ptačin

Martin Basila

Jaroslav Grygar

Peter Krišťák

Martin Rázus

Andrea Basilová

Matúš Horváth

Rasťo

Tomáš Rosputinský

Viktor Bielko

Michal Hrabovec

Štefan Lacko

Štefan Rozkopál

Zdenko Böhmer

Ivan Hruška

Michal Lašan

Táňa Sedláková

Martin Bolczek

Mária Hurajová

Lenka Hlinková

Martina Sokolíková

Tomáš Brngál

Michal Hvorecký

František Lévárdy

Miklos Sragner

Marián Burian

Jaroslav Chrapko

Jaroslav Ľupták

Juraj Strieženec

Veronika Bush

Peter Jančárik

Heliodor Macko

Michal Stupák

Ján Cifra

Drahomíra Juríková

Michal Major

Mária Sztarovics

Pavol Čekan

Katarína Bočinec
Kamendyová

Ondrej Marcinčák

Ján Ščamba

Simona Danišová

Alena Kanabová

Zuzana Mistríková

Peter Šoltés

Peter Dendiš

Michaela Kaňová

József Múcska

Mária Sofia Takáčová

Kristína Gaal Drobcová

Janka Karabová

Richard Panek

Mirka Uhnak

Dušan Duffek

Michal Kaščák

Michal Pastier

Katalin Papp Vargha

Andrej Dula

Patrik Kašo

Lucia Pašková

Slavomír Vinkovič

Igor Farinič

Maroš Kemény

Alica Pavúková

Barbora Záhradníková

Kristína Félová

Peter Komorník

Tomáš Peťovský

Zuzana Želinská

Matej Ftáčnik

Andrej Konkoľ

Bohumil Pokštefl
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Social(i) Makers

V Košiciach na podujatí
InkluHack sme riešili, ako zvýšiť
počet rómskych študentov na
stredných školách.

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.
Projektové stretnutie v poľskej Poznani
Projektoví partneri z Talianska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovenska a Slovinska
sa stretli koncom novembra, aby sa zamerali
na prípravu ďalšej fázy projektu.
Za prítomnosti viacerých expertov na politiky
sociálnych inovácii sa diskutovalo, ako čo najefektívnejšie budovať stratégie sociálnych inovácií
na celoštátnej a celoeurópskej úrovni a pretaviť
ich do politických dokumentov a akčných plánov.

InkluHack – hackaton zameraný
na sociálne inovácie
Hackathon sa uskutočnil ako jedna zo vzdelávacích
aktivít projektu, ktorej cieľom bolo šíriť povedomie
o potrebe sociálnych inovácií, o možnostiach vzdelávania a spolupráce v tejto oblasti. Uskutočnil sa koncom septembra v Košiciach, aj za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku
a primátora Košíc Jaroslava Poláčka.
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Na tomto unikátnom podujatí sa stretli zástupcovia
súkromného sektora, štátnej správy, neziskových
organizácií, ale aj študenti. V tímoch, ktoré vytvorili
na mieste, spolu riešili vopred stanovené zadania:
• nízky počet stredoškolských študentov z marginalizovaných rómskych skupín,
• slabé vnímanie inklúzie a nedostatočné zavádzanie inkluzívneho prístupu do spoločnosti
v regióne.
Hackatonu sa zúčastnilo 83 ľudí, ktorí pracovali
v náhodne zoskupených tímoch. Práve vďaka rozmanitému zastúpeniu z 12 rôznych oblastí mohol každý
v skupine priniesť svoj pohľad. Štyri tímy si vybrali
tému nízkeho počtu rómskych žiakov na stredných
školách, jeden tému slabého vnímania inklúzie.
Na konci stretnutia jednotlivé tímy prezentovali
svoje nápady. Odborná hodnota posudzovala rôzne
stránky nápadu, od financovania, cez udržateľnosť
až po systematické riešenie problému. Víťazný tím
predstavil svoj nápad, ako zvýšiť počet stredoškolsky vzdelaných Rómov na príklade 10-ročného
Mirka, ktorý sa vrátil z detského domova k svojim
rodičom do rómskej osady.

Je talentovaný, ale chýba mu motivácia a vzory.
Preto by dostal mentora, ktorého prvou úlohou by
bolo nájsť Mirkovi kamaráta z majoritnej skupiny
s podobným talentom. Neformálnym spôsobom
by ich zoznámil, rovnako aj s chlapcovými rodičmi,
ktorí by do projektu boli zapojení tiež. Systematickou prácou by si Mirko postupne osvojil návyky
a v budúcnosti by mohol byť vzorom pre iné deti
v podobnej situácii.

Nadnárodná súťaž
„Be Social, Be Maker“
V mesiacoch september a október sme organizovali nadnárodnú súťaž nápadov, ktorej cieľom
bolo prispieť k príprave novej generácie sociálnych
inovátorov, a to s využitím existujúcich materiálov
a poznatkov z Akadémie sociálnych inovácií. Do
súťaže sa prihlásilo 14 nápadov zo 7 krajín, pričom
víťazným sa stal projekt zo Slovenska I4I: Inspire for
Innovation organizácie Fórum centrum pre regionálny rozvoj.
Projekt presvedčil tým, že bol realistický a škálovateľný, s presným projektovým plánom a plánom
merania dopadu. Víťaz podpíše zmluvu na 5 000
eur s vedúcou organizáciu projektu Social(i)Makers
Democenter Foundation a získa možnosť konzultácií
s partnerskými organizáciami projektu v každom
z relevantných modulov Akadémie.

Webinár o aktívnom občianstve
Od svojho založenia v roku 2007 sa z malej lokálnej
dobrovoľníckej aktivity Naše Mesto stalo najväčšie

podujatie dobrovoľníctva v strednej Európe. V roku
2019 sa do neho zapojilo viac ako 10 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku vo viac ako 45 mestách.
Aj o tom, ako sa táto aktivita zakladala v spolupráci
s biznis sektorom, aké prekonala úskalia a prekážky
počas 13 rokov svojej existencie, ale aj aké priniesla
úspechy a výsledky, porozprávala bývalá výkonná
riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak, v rámci
série webinárov projektu Social(i)Makers.

Projektové stretnutie v Spišskom Hrhove
Obec na Spiši sme si vybrali zámerne pre jej ukážkové zavádzanie sociálnych inovácií. Pred rokmi
hrozilo, že zanikne. Dnes je počet jej obyvateľov
viac ako dvojnásobný a stále rastie. K tomuto úspechu veľkou mierou prispelo vybudovanie sociálneho podniku.
S partnermi z Talianska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovinska sme sa v obci oboznámili
s fungovaním sociálnych podnikov.

Konferencia SigniFinance zameraná
na financovanie s dopadom
Investovanie so spoločenským presahom (tzv. impact investing) je jedným z najperspektívnejších
zdrojov financovania. Výrazne môže pomôcť pri
riešení sociálnej či enviromentálnej výzvy. Na prvej
konferencii o investovaní, pri ktorom je rovnako,
ako finančná návratnosť dôležitá aj pozitívna zmena v spoločnosti sme sa inšpirovali príkladmi z praxe od slovenských, aj zahraničných rečníkov.

Nadácia Pontis ako prvá zorganizovala na Slovensku konferenciu
o financovaní so spoločensky
pozitívnym dopadom.
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Axa Nadačný fond podporil
13 mladých inovátorov.

AXA Nadačný fond

Nadačný fond podporuje mladých inovátorov. Sú medzi nimi výskumníci
z oblasti medicíny, fyziky, chémie aj robotiky.

Fond sa zameriava na 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 konferenciách a seminároch. Podmienkou
získania grantu je zmysluplný projekt, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach, či angažovanie sa v záujmových činnostiach. Novinkou
oproti minulému ročníku je podpora školiteľov
víťazných projektov.
Spolu 13 inovatívnych projektov a ich autorov
podporil AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis
sumou 30 000 eur v ôsmom ročníku grantovej
výzvy Inovátor 2019. Medzi nimi boli napríklad
skonštruovanie autonómneho robota schopného
hasiť oheň, vývoj analytickej metódy na zistenie
veľmi nízkych množstiev škodlivých pesticídov
v mlieku, či sledovanie dedičných metabolických
porúch novorodencov. Niektorí finančnú podporu
využijú na technické zázemie potrebné na reali-
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záciu projektu, iní na účasť na medzinárodných
súťažiach či fórach. Ale cieľ majú spoločný – kvalitnejší a bezpečnejší život každého človeka.

Podporení študenti
Richard Cimerman

Martina Micháliková

Simona Gežová

Dária Nitrayová

Barbora Gromová

Andrea Patlevičová

Viera Iľková
(syn Matúš Iľko)

Martin Pekarčík

Nikola Kubasová

Jana Plavá

Jozef Lukča
(syn Tomáš Lukča)

Kvetoslava Suďová
(syn Jakub Suďa)

Ján Maťufka

Accenture Nadačný fond

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

Nadačný fond v rámci programu Skills To Succeed aj naďalej pomáhal zlepšovať IT zručnosti študentom i ľuďom v produktívnom veku tak, aby sa im
zvýšili šance na zamestnateľnosť.
Nadačný fond Accenture podporil v roku 2019
v rámci programu Skills To Succeed 8 strategických projektov:
• IT v kurze,
• Tech4Kids (vrátane S♥CODE/
Digital Women IT Academy),
• Tech4Girls,
• Autism@Work,
• Teach for Slovakia,
• Generácia 3.0,
• Nexteria,
• Rozbehni sa! Academy.
Projekt Tech4Kids sa zameriava na zvyšovanie
digitálnych zručností mladej generácie. Vyvinul
sa z jeho predchodcu – programu S♥CODE, ktorý
stále zostáva významnou súčasťou aktivít Accenture. Podarilo sa zorganizovať niekoľko podujatí,
zameraných priamo na deti a ľudí, zaujímajúcich
sa o kódovanie, napr. v spolupráci s organizáciou
Kukučky alebo Človek v ohrození.

Projekt S♥CODE pokračoval v roku 2019 pod hlavičkou „Digital Skills“ a vďaka novým partnerstvám sa podarilo zefektívniť tréningový proces
a zvýšiť zásah na školách. V roku 2019 projekt
zasiahol celkovo až 20 % všetkých škôl na Slovensku.
V rámci projektu Tech4Girls bol v spolupráci s organizáciou Aj Ty v IT v októbri 2019 spustený Girls
Game Lab – 13-týždňový krúžok programovania
vedený dobrovoľníkmi z Accenture.
Rozbehni sa! Academy je vzdelávací program pod
hlavičkou organizácie Uni2010, ktorého cieľom je
ukázať mladým ľuďom, ako identifikovať a otestovať svoj podnikateľský nápad v malom. Snaží
sa tak povzbudiť študentov, aby si prácu vytvárali
sami a nečakali na to, kto im ju ponúkne. V roku
2019 sa prihlásilo do inkubátora 64 projektov,
z ktorých 25 ho absolvovalo a získali podporu
na rozbeh svojho nápadu.
Partnerstvo Accenture a IT v kurze za šesť rokov existencie poskytlo školenia programovania
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Jedným z dlhodobých cieľov spoločnosti
Accenture je zvyšovať IT zručnosti
a zabezpečiť tak lepšiu zamestnateľnosť
pre rôzne cieľové skupiny.

vyše 370 účastníkom, z ktorých 216 sa zamestnalo v IT sektore a 69 priamo v Accenture. V roku
2019 kurz s názvom Ženy v IT kurze absolvovalo
23 žien, venovali sa aj školeniam na zvyšovanie
mäkkých zručností zameraným okrem iného na
úpravu životopisu a simuláciu pracovného pohovoru.
Na búranie stereotypov a propagáciu diverzity slúžia projekty Autism@Work, Girl’s day, ako
aj už spomínaný S♥CODE. Ambíciou projektu
Autism@Work je poskytnúť pracovné príležitosti
pre ľudí s poruchou autistického spektra priamo
v spoločnosti Accenture. V roku 2019 sa uskutočnili školenia zamerané na prekážky a predsudky, ktorým čelia ľudia s touto poruchou na pracovisku. Dvaja stážisti sa zúčastnili letnej stáže
(s podporou kolegov) a jeden účastník s PAS
absolvoval tréning IT v kurze.
Nadačný fond Accenture podporoval v roku 2019
aj vzdelávacie programy Teach for Slovakia,
Nexteria a Generácia 3.0, ktoré podporil finančne, ako aj pro bono službami. Okrem toho, fond
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v roku 2019 podporil finančným príspevkom projekty 17 organizácií cez zamestnanecký grantový
program v celkovej výške viac ako 28-tisíc eur.
Cieľovou skupinou programu sú rôzne organizácie, ktoré sa venujú ľuďom so znevýhodnením,
sociálne vylúčeným skupinám, ľuďom bez domova a pod.

Nadačný fond Embraco

V rámci projektu iNOVEum študenti
prichádzajú s vlastnými podnikateľskými
nápadmi a rozvíjajú ich až do podoby
mini startupov.

Nadačný fond Embraco sa zameriava na podporu študentov stredných a vysokých škôl. Jeho cieľom je je podporovať a odkrývať skryté talenty, zbúrať
zaužívané predstavy o náročnosti vlastného biznisu a podporiť šance budúci
podnikateľov na ich uplatnenie sa v lokálnej ekonomike.
Fond podporil aj športové kluby. Pre krasokorčuliarsky klub v Spišskej Novej Vsi zabezpečil
prenájom ľadovej plochy. Podpora tiež pomohla
skvalitniť tréningový proces 96-tim malým futbalistom z družstva Hviezdne líšky.
V roku 2019 prebehol tretí ročník programu iNOVEum. V úvodnej fáze projektu sa uskutočnila
roadshow na 18 stredných školách, ktorej sa zúčastnilo celkovo takmer 1 000 žiakov. Ďalší žiaci
videli motivačné videá na hodine a z úvodných
seminárov vzniklo 30 zaujímavých nápadov. Do
inkubačného programu vstúpilo 15 projektov. Vo
veľkom finále nakoniec predstavilo svoje prototypy odbornej porote, ktorým fond prerozdelil
sumu 13 500 eur:

• MINI VINCI – kreatívna sada pre deti s tvorivými návodmi.
• BLACE – imidžový opasok s unikátnym dizajnom.
• NEKONEČNÁ KNIŽNICA – služba, ktorá poštou
požičiava používané knihy.
• Eco Taškovník – predaj eko-vrecúšok priamo
v predajni.
• BIKEMI – bicykel, ktorý má exkluzívny dutý
drevený rám.
• SAFE SLEEP SET – nafukovací vankúš s úložným
priestorom na uschovanie cennosti.
• ESENCIT – medailón s prírodným obsahom
a s aromaterapeutickým a wellness účinkom.
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Nadačný fond Tesco

V roku 2019 Nadačný fond Tesco
realizoval 6. edíciu programu Vy
rozhodujete, my pomáhame.

Nadačný fond Tesco pri Nadácii Pontis sa venuje podpore komunít, v ktorých
pôsobí. Zameriava sa aj na boj proti plytvaniu potravinami.
V roku 2019 prerozdelil financie v dvoch grantových
programoch – Priama podpora 2019 a v programe
„Vy rozhodujete, my pomáhame“ (6. edícia).
Priamo podporené projekty, ktorých bolo 11, sa
venovali najmä aktivitám súvisiacim s bojom
proti plytvaniu potravinami, osvetou v oblasti
spracovania odpadu, respektíve cirkulárnej ekonomiky, ale aj podporou športu a vzdelávania.

Priamo podporené organizácie
Inštitút cirkulárnej
ekonomiky

Potravinová banka
Slovensko

SadOVO

Slovenský atletický zväz

Človek v ohrození

Divé maky

The Duke of Edinburgh's
International Award
Slovensko

SOŠ obchodu a služieb
Samuela Jurkoviča BA

Free Food

Ľudi a v Tatrách

DePaul Slovensko
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6. edícia programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporila lokálne verejnoprospešné projekty, ktoré zapájajú čo najväčší počet dobrovoľníkov.
Program sa zameriava na 3 oblasti:
1. Komunity a komunitné aktivity – komunitné
aktivity zamerané na rozvoj a ochranu životného prostredia a rozvoj komunitného života,
2. Vzdelanie detí a mladých ľudí – projekty, ktoré rozvíjajú nové zručnosti pre mladých ľudí
a študentov, príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi;
3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu
– projekty zamerané na získavanie zdravých
návykov detí, mladých ľudí a dospelých, organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či
iných for iem s praktickými ukážkami, ako sa
zdravo stravovať.
O 229 vybraných škôl, obcí, neziskových organizácii, občianskych združení a príspevkových
organizácii počas 4 týždňov hlasovali zákazníci
Tesca. Organizácie boli rozdelené do 77 regiónov
a rozhodovalo sa o 1., 2. a 3. mieste.

Letná téma magazínu
ZaPlotom.sk sa venovala
Vysokým Tatrám.

Za Plotom

Aj v roku 2019 sme publikovali texty na našom onlinovom portáli ZaPlotom.sk.
Chceme ním prispieť k vyššiemu povedomiu o dobrý stránkach Slovenska.
Denne sa na nás valia negatívne správy o spravovaní štátu, nespravodlivosti, nekalých praktikách, ktoré sa stávajú bežnou praxou. Slováci sú
frustrovaní a majú pocit, že u nás to inak fungovať ani nemôže. Ako nadácia, ktorá pracuje
s pestrou škálou ľudí, organizácií a firiem však

Rubriky
• Dobrý človek – sociálny inovátor, ktorý
prináša pozitívne zmeny (zväčša rozhovor)

vidíme aj pravý opak. Že existujú ľudia, ktorí
konajú čestne, pre všeobecné dobro, a ktorým
záleží na tom, ako vyzerá naša krajina. Často to
však robia tak, že si ich málokto všimne. A práve
kvôli nim vzniklo ZaPlotom.sk.

Témy v roku 2019
Február

Samota

Marec

Detox

Apríl

Tradície

Máj

Životné prostredie

• Príbehy – zaujímavé príbehy ľudí, na
ktorých dokresľujeme, že žiť dobre nie je
abstraktný pojem

Jún

Výchova

Leto

Vysoké Tatry

• Medzi nami – názory a komentáre viac či
menej známej osobnosti

September

Svet nevidiacich a slabozrakých

• Rozum do vrecka – praktické rady a tipy,
ako meniť svoje okolie v danej téme

November

O zomieraní

December

Udržateľné Vianoce

• Dobrý projekt – organizácie občianskej
spoločnosti alebo štátne organizácie,
ktoré robia výnimočné projekty
• Dobrá firma – firmy, ktoré na Slovensku
podnikajú zodpovedne, s ohľadom na
spoločnosť

• Podcasty – téma mesiaca aj do ucha
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Inklúzia

Pilotné centrum programu Budúcnosť INAK
sme otvorili v Trnave.

Budúcnosť INAK

V roku 2019 sme spustili pilotný projekt Budúcnosť INAK. Mimoškolský
vzdelávací program je určený mladým ľuďom vo veku 11 až 15 rokov,
pochádzajúcim z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných
inovácií a technológií a získať zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia
na lepšiu budúcnosť.
Našou víziou je byť prítomní v regiónoch a menších komunitách a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť detí. Unikátnosť programu Budúcnosť
INAK spočíva v podpore spolupráce mladých
ľudí bez rozdielu. Jeho podstatou je posilniť
u detí digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť
a motivovať ich k ďalšiemu sebarozvoju. V rámci
3-ročného programu budú pracovať pod dohľadom mentorov a mentoriek na vlastnom nápade,
ktorý rieši sociálny problém v ich okolí. Procesom
ich budú sprevádzať lídri slovenského biznisu.
V novembri 2019 sme otvorili pilotné centrum,
zatiaľ jediné svojho druhu na Slovensku, v Trnave
na ZŠ a MŠ Maxima Gorkého. Centrum inovácií
je pre deti otvorené 4-krát do týždňa vždy po
škole, až do večerných hodín. Okrem starostlivo,
na mieru vytvoreného vzdelávacieho programu,
čaká mladých účastníkov pomoc s domácimi úlohami či prihláškami na strednú školu, neobmedzený prístup k počítačom i tabletom, oddychová
zóna a občerstvenie.
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Školáci v práci INAK
Súčasťou aktivít programu Budúcnosť INAK
v roku 2019 bol aj projekt Školáci v práci INAK,
v ktorom si žiaci z piatich zvolenských základných škôl vyskúšali pracovať na rozmanitých
pracovných pozíciách. Skúsenosti získané týmto
projektom mali priniesť pozitívnu zmenu v postojoch žiakov a ukázať im, že svoj život dokážu
zmeniť učením sa a prácou na sebe.

Do projektu Školáci v práci INAK sa zapojili firmy i inštitúcie zo Zvolena,
aby žiaci nadobudli predstavu o tom, v čom sa cítia dobre a ako chcú
ďalej pokračovať vo svojom vzdelávaní.

Nadačný fond Telekom

V roku 2019 sme predstavili
stav digitálnej gramotnosti
detí na Slovensku.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis začal v roku 2019 podporovať
rozvoj digitálnych zručností a využitím technológií podporovať inklúziu
a diverzitu v spoločnosti. Na základe aktivít fondu pre nepočujúcu
komunitu si Slovak Telekom v roku 2019 odniesol cenu Via Bona Slovakia 2018
v kategórii Dobrý partner komunity.
Súčasťou aktivít fondu boli aj grantové programy zamerané na komunitu nepočujúcich, cieľom
ktorých bolo podporiť projekty, ktoré povedú
k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým znevýhodnením. V roku 2019 sme sa prostredníctvom zamestnaneckých grantových programov
snažili motivovať zamestnancov angažovať sa
v prospech komunity a ochrany pamiatok.

Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať
digitálne zručnosti. Keďže stratégiou fondu je
pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne
a inovatívne riešenia, stal sa hlavným partnerom mimoškolského vzdelávacieho programu
Budúcnosť INAK.

Budúcnosť INAK

Grantový program Digitálne
technológie pre dobro 2019

V roku 2019 si Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis nechal vypracovať u agentúry FOCUS
prieskum digitálnej gramotnosti detí na Slovensku.
Na vzorke takmer 1 000 respondentov. Napriek
tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí
vidno u celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti
z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími
činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie
úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

V roku 2019 sme sa rozhodli podporiť inovatívne
projekty, ktoré sa prostredníctvom digitálnych
technológií snažia rúcať bariéry v živote ľudí so
zdravotným znevýhodnením. V grantovej výzve
bolo piatim projektom prerozdelených 30 000 eur.
Tie zlepšujú kvalitu života, vytvárajú nové príležitosti sebarealizácie ľudí so zdravotným znevýhodnením, pomáhajú im v bežných situáciách a sprístupňujú rôzne možnosti trávenia voľného času.
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V roku 2019 sme vďaka projektu
Online tlmočník uskutočnili viac
než 3 000 hovorov.

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
2019 pomáhal projekt Online tlmočník, ktorý
bol spustený v septembri 2015. V roku 2019 bolo
uskutočnených 3 132 hovorov. Celkovo máme
v projekte registrovaných viac ako 340 klientov.
Bezplatné tlmočenie je zabezpečované šiestimi online tlmočníčkami a tlmočníkmi, ktorí sú
k dispozícií každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Bezplatné kurzy
posunkového jazyka
V roku 2019 sa konali bezplatné kurzy posunkového jazyka v Centre včasnej intervencie Žilina,
v Centre špeciálnopedagogického poradenstva pri
spojenej škole internátnej v Trenčíne i vo Veľkých Kostoľanoch. Kurzov sa zúčastnili poradcovia včasnej intervencie, ale aj rodinní príslušníci,
priatelia, pedagógovia a vychovávatelia detí so
sluchových znevýhodnením z celého Slovenska.
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Vďaka našej podpore mohlo kurz slovenského posunkového jazyka absolvovať aj 8 poradkýň Dobrej linky, ktorú prevádzkuje organizácia
IPčko. V roku 2019 bol podporený aj kurz slovenského posunkového jazyka, špeciálne vytvorený
na mieru pre hercov VŠMU, ktorý zorganizovalo
OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Grantový program Hľadáme
ďalší zmysel pre nepočujúcich
V grantovej výzve bolo prerozdelených 30 000 eur
medzi 12 verejnoprospešných projektov, ktoré
vedú k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým
znevýhodnením. Vďaka finančnej podpore mohla
internetová linka dôvery pre mladých ľudí IPčko.
sk spustiť pilotnú verziu video poradenstva v slovenskom posunkovom jazyku pre nepočujúcich.
Žiaci so sluchovým postihnutím Spojenej školy
internátnej Hrdličkova v Bratislave vytvorili prvú
brožúrku o vzniku Celoštátnych športových hier
pre žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku, pod vedením skúsenej nepočujúcej redaktorky, ktorá pracovala pre časopis INFONEP.

Grantový program
Lepšie školy
V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy
2019 bolo vybraných 22 projektov, do ktorých sa
prerozdelil grant vo výške 28 205,90 eur. Cieľom
výzvy bolo zlepšiť a zefektívniť výučbu v materských a základných školách prostredníctvom
rozvoja vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi,
žiakmi a rodičmi. Snažili sme sa podporiť rôzne
vzdelávacie metódy, ktoré rozvíjajú zručnosti
dôležité v 21. storočí. Všetky projekty odporúčali
výlučne zamestnanci firmy Slovak Telekom.

Grantový program
Pomáhame komunite
V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2019 sa prerozdelila suma
30 000 eur pre 31 organizácií. Program takto motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom
k angažovanosti vo svojom okolí. Medzi podporenými boli projekty, ktoré vytvárajú deťom podmienky na šport alebo vzdelávanie, organizácie
venujúce sa práci so seniormi, projekty, ktoré
oživujú spomienky na históriu, ale napríklad aj
folklórna skupina.

Ďalšou podporenou organizáciou je Stopka, ktorá
vyvíja aplikáciu Corvus. Vďaka unikátnemu slovenskému softwaru dokážu ľudia so zrakovým
postihnutím telefonovať či SMSkovať zo smartfónu, a nielen to. Softvér zároveň slúži na uľahčovanie sebaobsluhy, priestorovej orientácie, ba
dokonca zvyšuje ich bezpečnosť.
Podporili sme aj organizáciu SPy. V rámci ich
projektu Učíme s hardvérom boli zrealizované
školenia pre učiteľov a žiakov v Bratislave so zariadením BBC micro:bit a podarilo sa im rozšíriť
sady BBC micro:bit na ďalších 16 škôl po celom
Slovensku.
Scitlivovať spoločnosť smerom k zraniteľným
skupinám využitím moderných technológií sa
podarilo vďaka projektu organizácie Eduma
„Virtuálna realita ako nástroj na formovanie postojov k zraniteľným skupinám“. Virtuálnu realitu
v roku 2019 overovali v rámci 31 rôznych aktivít
v 3 firmách, 7 školách (základné, stredné, univerzita) a na 7 veľkých podujatiach.

Grantový program
ST Pomáhame pamiatkam
V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2019 bolo podporených
15 projektov celkovou sumou 30 000 eur. Všetky
vybrané projekty odporučili zamestnanci spoločnosti Slovak Telekom. Vďaka nim sa tak podarilo
zveľadiť rôzne kultúrne pamiatky, ako napríklad
kartuziánsky kláštor, nachádzajúci sa v srdci
Národného parku Slovenský raj. Vďaka spojeniu
síl dobrovoľníkov i podporovateľov Kapušianskeho hradu sa mohlo pokračovať aj v obnovení
a konzervácii obľúbenej hradnej zrúcaniny s vyhliadkovou vežou.

Priama podpora
V priamej podpore podporil Nadačný fond Slovak
Telekom pri Nadácii Pontis spolu 49 projektov
v celkovej sume 319 011,10 eur. Medzi vybrané
projekty patrí projekt, ktorý oceňuje inšpiratívnych učiteľov, s názvom Učiteľ Slovenska. Jeho
realizátorom je občianske združenie CEEV Živica.

Aplikácia Corvus slúži nevidiacim pri obsluhe smartfónu.
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Billa – Chlebodarca

Vďaka projektu Chlebodarca sa môže
šikovné dievča na vozíku venovať
aktivitám, o ktorých sníva.

Projekt spoločnosti Billa, Chlebodarca, realizujeme spoločne s občianskym
združením BILLA ľudom. V roku 2019 prešiel svojou pilotnou fázou.
Chlebodarcu sme rozbehli v decembri 2018. Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi, ktorým
zhodou nešťastných okolností nie je dopriaty život
v dôstojných podmienkach. Medzi Chlebodarcov
sa môže zaradiť ktokoľvek, kto si v sieti supermarketov BILLA zakúpi akýkoľvek chlieb a jeden cent
z neho na konci mesiaca poputuje vybranej rodine.

Okrem toho sme v rámci projektu podporili aj
výnimočný talent takmer nevidiacej opernej
speváčky, ktorej sme pomohli s nákladmi na štúdium na univerzite. Aj šikovné dievča na vozíčku, ktoré sa venuje mnohým aktivitám, ich bude
môcť vykonávať bez toho, aby sa jej mama, samoživiteľka, trápila ich financovaním.

V rámci prvého roka bolo podporených 7 rodín
z rôznych regiónov Slovenska, ktorých členovia
majú buď zdravotné znevýhodnenie, alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rodinám sa poskytla pomoc vo forme zabezpečenia základných životných potrieb, či už to
bola strecha nad hlavou alebo zavedenie pitnej
vody do kuchyne.

Životnú situáciu sme aspoň čiastočne uľahčili aj
dvom rodinám so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom. Jedna z nich má novú bezbariérovú
kúpeľňu a druhá dostala príspevok na rehabilitácie. Celkovo bolo na pomoc rodinám alokovaných
18 579,10 eur. Billa navyše poskytla rodinám potravinovú pomoc a pekárne Penam dodávali každej rodine chlieb a pečivo počas jedného mesiaca.
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Billa – Asistent nákupu
pre nevidiacich

Nevidiacim sú vo vybraných
prevádzkach Billy nápomocní
zaškolení pomocníci.

Projekt Asistent nákupu pre nevidiacich realizujeme v spolupráci s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a o. z. BILLA od roku 2016.
Podstatou projektu 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
BILLA zažiť na vlastnej koži, aké to je nakupovať
v úplnej tme, iba so sprievodom kolegu a následne si úlohy vymeniť.
Projekt sme spustili v roku 2017 v troch predajniach v Bratislave, v Levoči a v Ružomberku.
Nasledujúci rok pribudla prevádzka BILLA v Nitre
v OC Mlyny a v roku 2019 prevádzka BILLA v Banskej Bystrici.

V roku 2019 pribudla
do projektu aj predajňa
v Banskej Bystrici.
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Srdce pre deti

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

Srdce pre deti spustilo v roku 2019 novú formu pomoci. Kľúčovou témou sa
stalo inkluzívne vzdelávanie, ktoré zlepšuje a vytvára podmienky na kvalitné
vzdelávanie detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.
Charitatívny projekt vydavateľstva Ringier, Srdce
pre deti, ktorý v Nadácii Pontis spravujeme už
deviaty rok, pomáha deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením na Slovensku.
Srdce pre deti poskytuje nefinančnú pomoc.
V roku 2019 sa menila stratégia projektu, ktorá
korešponduje so smerovaním Nadácie Pontis.
Projekt sa po novom venuje vzdelávaniu, či už
zdravotne znevýhodnených detí alebo detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Najčastejšie ide o nákup špeciálnych
pomôcok alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, či zabezpečenie špeciálnych vzdelávacích programov a školení pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa venujú predovšetkým inkluzívnemu
vzdelávaniu.
V rámci priamej podpory Srdce pre deti prijalo
22 žiadostí z celého Slovenska. Najviac, až 32 %
z nich, bolo z Košického kraja. Schválených žiadostí bolo 18 v celkovej výške 8 125,22 eur. Časť
verejnej zbierky sme prostredníctvom grantovej
výzvy prerozdelili organizáciám, ktoré prinášajú riešenia v oblasti inkluzívneho vzdelávania.
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V tejto výzve sme podporili 8 organizácií celkovou sumou 26 858,98 eur. Prerozdelená suma
pomôže vyškoliť rómske ženy, aby mohli v domácom prostredí rozvíjať deti žijúce v generačnej
chudobe. Bratislavské centrum, ktoré zabezpečuje komplexné poradenstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania bude vďaka podpore pracovať
na vytvorení konceptu mestskej inkluzívnej školy C. Rogersa od septembra roku 2020. Konzultačné centrum pri APPA pomôže predovšetkým
rodičom, ktorí sa starajú o telesne znevýhodnené dieťa alebo dospelého. V konzultačnom centre sa budú konať vzdelávacie kurzy, odborné
prednášky, workshopy, individuálne konzultácie
a prezentácie pre rodiny, ktoré nemajú dostatočný prístup ku kvalitným informáciám.

LIDL – Od začiatku v dobrých rukách
Vďaka projektu „Od začiatku v dobrých rukách“ sme mohli pomôcť desiatkam
vážne chorých detí z celého Slovenska. Za projektom stojí obchodný reťazec
Lidl v spolupráci s Nadáciou Pontis.
Spoločnosť Lidl aj tento rok venovala svoju pozornosť tým najmenším. Včasná intervencia u detí,
ktoré trpia vážnym zdravotným znevýhodnením,
je nesmierne dôležitá a významne ovplyvňuje
ich život v budúcnosti.
Do projektu Od začiatku v dobrých rukách sa
môžu zapojiť rodiny, v ktorých sú deti vo veku od
0 do 3 rokov trpiacimi vážnymi ochoreniami. Za
každé predané balenie plienok vlastnej značky
reťazca Lupilu, venuje Lidl 10 centov tým, ktorí
pomoc potrebujú najviac. V roku 2019 bolo v rámci projektu podporených 41 detí.
Najväčší počet žiadostí pochádzal z Banskobystrického a Žilinského kraja. Pomoc tvorili predovšetkým príspevky na rehabilitácie a terapie
pre deti s poruchami centrálnej nervovej sústavy
a zdravotnícke pomôcky, ako sú vozíčky, chodítka, či logopedické pomôcky. V rámci projektu
sme pomohli aj sluchovo znevýhodneným deťom, ktoré ocenili načúvacie aparáty a príslušenstvo k nim. Prispeli sme aj na kúpu osobného
automobilu, či opravu strechy. Celková suma pomoci bola 100 233,87 eur.
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Nadačný fond Mercedes-Benz
Financial Services

Nadačný fond
Johnson Controls

Nadačný fond Mercedes Benz Financial vznikol
v júni 2017. Fond sa zameriava predovšetkým
na podporu organizácií, ktoré pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohrozených stratou
domova, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na
zvyšovaní transparentnosti a sociálnej inklúzie
na Slovensku. V roku 2018 podporil nadačný fond
grantom 15 projektov prostredníctvom programu
Priama podpora 2019.

Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí
a mladých ľudí, sociálnej podpory, a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych zamestnancov firmy.

Nadačný fond Lenovo
v Nadácii Pontis
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 2019 boli financie z fondu použité na podporu občianskych organizácií
v rámci programu Priama podpora 2019. Vďaka
finančnej podpore vznikla v Detskom krízovom
centre Náruč špeciálne odhlučnená miestnosť
na realizáciu výsluchov detských obetí násilia
v trestnom konaní, ktorú možno využiť i ako terapeutickú miestnosť.

V roku 2019 sa spoločnosť po prvý raz rozhodla
vyhlásiť grantovú výzvu JCI pre mladých 2019,
ktorá bola zameraná na podporu občianskych
organizácií venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.
Sumou 21 000 eur podporila 14 projektov. Medzi
úspešne vybrané projekty sa zaradila napríklad
občianska organizácia Archa so svojím projektom, ktorý pomáha mladým ľuďom naučiť sa
zvládať napätie a agresivitu voči sebe i druhým.
Organizácia Zaujímam sa projektom upriamuje
pozornosť na environmentálne vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom hier a kreativity.
V roku 2019 podporil fond grantom 19 projektov
cez programy:
• JCI pre mladých (14 projektov)
• Johnson Controls Cares (5 projektov)
4 projekty boli podporené formou priamej podpory.

Nadačný fond
Slovenských elektrární
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
týchto programov:

Podpora z nadačným fondom
skvalitňuje život rôznym
cieľovým skupinám.
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• SE Priame granty 2019 (3 projekty)
• SE Špeciálny zamestnanecký program 2019
(13 projektov)

Podstatou programu Budúcnosť INAK je
posilniť u detí digitálne zručnosti, tvorivosť
a podnikavosť a motivovať ich k ďalšiemu
sebarozvoju či zlepšeniu si výsledkov v škole.

Nadačný fond
dm drogerie markt
Nadačný fond dm drogerie markt podporoval aj
v roku 2019 verejnoprospešné aktivity v oblastiach kvality života komunity, výchovy a vzdelávania, životného prostredia, zdravia a sociálnej
pomoci. Fond podporuje systematicky organizáciu CEEV Živica s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia, vzdelávania o ňom a šírenia
povedomia o tejto problematike. V roku 2019
podporil grantom 24 projektov cez programy:
• dm Individuálna podpora 2019
• dm Priama podpora 2019
• DM ZGP Chceme si pomáhať 2019

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. V roku 2019 sme formou priamej
podpory podporili vývoj mobilnej aplikácie, ktorá
aj na Slovensku umožní bezpečný pohyb v horách.

Fond pre podporu
LGBT+ komunity
V roku 2019 vznikol v Nadácii Pontis fond pre
podporu LGBT+ komunity. Poslaním fondu je podpora diverzity na Slovensku v téme LGBT+. Fond

chce tento zámer napĺňať podporou konkrétnych
aktivít a inštitucionálnou podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa téme venujú. V roku 2019 nevyvíjal fond žiadne aktivity.

Darcovský program
Philip Morris International
Darcovský program Philip Morris International podporuje tému ľudí bez domova a sociálnej inklúzie v Nadácii Pontis už od roku 2016.
Aj v roku 2019 bola cieľom programu podpora občianskych organizácií, ktoré zabezpečujú sociálne
služby pre ľudí bez domova. Ide najmä o podporu
v oblasti dostupnosti integračných služieb, pomoc v oblasti bývania, vzdelávania a práce, zdravia, psychoterapie, duchovnej podpory a integrácie do spoločnosti.
Vďaka finančnej podpore môže Divadlo bez domova pracovať s marginalizovanými skupinami obyvateľstva na dramototerapii a združenie
Vagus posilňovať integračný program na ukončenie bezdomovectva. Okrem témy bezdomovectva zameral program svoju podporu aj inými
smermi. Podporou Nadácie Cvernovky sme vytvorili priestor pre matky s malými deťmi, nachádzajúcich sa vo vážnych životných situáciách,
na rozvoj ich potenciálu. Vďaka organizácii Black
white horse sa podarilo vytvoriť bezbariérový
prístup na hipoterapie pre zdravotne znevýhodnenú mládež. Program tiež podporil mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK.
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Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111
Fax: +421 2 3333 9222
ey.com/sk

Správa nezávislého audítora
Správnej rade Nadácie Pontis:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Pontis („Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31.
decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Nadácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v
činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadácia zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by
nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na
základe tejto účtovnej závierky.

Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•
•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie,
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Nadácie.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 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 počas nášho auditu zistíme.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.
20. mája 2020
Bratislava, Slovenská republika
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Potoček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 992

Súvaha k 31. 12. 2019 (v Eur)
Strana aktív

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

724 800,15

407 335,09

317 465,06

329 266,91

49 044,72

1 560,00

47 484,72

52 359,65

224 254,30

176 769,58

47 484,72

39 359,65

1 560,00

1 560,00

0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

498 985,85

229 005,51

269 980,34

276 907,26

Stavby

Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
2.

414 736,75

152 063,23

262 673,52

273 041,98

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí

11 725,40

4 418,58

7 306,82

3 865,38

Drobný dlhodobý hmotný majetok

72 523,70

72 523,70

-

-

3 661 797,82

3 322 356,82
240 026,99

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
2.
3.

80 000,00

-

80 000,00

Ostatné pohľadávky

80 000,00

-

80 000,00

240 026,99

449 338,21

270 850,24

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Ostatné pohľadávky

32,90

-

32,90

209,12

3 132 459,61

-

3 132 459,61

2 811 479,59

2 123,96

-

2 123,96

6 534,76

3 130 335,65

-

3 130 335,65

2 804 944,83

5 850,39

5 850,39

9 772,05

5 850,39

5 850,39

9 772,05

3 985 113,27

3 661 395,78

Náklady budúcich období

4 392 448,36
Strana pasív

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
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

3.

407 335,09

Bežné účtovné obdobie

Bezprostr. predchádz. účt. obdobie

3 204 350,13

2 487 813,42

3 190 987,36

2 487 122,60

155 027,67

155 027,67

3 035 959,78

2 332 094,93

690,82

1 164,65

12 671,95

-473,83

30 788,49

25 708,00

REZERVY

7 787,08

5 038,38

Krátkodobé rezervy

7 787,08

5 038,38

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

1 492,97

956,68

Záväzky zo sociálneho fondu

1 492,97

956,68

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

21 508,44

19 712,94

Záväzky z obchodného styku

13 972,26

16 075,35

Záväzky voči zamestnancom

-

-

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.

-

-

7 536,18

3 637,59

BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY

-

-

Bežné bankové úvery

-

-

749 974,65

1 147 874,36

Daňové záväzky
4.

26 213,21
244 427,91

FINANČNÉ ÚČTY

MAJETOK celkom

2.

31 845,12
417 460,19

Iné pohľadávky

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1.

31 845,12
-

Bankové účty

1.

449 338,21
417 460,19

Pokladnica

1.

3 661 797,82

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

Pohľadávky z obchodného styku

4.

13 000,00

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

749 974,65

1 147 874,36

3 985 113,27

3 661 395,78
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2019 (v Eur)
Číslo
účtu

Náklady

Činnosť
Hlavná nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

501

Spotreba materiálu

48 832,86

48 832,86

43 665,91

502

Spotreba energie

2 862,34

2 862,34

2 314,91

511

Opravy a udržiavanie

2 303,13

2 303,13

2 974,97

512

Cestovné

15 171,51

15 171,51

15 216,52

513

Náklady na reprezentáciu

518

Ostatné služby

731 571,64

48 573,56

41 900,16

1 040 195,19

978 615,13

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

267 410,44

267 410,44

293 701,95

91 648,99

91 648,99

527

91 661,89

Zákonné sociálne náklady

7 067,17

7 067,17

6 424,70

528

Ostatné sociálne náklady

272,37

272,37

439,66

538

Ostatné dane a poplatky

3 464,48

3 464,48

2 961,49

541

Zmluvné pokuty a penále

-

-

-

542

Ostatné pokuty a penále

6,00

6,00

57,00

543

Odpísané pohľadávky

5 149,05

5 149,05

-

544

Úroky

-

-

-

545

Kurzové straty

2 136,74

2 136,74

3 261,65

1 466,22

1 466,22

12 541,28

-

-

-

5 180,92

5 180,92

5 029,00

546

Dary

548

Manká a škody

549

Iné ostatné náklady

48 573,56
308 623,55

551

Odpisy DNM a DHM

556

Tvorba fondov

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

562

Poskytnuté prísp. iným účt. jednotkám

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

-

-

-

565

Poskytnuté prísp. z podielu zaplat. dane

1 930 294,94

1 930 294,94

1 352 279,16

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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57 664,31

57 664,31

39 336,37

200 589,94

200 589,94

251 686,23

-

774,09

519 168,75

519 168,75

826 854,15

255 218,92
4 196 054,28

308 623,35

255 218,92

418 950,07

4 504 677,83

4 390 646,29

Činnosť
Hlavná nezdaňovaná
-

Zdaňovaná
-

221,73
7 225,00

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Spolu
-

-

221,73

4 304,00

7 225,00

9 000,00

91 121,95

328 863,67

419 985,62

421 449,32

-

-

686 400,43

-

686 400,43

692 399,01

1 019 326,65

1 019 326,65

1 484 132,27

105 616,71

105 616,71

15 077,24

2 081 456,87

2 081 456,87

1 512 319,46

200 589,94

251 964,99

4 191 959,28

200 589,94
328 863,67

4 520 822,95

4 390 646,29

- 4 095,00

20 240,12

16 145,12

3 473,17

3 473,17

473,83

16 766,95

12 671,95

-473,83

- 4 095,00

Nadačné fondy v roku 2019 – prehľad (v Eur)
Názov

Stav k 1.1.2019

Príjem

Výdaj

Stav k 31.12.2019

Poznámka

Nadačný fond Pixel v Nadácii Pontis

22 431,81 €

-€

22 431,81 €

-€

Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis

28 303,00 €

4 000,00 €

28 303,00 €

4 000,00 €

796 999,23 €

344 683,33 €

715 764,39 €

425 918,17 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

33 347,46 €

-€

32 249,45 €

1 098,01 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

437 666,48 €

598 193,08 €

437 335,07 €

598 524,49 €

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

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

z 2%
z 2%

Nadačný fond Arriva v Nadácii Pontis

100,00 €

15 166,81 €

-€

15 266,81 €

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

36 432,66 €

21 557,30 €

39 799,66 €

18 190,30 €

z 2%

Nadačný fond Mercedes v Nadácii Pontis

43 449,58 €

47 806,48 €

55 349,58 €

35 906,48 €

z 2% aj z darov

-€

555 158,49 €

543 508,49 €

11 650,00 €

z 2% aj z darov

Nadačný Fond Accenture v Nadácii Pontis

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis

94 000,50 €

155 306,31 €

129 678,92 €

119 627,89 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond pre transparentné Slovensko

41 716,45 €

140 500,00 €

93 092,20 €

89 124,25 €

aj z 2% aj z
darov

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

16 843,41 €

36 893,14 €

16 843,41 €

36 893,14 €

z 2%

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

47 600,41 €

61 458,89 €

50 100,41 €

58 958,89 €

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

2 364,46 €

-€

2 364,46 €

-€

38 526,79 €

36 519,39 €

41 326,79 €

33 719,39 €

z 2%

7 846,02 €

56 379,05 €

54 763,59 €

9 461,48 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis

z 2%
aj z 2% aj z daru
spoločn.

-€

952 656,21 €

-€

952 656,21 €

123 625,92 €

151 109,88 €

138 230,66 €

136 505,14 €

z 2%

26 245,09 €

23 795,26 €

33 908,71 €

16 131,64 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Bekaert v Nadácii Pontis

131 730,22 €

102 798,04 €

131 246,21 €

103 282,05 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

101 084,71 €

41 107,91 €

90 151,22 €

52 041,40 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis
Nadačný fond Axa v Nadácii Pontis

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis
Nadačný fond Metro v Nadácii Pontis
Nadačný fond Vrba Wetzler v Nadácii Pontis

z 2%

5 877,02 €

3 557,06 €

5 877,02 €

3 557,06 €

z 2%

17 492,59 €

59 276,84 €

25 988,46 €

50 780,97 €

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

420,00 €

-€

-€

420,00 €

23 848,30 €

73 337,06 €

33 848,30 €

63 337,06 €

z 2%

Nadačný fond BNP Paribas v Nadácii Pontis

-€

8 568,14 €

7 711,33 €

856,81 €

z 2%

Nadačný fond Continental v Nadácii Pontis

54 000,00 €

31 836,86 €

54 000,00 €

31 836,86 €

z 2%

Nadačný fond Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis

-€

29 150,87 €

9 650,00 €

19 500,87 €

z 2%

Nadačný fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii
Pontis

-€

1 500,00 €

-€

1 500,00 €

z darov

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 1. 8. 2019 – 30. 06. 2020

-€

17 068,36 €

17 068,36 €

z verejnej zbierky

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

58 973,35 €

-€

58 973,35 €

-€

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre deti
SPD 01. 09. 2018 – 31. 07. 2019

5 984,00 €

34 741,36 €

28 159,88 €

12 565,48 €

z verejnej zbierky

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

20 126,62 €

-€

-€

20 126,62 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
1. 10. 2019 – 31. 12. 2019

-€

53 426,51 €

-€

53 426,51 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
01. 12. 2017 – 31. 10. 2018

37 493,02 €

-€

37 493,02 €

-€

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá Krajina
07. 11. 2018 – 30. 09. 2019

77 565,83 €

95 353,71 €

130 892,19 €

42 027,35 €

z verejnej zbierky

2 332 094,93 €

3 752 906,34 €

3 049 041,58 €

3 035 959,69 €

Nadačný fond poisťovne Generali v Nadácii Pontis

Spolu
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie
a osobitne výšku nákladov na správu nadácie
Grantový program
Grantové programy z fondov, ostatné granty / Inklúzia
Grantové programy z fondov, ostatné granty / Transparentnosť

2019

v%

810 887,44 €

18,00%

71 952,20 €

1,60%

Grantové programy z fondov, ostatné granty / Vzdelávanie

617 132,03 €

13,70%

Grantové programy z fondov, ostatné granty / Komunita

845 785,49 €

18,78%

87 133,23 €

1,93%

168 085,69 €

3,73%

Granty výhercom a partnerovi v ČR / Generácia 3.0

58 663,76 €

1,30%

Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy

45 042,77 €

1,00%
1,26%

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti
Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

Priame programové náklady
XVI. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní – CEE CSR Summit

56 879,91 €

Via Bona Slovakia za rok 2018 v roku 2019

89 206,48 €

1,98%

Business Leaders Forum – správa, BLF web, ost. aktivity, fir. dobrovoľníctvo

23 959,29 €

0,53%
1,48%

Správa, monitoring, rozvoj / CR tím

66 676,36 €

Charta Diverzity a GRI tréningy, audity a stratégie

37 503,71 €

0,83%

Naše Mesto

70 080,36 €

1,56%

148 780,22 €

3,30%

64 685,67 €

1,44%

9 390,50 €

0,21%

Dobrá krajina Verejná Zbierka - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis
Programy Dobrá krajina, Giving Tuesday a Advokáti Pro Bono
Dobrovoľnícke eventy a pracovné skupiny
Správa, monitoring, rozvoj / KOMUN

72 945,41 €

1,62%

Fond pre Transparentné Slovensko

16 727,99 €

0,37%

CSO Sustainability Index 2019

11 000,43 €

0,24%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Transparentnosť

21 379,73 €

0,47%

Generácia 3.0

208 907,17 €

4,64%

17 123,99 €

0,38%

Sociálne Inovácie

162 373,98 €

3,60%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Vzdelávanie

132 909,19 €

2,95%

51 809,72 €

1,15%

-€

0,00%

Programy Philip Morris 2019 a Budúcnosť INAK

108 246,65 €

2,40%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Inklúzia

207 930,37 €

4,62%

Globálne rozvojové vzdelávanie

Srdce pre deti VZ - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis
Program Srdce pre deti

Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu
Spoločenská zodpovednosť
Komunita

221 478,09 €

4,92%

4 504 677,83 €

100,00%

274 225,75 €

6,09%

1 424 796,11 €

31,63%

Transparentnosť

121 060,35 €

2,69%

Admin

221 478,09 €

4,92%

1 197 110,12 €

26,57%

Vzdelávanie
Inklúzia
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1 266 007,41 €

28,10%

4 504 677,83 €

100,00%

Prehľad o výnosoch v členení
podľa druhu rok 2019
Prijatý podiel dane "2%" - použité na projekty a granty
Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO – 2%

2019

2018

v%

2 081 456,87 €

1 512 319,46 €

46,0%

Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií a jednotlivcov
2 081 456,87 €

1 512 319,46 €

46,0%

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

Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO – 2%

277 326,37 €

628 701,28 €

6,1%

Granty z Interreg Central Europe, Erasmus a US D.O.S.
na projekty Vzdelávania

159 800,77 €

178 182,85 €

3,5%

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

291 280,64 €

323 131,49 €

6,4%

Granty zo Slovak Aid - SAMRS na projekty
Globálneho rozvojového vzdelávania

11 629,01 €

41 541,18 €

0,3%

Prijaté príspevky do Fondu pre Transparentné Slovensko a AsFin

102 702,08 €

131 769,42 €

2,3%

Prijaté príspevky na projekty, správu fondov
a ostatné aktivity Inklúzie

174 955,12 €

52 266,70 €

3,9%

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

59 456,77 €

78 047,40 €

1,3%

Prijaté príspevky na projekty Komunity a Naše Mesto

35 017,60 €

56 449,19 €

0,8%

Prijaté príspevky na projekt Dobrá krajina

20 000,00 €

18 120,00 €

0,4%

348 863,67 €

327 059,03 €

7,7%

71 101,95 €

91 744,69 €

1,6%

20,00 €

2 645,60 €

0,0%

-€

0,0%

221,73 €

4 304,00 €

0,0%

-€

-€

0,0%

262 822,93 €

183 562,68 €

5,8%

48 809,52 €

41 584,63 €

1,1%

Výnosy z činnosti:
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CSR Summit, CSR vzdelávanie, Firemné dobrovoľníctvo, Naše Mesto, Advokáti Pro Bono
Výnosy z aktivít: administrácia fondov, 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
Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane – 2 %

106 107,26 €

28 330,45 €

2,3%

Povinné účtovanie Verejných zbierok výnosy použitie fondov

268 660,72 €

438 921,25 €

5,9%

148 780,22 €

172 078,84 €

3,3%

51 809,72 €

79 886,15 €

1,1%

4 520 822,95 €

4 390 646,29 €

100,0%

Prijaté príspevky - do verejnej zbierky
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina
Prijaté príspevky Darcovský projekt Srdce pre deti
SPOLU výnosy
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu za rok 2019

15 %
Prijaté príspevky z podielu dane
54 %

31 %

Prijaté príspevky z grantov a darov
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy

Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu za rok 2019

5%
Administratívne náklady

35 %

Grantová činnosť
60 %

Programy Nadácie Pontis

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti za rok 2019

Spoločenská zodpovednosť

6%

Komunita

28 %
32 %

Transparentnosť
Admin

26 %

5%

3%

Vzdelávanie
Inklúzia
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Prehľad darcov v roku 2019 – právnické osoby
Accenture, s.r.o. a Accenture Technology
Solutions – Slovakia, s.r.o.

Férová Nadácia

Open Society Initiative for Europe (OSIFE)

Accounting ATLAS s. r. o.

FHI 360 (Family Health International)

Pepco Slovakia s. r. o.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Genpact Slovakia s.r.o.

Pfizer Luxembourg SARL, org. Zložka

ARKON, a.s.

Generali Poisťovňa,

Philip Morris Slovakia s.r.o.

Bekaert Slovakia s.r.o.

Global Giving

Photoneo s. r. o.

Bratislavsky maratón o.z.

Henkel Slovensko, s.r.o.

Piano Software, s. r. o.

British Council, Bratislava

Hillbridges, s.r.o.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Britské veľvyslanectvo

HORNBACH - Baumarkt

PRime time, s.r.o.

C E - Beteiligungs-GmbH

ING Bank N.V. pobočka zahr. banky

SAS Slovakia, s.r.o.

CBRE s.r.o.

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

Skanska SK a.s.

Centrum pre filantropiu, n.o.

International Giving Foundation

Slovak American Foundation

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Slovenské elektrárne, a.s.

CURADEN Slovakia, s.r.o.

Johnson-Controls International s.r.o.

Slovnaft, a.s.

Československá obchodná banka, a.s.

Kaufland Slovenská republika v.o.s

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský

DATALAN, a. s.

KID Dizajn

Squire Patton Boggs s.r.o.

Dell s.r.o

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky

TaylorWessing advokáti s.r.o.

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

TESCO STORES SR, a.s.

DeutschMann Internationale spedition, s.r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

The Finnish Development NGOs Fin

DM Drogerie Markt s.r.o.

Magna PT s.r.o.

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

DWC Slovakia a.s.

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

UNDP

DSZ - International giving

METRO Cash&Carry SR s.r.o.

Vesely Očná Klinika s.r.o.

DXC Technology Slovakia s.r.o.

Mondelez EBSC, s.r.o.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
in SR

MSM Martin, s.r.o.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Epic, nezisková organizácia

Nadácia ESET

Websupport, s.r.o.

ESET, spol. s r.o.

Nadácia Orange

White & Case s.r.o.

Espira Investments, s.r.o.

Nadácia Slovenskej Sporiteľne

Západoslovenská energetika, a.s.

EUROFRIGO s.r.o

O2 Slovakia, s.r.o.

Zásielkovňa s. r. o.
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Prijatý podiel dane
od firiem v roku 2019
Accenture, s.r.o., Accenture Technology Solutions –
Slovakia, s.r.o., Accenture Services, s.r.o.

Heineken Slovensko, a.s.

O2 Slovakia, s.r.o.

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

Hillbridges, s.r.o.

PSA Slovakia, s.r.o.

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s.r.o.

IBM International Services Centre s.r.o.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Profesia, spol. s r.o.

Arriva Slovakia a.s.

Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

AXA DSS a.s., AXA inv. společnost a.s. a AXA živ.
pojišťovna, AXA Management Services s.r.o.

Johnson Controls Lučenec, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.

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

JORAM s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o.

BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka zahr.
banky

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Slovak Telekom, a.s.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

SPORT.SK, s.r.o.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

LIDL a.s.

Trim Leader, a.s.

DELL s.r.o.

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

Unilever Slovensko s.r.o.

DM Drogerie Markt s.r.o.

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

Východoslovenská distribučná, a.s.

Embraco a.s.

Mobis s.r.o.

ZKW Slovakia s.r.o.

Erste Group IT International GmbH, o. z. Slovakia

Mondelez European Buseness Services
Centre s.r.o.

Generali Poisťovňa, a. s.

NARKS - INFOSERVIS a.s.

Prehľad darcov v roku 2019 – fyzické osoby
• Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí Nadácii Pontis poukázali svoj podiel dane. V roku 2019 Nadácii
Pontis poukázali mimo firiem svoj podiel dane jednotlivci v sume 65 021,63 Eur.
• Ďakujeme za finančnú podporu programu Generácie 3.0. Danici Matákovej, Márii a Ondrejovi Smolárovým, Jozefovi Šovčíkovi a ďalším individuálnym darcom.
• Ďakujeme Andrejovi Jankuliakovi za finančnú podporu Fondu pre transparentné Slovensko.
• Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierok Dobrá krajina a Srdce pre deti v roku 2019.
• Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali v rámci našich správnych a dozorných 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.) predsedníčka správnej rady,
platné od 8.12.2014
Martina Králová (Teron Solutions),
členstvo vzniklo od 1.1.2019
Lenka Surotchak (Slovak American Foundation),
členstvo vzniklo od 30.9.2019
Šimon Šicko (Pixel Federation),
členstvo vzniklo od 13.6.2016
Lukáš Bakoš (Maxmann Consultants),
členstvo vzniklo od 13.6.2016
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV),
členstvo od 9. 12. 2013 do 1. 4. 2019
Marcel Imrišek (ProRate s.r.o.), členstvo od 16. 3. 2015 do 31. 8. 2019
členstvo od 16. 3. 2015 do 31.8.2019
Dozorná rada Nadácie
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV),
Marcel Imrišek (ProRate s.r.o.),
Radoslav Derka (konzultant),
Ľuboš Vančo (KPMG),
Vladimír Vaňo (Sberbank),

členstvo vzniklo od 2. 4. 2019
členstvo vzniklo od 1. 9. 2019
členstvo vzniklo od 13.6.2016
členstvo od 8. 12. 2014 do 31.8.2019
členstvo od 17. 3. 2015 do 1.4.2019

Správca a štatutárny zástupca Nadácie:
Mgr. Lenka Surotchak bola správkyňou nadácie do 31. 8. 2019.
Od 1. 9. 2019 sa novými správcami nadácie stali Mgr. Martina Kolesárová a Mgr. Michal Kišša.
(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),
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• organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí,
• organizovanie a spoluorganizovanie, realizácia a podpora konferencií, diskusií za okrúhlym stolom,
diskusných klubov v elektronických sieťach a všestranné šírenie informácií, ktoré môžu vzdelávať
občanov o ich právach a občianskej zodpovednosti, v rámci občianskeho vzdelávania,
• rozvíjanie a podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať zvyšovanie kapacity mimovládnych
organizácií na dosiahnutie ich poslania a programových cieľov,
• podpora programov vzdelávania občanov o význame komunitných aktivít, budovanie prostredia
podporujúceho firemné občianstvo, individuálnu filantropiu a vzdelávanie občanov motivujúce jednotlivcov poskytnúť svoje služby a čas prostredníctvom programov dobrovoľníctva,
• organizovanie, spoluorganizovanie, realizácia, a podpora aktivít, ktoré podporujú rozvoj modelu
komunitnej nadácie, ktorá slúži ako prostriedok pre občanov aktívne sa podieľať na identifikácii
a riešení problémov vo svojej komunite,
• rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania,
• podpora a ochrana zdravia, prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci,
• vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia samofinancujúcich aktivít na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia a podpora aktivít zameraných na rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti
firiem.
Nástrojmi plnenia účelu Nadácie sú:
• 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

12

Z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

25

20

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

44

92

(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 2 399,99 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa zaraďuje na
účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 518,300 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. Nadácia k 31.12. 2019 nevykázala na
účte zásob žiadne nespotrebované zásoby.
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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 a k nim súvisiace odvody na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov.
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
o) časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty
Nadácia neeviduje deriváty.
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Nadácia neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
s) výnosy
Vystavené faktúry za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty, v prípade, ak ide o plnenia, na ktoré sa vzťahuje zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. – podľa §2 - sú to najmä služby majúce povahu
reklamy, propagácie alebo iných služieb poskytnutých za protihodnotu. V prípade ostatných výnosov
– darov a príjmov z podielu dane (tzv. 2% z daní) – tieto nie sú predmetom DPH podľa zákona o DPH č.
222/2004 Z.z., prípadne sú od nej oslobodené podľa § 31 a § 32.
Výnosy Nadácie tvoria najmä prijaté príspevky od iných organizácií, prijaté príspevky od fyzických osôb,
príspevky z podielu zaplatenej dane, výnosy z použitia fondu a iné ostatné výnosy.
t) účtovanie prijatých a poskytnutých grantov
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 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.
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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.
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 pohľadávky voči donorovi a VBO a rovnako aj na strane záväzku voči zmluvnému partnerovi (grantistovi) a NBO.
u) fondy na prevádzku
Pri vzniku nákladovej položky Nadácia zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného nákladového účtu a v
prospech účtu záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov na prevádzkové
náklady a v prospech účtu výnosov.
v) príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/200774, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách a v prospech účtu výnosov. Zostatok príspevku
z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období. V prípade príspevku z podielu zaplatenej dane od spoločností, s ktorými je uzavretá zmluva o nadačnom fonde, sa takýto nespotrebovaný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Peňažné
fondy tvorené podľa osobitného predpisu.
(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

Stavby

40

lineárna

2,5

Stroje, prístroje a zariadenia

4, 6

lineárna

25; 16,66

4

lineárna

25

rôzna

jednorazový odpis

100

Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Ročná odpisová sadzba v %
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(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

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Stav na začiatku účt. obdobia

0

188 123,80

Prírastky

0

36 130,50

0

0

13 000,00

0

201 123,80

0

1 560,00

0

Úbytky

0

37 690,50

0

0

0

13 000,00

0

Presuny

13 000,00

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

224 254,30

0

1 560,00

0

0

225 814,30

Stav na začiatku účt. obdobia

0

148 764,15

0

0,00

0

0

148 764,15

Prírastky

0

28 005,43

0

1 560,00

0

0

29 565,43

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0,00

Stav na konci účtov. obdobia

0

176 769,58

0

1 560,00

0

0

178 329,58

0

0

0

0

0

0

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

Dlhodobý nehmotný majetok

Prvotné ocenenie

Oprávky

Opravné položky

Zostatková hodnota
Stav na začiatku účt. obdobia

0

39 359,65

0

0

13 000,00

0

52 359,65

Stav na konci účtov. obdobia

0

47 484,72

0

0

0

0

47 484,72
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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

414 736,75

6 450,40

0

0

0

62 185,70

0

0

483 372,85

Prírastky

0

5 275,00

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

15 896,96

0,00

21 171,96

0

0

5 558,96

0,00

Presuny

0

0

0

5 558,96

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Stav na konci
účtovného obdobia

0

0,00

414 736,75 11 725,40

0

0

0

72 523,70

0

0

498 985,85

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

141 694,87

2 585,02

0

0

0

62 185,70

0

0

206 465,59

Prírastky

0

10 368,36

1 833,56

Úbytky

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

152 063,23

4 418,58

0

0

0

72 523,70

0

0

229 005,51

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

273 041,88

3 865,38

0

0

0

0

0

0

276 907,26

Stav na konci
účtovného obdobia

0

262 673,52

2 031,82

0

0

0

0

0

0

269 980,34

Dlhodobý
hmotný majetok

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
Stádo a ťažné
celky trvalých
zvieratá
porastov

Prvotné ocenenie

Oprávky

15 896,96

28 098,88

5 558,96

5 558,96

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.
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(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

2 123,96

6 534,76

3 130 335,65

2 804 944,83

Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

Peniaze na ceste

0

0

3 132 459,61

2 811 479,59

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:

Pohľadávka voči partnerovi – INTERREG (315,83)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

257 987,17

356 471,83

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

80 000,00

57 000,00

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

61 507,74

40 000,00

Pohľadávka voči donorovi – EDU tím dar (315,27)

35 010,00

0,00

Pohľadávka voči darcom do Fondu pre transp. Slov. (315,24)

34 074,28

1 000,00
16 050,00

Odberateľské faktúry v lehote splatnosti (311,000)

24 708,12

Pohľadávka voči donorovi – Dobrá krajina dar (315,21)

12 000,00

0,00

Pohľadávka voči donorovi – Erste (315,95)

10 750,00

5 750,00

Ostatné pohľadávky (378; 315,10; 315,11)

5 163,90

5 129,80
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – CSR
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314,01)

1 000,00

0,00

493,80

0,00
10 000,00

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

0,00

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – SAMRS (315,63 a 64)

0,00

6 993,80

Darovacie zmluvy ostatné drobné (315,30+335)

0,00

3 092,68

522 695,01

501 488,11

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:

Odberateľské faktúry po lehote splatnosti

6 643,20

10 163,21

Spolu

6 643,20

10 163,21

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

Pohľadávky

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku opodstatnenosti
(zníženie)

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva
(rozpustenie)

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iné pohľadávky (391)

774,09

0,00

774,09

0,00

0,00

Pohľadávky spolu

774,09

0,00

774,09

0,00

0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení

(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
522 695,01

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
500 714,02

6 643,20

10 163,21

529 338,21

510 877,23
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(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období.
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Náklady budúcich období

5 850,39

9 772,05

Spolu

5 850,39

9 772,05

(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 nezisk. 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

vklady zakladateľov

0

0

0

0

0

prioritný majetok

0

0

0

0

0

2 332 094,93

3 752 906,34

3 049 041,58

0

3 035 959,69

Fond reprodukcie

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

690,82

12 671,95

0

0

13 362,77

Fondy zo zisku:
Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 164,65

0

0

-473,83

690,82

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu imanie a fondy

-473,83

12 671,95

0

473,83

12 671,95

2 487 813,42

3 765 578,29

3 049 041,58

0

3 204 350,13

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 fondov a verejných zbierok vykázaných v položke Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(účet 412):

Fond názov
Fond ARRIVA 2% 19/20 (412,012)
Fond ARRIVA dar (412,013)
Fond TESCO dar (412,014)
Fond TESCO 2% 18/19 (412,015)
Fond ADIENT 2% 18/19 (412,020)
Fond ADIENT 2% 19/20 (412,022)

Stav na začiatku bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Stav na
konci bežného
účtovného
obdobia

Úbytky

0,00

15 166,81

0,00

100,00

0,00

0,00

15 166,81
100,00

0,00

169 400,00

157 750,00

11 650,00

0,00

385 758,49

385 758,49

0,00

36 432,66

0,00

36 432,66

0,00
18 190,30

0,00

21 557,30

3 367,00

9 700,00

20 000,00

21 600,00

8 100,00

Fond MERCEDES 2% 19/20 (412,026)

0,00

27 806,48

0,00

27 806,48

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

33 749,58

0,00

33 749,58

0,00

1 760,00

19 800,00

5 876,39

15 683,61

Fond MERCEDES dar (412,025)

Fond METRO dar (412,035)
Fond METRO 2% 18/19 (412,036)

15 732,59

0,00

15 732,59

0,00

Fond METRO 2% 19/20 (412,037)

0,00

39 476,84

4 379,48

35 097,36
420,00

Fond VRBA WETZLER dar (412,040)

420,00

0,00

0,00

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

23 848,30

0,00

23 848,30

0,00

Fond poisťovne Generali 2% 19/20 (412,045)

0,00

73 337,06

10 000,00

63 337,06

Fond BNP Paribas 2% 19/20 (412,100)

0,00

8 568,14

7 711,33

856,81

Fond JCI dar (412,140)

30 864,50

0,00

19 931,01

10 933,49

Fond JCI 2% 18/19 (412,150)

70 220,21

0,00

70 220,21

0,00

Fond JCI 2% 19/20 (412,160)

0,00

41 107,91

0,00

41 107,91

Fond Unilever 2% 19/20 (412,170)

0,00

3 557,06

0,00

3 557,06

Fond Unilever 2% 18/19 (412,180)

5 877,02

0,00

5 877,02

0,00

22 431,81

0,00

22 431,81

0,00

Fond KIA 2% 19/20 (412,220)

0,00

952 656,21

0,00

952 656,21

Fond Jaguar Land Rover 2% 19/20 (412,230)

0,00

29 150,87

9 650,00

19 500,87

Fond Transp. Slovensko 2% 19/20 (412,260)

0,00

33 000,00

0,00

33 000,00

Fond Transp. Slovensko 2% 18/19 (412,270)

11 000,00

19 500,00

30 500,00

0,00

Fond Transp. Slovensko mimo 2% (412,280)

30 716,45

88 000,00

62 592,20

56 124,25

Fond Slovak Telecom 2% 19/20 (412,300)

0,00

344 683,33

27 065,93

317 617,40

Fond Slovak Telecom 2% 18/19 (412,310)

662 401,10

0,00

662 401,10

0,00

Fond Slovak Telecom DAR (412,320)

134 598,13

0,00

26 297,36

108 300,77

Fond PSA Slovakia 2% 19/20 (412,350)

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

Fond PSA Slovakia 2% 18/19 (412,360)

28 303,00

0,00

28 303,00

0,00

Fond CONTINENTAL 2% 18/19 (412,370)

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

Fond CONTINENTAL 2% 19/20 (412,390)

0,00

31 836,86

0,00

31 836,86

Fond EMBRACO 2% 19/20 (412,400)

0,00

61 458,89

2 500,00

58 958,89

Fond EMBRACO 2% 18/19 (412,410)

47 600,41

0,00

47 600,41

0,00

0,00

23 795,26

7 777,79

16 017,47

Fond PIXEL 2% 18/19 (412,200)

Fond AXA 2% 19/20 (412,450)
Fond AXA DAR (412,460)
Fond AXA 2% 18/19 (412,470)

3 664,17

0,00

3 550,00

114,17

22 580,92

0,00

22 580,92

0,00
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Stav na začiatku bežného
účtovného
obdobia

Fond názov
Fond ACCENTURE DAR (412,500)

Prírastky

Stav na
konci bežného
účtovného
obdobia

Úbytky

64 270,60

115 770,00

70 546,68

109 493,92

Fond ACCENTURE 2% 19/20 (412,510)

0,00

39 536,31

29 402,34

10 133,97

Fond ACCENTURE 2% 18/19 (412,520)

29 729,90

0,00

29 729,90

0,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 01.08.19-30.06.20 (412,550)

0,00

17 068,36

0,00

17 068,36

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 01.10.17-31.08.18 (412,580)

58 973,35

0,00

58 973,35

0,00

5 984,00

34 741,36

28 159,88

12 565,48

Fond DM Drogerie Markt 2% 19/20 (412,600)

0,00

32 973,10

27 815,19

5 157,91

Fond DM Drogerie Markt 2% 18/19 (412,610)

6 363,80

0,00

6 363,80

0,00

Fond DM Drogerie Markt DAR (412,620)

1 482,22

23 405,95

20 584,60

4 303,57

20 126,62

0,00

0,00

20 126,62

0,00

53 426,51

0,00

53 426,51

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.12.17-31.10.18 (412,680)

37 493,02

0,00

37 493,02

0,00

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 07.11.18-30.09.19 (412,681)

77 565,83

95 353,71

130 892,19

42 027,35

437 335,07

0,00

437 335,07

0,00

331,41

121 000,00

0,00

121 331,41

Fond LIDL 2% 19/20 (412,760)

0,00

477 193,08

0,00

477 193,08

Fond pre podp. LGBT+ KOM dar (412,770)

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

Fond 2% Mobis 18/19 (412,800)

123 625,92

0,00

123 625,92

0,00

Fond 2% Mobis 19/20 (412,810)

0,00

151 109,88

14 604,74

136 505,14

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 01.09.2018-31.07.2019 (412,590)

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 31.12.15 mimo (412,661)
Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.10.2019-31.12.2019 (412,670)

Fond LIDL 2% 18/19 (412,740)
Fond LIDL DAR (412,750)

2 584,01

25 000,00

2 100,00

25 484,01

Fond BEKAERT 2% 19/20 (412,830)

Fond BEKAERT dar (412,820)

0,00

77 798,04

0,00

77 798,04

Fond BEKAERT 2% 18/19 (412,840)

129 146,21

0,00

129 146,21

0,00

Fond 2% LENOVO 18/19 (412,850)

1 167,63

0,00

1 167,63

0,00

Fond LENOVO mimo 2% (412,870)
Fond ENEL 2% 18/19 (412,900)
Fond ENEL DAR (412,920)

1 196,83

0,00

1 196,83

0,00

30 564,71

0,00

30 564,71

0,00

2 782,75

0,00

1 684,74

1 098,01

Fond DELL 2% 19/20 (412,950)

0,00

36 893,14

0,00

36 893,14

Fond DELL 2% 18/19 (412,960)

16 843,41

0,00

16 843,41

0,00

Fond PWC 2% 19/20 (412,970)

0,00

36 519,39

2 800,00

33 719,39

Fond PWC 2% 18/19 (412,990)
Spolu

38 526,79

0,00

38 526,79

0,00

2 332 094,93

3 752 906,34

3 049 041,58

3 035 959,69

(13)Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých
účtovných obdobiach.
Účtovná strata za rok 2018 vo výške – 473,83 EUR bola vysporiadaná nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 10. júna 2019 preúčtovať výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie k 31. decembru 2018 na výsledok hospodárenia minulých období.
Názov položky
Účtovná strata

Bežné účtovné obdobie
473,83

Rozdelenie účtovnej straty:
Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

473,83

Prídel do základného imania

0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

0
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Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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 účtovného zisku za účtovné obdobie k 31. decembru 2019 vo výške 12 671,95 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 2019 na výsledok hospodárenia minulých rokov.
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka. Prehľad rezerv je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

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

Krátkodobé rezervy, z toho:

5 038,38

7 787,08

5 038,38

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:

5 038,38

7 787,08

5 038,38

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
vrátane sociálneho zabezpečenia

5 037,18

7 785,88

5 037,18

1,20

1,20

0

0

5 038,38

7 787,08

5 038,38

Rezerva na audit
Ostatné krátkodobé rezervy
Rezervy spolu

0

7 787,08
7 787,08
0

7 785,88

1,20

0

1,20

0

0
7 787,08

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky.
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Ostatné záväzky

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

-382,18

2 346 786,14

2 345 372,77

1 031,19

Granty pre MVO poskytnuté (325,10)

0,00

2 243 937,25

2 244 041,76

-104,51

Vratka nespotr. časti grantu donorovi (325,20)

0,00

692,03

692,03

0,00

Ostatné záväzky (325,30+325,00)
Záväzky voči partnerom v zahraničí (325,40)
Ostatné záväzky – platby kartou (325,54+325,55)
Zmluvy o dielo – ZOD (325,60+325,61)
Ostatné záväzky – správca budovy (325,80)

0,00

12 232,46

11 646,08

586,38

-5 923,14

12 043,67

6 120,53

0,00

0,00

28 647,31

28 647,31

0,00

5 540,96

42 381,42

47 373,06

549,32

0,00

6 852,00

6 852,00

0,00
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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

7 536,18

Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP
Dodávateľské faktúry (321+326)

0

8 412,15

11 412,12

0

-5 923,14

Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (325,40+325,41)
Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,10+325,11-14)
Ostatné záväzky (účet 325,20+325,30+325,70)
Zmluvy o dielo - ZOD (325,60+61)
Krátkodobé záväzky celkom

3 163,76

0

-104,51

0

586,38

0

549,32

5 540,96

16 979,52

14 193,70

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

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

4 528,92

5 045,41

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

16 979,52

14 193,70

Krátkodobé záväzky spolu

21 508,44

19 239,11

1 492,97

956,68

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

1 492,97

956,68

23 001,41

20 195,79

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k 31. Decembru

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

956,68

1,70

1041,91

954,98

0

0

505,62

0

1 492,97

956,68

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.
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(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 - Výnosy budúcich období sa účtuje o výške
prijatého podielu dane z príjmov a príspevkov od iných organizácií. V súvislosti s použitím
finančného daru ako aj príspevku dane z príjmov sa hodnota použitých finančných prostriedkov
zúčtováva do výnosov.
Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Položky výnosov budúcich období z dôvodu:

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

1 147 874,36

1 061 930,65

664 030,94

749 974,65

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

764,5

18 706,39

0,00

0,00

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu dane (384,01)

19 470,89

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok nepoužitej časti podielu
zaplatenej dane, v tom:
- Granty, dary, príspevky zmluvné FF (384,10)
- 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)
- Príspevky na VZ DK a SPD nepoužité (384,50)
- VBO ostatné (384,60)
- Granty, dary, príspevky zmluvné IF (384,70)
- VBO podiel dane všeobecný (384,80)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

529 640,85

500 441,55

298 53,74

327 453,04

74 337,05

74 337,03

124 451,68

124 451,70

6 452,15

6 452,15

11 971,38

11 971,38

53 573,37

53 573,37

28 346,20

28 346,20

0,00

12 000,00

24 000,00

12 000,00

403 858,49

403 858,49

94 118,82

94 118,82

0,00

0,00

0,00

0,00

50 038,00

0,00

0,00

50 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

10 503,56

10 503,56

82 889,12

82 889,12

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
Nadácia si neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.
Nadácia uzavrela zmluvu o prenájme osobného vozidla KIA CEED formou operatívneho prenájmu
s firmou Business Lease Slovakia. Výška mesačnej splátky je v zmluve dohodnutá na 337,43€ mesačne
a nájom trvá 48 mesiacov od septembra 2018 do septembra 2022.
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(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2019 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať
v rokoch 2020 a neskôr:
7800096 Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) (58514) účet 315,10
Celková suma projektu: 6 946,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

2 806,00 EUR

7900030 Očná klinika Veselý (39106) účet 315,21
Celková suma projektu: 24 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

12 000,00 EUR

7900018 Individuálni darcovia programu Generácia 3.0 účet 315,22
Celková suma projektu: 120 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

60 000,00 EUR

7700143 Ondrej a Mária Smolároví účet 315,22
Celková suma projektu: 50 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

20 000,00 EUR

7900010 Open Society Initiative for Europe (OSIFE) účet 315,24
Celková suma projektu: 116 921,00 USD, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

34 074,28 EUR

7800099 OZ BILLA ľuďom (68323) účet 315,25
Celková suma projektu: 39 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

3 000,00 EUR

7900039 Arkon, a.s. (69003) účet 315,25
Celková suma projektu: 30 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

10 000,00 EUR

7900125 Generali poisťovňa (60003) účet 315,25
Celková suma projektu: 4 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

4 000,00 EUR

7900127 Philip Morris (60303) účet 315,25
Celková suma projektu: 50 000,00 USD, Neuhradený zostatok k 31.12.2019

44 507,74 EUR

7900011 Accenture, s.r.o. (prostr. Elanor Slovakia) (59203) účet 315,27
Celková suma projektu: 120,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019
7900116 Accenture Technology Solutions (59203) účet 315,27
Celková suma projektu: 35 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019
7900017 Deutschmann Internationale Spedition (29043) účet 315,30
Celková suma projektu: 1 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019
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 31.12.2019
7800043 White & Case s.r.o. (38023) účet 315,95
Celková suma projektu: 750,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019
7900099 Hornbach - Baumarkt SK spol.s r.o. účet 315,95
Celková suma projektu: 10 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2019
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10,00 EUR
35 000,00 EUR
1 000,00 EUR

257 987,17 EUR
750,00 EUR
10 000,00 EUR

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

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

1 019 326,65

1 484 132,27

105 616,71

15 077,24

(3) Štruktúra príspevkov prijatých fyzických osôb (663) je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Prijaté príspevky na Generáciu 3.0
Prijaté príspevky na Fond pre Transparentné Slovensko
Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

65 216,21

12 668,00

0,00

1 998,24

40 400,50

411,00

105 616,71

15 077,24

(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)

181 663,93

303 891,89

Ostatné dary od firiem a MVO na INKLU aktivity 662,88+662,89

174 455,12

0,00

Interreg CE

159 800,77

108 587,10

Tesco do fondu mimo 2% (662,14)

157 750,00

0,00

Accenture – príspevok do fondu mimo 2%

54 220,95

104 244,87

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

37 328,42

120 180,79

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

36 956,77

28 047,40

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

32 952,20

82 681,21

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

32 421,46

36 189,97

Ostatné dary od firiem a MVO na FD aktivity 662,72+662,73

27 792,60

0,00

Lenovo, DM, AXA do fondov mimo 2%

22 800,62

28 536,89

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

22 500,00

50 000,00

Metro, JCI, Mercedes do fondov mimo 2%

20 722,70

48 125,50

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

20 000,00

18 120,00

Slovak Telekom do fondu mimo 2%

18 047,36

130 207,52

SAMRS (Slovak Aid) a MZV

11 629,01

41 541,18

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

4 000,00

1 160,60

Príspevky firiem do Fondu BEKAERT (662,82)

2 100,00

21 328,89

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

1 684,74

23 494,16

Prijaté príspevky na admin nadácie
LIDL do fondu mimo 2% (662,51)
U.S. Department of State
Spolu

500,00

1 505,10

0,00

272 763,45

0,00

63 525,75

1 019 326,65

1 484 132,27
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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

137 743,00

130 425,00

Naše mesto účastnícky poplatok 649,80

91 550,00

36 390,73

Správa grant.programov a meranie efektivity darcovstva/filantropie 649,45 + 649,46

71 101,95

91 744,69

CSR zdaniteľná reklama 649,21

51 500,00

40 916,67

CSR ostatné zdaniteľné 649,30

31 492,67

48 277,36

CSR charitatívna reklama 649,41

20 000,00

19 000,00

CSR konferencia – zdaniteľné 649,20

6 228,00

14 979,00

Fir.dobrovoľníctvo-nezdaniteľné Advokáti Pro Bono 649,65

5 750,00

2 500,00

Pracovná skupina Firmy komunite 649,70

4 000,00

1 250,00

Ostatné zdaniteľné 649,60
Iné výnosy nezdaniteľné 649,95
Iné výnosy zdaniteľné 649,90
Spolu

600,00

0,00

20,00

35 465,87

0,00

500,00

419 985,62

421 449,32

(6) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne
predchádzajúcom období a minutých v roku 2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s. 2% aj DAR

118 822,15

78 337,98

Tesco 2%

107 151,79

0,00

29 640,00

12 754,03
13 294,94

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko MIMO 2%
Výn. z použ. fondu JCI/ 2%

27 536,02

Bekaert 2% aj DAR

24 514,62

650,24

LIDL a.s. 2%

19 051,89

36 333,22

Mobis 2%

12 568,49

13 281,73

Accenture, s.r.o 2% aj DAR

9 272,80

21 494,04

Metro 2% aj DAR

7 840,84

0,00

BNP Paribas 2%

7 711,33

10 496,45

PSA 2%

7 303,00

2 000,00

EMBRACO 2%

6 846,54

8 701,86

Unilever 2%

5 877,02

818,04

Continental 2%

5 780,00

0,00

Mercedes 2% aj DAR

5 274,96

8 338,51

DM Drogerie Markt 2% aj DAR

4 049,34

8 181,69

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 2%

3 852,68

2 673,76

Výn. z použ. fondu iné

3 740,26

4 626,82

Generali 2%

3 250,00

3 250,00

AXA 2%

2 709,71

3 081,53

Pixel 2%

2 243,18

554,53
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Bežné účtovné obdobie
DELL s.r.o. 2%

1 684,34

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5 075,29

Výn. z použ. fondu SE / 2%projekty

901,99

9 162,00

Lenovo 2%

116,76

9 000,00

Arriva 2%

0,00

1 099,85

Honeywell 2%

0,00

271,25

417 739,71

253 477,76

Spolu

(7) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne
predchádzajúcom období a minutých v roku 2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s.

567 326,04

532 969,26

LIDL a.s.

418 283,18

246 730,60

Tesco

278 606,70

0,00

MOBIS a.s.

125 662,17

111 594,59

Bekaert Hlohovec, a.s.

104 631,59

3 602,11

Johnson Controls International spol. s r.o.

59 645,70

37 680,00

Accenture, s.r.o.

56 185,17

14 783,65

Continental

48 220,00

0,00

Embraco a.s.

43 253,87

73 406,32

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

37 474,11

24 063,83

Trim Leader, Adient

36 059,40

34 756,20

DM Drogerie Markt

32 550,25

32 702,22

Generali Poisťovňa, a.s.

30 598,30

37 901,70

Firmy cez vklady do Fondu pre Transparentné Slovensko

30 500,00

38 888,60

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

30 374,62

24 346,60

AXA a.s.

27 649,00

22 597,92

Firmy cez vklady do programu Komunita

25 672,76

0,00

PSA Peugeot Slovensko a.s.

21 000,00

19 336,18

Pixel

20 188,63

670,78

Slovenské elektrárne, a.s.

20 162,72

102 905,03

DELL s.r.o.

14 409,07

14 907,70

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

14 094,42

12 675,83

Firmy príspevky na Naše Mesto spolu

13 042,18

25 742,78

Jaguar Land Rover

8 700,00

0,00

Firmy cez vklady na projekt CEE CSR

5 000,00

10 000,00

Lenovo

4 219,26

7 390,27

Príspevky, neminuté 2% z 2018

2 794,50

13 221,07

Firmy cez vklady do programu Firemné dobrovoľníctvo

2 353,42

3 063,88

Firmy cez vklady do programu Charta diverzity

1 285,31

6 269,95

764,50

870,50

Odpis 1/40 z časti 2% použité na kúpu nehnuteľnosti
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Bežné účtovné obdobie
Firmy cez vklady do programu Advokáti Pro Bono

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

750,00

1 750,00

Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne

0,00

24 477,93

Ostatné fyzické a právnické osoby

0,00

10 296,40

ARRIVA Slovakia a.s.

0,00

9 898,62

Unilever

0,00

5 998,96

Pivovary Topvar, a.s.

0,00

5 000,00

Honeywell

0,00

1 819,98

2 081 456,87

1 512 319,46

Spolu

(8) Opis a suma významných položiek finančných výnosov.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

221,73

4 304,00

Kurzové zisky, z toho:

221,73

4 304,00

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky

0,00

0,00

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

0,00

0,00

Úroky

0,00

0,00

(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

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 106 243,39

1 038 706,78

1 501,20

1 501,40

1,20

1,40

1 500,00

1 500,00

Daňové poradenstvo, Ostatné neaudítorské služby, Uisťovacie
audítorské služby

0

0

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby,
z toho:

1 104 742,19

1 037 205,38

Súvisiace audítorské služby

555 098,05

481 255,85

Sprostredkované cestovné, ubytovanie, diéty a poistenie

Sprostredkovanie - zmluvní živnostníci

23 489,76

39 839,15

Odborné programové konzultácie

24 199,99

39 459,61

Propagácia programov (grafika, inzercia, PR, tlač)

78 129,73

113 285,68

Konferencie - prenájom, eventové náklady

102 288,60

108 215,65

Náklady na reprezentáciu

48 573,56

41 900,16

Preklady

21 878,24

29 753,54

Ostatné služby (vrátane kopírovania)

60 193,29

23 309,16
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Názov položky
Operatívny leasing Peugeot

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4 368,80

3 734,94

Autorské honoráre

50 712,18

36 368,67

Telefóny, internet a poštovné

17 104,23

20 415,87

Cestovné

15 171,51

15 216,52

Opravy a udržiavanie

2 303,13

2 974,97

Účtovníctvo

30 905,00

29 272,00

Služby webstránky

23 161,90

24 478,42

Školenia, konferencie, semináre

12 567,28

8 138,14

7 682,51

6 208,64

Členské poplatky

14 116,06

5 680,21

Platby nájomného správcovi

10 044,12

5 622,71

2 239,80

1 872,00

514,45

203,49

Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej činnosti, z toho:

3 470,48

3 018,49

Ostatné dane a poplatky (vrátane platieb do autorských fondov)

Software

Monitoring médií
Notár, právne služby

3 464,48

2 961,49

Ostatné pokuty a penále

6,00

57,00

Ostatné (vrátane úrokov)

0,00

0

Finančné náklady, z toho:

7 317,66

8 290,65

Kurzové straty, z toho:

2 136,74

3 261,65

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

1 008,87

1,25

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

5 180,92

5 029,00

Bankové poplatky

4 016,35

4 045,40

Poistenia

822,63

814,23

Iné - zaokrúhlenie

341,94

169,37

(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

2 077 897,87

1 487 931,49

Projekty realizované z podielu dane (656,xx)

384 952,15

476 698,50

Náklady na administráciu fondov (656,xx)

301 448,28

170 865,88

3 559,00

24 387,97

2 767 857,30

2 159 883,84

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

0,00

385 758,49

5 054,00

6 008,73

V tom na účte 384,31 ( JLR Slovakia, International Services, Erste
Group IT International GmbH, ZKW Slovakia s.r.o. 10kGT, Plzeňský
Prazdroj, IBM

12 100,00

34 573,37

V tom účte 384,80

65 021,63

10 503,56

Spolu

82 175,63

436 844,15

V tom na účte 384,12

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

7 317,66

8 290,65

Kurzové straty, z toho:

2 136,74

3 261,65

Názov položky

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky

1 008,87

1,25

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

5 180,92

5 029,00

Úroky
Poistenia
Bankové poplatky
Spoluúčasť na poistnej udalosti, iné

0,00

0,00

822,63

814,23

4 016,35

4 045,40

341,94

169,37

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z fondu Slovak Telekom

460 675,00

451 999,31

Granty z fondu LIDL

418 283,18

246 730,60

Granty z fondu Tesco

278 606,70

0,00

Granty z fondu Mobis

125 662,17

111 594,59

Granty z fondu Bekaert

104 631,59

3 602,11

Granty z fondu Johnson Controls

59 645,70

37 680,00

Granty z fondu Accenture

51 328,30

14 583,65

Granty z fondu Continental

48 220,00

0,00

Granty z fondu Embraco

43 253,87

73 406,32

Granty z fondu PricewaterhouseCoopers Slovensko

37 474,11

24 063,83

Granty z fondu Adient

36 059,40

34 756,20

Granty z fondu DM drogerie markt

31 900,25

32 702,22

Granty z fondu Generali

30 598,30

37 901,70

Granty z fondu FpTS

30 500,00

38 888,60

Granty z fondu Mercedes

30 374,62

24 346,60

Granty z fondu AXA

27 649,00

22 588,78

Granty z fondu PSA Peugeot

21 000,00

19 336,18

Granty z fondu Pixel

20 188,63

480,00
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z fondu Enel

20 162,72

Granty z 2% - ostatné

15 827,04

102 905,03
5 000,00

Granty z fondu DELL

14 409,07

14 907,70

Granty z fondu Metro

14 094,42

12 675,83

Granty z fondu Jaguar Land Rover

8 700,00

0,00

Granty z fondu Lenovo

1 050,87

2 710,00

Granty z programu Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

0,00

21 702,35

Granty z fondu Arriva

0,00

9 898,62

Granty z fondu Unilever

0,00

5 998,96

Granty z fondu Honeywell

0,00

1 819,98

1 930 294,94

1 352 279,16

Spolu

(13) Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% iným účtovným jednotkám je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
Granty z fondu Tesco z daru 562,14

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

157 750,00

0,00

Poskyt. prísp./LIDL DAR 562,75

77 720,19

272 763,45

Poskyt. prísp./Generácia 3 DAR 562,53

58 663,76

85 700,77

Príspevky mimovládnym organizáciám - Naše Mesto 562,06

45 042,77

30 921,98

Granty z fondu Accenture z daru 562,07

42 000,00

85 814,03

Granty z Fondu pre Transparentné Slovensko z darov 562,7

41 452,20

81 073,65

Granty z Telekom fondu z daru 562,05

17 000,00

100 878,00
2 000,00

Granty z programu Billa Chlebodarca dar 562,76

14 259,87

Granty z DM Drogerie Markt fondu z daru 562,097

13 814,00

9 849,50

Granty z Mercedes fondu z daru 562,52

13 700,00

38 000,00

Granty ostatné drobné 562,093

11 211,90

42 133,38

Poskytnuté príspevky / priame granty

4 500,00

1 800,00

Granty z Metro fondu z daru 562,035

4 053,20

990,00

Granty z AXA fondu z daru 562,49

3 550,00

7 244,34

Granty z JCI fondu 562,60

2 969,50

5 134,50

Poskyt. prísp./INKLU tím 562,88

2 912,24

0,00

Poskyt. prísp./Dobrá Krajina 562,02

2 803,88

0,00

Poskyt. prísp./BEKAERT fond 562,82

2 100,00

21 328,89

Granty z Enel fondu z daru 562,095

1 684,74

22 159,16

Granty z programu Jaguar Land Rover dar 562,10

1 100,00

10 900,00

880,50

0,00

Granty z fondu Lenovo 562,08
Poskytnuté granty / Rusko / U.S. Department of State 562,022
Spolu

0,00

8 162,50

519 168,75

826 854,15
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(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.

1 500,00

Spolu

1 501,20

(15) Informácie o daniach z príjmov:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Hospodársky výsledok

16 145,12

0,00

Nedaňové náklady a neuhradené služby §17 ods.19

62 706,82

49 555,66

Ostatné položky

4 133 347,46

4 169 995,96

Pripočítateľné položky spolu

4 196 054,28

4 219 551,62

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

3 813 439,56

3 598 685,77

378 519,72

617 576,49

Príjmy oslobodené
§ 17 ods.19 zákona, zaplatené v zdaňovacom období

3 701,20

1 033,00

4 195 660,48

4 217 295,26

16 538,92

2 256,36

3 473,17

473,83

Preddavky za zdaňovacie obdobie

0,00

0,00

Preddavky vybrané zrážkou

0,00

0,10

Daňový preplatok

0,00

0,00

3 473,17

473,83

Odpočítateľné položky spolu
Základ dane
Daň 21%

Daň k úhrade

V roku 2019 tvorili najväčšiu časť zdaniteľných výnosov nasledovné príjmy: za charitatívnu reklamu
k oceňovaniu Via Bona, z účastníckych poplatkov za dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto, z účastníckych poplatkov a za charitatívnu reklamu na konferencii CEE CSR Summit. Ostatné menšie zdaniteľné
príjmy tvorili príjmy za organizáciu aktivít Charty diverzity, CSR poradenstvo, za organizovanie firemných dobrovoľníckych podujatí, workshopov. Ku zdaniteľným príjmom boli priradené súvisiace zdaniteľné náklady, vypočítané pomerným podielom prislúchajúcim k projektu.
Prehľad ostatných výnosov – zdaniteľných - v tabuľke:
Účet

Názov

Zdaniteľné výnosy

Zdaniteľné náklady

Hospodársky výsledok zdaňovaný

644,20

Bankové úroky - daň už vysporiadaná

0,00 €

0,00 €

0,00 €

649,10

Služby členom BLF - projekt 2901

13 529,14 €

12 113,22 €

1 415,92 €

649,1+2+21+30

CSR Summit (konferencia) – projekt 2902

18 022,59 €

14 450,98 €

3 571,61 €

649,10+21+30

Oceňovanie Via Bona Slovakia – projekt 2903

36 177,86 €

32 978,73 €

3 199,13 €

649,30

Charta Diverzity – projekt 2904

3 250,00 €

3 151,21 €

98,79 €

649,30

Iné CSR poradenstvo – projekt 2905

14 468,40 €

13 917,50 €

550,90 €

649,10+21+80

Naše mesto – projekt 3901

60 666,29 €

59 559,49 €

1 106,80 €

649,30+60+70

Dobrovoľ.podujatia (3903)+Firmy komunite (3904)

4 290,50 €

4 143,31 €

147,19 €

649,10

Dobrá krajina – projekt 3910

3 710,38 €

3 236,42 €

473,96 €

649,xx

Admin – projekty 1900; 2900; 3900

174 748,51 €

165 072,69 €

9 675,82 €

SPOLU

328 863,67 €

308 623,55 €

20 240,12 €

Základ dane
Daň nezaokrúhlená
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20 240,12 €
4 250,43 €

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Nadácia neúčtuje a neeviduje takéto položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú
napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie
je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z
dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a
podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Nadácia nemá kultúrne pamiatky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
a) Nenastali žiadne zmeny v orgánoch nadácie.
b) Riziká a možné dopady spojené s pandémiou koronavírusu:
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Zvážili sme všetky potenciálne dopady pandemickej situácie na naše aktivity a detailne zrevidovali
všetky naše programy a projekty. V dôsledku karanténnych opatrení sme zrušili alebo presunuli na
neskorší termín viaceré naše podujatia a aktivity, ktoré si vyžadovali stretávanie. Pre časť podujatí
sme zmenili formát na online podujatia. Niektoré prísľuby od donorov na programy Nadácie Pontis boli
prehodnotené, časť presunutá na neskôr a menšia časť pozastavená. V súvislosti s predpokladaným
znížením príjmov a zmenou formátu podujatí sme primerane znížili rozpočty nákladov na jednotlivé
projekty. Zmrazili sme dočasne nábor nových zamestnancov. Prísľuby aj náklady budeme priebežne
prehodnocovať a aktualizovať plánovaný rozpočet.
Ako najväčší prijímateľ podielu dane na Slovensku predpokladáme oneskorenie týchto príjmov z dôvodu oddialenia termínu podania daňových priznaní (v našom prípade najmä právnických osôb), ako
aj nižší výnos v rokoch 2020 aj 2021. Táto skutočnosť nás ovplyvní výraznejšie vo finančných rokoch
2021 a 2022 (použitie výnosov z podielu dane je z veľkej väčšiny uskutočňované v nasledujúcom roku).
Na základe týchto odhadov sme dospeli k záveru, že dopady pandémie koronavírusu nebudú mať
významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt
nasledujúcich 12 mesiacov.
Z dôvodu neustálych zmien situácie a nemožnosti presne predvídať všetky budúce účinky/dopady však
vedenie pokračuje v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek ďalších negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
(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 2019 neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky, preplatené žiadne náklady ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie Pontis.
Hrubý príjem štatutárnych zástupcov Nadácie (správcov nadácie) za ich činnosť v sledovanom účtovnom období predstavoval:
Mgr. Lenka Surotchak (v období do 31.8.2019) 28 800,00 EUR (v 2018: 60 064,00 EUR EUR),
Mgr. Martina Kolesárová (v období od 1.9.2019) 11 400,00 EUR, Mgr. Michal Kišša (v období od 1.9.2019)
1 200,00 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 2019 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle a
samostatne mimo Nadácie Pontis.
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Zoznam poskytnutých grantov Nadáciou Pontis
v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ACC17_35

AJ Ty v IT

Women Tester
Academy

Projekt pomohol vzdelať 45 žien, ktorým dosiahnuté vedomosti
umožnili získať novú pracovnú pozíciu, alebo si v rámci existujúceho zamestnania zvýšiť kvalifikáciu.

ACC18_19

Uni2010, o.z.

R! Academy

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

ACC19_01

Asociácia pre
mládež, vedu a
techniku

Junior Internet 2019

Grant bol použitý na organizáciu 14. ročníka konferencie Junior
Internet, ktorá bola zameraná na kybernetickú bezpečnosť na
internete a komunikáciu pre žiakov ZŠ a SŠ.

2 000,00 €

ACC19_02

ČERVENÝ NOS
Clowndoctors

Humor lieči – vzdelávanie pre personál

Vďaka projektu sa uskutočnilo niekoľko seminárov pre zdravotnícky personál o skúsenostiach s využitím humoru v liečebnom
procese.

1 993,30 €

ACC19_03

Základná škola sv.
Marka

Seminár pre
učiteľov: Jednota
vo dvojici – umenie
komunikácie

Z projektu sa realizoval seminár pre učiteľov zameraný nenásilnu
komunikáciu so žiakmi a rodičmi.

2 000,00 €

ACC19_04

Budúca Generácia
Európy, o.z. (Future
Generation Europe)

Lady Up

Prostriedky boli použité na organizáciu workshopov a diskusií
o podnikaní a biznise pre ženy. Účastníčky sa naučili tvoriť biznis
plány, lepšie komunikovať v tíme či prezentovať svoje nápady.

2 000,00 €

ACC19_05

SPy o.z.

Učíme s Hardvérom

Zámerom projektu bolo zviditeľniť vyučovanie pomocou zariadenia BBC micro:bit na ZŠ a SŠ na celom Slovensku. Uskutočnili sa
školenia pre 200 učiteľov informatiky a 300 žiakov.

2 000,00 €

ACC19_06

P-MAT, n.o.

Matematické a fyzikálne sústredenia

Z grantu sa zorganizovali 3 matematicko-fyzikálne sústredenia
pre 102 žiakov z celého Slovenska vo veku 10 až 15 rokov.

2 000,00 €

ACC19_07

Cesta von

Omama

V rámci projektu sa zrealizovali stimulačné aktivity, na
zabezpečenie zdravého psychomotorického rozvoja, stimuláciu
kognitívnej funkcie, motorika a správneho citového rozvoja.

2 000,00 €

ACC19_08

Od emócii k poznaniu, n. o.

Vidieť zvuky, počuť
farby – hľadať ako

Zrealizovanie tréningov na rozvoj mäkkých zručností na podporu
schopností a povedomia o živote s hendikepom. Súčasťou bolo aj
vyškolenie dvoch knihovníkov.

1 993,00 €

ACC19_09

I AMbitious o.z.

I AMbitious

Grant bol použitý na zorganizovanie mentoringového programu,
diskusií, workshopov, pre dobrovoľníkov, hendikepované deti,
bezdomovcov a študentov.

1 999,00 €

ACC19_10

CDKL5 Slovakia

Ak chcem pomôcť,
musím vedieť ako
na to.

Projekt zabezpečil vzdelávanie odborníkov/terapeutov pracujúcich s deťmi a dospievajucími s viacnásobným postihnutím.
Vďaka tomu sa zlepšila dostupnosť terapií, deti minimalizujú
agresívne správanie.

2 000,00 €

ACC19_11

Občianske združenie
Barlička

Accenture

Vďaka proejtku sa zorganizovala pracovná stáž pre 30 ŤZP,
s cieľom integrovať ich do pracovného kolektívu. 4 mladí ľudia
na konci stáže podpísali aj pracovné zmluvy.

1 945,00 €

ACC19_12

YMCA Nesvady

Naše podnikanie –
naša práca – naša
radosť

V rámci projektu sa zorganizovali školenia a kurzy na zlepšenie
sociálnych a pracovných zručností klientov.

2 000,00 €

ACC19_13

Občianske združenie
Superar Slovakia

Superar – Sing,
Dance, Succeed

Z grantu sa zorganizoval hudobný tábor a koncertné vystúpenie,
vďaka čomu si deti zlepšili sústredenie, aj prácu s pedagógmi.

1 000,00 €

ACC19_14

Občianske združenie
Odyseus

Budovanie kapacít
a zapájanie ohrozených komunít

Projekt pomoho zlepšiť pracovné schopnosti komunitných
dobrovoľníkov a vytvoriť pracovné miesto pre človeka z komunity
drogovo závislých.

1 000,00 €

3 000,00 €

198,00 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

ACC19_15

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných
vzťahov

Modelová konferencia 2019

Projekt posilnenil praktickú výučbu na vysokých školách prostredníctvom negociácií, organizovaní konferencie, kde študenti
využili svoje teoretické vedomosti.

1 000,00 €

ACC19_16

Človek v ohrození,
n.o.

Rozvoj digitálnych
zručností u detí
z marginalizovaných
rómskych komunít

Grant bol použitý na zaškolenie 12 zamestnancov, 27 detí absolvovalo pod ich vedením prvé programovanie, dospelí klienti si
vyhľadávali pracovné ponuky, deti pripravovali projekty do školy.

1 000,00 €

ACC19_17

Kukučky

Kukučky objavujú
IT svet

Projekt poskytol deťom možnosť získať nové IT zručnosti.

700,00 €

ACC19_18

Wings for Human

Wings – výpomoc
so srdcom

Projekt pomohol rozšíriť povedomie o tom, že aj osoby so
zdravotným znevýhodnením sú schopné sa integrovať do
pracovného života.

1 200,00 €

ACC19_19

Uni2010, o.z.

Rozbehni sa!
Academy

Grant prispel k úspešnému realizovaniu programu Rozbehni
sa! Academy. Vďaka nemu sa program udržal na 100 školách,
zrealizovali sa 4 roadshows a letný inkubačný program pre 20
biznis nápadov mladých ľudí.

10 000,00 €

ACC19_20

Nezisková organizácia IT v kurze

Ženy v (IT) kurze

Projekt poskytol vzdelávania v IT pre 23 žien,
vďaka čomu im stúpli šance uplatniť sa na trhu práce.

12 800,00 €

ACC19_21

Manageria

Teach for Slovakia

Projekt finančne podporil riadenie programu TFS, ktorý sa snaží
zlepšiť kvalitu vzdelávacieho systému na Slovensku.

10 000,00 €

ACC19_22

AJ Ty v IT

Women Tester
Academy

Projekt umožnil vzdelávanie žien v technickej oblasti, vďaka
čomu si 11 absolventiek našlo zamestnanie.

22 500,00 €

ACC19_23

Nexteria

Nexteria Leadership
Academy

Grant bol použitý na personálne zabezpečenie leadership
development projektov.

5 000,00 €

ADI_PP19_01

Tenisový klub Žilina

DAJTE DETI NA TENIS
– halová sezóna

Vďaka projektu sa do klubu prihlásilo 60 nových detí, z ktorých
bolo 20 vybraných do ďalšieho závodného tenisu a zaregistrovaných v STZ.

4 000,00 €

ADI_PP19_02

ŠPORTOVÝ KLUB
POLÍCIE ČADCA

Nadačný fond Adient

Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie pre zefektívnenie tréningových procesov, čo viedlo aj k nárastu nových členov.

4 627,90 €

ADI_ZGP19_01

Bojovníček

Svetlo Adientu
– Zojka

Grant podporil Zojku a jej pravidelné rehabilitácie.

ADI_ZGP19_02

Občianske združenie
MILI

Svetlo Adientu

Grant bol použitý na preplatenie intenzívneho rehabilitačného
programu pre malú Emíliu.

1 200,00 €

ADI_ZGP19_03

Kultúrne centrum
AKTIVITY o.z.

Knižnica vecí

Vďaka projektu sa pripravil priestor pre knižnicu vecí,
kúpili sa a poskladali sa police, vymaľovali sa priestory.

1 020,00 €

ADI_ZGP19_04

Obec Blatnica

Oddychová zóna
pre deti

V rámci projektu sa postavila oddychová zóna pre deti
s altánkom, pieskoviskom a preliezkami.

3 000,00 €

ADI_ZGP19_05

Palculienka

Rozvoj senzorických
vlastností u detí
s viacnásobným
postihnutím

Z grantu sa zakúpili senzomotorické pomôcky pre deti.

1 200,00 €

ADI_ZGP19_06

Spoločnosť na
pomoc osobám s
autizmom-Turiec
(SPOSA – Turiec)

Príprava priestoru
a montáž preliezok
pre deti s autizmom

Z grantu sa postavilo ihrisko s preliezkami pre deti s autizmom.

3 500,00 €

ADI_ZGP19_07

Občianske združenie
JA SÁM

Gallileo

Z grantu sa zakúpila vibračná plošina, ktorá napomáha
pri rehabilitácii, tým, že uvoľňuje stuhnuté svaly.

1 000,00 €

ADI_ZGP19_08

VNÍMAM SVET INAK,
o.z.

VNÍMAM SVET INAK

Z grantu sa zabezpečili ABA terapie pre chlapca, vďaka ktorým
sa zlepšila imitácia, používanie giest a odstránilo sa problémové
správanie.

1 477,00 €
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Popis

Výška grantu

900,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ADI_ZGP19_09

Svetielko nádeje

Pomôžme deťom
na ceste za zdravím

Projekt preplatil vitamíny, lieky a iné
doplnky liečby pre deti v nemocnici.

ADI_ZGP19_10

OMD v SR – Agentúra
osobnej asistencie
Žilina

Agentúra
osobnej asistencie
Žilina – rozšírenie
doplnkových služieb
pre komunitu osôb
s ŤZP

Grant zabezpečil individuálne a skupinové psychologické
konzultácie pre ľudí s ŤZP a ich osobných asistentov.

614,00 €

ADI_ZGP19_11

Obec Dubové –
Folklórna skupina
Prameň

Dubovské spievanky

Z grantu boli zakúpené mikrofóny, ktoré sa použili
na folklórnom festivale a využijú sa aj na ďalších akciách.

600,00 €

ADI_ZGP19_12

Občianske združenie
Dobrý Pastier, Kláštor
pod Znievom

Obnova interiéru
Domu na pol ceste

Z grantu sa vymaľovali a vylepšili spoločenské priestory útulku.

2 482,50 €

ADI_ZGP19_13

Občianske združenie
Šmolkovia

Úprava školského
dvora MŠ

Z grantu sa zrenovovalo pieskovisko, opláštil altánok a zhotovil
stolček z dreveného bubna.

1 000,00 €

ADI_ZGP19_14

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESTONÁČIK

Renovácia fasády
domčeka pre hračky
a edukačné pomôcky v areáli materskej
školy

Vďaka projektu sa zrenovoval domček na uskadnenie
hračiek a edukačných pomôcok v areáli materskej školy.

1 000,00 €

ADI_ZGP19_15

Spoločnosť na
pomoc osobám
s autizmom-Turiec
(SPOSA – Turiec)

Renovácia a
úprava priestorov
Rodinného centra
SPOSA – Turiec

Vďaka projektu sa dokončila miestnosť pre autistov, kde bude
herňa a priestor na arteterapie. Z prostriedkov sa aj vymaľovala
chodba a kúpili soklové lišty.

600,00 €

ADI_ZGP19_16

Liberta, n.o.

Dotyk zvierat

Vďaka projektu mohli absolvovať canisterapie a hipoterapie
rodiny, ktoré si to pre zlú sociálnu situáciu nemohli dovoliť.

862,00 €

ADI_ZGP19_17

Obecný futbalový
klub Slovenské
Pravno

Zakúpenie tréningových súprav

Z grantu boli zakúpené tréningové súpravy pre deti.

800,00 €

ADI_ZGP19_18

Obec Belá – Dulice

Tvorba verejných
priestranstiev v
obecnom parku

Vďaka grantu sa podarilo obnoviť starší park v obci Belá – Dulice,
bol vytvorený príjemný priestor na relax, ako aj na pohyb a
stretávanie sa obyvateľov obce.

2 567,00 €

ADI_ZGP19_19

DHZ Turčiansky Ďur

Zakúpenie bežeckého pásu za účelom
kondičnej prípravy
členov hasičského
zboru

Vďaka projektu sa podarilo zakúpiť bežecký pás, ktorý bude slúžiť
členom dobrovoľného hasičského zboru v Turčianskom Ďure.

609,00 €

AXA_19_01

Jozef Lukča

Robot na hasenie
ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE
International 2019
v Číne

Cieľom projektu bolo zostrojiť robota a zúčastniť
sa s ním na medzinárodnej súťaži v Číne.

2 540,00 €

AXA_19_02

Kvetoslava Suďová

Robot na hasenie
ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE
International 2019
v Číne

Cieľom projektu bolo zostrojiť robota a zúčastniť
sa s ním na medzinárodnej súťaži v Číne.

2 345,00 €

AXA_19_03

Viera Iľková

Robot na hasenie
ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE
International 2019
v Číne

Cieľom projektu bolo zostrojiť robota a zúčastniť
sa s ním na medzinárodnej súťaži v Číne.

2 340,00 €

3 000,00 €

Výročná správa 2019 | strana 125

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

Dária Nitrayová

Dizajn, syntéza
a vlastnosti TEMPO
a PROXYL (tio)amidických derivátov

Vďaka projektu sa mohli pripraviť chýbajúce analýzy, prostriedky
boli použité na nákup chemikálii a materiálu na vyhodnotenie
reakcií.

2 628,00 €

Jana Plavá

Molekulárna
a funkčná analýza
komunikácie prsníkových nádorových
buniek s bunkami
izolovanými z mikroprostredia nádoru

Grant podporil analýzu na identifikáciu molekulárnych faktorov,
ktoré sa podieľajú na vzniku chemorezistencie nádoru.

2 400,00 €

AXA_19_06

Nikola Kubasová

Stanovenie rezíduí
pesticídov v mlieku
novými ekologickými analytickými
metódami

Cieľom projektu bolo finančne podporiť nákup materiálu potrebného na analytickú metódu na zistenie koncentračných hladín
pesticídov v mlieku.

2 207,00 €

AXA_19_07

Martina Micháliková

Sledovanie dedičných metabolických
porúch novorodencov

Z grantu sa zakúpil materiál na výskum a uhradila sa účasť na
konferencii za účelom odprezentovania získaných poznatkov.

2 400,00 €

AXA_19_08

Simona Gežová

Zoologický výskum –
tajomný had
v Európe

Vďaka projektu sa realizoval genetický
výskum hadov na Balkáne.

1 469,00 €

AXA_19_09

Richard Cimerman

Čistenie ovzdušia
kombináciou plazmy
a katalyzátora

Vďaka projektu sa zabezpečilo sprievodné kalibračné meranie,
materiál k experimentom a náklady spojené s účasťou na
konferencii.

2 000,00 €

AXA_19_10

Andrea Patlevičová

Štúdium genetických
koreňov slovenskej
populácie na
základe analýzy DNA
z archaických vzoriek

Z grantu sa zakúpil materiála na izoláciu a purifikáciu DNA
a uhradili sa náklady spojené s prezentovaním výsledkov na
konferenciách.

3 000,00 €

AXA_19_11

Ján Maťufka

Náhrada syntetických UV-absorbentov
lignínom

Z grantu sa zisťoval aplikačný potenciál lignínu na priemyselné
účely, čo sa dá v budúcnosti zúžitkovať pri zlepšovaní trvácnosti
biologicky rozložiteľných plastov.

1 170,00 €

AXA_19_12

Barbora Gromová

Výskumný pobyt
na Harvarde zameraný na štúdium
potenciálnej terapie
zápalových črevných
chorôb

Vďaka grantu mohla študentka absolvovať vedecko-výskumný
pobyt na Harvard Medical School zamerený na autoimunitné
choroby čreva a pečene.

3 000,00 €

AXA_19_13

Martin Pekarčík

S-Case

Grant umožnil študentovi pracovať na prototype medicínsko-technologického zariadenia, ktoré má priniesť do rozvíjajúcich sa
krajín cenovo dostupnú diagnostiku a zvýšeniť prevenciu.

2 500,00 €

BCH18_01

Gejza Gunár

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Financovanie nesplatenej časti nájomného a nového
nájomného, rekonštrukcia vybraných priestorov.

1 293,76 €

BCH19_01

Ladislav Dutkiewicz

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Pomoc pre rodinu Dutkiewiczových.

1 968,70 €

BCH19_02

Zdenka Bugajová

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Z finančnej podpory sa uhradila strecha pre rodinu Bugajových.

3 150,40 €

BCH19_03

Jana Margová

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Z finančnej podpory sa uhradil internát
a výdavky spojené so štúdiom.

AXA_19_04

AXA_19_05
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338,31 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

BCH19_04

Veronika Kollová

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Z finančnej podpory sa uhradili kurz angličtiny, tablet, tanečné
šaty, posteľ a matrac pre Veroniku.

1 508,70 €

BCH19_05

Matej Hasa

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Z finančnej podpory sa uhradila bezbariérová kúpeľňa pre Mateja.

2 000,00 €

BCH19_06

Jana a Adam Boldioví

Billa chlebodarca
– pomoc rodinám
v núdzi

Z finančnej podpory sa uhradila chladnička a rehabilitácie pre
Adamka.

4 000,00 €

BK_PP19_01

Rada rodičov pri
SOŠ, Nerudova 13,
Hlohovec

Zvyšovanie aktivity
žiakov vplyvom
inovatívnych metód
s využitím moderných IKT

Grant bol použitý na modernizáciu IKT, ktoré umožňujú využívať
nové grafické softvéry vo vyučovaní odborných predmetov.

1 900,00 €

BK_PP19_02

Organizácia pre
voľný čas obyvateľov
Hlohovca – Dúha

Dobrý ŠTART – šport,
tvorivosť, aktivity,
rozvoj, talent pre
všetkých

Aktivity pre 1 500 účastníkov – výlety, tradičné bežecké podujatia, florbalisti mohli trénovať v telocvični a dosahovať výsledky,
zorganizovali atletické preteky pre deti a mládež.

4 205,98 €

BK_PP19_03

Spojená škola,
ZUŠ Sládkovičovo,
Školská 1087/54,
Sládkovičovo

Škola

Z grantu sa zakúpili nábytok, učebné pomôcky, hlavným cieľom
je koncertná miestnosť, s pódiom a s klavírom aj stoličky.

2 407,50 €

BK_PP19_04

Základná škola Veľké
Úľany

Informatizácia
vyučovania

60 žiakov na ZŠ vo Veľkých Úľanoch denne využíva interaktívnu
výučbu, premietanie, prezentáciu a interaktívne cvičenia.

1 536,00 €

BK_PP19_05

ZŠ s MŠ Sándora
Petöfiho s vjm
– Petöfi Sándor
Alapiskola és Óvoda,
925 21 Sládkovičovo
– Diószeg

INOVÁCIA

Viac ako 70 žiakov môže v nových priestoroch pohodlne pracovať
za počítačom.

2 322,50 €

BK_PP19_06

Obchodná akadémia,
Tehelná 4, Hlohovec

Skvalitňujeme pracovné prostredie

V dvoch odborných učebniach a 4 triedach boli inštalované
magnetické sklenené tabule, čím bola zabezpečená bezprašnosť
prostredia.

1 950,00 €

BK_PP19_07

Rodičovské združenie
pri Gymnázium Ivana
Kupca Hlohovec

Športovo – hravo –
zdravo

Vďaka projektu bolo možné organizovať florbalové turnaje. Zvýšil
sa záujem žiakov o šport. Počet žiakov oslobodených z TSV sa znížil
o 50 %.

398,00 €

BK_PP19_08

Základná škola Vilka
Šuleka, Hlohovec m.
č. Šulekovo

Učme pútavo

Prostredníctvom zakúpeného interaktívneho monitoru sa zvýšil
záujem žiakov o učenie a zlepšenie ich vyučovacích výsledkov.

1 500,00 €

BK_PP19_09

Stredná odborná
škola technická
Hlohovec

Modernizácia
výchovno-vzdelávacieho procesu na
praktickom vyučovaní SOŠT Hlohovec

Zakúpením učebných pomôcok sa výchovno-vzdelávací proces
na praktickom vyučovaní zmodernizoval, umožnil žiakom získať
najmodernejšie poznatky v oblasti elektrotechniky a strojárstva
a nadobudli aj manuálne zručnosti.

3 683,20 €

BK_PP19_10

ZŠ Podzámska,
Hlohovec

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu v rámci IKT

Počas projektu sme zrealizovali výučbu v IKT učebni so zakúpenou tlačiarňou, ktorá bude využívaná i v budúcnosti.

444,00 €

BK_PP19_11

Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec

„Fun“ na podlahe

Zakúpenie multimediálnej pomôcky „Funtronic“ s príslušenstvom
výrazne prispelo ku kvaltinejšiemu vzdelávaniu, zmysluplnému
využívaniu voľného času a vzájomnej spolupráci medzi žiakmi.

2 589,00 €

BK_PP19_12

Futbalový Club
Slovan Hlohovec

Deti, hrajte futbal

Prostriedky z grantu sa použili na nákup športového oblečenia
deťom.

3 826,00 €
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BK_PP19_13

Základná škola s
materskou školou,
Koperníkova 24,
Hlohovec

Športom k lepšiemu
zdraviu

Projekt bol realizovaný s cieľom vyhľadať a uskutočňovať u detí
také aktivity, ktoré by viedli k lepšiemu zdraviu a lepšiemu
životnému štýlu.

BK_PP19_14

Harmónia – zariadenie pre seniorov

Enkaustika

Projekt pomohol klientom zariadenia zlepšiť kreatívne myslenie,
priniesol im zábavu do všedného dňa.

BK_PP19_15

OZ Sašetky

Sašetky chcú úspešne reprezentovať
a vyhrávať vo svete

Vďaka projektu sa zakúpili a dali ušiť kvalitné a veľmi pekné
súťažné mažoretkové kostýmy.

BK_PP19_16

Mestské kultúrne
centrum Hlohovec

Doplnenie knižničného fondu Mestskej
knižnice v Hlohovci
a inventáru MKC
Hlohovec

Finančné prostriedky boli využité na rozvoj knižničného fondu
Mestskej knižnice v Hlohovci a skvalitnenie vybavenia a inventáru Zámku Hlohovec.

BK_PP19_17

Základná umelecká
škola Hlohovec

Farebný svet umenia

V rámci projektu sa žiaci oboznamovali s technikou práce so
suchým pastelom a tvorili výtvarné diela.

500,00 €

BK_PP19_18

Združenie pri III. ZŠ
na ul. A. Felcána v
Hlohovci

Felcánove príbehy

Projekt u detí podporil vzťah k regionálnej histórií a precvičili si
komunikačné schopnosti pred verejnosťou.

991,60 €

BK_PP19_19

SPORTAcademy
Hlohovec

Hraj, športuj,
zabávaj sa

Vďaka projektu sa zvýšila kvalita zabezpečenia a dodania
športovej výstroje a pomôcok. Zlepšili sa podmienky pre 140
športovcov.

BK_PP19_20

Základná škola, M.
R. Štefánika 30,
Hlohovec

Zdravá trieda

Inštaláciou bezprašnej tabule sa odstránilo prašné a alergizujúce
prostredie pre žiakov.

BK_ZGP19_01

HLOHOVSKÁ
STUDNIČKA

Zemeguľkov kolotoč –
Slniečkový deň

OZ Hlohovská studnička pomocou kúpy edukačného materiálu
a pomôcok participovalo na podujatí pre žiakov MŠ.

2 956,42 €

BK_ZGP19_02

Obec Ostrov – Materská škola

Ja som malý
remeselník

Projekt do vzdelávacieho procesu priniesol priestor pre zážitkové
učenie, sebarealizáciu, rozvoj pracovných schopností a zručností
a tiež umeleckú tvorbu.

2 031,00 €

BK_ZGP19_03

Rodičovské združenie
pri Základnej škole v
Leopoldove

Mediácia –
alternatívny spôsob
riešenia sporov v
školskom prostredí

Pedagogickí a odborní zamestnanci získali potrebné zručnosti na
zefektívnenie riešenia konfliktov a záťažových situácií, zmenu
postojov žiakov k riešeniu osobných konfliktov v triedach.

3 000,00 €

BK_ZGP19_04

ZMRS pri ZŠ Mihálya
Borsosa s VJM

Náučný chodník

Podarilo sa zrealizovať náučný chodník a vyhradiť priestor aj na
školskú záhradu.

3 000,00 €

BK_ZGP19_05

Rodičovské združenie
pri ZŠ s MŠ Pastuchov

Cez rozprávky
a príbehy ľahko
v angličtine na
1. stupni ZŠ

Spolu 109 žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule získalo
nové vedomosti, zlepšilo si slovnú zásobu a schopnosť komunikovať.

2 409,00 €

BK_ZGP19_06

ROZVOJÁČIK o. z.

Mesiac lásky
k prírode

180 žiakov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, sa
začalo viac zaujímať o svoje okolie a brať prírodu vážne, po to,
čo sa sa dozvedeli, čo všetko dokážu zvieratá a rastliny.

1 447,70 €

BK_ZGP19_07

ZŠ s MŠ Dvorníky

Spolu dokážeme viac

Prostredníctvom projektu sa vzdelávalo 15 pedagógov ZŠsMŠ
v oblasti kritického myslenia a učili sa uplatňovať inkluzívny
prístup k žiakom.

2 035,00 €

BK_ZGP19_08

Obec Horné Trhovište

Spoznávam prírodu

Zážitkovým spôsobom sa žiaci zoznámili s ovocnými stromami
a kríkmi. Získali základné vedomosti o ich pestovaní, starostlivosti
i využití.

2 900,00 €

BK_ZGP19_09

Organizácia pre
voľný čas obyvateľov
Hlohovca – Dúha

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE = základný
prostriedok rozvoja
každého jednotlivca

Prostredníctvom exkurzií navštívilo 250 detí zo základnej školy
včelárstvo. Taktiež v rámci projektu sa prostredníctvom nových
lego sád skvalitnil výučbový proces žiakov vyššieho stupňa ZŠ.

2 500,00 €
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BK_ZGP19_10

ZŠ Podzámska,
Podzámska 35,
Hlohovec

Darujme si navzájom
radosť

Vďaka projektu deti citlivo a pútavo našli cestu k empatii
a tolerancii, a zároveň rozvíjali svoje pohybové zručnosti, jemnú
a hrubú motoriku, športové kompetencie a iné.

2 170,00 €

BK_ZGP19_11

Rodičovská rada pri
Základnej škole Vilka
Šuleka, Školská 165,
Hlohovec - Šulekovo

Čítajme všetci

Projekt pomohol zlepšiť vzťahy medzi deťmi, vzájomnú
spoluprácu, vytvárajú sa nové kamarátstva. Pomaly sa zvyšuje aj
čitateľská gramotnosť.

2 805,12 €

BK_ZGP19_12

Špeciálna základná
škola, Fándlyho 751,
Sereď

Remeslo má zlaté
dno

Žiaci špeciálnej základnej školy spoznali jednotlivé remeslá, tradičnú kultúru a odskúšali si remeslá ako napr. krosnár, paličkárka,
drevorezbár, keramikárka.

2 966,70 €

BK_ZGP19_13

Obec Vinohrady nad
Váhom

Interaktívny svet

Nainštalovaním interaktívnej tabule s dataprojektorom
a notebookom sa podarilo zlepšiť a zefektívniť výučbu detí.

2 482,00 €

BK_ZGP19_14

MŠ Žlkovce, Žlkovce
250

Dramatické techniky
vo vyučovaní

Nákup technického vybavenia (CD prehrávače, reproduktor,
mikrofónové sety).

2 163,20 €

BK_ZGP19_15

Základná škola
s materskou školou,
Koperníkova 24,
Hlohovec

Pohybom
k zlepšeniu telesnej
zdatnosti detí

Vďaka grantu sa podarilo zakúpiť workoutové preliezky a vytvoriť
tak žiakom priestor na aktívny pohyb.

3 000,00 €

BK_ZGP19_16

Rada rodičov pri
Strednej odbornej
škole, Nerudova 13,
Hlohovec

Fotograficko-grafické intermediálne
modernizácie

Prostredníctvom grantu bol zakúpený profesionálny grafický lis
a fotoaparát, čím sa výrazne zlepšila úroveň výučby študentov.

2 700,00 €

BK_ZGP19_17

OZ Usmiate slniečka
v MŠ v Sládkovičove

Prírodovednoenvironmentálny
vedomostný kvíz
v ekoparku RELAX

154 detí sa učilo vnímať prírodu, poznávať ju, vytvárať si k nej
postoje rôznymi spôsobmi, napríklad cez zmyslové vnímanie
a poznanie.

1 700,00 €

BK_ZGP19_18

Vzdelávacie združenie Gaudeamus

Finančne vzdelaní =
finančne slobodní

V rámci projektu sa zakúpila IKT (dokovacia stanica na tablety).
Žiaci tak mohli pracovať s online učebnicami a rozvíjať finančnú
gramotnosť.

1 500,00 €

BK_ZGP19_19

Základná škola Mojmírova 98, Piešťany

DaVinciho bádatelia

Deti majú možnosť pracovať s modernými prístrojmi a pomôckami a ďalej rozvíjať svoje poznatky na hodinách prvouky
a prírodovedy.

2 923,15 €

BK_ZGP19_20

Materská škola,
Nábrežie 23, Hlohovec

Hrboľatý chodníček
pre zdravie detských
nožičiek

Vďaka novým, zaujímavým exteriérovým prvkom, ktoré sú
navyše vysoko funkčné a posilňujú výsledky aktivít na prevenciu
plochonožia, sa zatraktívnil školský dvor.

2 988,00 €

DELL19_01

Živadom o.z.

Projekt umeleckej
čipkárskej dielne
v Španej Doline

Projekt priniesol na námestie funkčnú čipkársku dielňu, ktorá
združila 10 čipkáriek zo Španej Doliny a okolia.

1 800,00 €

DELL19_02

OZ LIRA

Letný pobyt pre
seniorov a inak
obdarovaných

V rámci projektu OZ LIRA zorganizovala spolu 32 aktivít, v rámci
ktorých zlepšila kvalitu života pre 50 seniorov a 20 inak obdarovaných ľudí. Aktivít sa zúčastnilo 40 dobrovoľníkov.

1 300,00 €

DELL19_03

ZRR Nejedlého
(Združenie Rady
rodičov Nejedlého),
Nejedlého 8,
Bratislava

Strašidelná chémia

Vďaka projektu môže chemické laboratórium začať slúžiť svojmu
účelu. Žiaci sa majú kde posadiť, je na čo písať a je kde uložiť
laboratórne sklo a chemikálie.

1 000,00 €

DELL19_04

Centrum MEMORY
n.o.

Reminiscenčná
záhrada

Projekt prispel nielen ku skrášleniu prostredia, ale aj k podpore
vlastnej iniciatívy osôb s demenciou byť aktívnymi.

1 000,00 €

DELL19_05

MUSICA CORDIS

Hudobná jar
v Zlatých Moravciach

1. ročník festivalu klasickej hudby s názvom Hudobná jar
v Zlatých Moravciach, súčasťou boli 4 koncerty na vysokej
umeleckej úrovni.

1 000,00 €

DELL19_06

OZ Prakoreň

Pomonina záhrada

Účastníci prednášok získali teoretické aj praktické vedomosti
o výsadbe stromov. Vytvorením plochy sa vytvoril priestor na
vzdelávanie na tému ďalšej starostlivosti a ovocinárstva.

2 000,00 €
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DELL19_07

Občianske združenie
svätého Jozefa

Fitpark

Zóna na cvičenie prispela k pohybu obyvateľov DSS a ZpS Rača,
ktorým sa Fitpark stal súčasťou denného režimu. V rámci projektu
sa zakúpili a osadili 3 multifunkčné fit zariadenia.

1 800,00 €

DELL19_08

Oz Francesco

Vita victis

80 detí sa počas školského roka učilo kontinuálnej príprave
na vyučovanie a osvojili si každodennú prípravu do školy.

1 070,00 €

DELL19_09

Výcviková škola pre
vodiace a asistenčné
psy, Sekulská 1,
Bratislava

Podpora výcviku
vodiacich psov

Projekt podporil veterinárnu starostlivosť a zabezpečenie kvalitného krmiva, potrebného na výchovu a výcvik vodiacich psov,
ktoré slúžia na zlepšenie na zdravotného stavu.

1 439,00 €

DELL19_10

Ružová stužka, n.f.

Prevencia onkologických ochorení
prsníka

Projekt zvýšil povedomie žien o prevencii rakoviny a podporil
zvýšenie návštevnosti preventívnych mamografických vyšetrení.

2 000,07 €

DK18_01

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť – SGI

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania
politikov

Demagog.SK pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov
v médiách, odhaľuje ich nepravdivé či zavádzajúce tvrdenia.

1 171,38 €

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 v komunitách.

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.

1 270,66 €

DK18_04

Claudianum n. o.

Okná do sveta

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

1 397,55 €

DK18_05

Dom sociálnych
služieb – MOST,
n.o., Haanova 10,
Bratislava

Samostatnosť, nie
samota

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

1 235,10 €

DK18_06

Život bez závislostí,
n. o., Jahodná 5,
Poprad

Chcem, ale sám to
nedokážem!

Organizácia pracuje s rodinami zápasiacimi so závislosťami
a inými dysfunkciami, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život.

DK18_07

Združenie občanov
miest a obcí
Slovenska

Vzdelávanie k
občianskym právam
v samospráve

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

3 378,22 €

DK18_08

Občianske združenie
Misia mladých,
Tvrdošín

Sebestačné oravské
rodiny

Rodiny, ktoré stratili najbližších, čelia smútku aj finančným
ťažkostiam. S pomocou Misie mladých, ktorá pôsobí na Orave
a v súčasnosti pomáha 30 takýmto rodinám, sa učia sebestačnosti.

1 566,53 €

DK18_09

Autistické centrum
Andreas

Pre rodičov bez
rodičov

Cieľom projektu je zrealizovanie „víkendových pobytov“ pre deti
s autizmom.

1 542,45 €

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.

68,04 €

DK18_11

Vstúpte, n. o.,
Malacky

Strecha pre Vecičky
s Dušou

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

65,00 €

DK18_12

Stopy snov, Banšelova 4, Bratislava

Lákajú ich svetlá
reflektorov

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

350,31 €

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.

5 892,75 €

DK18_14

Návrat, občianske
združenie

4 500 opustených
detí chce vyrastať
v rodine

Združenie Návrat deťom z detských domovov dlhodobo pomáha
nachádzať adoptívne mamy a otcov, pestúnske rodiny alebo
zachraňuje rodiny v kríze.

1 763,28 €
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DK18_15

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

Nezabúdame na
zdravotne znevýhodnené deti

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

DK18_16

OZ Čarovný prútik

Hlinohranie

Združenie realizuje ergoterapiu pre deti s viacnásobným postihnutím s hlavnou diagnózou DMO.

33,35 €

DK18_17

Ulita

Sídlisko je naše
ihrisko

Ulita dopĺňa v Kopčanoch chýbajúce voľnočasové a poradenské
služby. Prebiehajú pravidelné klubové aktivity, výlety a terénna
soc. práca pre deti a mladých ľudí.

770,55 €

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 pre rodiny z Ukrajiny (Doneck, Luhansk) a rodiny z Krymu.

222,00 €

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.

374,70 €

DK18_20

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka – história
„na vlastnej koži“

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

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.

416,45 €

DK18_22

Liga proti rakovine

Onkoporadňa (nielen
pre onkologických
pacientov)

Prevádzka bezplatnej onkoporadne – otázky súvisiace
s diagnózou, v oblasti výživy a sociálo-právne a psychologické
poradenstvo.

19,63 €

DK18_23

VIA IURIS

Štrngám za zmenu

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

417,99 €

DK18_24

Maják n.o.

Darujme hluchoslepým farebný život

Tvorba unikátnych obrazov a ich prezentácia širšej verejnosti,
spolu s brožúrkami a diskusiou počas vernisáže. Cieľom je zvýšiť
povedomie o hluchoslepote.

1 637,58 €

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.

766,80 €

DK18_26

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 prostredníctvom interaktívneho príslušenstva.

126,30 €

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.

5 381,07 €

DK18_30

Občianske združenie
Barlička

Ihrisko pre všetky
deti

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

1 809,25 €

DK18_31

Centrum MEMORY
n.o.

Alzheimerspace –
špeciálny priestor
pre ľudí s Alzheimerovou chorobou

Pomoc ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou.

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.

14 774,81 €

1 498,40 €

1 414,03 €

454,09 €

473,00 €

1 029,90 €
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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.

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.

1 796,10 €

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.

343,09 €

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.

209,21 €

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, pedagogizácia domáceho prostredia
a zvyšovanie kompetencií ich rodičov.

615,85 €

DK18_40

SMILE, n.o.

POMÁHAME
S ÚSMEVOM

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

850,98 €

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.

1 370,80 €

DK18_43

Od emócií k poznaniu, n.o.

Akadémia kritického
myslenia

Vytvárame a rozvíjame inovatívne nástroje, ktoré pomáhajú
rôznym cieľovým skupinám cez emócie prežiť a poznať potreby
ľudí s prekážkami v spoločnosti.

151,95 €

DK18_44

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

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

119,20 €

DK18_45

Amnesty International, Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ
KNIŽKU A BÚRAJ
PREDSUDKY

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

113,00 €

DK18_46

OZ Púpava

Pripravme domovákov do života

Priama pomoc mladým po opustení detského domova v Kolárove.

147,35 €

DK18_47

Proti prúdu

Nosiči batožín Nota
Bene

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

1 205,98 €

DK18_49

Stará Jedáleň

Stará Jedáleň

Stará Jedáleň a jej tím 10 dobrovoľníkov chcú vybudovať na
sídlisku v Rači komunitné centrum pre deti a mladých. Služby
budú prístupné na tzv. nízkoprahových princípoch.

523,23 €

DK18_50

OZ Vagus

Domov je viac ako
dvere a pár stien

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

710,30 €

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

Rozvoj potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne
odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby sa dokázali
vymaniť z generačnej chudoby.

DK18_54

Dobrý pastier

Nemocnica chudobnych

Vybudovanie „nemocnice“, ktorá bude slúžiť najmä starým
a chorým ľuďom bez dostatočných prostriedkov na lekársku
a sociálnu starostlivosť.

DK18_55

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Ďakujeme, že nás
vidíte

Poskytovanie nenávratného finančného príspevku za účelom
zmiernenia dôsledkov zrakového postihnutia na dofinancovanie
doplatku kompenzačných alebo optických pomôcok schválených
ÚPSVaR SR.
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1 881,69 €

11 510,51 €

4 666,08 €
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DK18_57

ČERVENÝ NOS
Clowndoctors

Smiech nepozná vek

Pravidelné návštevy detí v nemocniciach, ktoré realizujú profesionálni zdravotní klauni. Okrem toho realizujeme aj programy pre
seniorov, dospelých pacientov, aj deti v domácej starostlivosti či
deti s ťažkým postihnutím.

DK18_58

Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Cieľom organizácie je pomáhať hendikepovaným deťom, mládeži,
ich rodinám a školám, kde sa tieto deti vzdelávajú.

1 327,72 €

DK18_59

Centrum včasnej
intervencie n.o.

Pre každé dieťa
(v)čas

Centrum poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie pre rodiny
s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím
vo veku do 7 rokov, terénnou formou v domácom prostredí.

239,73 €

DK19_01

4Arts Therapy

Tanečno-pohybová
terapia

Združenie je zamerané na tanečno-pohybovú terapiu, ktorej
cieľom je integrácia mysle, tela a ducha. Okrem toho prináša
vzdelávacie semináre či umelecké workshopy.

166,98 €

DK19_02

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

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

806,63 €

DK19_03

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom
na prsty

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

256,97 €

DK19_04

Amnesty International

Prečítaj živú knižku
a búraj predsudky

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

64,80 €

DK19_05

Autistické centrum
Andreas

Pre rodičov bez
rodičov

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

761,54 €

DK19_07

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.

829,29 €

DK19_08

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Sokratov inštitút

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

634,80 €

DK19_09

Centrum MEMORY

Život spánom
Alzheimerom"

Špecializované zariadenie na pomoc pacientom
s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou.

395,71 €

DK19_10

Centrum Slniečko

Naordinujme hru
deťom bez lásky

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

173,97 €

DK19_12

Cesta von

Omama

Rozvoj potenciálu, vedomosti, zručnosti a postojov sociálne
odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby sa dokázali
vymaniť sa z generačnej chudoby.

22 479,68 €

DK19_13

Claudianum

Okná do sveta

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

1 444,32 €

DK19_14

ČERVENÝ NOS
Clowndoctors

Smiech nepozná vek

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie uznávané pre
svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve.
Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať
radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

107,94 €

DK19_15

Človek v ohrození

Známky pre lepšiu
budúcnosť

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

653,81 €

DK19_16

Depaul Slovensko

Raňajky a čistá
bielizeň pre ľudí
bez domova

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

1 705,74 €

DK19_17

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.

80,46 €

DK19_18

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.

91,20 €

542,60 €

Výročná správa 2019 | strana 133

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

DK19_19

Divé maky

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.

978,71 €

DK19_20

Dobrý pastier

Nemocnica
chudobných

Vybudovanie „nemocnice“, ktorá bude slúžiť najmä starým
a chorým ľuďom bez dostatočných prostriedkov na lekársku
a sociálnu starostlivosť.

923,04 €

DK19_21

DSS Integra

Hudba pre krajší svet
ľudí so zdravotným
znevýhodnením

Cieľom projektu je zakúpenie špeciálnych muzikoterapeutických
nástrojov, vďaka ktorým bude svet ľudí s ťažkým zdravotným
znevýhodnením o niečo krajší.

152,61 €

DK19_22

DSS – 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.

318,79 €

DK19_23

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť – SGI

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania
politikov

Demagog.SK pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov
v médiách, odhaľuje ich nepravdivé či zavádzajúce tvrdenia.

DK19_24

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.

16 289,76 €

DK19_25

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.

230,41 €

DK19_26

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.

36,22 €

DK19_27

kRaj

Včelia kRAJina

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

800,08 €

DK19_29

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.

183,95 €

DK19_30

Maják n.o.

Darujme hluchoslepým farebný život

Tvorba unikátnych obrazov a ich prezentácia širšej verejnosti
spolu s brožúrkami a diskusiou počas vernisáže. Cieľom je zvýšiť
povedomie spoločnosti o hluchoslepote.

69,47 €

DK19_31

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.

1 157,52 €

DK19_32

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.

34,93 €

DK19_33

Návrat

4 500 opustených
detí chce vyrastať
v rodine

Združenie Návrat dlhodobo pomáha deťom z detského domova
nachádzať adoptívne mamy a otcov, pestúnske rodiny alebo
zachraňuje rodiny v kríze.

951,21 €

DK19_34

NepocujuceDieta.sk

Sprievodca pre
rodičov nepočujúcich
detí

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

4 013,77 €

DK19_35

Nezábudka

Nezábudka

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

1 621,50 €

DK19_36

Od emócií k poznaniu
– EDUMA

Chceme viac
vnímavých škôl na
Slovensku

Vytvárame a rozvíjame inovatívne nástroje, ktoré pomáhajú
rôznym cieľovým skupinám prežiť a poznať potreby ľudí
s prekážkami v spoločnosti.

DK19_37

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.
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DK19_39

Proti prúdu, vydavateľ Nota bene

Nosiči batožín Nota
bene

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

607,05 €

DK19_40

Radostná práca

Radostná práca

Organizácia pracovných aktivít pre dobrovoľníkov v spolupráci
s rôznymi komunitami a vzdelávanie verejnosti o tradičných
spôsoboch pestovania.

379,69 €

DK19_42

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.

326,80 €

DK19_43

Spoločnosť priateľov
detí z det. domovov
Úsmev ako dar 2

DORKA bag – Taška,
ktorá má príbeh

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

791,25 €

DK19_45

Stopy snov

Cesta (k) samostatnosti

Cez svoje programy podporuje dospelých ľudí s mentálnym
znevýhodnením. V súčasnosti majú Stopy snov 3 línie – Divadlo,
Vzdelávanie a Osveta.

263,18 €

DK19_46

Ulita

Vyjdime z Ulity

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.

741,73 €

DK19_48

Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Integrácia zdravotne postihnutých v rôznych oblastiach – vzdelávanie, voľný čas, šport, zábava, pracovné uplatnenie
a zmiernenie ich sociálneho vylúčenia.

682,71 €

DK19_49

Vagus

Podajte ruku ľudom
bez domova na ich
ceste z ulice

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

DK19_50

VIA IURIS

Štrngám za zmenu

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

743,37 €

DK19_53

Združenie občanov
miest a obcí
Slovenska

Vzdelávanie k občianskym právam

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.

101,22 €

DK19_54

Výcviková škola pre
vodiace a asistenčné
psy

VodiaciPes.sk

Rekonštrukcia miestnosti, ktorá slúži pre výcvik asistenčných
psov pre ľudí s poruchou autistického spektra, telesným
a sluchovým postihnutím, diabetickým ochorením a pod.

291,46 €

DKN18_01

Denis Kučera

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Handbike

5 586,00 €

DKN18_02

Jakub Bekeš

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Monoski

2 764,29 €

DKN18_03

Karol Paliaš

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Bicykel

3 048,00 €

DKN18_04

Kristína Vozárová

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Stôl na stolný tenis.

31,35 €

778,90 €
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Martin Dait

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Bugina PGO BR-500

3 080,20 €

DKN18_06

Michal Sedlák

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Handbike

3 948,98 €

DKN18_07

Pavol Kuboško

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Hrací stôl showdown

1 752,00 €

DKN18_08

Radomír Pacák

Nezastaviteľní – pomoc znevýhodneným športovcom,
aby mohli aktívne
športovať

Handbike

3 948,98 €

DM18_04

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Mestské včely –
mestá pre opeľovače

Projektu zvýšil kvalitu verejných priestorov a podporil diverzitu
zelene, osadili sa interaktívne exponáty, uskutočnila sa konferencia a exkurzia do Brna.

2 100,00 €

DM18_18

Andrea Bilková

Liečba pre Lilianku

Vďaka podpore Lilianka absolvovala dvojtýždňovú intenzívnu
terapiu formou TheraSuit.

50,00 €

DM18_19

Veronika Miháliková

Pomoc pre Sofiu a
jej sluch

Vďaka projektu sa zakúpili náhradné diely na kochleárny
implantát.

50,00 €

DM18_20

Ivana Němcová

Terapie pre Ninku a
Šimona

Prostredníctvom cvičení sa zlepšil psychomotorický vývin u detí
a vďaka výživovým doplnkom sa vedia aj lepšie sústrediť.

50,00 €

DM18_21

Kristina Vašková

Liečba pre Alexika

Projekt zabezpečil rehabilitácie v centre, ktoré napomáhajú
k spevneniu chrbta u Alexa.

50,00 €

DM18_24

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Environmentálni
experti

Vďaka projektu absolvovali učitelia odborný kurz, na ktorom
získali zručnosti pre prácu so žiakmi na úrovni rovesníckeho
vzdelávania a odborné znalosti v environmentálnych témach.

DM19_01

Ema Elena Sedmáková

Rehabilitácia pre
Emu

Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné liečenie
v ADELI Medical Center v Piešťanoch, ktoré zlepšuje pohyblivosť
a kvalitu života zdravotne znevýhodnenej Emy.

DM19_02

Miroslava Ružová

Školné pre Mirka

Finančná pomoc pomohla slobodnej matke v ťažkej finančnej
situácii zaplatiť školné pre jej syna, ktorý trpí zdravotným
znevýhodnením.

500,00 €

DM19_03

Andrea Plachá

Rehabilitácie pre
Tomíčka

Tomáš absolvoval v rámci projektu rehabilitačný pobyt, ktorý mu
dopomohol k posilneniu svalovej skupiny.

500,00 €

DM19_04

Mária Adamcová

Liečba pre Lukáška

Projekt poskytol rehabilitáciu pre Lukáška. Zlepšilo sa tak
porozumenie hovoreného slova.

500,00 €

DM19_05

Karin Rollerová

Rehabilitácie pre
Karinku

Vďaka projektu bolo možné zabezpečiť rehabilitácie pre malú
Karinku, čo dopomohlo k zvýšeniu svalovej sily celého tela,
zlepšenie kondície, pohybovosti jednotlivých končatín.

500,00 €

DM19_06

Iveta Kaváčiková

Liečba pre Martinka

Projekt domohol k zlepšenie telesnej kondície Martinka prostredníctvom rehabilitačného pobytu.

500,00 €

DM19_07

Veronika Ďurinová

Rekondičný
pobyt v kúpeľoch pre
Veroniku

Grant bol použitý na rekondičný kúpeľný pobyt v Dudinciach,
ktorý Veronike, trpiacej viacerými diagnózami, veľmi pomohol.

500,00 €

DM19_08

Daniel Harman

Kúpa ortopedickej
matrace

Finančná pomoc bola využitá na kúpu ortopedického matraca,
ktorý výrazne zlepšil zdravotný stav chorého otca.

500,00 €

DKN18_05
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DM19_09

Petra Hrončeková

Terapia Play Wisely
pre Terezku

Financie projektu umožnili Terezke s viacerými diagnózami
absolvovať terapie Play Wisely v rozsahu 36 hodín.

450,00 €

DM19_10

Jana Kvasnová

TheraSuit – rehabilitácia pre Mateja

Absolvovanie dvojtýždennej rehabilitácie, vďaka ktorej došlo
k uvoľneniu svalového tonusu na dolných končatinách a zlepšeniu držania tela.

500,00 €

DM19_11

Mária Mifkovičová

Kúpa učebnej
pomôcky pre syna –
počítač

Vďaka finančnej podpore bol zakúpený počítať pre študenta SPSE,
nakoľko študuje informačné technológie a rodina je v ťažkej
finančnej situácii.

500,00 €

DM19_12

Lenka Srnanská

Väčšia samostatnosť

Lenke sa vďaka projektu podarilo vybudovať bezbariérový
priestor v kúpeľni, ktorý jej zabezpečil samostatnejší život.

500,00 €

DM19_13

Ing. Monika
Kubíniová

Rehabilitácia pre
Martina

Financie boli použité na rehabilitačné cvičenie pre posilnenie
chrbtového svalstva Martinka, ktorý je ležiaci.

500,00 €

DM19_14

Zuzana Pavljuk

Pomoc pre Nikolajka

Projekt pomohol Nikolajkovi k rýchlejšiemu zotaveniu prostredníctvom zabezpečenia doplnkov stravy a liekov.

500,00 €

DM19_15

SMILE n.o.

Letné stretnutie
Transplanťákov

Vďaka podpore bol zorganizovaný 3. ročník Letného stretnutia
Transplanťákov, ktorý bol zameraný na zvýšenie ich motivácie
využívať pohyb a zdravú stravu.

DM19_16

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Klíma nás spája

Vďaka podpore boli na 10 vybraných školách zrealizované
adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

DM19_17

Jana Sutnerová

Dioptricke okuliare

Vďaka podpore boli zakúpené dioptrické okuliare pre pani v
ťažkej životnej situácii.

DM19_18

Divé maky

Letná akadémia
2019

Vďaka grantu sa uskutočnila Letná akadémia Divých makov,
počas ktorej deti zo SZP pracovali na svojom umeleckom rozvoji,
a tiež na osobnostnom rozvoji a motivácii.

DM19_19

Zuzana Škulcová

Nadačný fond dm
drogerii markt v
Nadácií Pontis

Vďaka finančnej podpore bol zakúpený notebook pre študenta,
ktorý navštevuje prvý ročník elektrotechnickej strednej školy.

500,00 €

DM19_21

Zdenka Klinčáková

Klinčáková 2019

Projekt dopomohol k úhrade základných režijných nákladov
(cestovné, lieky).

500,00 €

DM19_22

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Klíma nás spája
pre obce

Prípravili sa podklady na realizáciu školení k projektu klimatických opatrení pre 25 vybraných obcí.

DZ_AXA19_01
(DZ2019/403)

Ján Motešický

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

300,00 €

DZ_AXA19_02
(DZ2019/412)

Karol Hensel

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

DZ_AXA19_03
(DZ2019/404)

Peter Szolcsányi

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

DZ_AXA19_04
(DZ2019/405)

Miroslava Matúšková

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

DZ_AXA19_05
(DZ2019/409)

Svetlana Hrouzková

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

200,00 €

DZ_AXA19_06
(DZ2019/406)

Daniel Jablonski

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

DZ_AXA19_08
(DZ2019/407)

Miriam Feretová

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

DZ_AXA19_09
(DZ2019/408)

Roman Gardlík

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

1 500,00 €

25 000,00 €

175,00 €

1 000,00 €

4 200,00 €
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DZ_AXA19_10
(DZ2019/410)

Eliška Kubíková

AXA/Inovátor 2019

Sebavzdelávanie školiteľa študentských projektov.

100,00 €

DZ_BLF19_01
(DZ2019/411)

Lesoochranárske
zoskupenie VLK

Lesy bez zásahov

Podpora bezzásahového územia lesov.

500,00 €

DZ_2019/400

Nadácia občianskej
spoločnosti – OSF

Fond investigatívnej
žurnalistiky

Podpora práce investigatívnych novinárov v ich práci a zviditeľňovanie výnimočných investigatívnych projektov a novinárov.

DZ_2019/427

ZŠ s MŠ Gorkého,
Trnava

Budúcnosť Inak

Stavebné úpravy triedy mimoškolského centra Trnava

EMB_IN19_02

Daniela Marušincová

Safe Sleep Set

Vďaka projektu mohli študentky rozbehnúť svoj prvý podnikateľský nápad – obliečku vankúša na cestovanie, pracovať na ňom
a zúčastniť sa finále programu Inoveum.

100,00 €

EMB_IN19_03

Zuzana Šefčíková

Blace

Vďaka projektu mali možnosť študentky rozbehnúť svoj prvý
podnikateľský nápad – opasok Blace, pracovať na ňom a zúčastniť
sa finále programu Inoveum v roku 2019.

100,00 €

EMB_IN19_04

Barbora Bajtošová

Nekonečná knižnica

Vďaka projektu mala študentka možnosť rozbehnúť svoj prvý
podnikateľský zámer. So svojím projektom sa zúčastnila finále
programu Inoveum v roku 2019.

100,00 €

EMB_IN19_05

Mária Miháliková

MiniVinci

Vďaka projektu mala študentka možnosť rozbehnúť svoj prvý
podnikateľský nápad – maliarsku sadu s kartičkami a návodmi,
pracovať na ňom a zúčastniť sa finále programu Inoveum
v roku 2019.

100,00 €

EMB_IN19_06

Marta Smyková

Eko-sáčky

Prostredníctvom projektu sa študentka strednej školy zlepšila
v podnikateľských zručnostiach a získala znalosti týkajúce sa
marketingu a reklamy. Vytvorený bol prototyp produktu.

100,00 €

EMB_IN19_07

Mária Miháliková

MiniVinci

Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil
v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce
sa marketingu a reklamy.

1 700,00 €

EMB_IN19_08

Zuzana Šefčíková

Blace

Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil
v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce
sa marketingu a reklamy.

2 500,00 €

EMB_IN19_09

Barbora Bajtošová

Nekonečná knižnica

Prostredníctvom projektu sa študentka strednej školy zlepšila
v podnikateľských zručnostiach a získala znalosti týkajúce
sa marketingu a reklamy, v ktorej oslovila 70 000 ľudí.

1 200,00 €

EMB_IN19_10

Michal Iždinský

BikeMI

Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil
v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce
sa marketingu a reklamy.

3 000,00 €

EMB_IN19_11

Daniela Marušincová

Safe Sleep Set

Prostredníctvom projektu sa študentka strednej školy zlepšila
v podnikateľských zručnostiach a získala znalosti týkajúce
sa marketingu a reklamy.

1 300,00 €

EMB_IN19_12

Zuzana Hricová

EsenCit

Prostredníctvom projektu sa študentka strednej školy zlepšila
v podnikateľských zručnostiach a získala znalosti týkajúce
sa marketingu a reklamy.

3 000,00 €

EMB_PP19_01

Uni2010, o.z.

iNOVEum

Program inšpiruje a vzdeláva k podnikavosti a následne
podporuje podnikateľské nápady stredoškolákov a vysokoškolákov v oblasti inovácií, technológií a výroby.

8 800,00 €

EMB_PP19_02

Krasokorčuliarsky
klub Spišská Nová
Ves

Krasokorčuliarsky
klub Spišská Nová
Ves

Prostriedky sa použili na prenájom ľadovej plochy, realizáciu
sústredení a zabezpečenie tréningových pomôcok.

5 500,00 €

EMB_PP19_03

GoStar, o.z.

Hviezdne líšky 2

Vďaka projektu sa uskutočnila analýza telesnej zdatnosti detí, čo
pomáha zacieliť tréningy na presné oblasti, v ktorých sa potrebujú zlepšiť a na zdokonalenie oblastí na lepšej úrovni.

5 500,00 €
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EMB18_005

Uni2010

Inoveum III

Občianske združenie UNI2010 realizovalo projekt Inoveum
už po tretíkrát. Projekt sa realizoval v 16 školách
a zapojilo sa doň 1 000 študentov.

FpTS16_05

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Eurofondy otvorene.
Vizualizácia a monitoring fondov EÚ

Vytvorený portál sústreďujúci sa špeciálne na vizualizáciu a
monitoring prerozdeľovania fondov EÚ. Súčasťou projektu je aj
oblasť vzdelávania a zapájania dobrovoľníkov.

FPTS18_01

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Politizácia miestnej
štátnej správy

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

FPTS18_06

Dobrý úradník

Úradníci 2.0

Dobrý úradník sa aktívne zapájal do odborných diskusiína
rôznych úrovniach. Boli zrealizované 4 webináre.

FPTS19_01

Slovensko.Digital

Red Flags 3.0

Slovensko Digital v projekte Red Flags 3 doplnilo špecializovanú
metodiku o kritériá na hodnotenie verejných obstarávaní. Bolo
hodnotených prvých 7 veľkých štátnych IT projektov.

15 600,00 €

FPTS19_02

Nadácia Zastavme
korupciu

zIndex.sk: Analýza
a hodnotenie zadávateľov verejných
zákaziek

Projekt sledoval dôležité prebiehajúce tendre a presadzoval
zmeny. Nastavil metodiku hodnotenia zadávateľov verejných
zákaziek Zindex, ktoré prispejú k posilneniu verejnej kontroly
hospodárenia štátu s verejnými zdrojmi.

13 969,80 €

FPTS19_03

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Moderná štátna
správa – profesionalizácia na miestnej
úrovni

Vďaka projektu SGI bola prostredníctvom plošného zberu primárnych a sekundárnych dát zmapovaná implementácia krokov
súvisiacich so zvyšovaním profesionality štátnych zamestnancov.

11 979,90 €

FPTS19_04

VIA IURIS

Pár krokov pre
právny štát

VIA IURIS vďaka grantu identifikovali slabé miesta a pripravili
konkrétne odborné riešenia, ktoré môžu otvoriť prokuratúru
verejnej kontrole, zvýšiť transparentnosť a kvalitu legislatívneho
procesu v parlamente a výberového procesu ústavných sudcov.

14 040,00 €

FPTSPP18_01

Aliancia Fair-play

18 spravodlivých –
voľba kandidátov na
Ústavný súd SR

Grant Aliancia Fair Play použila na monitoring voľby kandidátov
na Ústavný súd a sctilivenie verejnosti, aby prejavovala aktívny
záujem o túto kľúčovú tému.

5 000,00 €

G3.017_03

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Program rozvoja
charakteru a premena gymnázia C. S.
Lewisa na inkluzívnu
komunitu

Projekt bol venovaný skvalitneniu „Programu rozvoja charakteru“
a premene školy na inkluzívny priestor, ktorý víta rozmanitosť
a diverzitu.

1 000,00 €

G3.017_04

EDUin, o. p. s.

Generace 3.0

Vďaka projektu sa usporiadala Cena za inovácie vo vzdelávaní
Eduína – Generace 3.0, kde boli finančne ocenené 3 a zaradili sa
do akcelerátora.

4 652,30 €

G3.018_01

Slovenská debatná
asociácia

Rozvoj stredoškolského debatného
programu

Prínosom projektu bolo zväčšiť a skvalitniť debatné kluby, vzniklo
20 nových DK, dokončili sa aj metodické podklady pre SŠ DK.

2 000,00 €

G3.018_02

Indícia, n.o.

EDUpoint Bratislava

Vytvorenie edupointu, ktorý slúži na stretnutia, workshopy, prednášky, semináre zamerané na vzdelávanie a jeho zlepšovanie pre
učiteľov, lídrov vo vzdelávaní.

597,00 €

G3.018_02

Základná škola,
Dubová 1, Bratislava

Reflexia slobody
a zodpovednosti

Prínosom projektu boli nové praktické rámce do témy inkluzívneho vzdelávania, čo vyvolalo aj veľký záujem u učiteľov.

2 000,00 €

G3.018_04

Uni2010, o.z.

Rozbehni sa!
Academy

Rozvoj podnikateľských a obchodných zručností u študentov
stredných škôl. Podarilo sa vyškoliť 100 ambasádorov, ktorí prostredníctvom workshopov zasiahli viac ako 5 000 mladých ľudí.

2 000,00 €

G3.018_06

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy ŽIVICA

EDUpoint Zvolen
2018

Priestor umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní,
učiteľov, učiteliek, zástupcov MVO.

480,76 €

G3.019_01

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

Od práce k povolaniu

Cieľom je vytvárať podporu učiteľom, ktorí hľadajú, ako zlepšovať
svoju prácu.

5 400,00 €

11 800,00 €

800,00 €

1 696,00 €

366,50 €
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G3.019_02

Mesto Nitra

EDUpoint Nitra

Vďaka grantu sa vytvoril priestor, kde môže prebiehať rozvoj
učiteľov a pracovníkov s mládežou za účelom zvýšenia kvality
vzdelávania, ako aj workshopy o vzdelávaní aj pre verejnosť.

5 400,00 €

G3.019_03

Komunitné vzdelávanie Kalimba

EDUpoint Žilina

Vďaka grantu vznikol priestor pre stretávanie, inšpiráciu, naväzovanie kontaktov a posilňovanie zručností ľudí zo vzdelávania.

5 393,70 €

G3.019_04

Indícia n.o.

EDUpoint Bratislava
2019/20

Vďaka grantu sa poskytli odbornej i laickej verejnosti informácie,
podnety, nápady a indície tak, aby sa zlepšovali, a tým aj prispeli
k zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku.

5 400,00 €

G3.019_05

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Edupoint Zvolen
2019

Priestor, ktorý umožňuje pravidelné stretávanie sa lídrov vo
vzdelávaní, učiteľov, učiteliek, zástupcov MVO.

5 400,00 €

G3.019_06

Inštitút pre aktívne
občianstvo

Školy, ktoré menia
svet

Zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov spoločenskovedných predmetov a vedenie ZŠ a SŠ zameraný na ich
profesionálny rozvoj, rozvoj občianskych kompetencií žiakov
a posilňovanie demokratickej klímy v škole.

5 000,00 €

G3.019_07

Nadácia otvorenej
spoločnosti Bratislava
/ Open Society Foundation / NOS-OSF

Otvorené školy

Dobrovoľníci vo veku 16-20 rokov diskutujú s deťmi na ZŠ na
témy ako napr. ľudské práva, demokracia, fungovanie štátu
a tieto témy im priblížia vhodným jazykom a interaktívnym
spôsobom.

5 000,00 €

G3.019_08

The Duke of Edinburgh’s International
Award Slovensko, o.z.

Fundraising v DofE
a ďalší rast

Komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo
veku 14–24 r. šancu rozvinúť charakterové vlastnosti, naplniť
svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

5 000,00 €

G3.019_09

Junior Achievement
Slovensko

Ja a peniaze

Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných
pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti.

5 000,00 €

G3.019_10

Post Bellum SK

Dramatickou výchovou a poznaním
minulosti k lepšej
budúcnosti

Vzdelávanie žiakov, ale aj pedagógov, otváranie tém 20. storočia
prostredníctvom skutočných príbehov a zážitkov.

5 000,00 €

GEN18_01

Únia materských
centier

The Human Safety
Net – Učenie pre
život

Projekt pomáha vzdelávať Montessori metódou deti zo SZP
v období od 0 až 5 rokov v 6 materských centrách na Slovensku.

4 211,30 €

GEN19_01

Horská záchranná
služba

Aplikacia HZS 2.0

Vďaka podpore vzniká aj na Slovensku mobilná aplikácia, ktorá
umožní bezpečný pohyb v horách.

16 387,00 €

GEN20_01

Horská záchranná
služba

Aplikacia HZS 2.0

Vďaka podpore HZS pokračuje vo vývoji aplikácie pre bezpečný
pohyb na horách. Boli pridané rôzne prvky a aplikácia je
testovaná v beta verzii.

10 000,00 €

JC19_01

Nadácia pre deti
Slovenska

Život mladých pod
kontrolou

Projekt pomohol deťom a mladým dospelým v 10 Centrách pre
deti a rodinu a v 5 školách pre deti so zdravotným znevýhodnením pripraviť sa na štart do života.

38 000,00 €

JC19_02

Wings for Human

Výpomoc so srdcom

Vďaka projektu 14 študentov učilištia pre žiakov s intelektuálnym
znevýhodnením dostalo možnosť prakticky si vyskúšať profesie
v externom prostredí firmy.

2 000,00 €

JCM19_01

Archa, n. o.

Poviem ti to rukami

Nezisková organizácia Archa zrealizovala cielený program pre
mladých ľudí s mentálnym a telesným postihnutím, Downovým
syndrómom, autizmom na rozvoj spolupráce, rešpektu a zvládania nežiadúceho a agresívneho správania.

JCM19_02

OZ EDU Odborárska

Aktívne, zmysluplne,
múdro

Zreflektovali sa potreby marginalizovanej rómskej komunity
v Košiciach prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

1 792,50 €

JCM19_03

Občianske združenie
Úsmev na tvári

Pohľad do budúcnosti

Združenie zrealizovalo exkurziu do hlavného mesta pre 6 osôb
s mentálnym postihnutím, ktorí mali možnosť spoznať podobných
dospelých ľudí, ktorým sa podarilo zaradiť do pracovného
procesu.

1 535,20 €
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JCM19_04

Autis

Hipoterapia ako
spôsob liečenia
autistických detí

Organizácia Autis zabezpečila hipoterapiu pre 32 detí s autizmom
dvakrát do týždňa, v priebehu 5 mesiacov.

1 500,00 €

JCM19_05

Občianske združenie
MAGIKOS

Vzdelávaním k
úspechu

Združenie si vyškolilo 3 odborných pracovníkov pracujúcich
v téme Bazálna stimulácia, vďaka čomu sa skvalitnila ich každodenná práca s jednotlivcami s postihnutím.

1 000,00 €

JCM19_06

SRRZ-RZ pri Materskej
škole, Hlavná 117,
Gelnica

Spoločne v škôlke aj
popoludní

45 detí za mesiac sa v MŠ zúčastnilo 4 aktivít.Bez predsudkov
medzi seba prijali deti z menej podnetného prostredia.

1 000,00 €

JCM19_07

Kukučky

Prázdniny mimo
detský domov

Organizácia vďaka grantu poskytla 13 deťom z detského domova
možnosť stráviť spolu 16 týždňov v 9-tich dobrovoľníckych
rodinách v Bratislave alebo na výletoch po Slovensku.

1 650,00 €

JCM19_08

Zaujímam sa

Naštartujme podtatranský Recyklátor

Organizácia rozbehla kreatívne recyklovanie v regióne východných Tatier. Zrealizovala viac než 45 vzdelávacích podujatí
v regióne pre rôzne cieľové skupiny.

1 775,00 €

JCM19_09

„Nie sme sami“

3. letná tvorivá
dielňa

Organizácia zrealizovala 3. ročník letnej tvorivej dielne, počas
ktorej prebehlo 20 stretnutí s tématikou zameranou na tvorbu
a kreativitu.

1 500,00 €

JCM19_10

Združenie mladých
Rómov

Aktívne leto

Vďaka grantu mohlo Združenie mladých Rómov zorganizovať
Aktívne leto pre 30 detí a 10 rodičov, na 8 voľnočasových
aktivitách a 2 prednášky.

1 440,00 €

JCM19_11

Indícia n.o.

Emil v rómskej
školičke

Indícia n.o. implementovala na 50 rómskych školách krúžok
Informatika s Emilom.

1 753,00 €

JCM19_12

Cesta von

Projekt Omama –
lepšia budúcnosť pre
deti z vylúčených
komunít

Vďaka omame a jej mentorke má možnosť 140 detí a rodičov
z vylúčených komunít dostať lekciu týždenne v jemnej a hrubej
motorike, posilňujú sa rodičovské zručnosti, ktoré napomáhajú
k budovaniu citovej väzby a odbúravaniu toxického stresu detí.

2 000,00 €

JCM19_13

Nadácia DeDo –
Solidarita s deťmi
z detských domovov

Výpravy za
poznaním a hrou
alebo „Nech sa nám
netúlajú!“

20 detí za 2 letné mesiace mohli formou denného tábora zažiť
poznávacie výlety.

2 000,00 €

JCM19_14

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev
ako dar

Letom svetom

Vďaka podpore sa 33 mladých počas dvoch 6-dňových táborov
mohlo zúčastniť projektu Letom Svetom.

2 000,00 €

JCZGP18_03

Vladimir Kluka

Hope4us

Zlepšenie zdravotného stavu syna zamestnanca, podpora rodiny
v ťažkej situácii.

JCZGP18_04

Janka Šimovičová

Liečba pre Janku

Zlepšenie zdravotného stavu rodiny.

JCZGP18_05

Giovanni Conticello

Rehabilitation for
Giovanni

Vďaka podpore sa zlepšil zdravotný stav zamestnanca.

JCZGP18_06

Eva Szalayová

Zdravá životospráva
pri bezlaktózovej
diéte a osteoporóze

Matka zamestnankyne JCI podporu využila na nákup bezlaktózových produktov a na nákup liekov a vitamínových doplnkov pri
liečbe osteoporózy.

JCZGP19_01

Ivan Galbavý

Rehabilitácie

Vďaka podpore sa zamestnancovi zlepšil zdravotný stav.

399,00 €

JLR19_01

Základná škola,
Škultétyho 2326/11,
Topoľčany

Včely volajú o pomoc

Finančné prostriedky pomohli doplniť a zveľadiť exteriérovú
prírodovednú učebňu zameranú na včelárstvo a ekológiu.

700,00 €

JLR19_02

Karate klub TORASHIRO Nitra, o.z.

Športujme v zdravom prostredí

Rekonštrukcia podlahy v telocvični pre kvalitnejší a bezpečnejší
tréning, vrátane zakúpených športových pomôcok.

700,00 €

JLR19_03

ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Čarovná roklinka

Cieľom projektu bola revitalizácia školskej záhrady a vytvorenie
priestoru vhodného na vzdelávacie aktivity, predovšetkým na
prvom stupni ZŠ.

700,00 €

300,00 €
70,50 €
150,00 €

50,00 €
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JLR19_04

Záhrada

Láska k hláskam

Boli zakúpené pomôcky a knihy pre hodiny angličtiny pre skupiny
20 detí vo veku od 5 do 8 rokov.

700,00 €

JLR19_05

Občianske združenie
Dražovské SLNIEČKOVO

„EKOZÁHRADKA
v škôlke.“

V areáli boli vybudované vyvýšené záhony s kvetmi a bylinkami.

700,00 €

JLR19_06

Občianske združenie
INŠPIRÁCIA

Začíname od
maličkých

Zámerom projektu bolo doplnenie knižného fondu o atraktívne
knižné tituly, ktoré oslovili najmenších čitateľov.

700,00 €

JLR19_07

Obec Nová Ves nad
Žitavou

Športovisko pre
všetkých

S pomocou 20 dobrovoľníkov zábradlie okolo ihriska dostalo nový
náter, prebehla kompletná výmena dreva na veľkej tribúne
a vonkajší stolný tenis je k dispozícii verejnosti.

700,00 €

JLR19_08

Nitravia občianske
združenie

Popoludnie
v slovanskej osade

Združenie zorganizovalo Popoludnie v slovanskej osade, kde boli
predstavené nové projekty zo života Slovanov.

700,00 €

JLR19_09

Miestny odbor Matice
slovenskej LEHOTA

Spevník – Staršie
ľudové piesne
z Lehoty a blízkeho
okolia

Finančné prostriedky boli použité na vytlačenie 300 kusov
spevníka s textom piesní z okolia Lehoty.

JLR19_10

OZ FARBIČKY pri MŠ
Nedbalova 17

Malí technici

Deti, učitelia aj rodičia mali možnosť pracovať s novými, pútavými hračkami, ktoré mohli skladať podľa návodu alebo vlastnej
predstavivosti.

700,00 €

JLR19_11

Obec Nové Sady

Zachovanie a šírenie
kultúrnych tradícií
prostredníctvom
detského súboru
Pelikánik

Zakúpenie hlavových mikrofónov a krojových doplnkov. Projekt
prispel k udržateľnosti činnosti súboru a šíreniu kultúrnych tradícií.

700,00 €

JLR19_12

OZ Topoľčianske
Packy

Piknik pre chlpáčov

Na pikniku sa preberali problémy úmyselného množenia zvierat,
ako aj túlavých zvieratách a kastrácií. Z projektu sa zakúpili aj
konzervy pre psíkov a mačičky.

700,00 €

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.

100,00 €

JLRZGP18_02

Spoločnosť Zlatý vek
Nitra, o.z.

Zlaté ruky

Spoločnosť kúpila 3 terapeutické bábiky, ktoré sa využívajú
v rámci terapie u pacientov trpiacimi demenciou alebo psychickými poruchami.

100,00 €

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.

100,00 €

JLRZGP18_04

Mgr. Emília
Domanová

Raňajky v tráve

Na dobovej akcii sa zišlo asi 1 700 ľudí, ktorí strávili čas v okolí
Drážďovského kostolíka, v prírode, kde mali možnosť zažiť
hodnotný kultúrno-spoločenský zážitok.

100,00 €

JLRZGP18_06

Združenie STORM

Leto s CIRKUSom

Projekt zabezpečil atraktívny program pre komunitu na nitrianskom sídlisku Klokočina.

100,00 €

JLRZGP18_07

Spolok oživenej
histórie Milites
Nobiles

Dobový tábor

Spolok získal 2 repliky stredovekých stanov, 2 repliky dobových
políc, dobový drevený stôl, 3 dobové drevené lavice a 2 drevené
truhlice.

100,00 €

JLRZGP18_08

ŠK karate Kachi
Nitra, o.z.

Organizácia turnaja
karate pre deti
a mládež

Združenie organizovalo turnaj v karate pre deti a mládež
v kategóriách od 5 do 14 rokov.

100,00 €

JLRZGP18_09

Rodičovské združenie
pri Mš

Rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu
u detí v MŠ

Z projektu sa podporilo skrášlenie prostredia a vyvíjanie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu vybudovaním altánku
a priľahlej záhradky.

100,00 €
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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, skúmali prírodné prostredie hradu Hrušov v minulosti
a získali nové vedomosti a poznatky z oblasti druhového
určovania rastlín.

100,00 €

JLRZGP18_11

OZ Tenisová Akadémia Skalka

Tenisový festival
pohybu

Združenie organizovalo Tenisový festival pohybu. Do projektu
bolo zapojených viac ako 150 detí, integrované boli aj zdravotne
znevýhodnené deti.

100,00 €

JLRZGP18_12

Cuketa o.z.

záHRAda pod
čerešňou

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

100,00 €

LEN18_02

Spojená škola,
Komenského 25,
Pezinok

Škôlka

V rámci projektu sa zakúpili pomôcky na zlepšenie edukačného
procesu do špeciálnej materskej školy.

200,00 €

LEN19_01

Náruč – Pomoc
deťom v kríze

Rekonštrukcia
priestorov DKC Náruč
využívaných pre
výsluchy detských
obetí násilia

Vďaka podpore vznikla v DKC Náruč odhlučnená špecializovaná
miestnosť na realizáciu výsluchov detských obetí násilia v trestnom konaní využiteľná i ako terapeutická miestnosť.

1 731,37 €

LIDL19_01

Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR

Lepší spánok, menej
bolesti

Zakúpenie 9 ks polohovacích postelí Multicomfort G4 Mantovani.
Postele osobám s nervovosvalovými ochoreniami výrazne skvalitňujú spánok a ležanie a pomáhajú aj ich asistentom.

6 391,18 €

LIDLPP_18_15

41 nemocníc v SR

Set prístrojov pre
novorodenecké
oddelenia

Sety život udržujúcich prístrojov pre novorodenencké oddelenia
pre približne 5 500 novorodencov ročne, ktorí potrebujú bezprostredne po narodení medicínsku pomoc

LIDLPP18_01

Nadácia Televízie
Markíza

Od začiatku
v dobrých rukách

Prostredníctvom projektu sa pomohlo 41 rodinám. Išlo
o príspevky na zdravotnú starostlivosť o deti so zdravotným
znevýhodnením.

9 700,00 €

MBF19_01

Centrum rodiny,n.o

Tvoríme komunitu,
spájame generácie

50 detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré využívajú priestory
Centra rodiny si vďaka grantu skrášlili okolie a záhradu centra.

3 000,00 €

MBF19_010

Centrum rodiny, n.o.

Spájame generácie

Vďaka projektu sa v komunitnom centre podarilo spustiť nové
aktivity, a zároveň vybaviť centrum na vznik kurzov varenia, šitia a
terapeutických a vzdelávacích aktivít. Zorganizoval sa aj komunitný
výlet do Smoleníc a vybudovala sa zdravá cestička.

10 000,00 €

MBF19_02

Divadlo bez domova

AFA 19

Vďaka projektu 10 hercov so znevýhodnením zahralo predstavenie Krasojazdkyňa pre 54 odsúdených žien.

3 000,00 €

MBF19_03

Imobilio občianske
združenie

Fasáda komunitného
centra Imobilio

Vďaka podpore bola umožnené dokončenie časti fasády na
objekte Imobilio pre potreby kolaudácie centra, ktoré bude slúžiť
43 klientom so zdravotným znevýhodnením.

3 000,00 €

MBF19_04

Aliancia Fair-play, o.z.

Silnejší právny
štát a zlepšenie
transparentnosti

Vďaka podpore projektu bolo pripravených 5 mediálnych výstupov na tému boja proti anonymnému korporátnemu vlastníctvu.

2 000,00 €

MBF19_05

Nadácia otvorenej
spoločnosti,
Bratislava /Open
Society Foundation/
NOS – OSF

Fond investigatívnej
žurnalistiky

Organizácia druhej grantovej výzvy, v ktorej prišlo celkovo
12 projektov podporujúcich úroveň žurnalistiky, prístupu
k informáciám a tým znižovanie korupcie.

2 000,00 €

MBF19_06

Transparency International Slovensko

Hodnotenie transparentnosti štátnych
firiem

Vďaka podpore mohla organizácia pripraviť rebríček 48 štátnych
firiem a prispieť tak k informovanosti aktívnych občanov čerpajúcich informácie z portálu s hodnotením úrovne otvorenosti
verejných firiem.

2 074,62 €

MBF19_07

PRO VIDA

Buddy

Vyše 90 detí z Centier pre deti a rodiny dostalo vyškolených
96 dobrovoľníkov a 4 koordinátorky, ktoré im pomáhajú
s odchodom z domova.

7 000,00 €

402 192,00 €
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MBF19_08

OZ DOMOV – DÚHA

Pomoc pre KS DÚHA
a BŽD DÚHA 2019

Vďaka podpore pracovníkov BŽD DÚHA má ročne 25 matiek v ťažkej sociálnej situácii lepšiu podporu a krajšie podmienky na život.

5 000,00 €

MBF19_09

Cesta von

Omama

55 deťom z chudobnej osady vo veku 0-3 roky bola na 3
rodičovských kluboch a 800 individuálnych lekciách poskytnutá
raná intervencia.

7 000,00 €

MEDART19_001

Zoborský skrášľovací
spolok

MEDART 2019

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť priestor ruín
kostola a jeho okolia od náletových burín.

200,00 €

MO_PP19_01
(DZ2019/402)

Ústredná vojenská
nemocnica SNP
Ružomberok

Komplexné vybavenie kardiologickej
ambulancie

Cardiovit CS-200, Ergoselect 100P, DT-80 Plus, PC Lenovo
v530 AIO, APBM BR-102 Plus, MedilogAR EKG holter, softvér
a príslušenstvo

30 000,00 €

MO19_002

Nadácia ADELI

Pomoc pre Máriu
Sliviakovú

Neurorehabilitácia prostredníctvom Nadácie ADELI za účelom
zlepšenia zdravotnej situácie po nehode.

4 500,00 €

MO19_003

Futbalová
akadémia UNITED
Nededza-Kotrčiná
Lúčka-Gbeľany

Robíme futbal
srdcom

Futbalové brány rozmeru 5x2 m, vďaka ktorým bolo rozšírené
tréningové vybavenie klubu a zápasové nasadenie novej súťažnej
kategórie U13.

1 699,50 €

MO19_004

Základná škola s
materskou školou,
Rudinská 115,
Rudinská

Interaktívna tabuľa v
Materskej škole

Škola zakúpila interaktívnu tabuľu pre jednu triedu.

1 699,50 €

MO19_005

Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť
Višňové

Rekonštrukcia časti
podlahy v Kostole
sv. Michala v Turí

Farnosť Višňové vďaka grantu investovala do rekonštrukcie
podlahy v Kostole sv. Michala v Turí.

1 699,50 €

MO19_006

Žilinské Blatíčko o.z.

Žilinské Blatíčko

Organizácia amatérskeho prekážkového behu v Žilinskom
lesoparku.

1 699,50 €

MO19_007

Atletický klub Stará
Bystrica

Deti a šport

Financovanie cesty do Košíc na JBL Jump fest 2019, kde zverenkyňa vyhrala dvojboj, nákup reprezentačných tričiek
a zabezpečenie stravovania počas letného tábora.

1 699,50 €

MO19_008

ZŠ s MŠ, Ulica P.
Dobšinského 746/5,
Prievidza

Zelená škola – náučný chodník zameraný na regionálnu
a environmentálnu
výchovu

Grant bol použitý na materiál, výrobu schránok a prezentačného
miesta v rámci náučného chodníka.

1 699,50 €

MO19_009

Obec Stupné

Vybudovanie nového
detského ihriska
pre Materskú školu
Stupné

Z prostriedkov boli zakúpené moderné prvky detského ihriska:
prevažovacia hojdačka, domček, prechodný mostík, ktoré boli
umiestnené v areáli materskej školy.

1 699,50 €

MO19_01

BALNEA CLUSTER
DUDINCE, Združenie
cestovného ruchu

Revitalizácia areálu
Smaragd – Rehabilitačný chodník

Pomocou grantu sa vybudovalo pre verejnosť chodník slúžiaci
k posilneniu pohybového aparátu i ako vhodný doplnok
k rehabilitácii v pokojnom prostredí.

9 000,00 €

MO19_010

Obec Martinček

Športovo-oddychová
zóna Martinček

Obec zabezpečila vybudovanie altánku v športovo-oddychovej
zóne obce pre obyvateľov, návštevníkov a turistov.

1 699,50 €

MO19_011

TJ Tatran Krásno
nad Kysucou

Aktivitou k rozvoju
zdravia

Vďaka grantu sa zorganizoval futbalový turnaj, zabezpečilo
sa skvalitnenie podmienok handikepovanej mládeže, ich
bezprostredné začlenenie do kolektívu zdravých detí a trávenie
voľného času s využitím moderného športového areálu.

1 697,80 €

MO19_012

HOKEJBALOVÝ KLUB
HBC POVAŽSKÁ
BYSTRICA

Podpora športu detí,
mládeže

Hokejový klub použil finančné prostriedky na nákup hokejovej
výstroje, pomohol deťom kvalitne sa pripraviť na zápasy.

1 699,50 €

MO19_013

Obec Fačkov

Výmena svietidiel v
areáli pri kostole vo
Fačkove

Obec Fačkov opravila katastrofálny stav svietidiel pri kostole
sv. Mikuláša.

1 699,50 €
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MO19_014

Filmový klub Bytča

Festival Hviezdne
noci Bytča

Organizácia festivalu Hviezdne noci Bytča. V priebehu 4 dní sa
uskutočnilo 102 podujatí a workshopov, 4 umelecké výstavy,
3 umelecké objekty/inštalácie a site specific performance.

1 699,50 €

MO19_015

FK Prípravka Rudina

Šport pre deti

Do týždňového kempu sa prihlásilo 70 detí z celého okolia
Dolných Kysúc. Prostriedky z grantu boli použité na dresy, lopty
a súpravy pre deti, ktoré ostali v tréningovom procese v Rudine.
Pribudlo 10 nových hráčov.

1 699,50 €

MO19_016

FC Juventus Žilina

BAVÍME SA
FUTBALOM „Každý si
zaslúži svoju loptu“

FC Juventus Žilina z prostriedkov zakúpil lopty.

1 699,50 €

MO19_017

Základná škola,
Námestie mladosti
1, Žilina

Malí záhradkári

Škola z grantu, pomocou žiakov, dobrovoľníkov z rodičov
a zamestnancov, zmenila nevyužitú trávnatú plochu záhrady
na vyvýšené záhony pre úžitkové i okrasné rastliny.

1 694,40 €

MO19_018

Centrum pre deti
a rodiny, Necpaly

Zlepšujeme život
deťom v profesionálnych rodinách

Centrum zorganizovalo spoznávací výlet v okolí Tatier a Slovenského Raja pre deti z detského domova.

1 523,27 €

MO19_019

ZŠ s MŠ LIESEK, Staničná 324, Liesek

Malí bádatelia

Grant prispel ku skvalitneniu prírodovedného vzdelávania. Pre
žiakov sa kúpili nové pieskoviská, sady na tvorenie do piesku,
pomôcky na prírodovedné vzdelávanie, lupy, mikroskopy
a detektor kovov.

1 692,70 €

MO19_020

Obec Krasňany, FS
DÚHA Krasňany

Divadelné a skúšobné priestory pre
kultúrne účely

FS DÚHA Krasňany vytvoril pre obec divadelné a skúšobné
priestory a pomohol skvalitniť kultúrnu a pohybovú vzdelávaciu
činnosť pre deti a mládež folklórneho súboru v obci Krasňany.

1 699,50 €

MO19_021

Obec Predmier

Prehliadka
dychových hudieb
venovaná kapelníkovi Jozefovi Bajzovi

Krojové oblečenie pomôže k lepšiemu zviditeľneniu dychových
hudieb a vyzdvihne folklór. Nové mikrofóny pomôžu k zlepšeniu
ozvučenia.

1 613,30 €

MO19_022

OZ Lackovci

40 rokov spolu

Združenie vytvorilo prezentačné materiály, bulletin z archívnych
fotografií a dokumentov a pamätné CD z dvoch dávnych nahrávok zboru. Taktiež zakúpilo kvalitný klavír s príslušenstvom, ktorý
bude slúžiť ďalšie roky.

1 699,50 €

MO19_023

OŠK NEDEDZA

Podpora a rozvoj
mládeže OŠK Nededza

Moderné a inovatívne tréningové pomôcky, ktoré posúvajú vpred
hráčov aj trénerov. Zároveň sa zakúpili teplákové súpravy.

1 699,50 €

MO19_024

Stajňa„Per aspera ad
astra“ Žilina-Porubka,
o.z.

Jazdiareň

Vďaka grantu bolo možné vybudovať jazdiareň, ktorá slúži na
výcvik a hipoterapiu. Prostriedky boli použité na prácu bagrom,
kúpu kremičitého piesku a geotextílie.

1 699,50 €

MO19_025

Turčianske šachové
centrum Martin

Učíme sa hrať šach

Vďaka projektu sa deti rôznych vekových kategórií učili
podrobne poznať pravidlá formou vyučovania a prednášania so
záverečnými skúškami. Absolventi získali oficiálne zaradenie
medzi rozhodcov.

1 699,50 €

MO19_026

Občianske združenie
Asanka klub

Športom k rozvoju
detí

Kúpa súborového oblečenia pre jednu vekovú kategóriu.

1 699,50 €

MO19_027

Telovýchovná jednota
Višňové

Pomáhame komunite 2019

TJ Višňové zakúpilo pre mladšie ročníky mladých futbalistov
4 malé skladacie bránky s rozmermi 105x60 cm.

1 648,50 €

MO19_028

Kysucká kultúra
a šport

Integrácia detí zo sociálne slabších rodín
formou športu

Materiálne vybavenie a športové pomôcky pre deti z horšie
situovaných rodín.

1 699,50 €

MO19_029

Športový klub
Valčianska dolina

Nákup športového
náradia pre deti
a mládež

Športový klub nakúpil športové náradie na zimný a letný tréning
pre deti, ktoré prispelo k zlepšeniu ich podmienok na trénovanie,
ich výsledkov a motivácie.

1 699,50 €

MO19_030

Obec Povina

Hasičská súťaž

Obec Povina organizovala hasičskú súťaž, ktorej sa zúčastnili
družstvá detí i dospelých v rámci celého okresu.

1 657,00 €
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MO19_031

Materská škola,
ul.Hurbanova, Bytča

Beh rodičov a detí

3. ročník športového podujatia „BEH RODIČOV A DETÍ“.

1 699,50 €

MO19_032

CSS Lúč

Super prázdniny

Deti sa zúčastnili troch výletov mimo sociálneho zariadenia,
počas ktorých navštívili aquaparky, kontaktnú ZOO a motýliu
záhradu. Tiež navštívili výstavu lega, kde mali možnosť stavať
obrázky. Niekoľko detí sa naučilo plávať.

1 699,50 €

MO19_033

Základná škola
s materskou školou,
J.V.Dolinského 2,
Martin

Učíme moderne

Cez grant bol zakúpený interaktívny set a samostatná interaktívna tabuľa, ktoré žiaci I. stupňa využívajú v rámci hodín
matematiky s využitím napr. interaktívnych programov Hejného
matematiky, žiaci II. stupňa v rámci hodín slovenského jazyka
a dejepisu.

1 699,50 €

MO19_034

Základná organizácia
slovenského zväzu
včelárov Kysucké
Nové Mesto

Tvorba komunitnej
včelnice

Pomocou grantu sa podarilo zrekonštruovať miestnosť bývalej
vodárne na území komunitnej včelnice v Povine. Cieľom bolo
vybudovať prednáškovú miestnosť slúžiacu na odborné prednášky a záujmové krúžky pre ZŠ v oblasti včelárstva, bylinkárstva
a rezbárstva.

1 699,50 €

MO19_035

NsP Považská
Bystrica

Kúpa mobilných
novorodeneckých
postieľok

4 nové mobilné postieľky pre novorodencov a ich matky
v rekonvalescencií po pôrode cisárskym rezom.

1 699,50 €

MO19_036

OZ AKURAD

V zdravom tele
zdravý duch

Cieľom projektu bolo vybudovať v obci Kunerad posilovňu,
aby mohli všetci, hlavne mladí ľudia, športovať a cvičiť
i v nepriaznivom počasí.

1 699,50 €

MO19_037

Lovec – Kysucký
lukostrelecký klub

Športom k rozvíjaniu
mládeže

Lukostrelecký klub zakúpil 3D terče zvierat v životnej veľkosti.
Zámer bol pritiahnuť hlavne detských športovcov.

1 698,60 €

MO19_038

TJ JEDNOTA Bánová,
o.z.

Lopty a brány za
víťazstvami

Z grantu sa zakúpili športové pomôcky, deti sa zlepšili v základných loptových zručnostiach a technike.

1 699,50 €

MO19_039

TJ Nižná – Cykloklub
pri TJ Nižná

Cyklotrasy pre
všetkých

Vďaka projektu sa podarilo vybudovať napojenie na existujúcu
cyklotrasu vedúcu popri brehu rieky Oravy, a tým aj zviditeľniť
možnosti cykloturistiky na Orave poukázaním na prepojenie
cyklotrás.

1 699,50 €

MO19_040

Fakultná nemocnica
s poliklinikou Žilina

Nová tvár pre
žilinskú gynekológiu
a pôrodnicu

Vďaka novému vybaveniu oddelenia gynekológie a pôrodníctva
novými dekoračnými prvkami dostali izby príjemnejší a ľudskejší
nádych a tvár. Prostredie doplnilo spolu 30 nových obrazov
a 15 stoličiek.

1 696,10 €

MO19_041

Centrum včasnej
intervencie Žilina,n.o.

Snoezelen miestnosť
pre všetkých členov
rodiny

Z grantu sa zakúpili pomôcky na polohovanie a stimuláciu vývinu
dieťaťa so zdravotným znevýhodnením v Snoezelen miestnosti.

1 699,50 €

MO19_042

ŠK DUKLA ŽILINA

Projekt 22

Grant prispel k vybudovaniu sprchy a WC v lodenici, tie zabezpečujú slušné a príjemné prostredie spĺňajúce základné potreby.

1 699,50 €

MO19_043

AMARENA-VIŠŇA

Sústredenie
speváckeho zboru
Višňové+Turie

Výsledkom projektu bolo zdokonalenie speváckych zručností
členov zboru, budovanie vzťahov pri tvorbe spoločnej piesne,
plánovanie akcií a napredovanie v zručnostiach a vedomostiach
v hudbe.

1 699,50 €

MO19_044

Športový klub
Gbeľany

Bavíme sa futbalom

Športový klub zakúpil vybavenie pre skvalitnenie tréningového
procesu. Rozšíril sa aj počet detí, ktoré môžu v klube hrať futbal.

1 699,50 €

MO19_045

Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Fačkov

Výmena okien na
Farskom úrade

Na budove Farského úradu vo Fačkove prebehla výmena starých
drevených okien za plastové okná.

1 699,50 €

MO19_046

Pro Žilina

V zdravom tele
zdravý duch

Združenie PRO Žilina použilo prostriedky na nákup dvoch
cyklotrenažérov, ktoré priamo či nepriamo majú vplyv na upevnenie zdravia, utuženie priateľstva, ale aj zdravej rivality.

1 699,50 €

MO19_047

Občianske združenie
Emendate

Podpora futbalu
a detí v Kotrčinej
Lúčke, Nededzi
a Gbeľanoch

Moderné tréningové futbalové pomôcky, ktoré denne prispievajú
ku kvalitnému tréningovému procesu mladých hráčov od 5 do
15 rokov.

1 699,50 €
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MO19_048

Mládežnícky
basketbalový klub
Victoria Žilina

VICTORIA CUP 2019

Záujmom klubu je oživiť tradíciu konania medzinárodného basketbalového turnaja pre mládež s účasťou kvalitných družstiev
zo strednej Európy.

MO19_049

Obec Varín

Hasičské športové
družstvo – PLAMEŇ

Obec zrenovovala požiarnu striekačku, aby bolo možné trénovať
a zúčastniť sa na hasičských aktivitách aj deťom do 15 rokov.

1 699,50 €

MO19_050

Obec Jablonové

Altánok pre deti
Materskej školy
v Jablonovom

Obec Jablonové z grantu vybudovala altánok, ktorý vhodným
spôsobom dopĺňa sústavu hracích prvkov detského ihriska
materskej školy.

1 699,50 €

MO19_051

Real Kysucké Nové
Mesto, o.z.

Futsal U20 a U17

Projekt bol zameraný na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia
a jeho dostupnosti väčšiemu počtu hráčov. Vďaka tomu mohli
mužstvá trénovať na požadovanej úrovni a absolvovať celoslovenské súťaže organizované zväzom.

1 699,50 €

MTR18_03

Cultura o.z.

FOOD FEST v parku
Trenčianske Teplice

Projekt zabezpečil kompletne kompostovateľný a pre životné
prostredie nezávadný jednorazový riad pre 6 000 návštevníkov
gastro podujatia Food Fest v Trenčianskych Tepliciach.

433,09 €

MTR18_05

Cultura o.z.

Zero waste v gastronómii a domácnosti

Projektom sa nám podarilo edukovať a zvýšiť povedomie o téme
Zero Waste. Diskutovali sme na tému udržateľnosti a zodpovednom nakladaní s potravinovým odpadom.

706,00 €

MTR19_01

Bratislavská arcidiecézna charita

Potravinová zbierka
Metro

Vďaka grantu sa zorganizovalo 6 zbierok medzi ľuďmi nakupujúcimi v Metre a vyzbieralo sa 3,37 ton potravín.

3 730,00 €

MTR19_02

X-KEMP o.z.

Less Waste Run 2019

V rámci behu sa podarilo zredukovať množstvo odpadu, a tak
okrem skvelého pocitu z účasti na preteku si so sebou bežci
odnášali aj pocit, že sa aktívne zapojili do ochrany prírody.

2 359,50 €

MTR19_03

Kremnické vrchy

Slovenská
Zoolympiáda 2019

Projekt úspešne zvýšil záujem detí, žiakov a študentov
slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne
povedomie.

210,35 €

MTR19_04

Do pohody, o.z.

Triedenie hrou

V rámci projektu bola pripravená a zrealizovaná edukačná
textová hra „Waste Impact“. Bola zverejnená pred festivalom ako
súčasť eko-sekcie festivalu Pohoda. Hra obsahuje 25 otázok, pri
ktorých sa má hráč rozhodnúť ako vytriediť odpad.

2 000,00 €

MTR19_05

Cultura o.z.

FOOD FEST v parku

Počas trvania festivalu prispel projekt k zvýšeniu povedomia
u 6 000 návštevníkov o forme spracovania odpadu, a tak
o znížení zaťaženia životného prostredia.

3 296,10 €

MTR19_06

CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA

Climate Conference
Slovakia

Takmer 600 ľudí sa spojilo na konferencii v boji proti zmene
klímy. Počas 8 workshopov odzneli témy na zvýšenie povedomia
o zmene klímy, zníženie spotreby zdrojov, energie a materiálov,
nové vedomosti a znalosti.

439,15 €

MTR19_07

Slovenská asociácia
pre kritickú psychológiu

TEDxUniverzitaKomenskeho 2019

Počas podujatia odznelo 18 vystúpení rečníkov, ktorí ponúkli
zaujímavé myšlienky. Vypočulo si ich 200 účastníkov.

593,95 €

MTR19_08

Maltézska pomoc
Slovensko

Stánok s charitatívnym punčom

V stánku s charitatívnym punčom sa zapojilo do pomoci 80
ľudí. Denne dostalo jedlo a teplý nápoj bezplatne cca 30 ľudí.
Aktivita poukázala tiež na zero waste koncept a nevytváranie
nadmerného odpadu.

MTR19_10

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev
ako dar

Anjelská kapustnica

Výťažok z Anjelskej kapustnice bude použitý na priamu pomoc
ohrozeným rodinám v núdzi a zakúpenie akútnych a nevyhnutných potrieb pre tieto rodiny.

NFCA_PP19_01
(DZ2019/401)

Nemocnica Zvolen,
a.s.

Endoskopické
prístroje

Artroskopická pumpa pre nemocnicu (Shaver a pumpa FMS VUE)

10 000,00 €

NFCA19_01

Združenie Slatinka

Náučný chodník údolím rieky Slatina

Vďaka grantu sa podarilo vyznačiť časť chodníka, doplniť smerovníky, mostíky cez potoky a odstrániť skládku odpadu.

1 850,00 €

960,00 €

3 745,98 €

633,50 €
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NFCA19_02

ŠKP Banská Bystrica

Biatlon

Športový klub zorganizoval športové sústredenie pre mladé
talenty, aby si zvýšili fyzickú kondíciu a psychickú odolnosť
a dosahovali lepšie výsledky v biatlone.

3 000,00 €

NFCA19_03

ON-POINT

Kordícky Extrém

Bežecké preteky pre hobby športovcov a nadšencov. Vďaka
projektu sa mohlo zúčastniť 1 000 hobby bežcov.

1 000,00 €

NFCA19_04

Výskumné centrum
pre financie a
politiku

Oranžová obálka

Výskumné centrum pre financie a politiku zaviedlo platformu
„Oranžová obálka“ v oblasti doplnkového sporenia na dôchodok
a vzdelávania.

4 000,00 €

NFCA19_06

Viatoris

Krúžok orientačných
športov

Projekt pomohol zakúpiť športový materiál pre Krúžok orientačných športov vo Zvolene.

2 500,00 €

NFCA19_07

Mesto Zvolen

Polopodzemné kontajnery vo Zvolene

Finančné prostriedky boli použité na osadenie a inštaláciu polopodzemných kontajnerov na separovaný a komunálny odpad.

12 000,00 €

NFCA19_08

Crazy WoMenActive
Planet

Beh na Pustý hrad

Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou sa podarilo zrealizovať
v zlepšenej kvalite vzhľadom na základné a rozšírené aspekty
organizácie športového podujatia.

2 500,00 €

NFCA19_09

HKM Zvolen – mládež
o. z.

Splň si svoj sen

Vznikla nová Skills&Drills zóna zo špeciálnej plastovej podlahy,
streleckých dosiek, podložiek pre nácvik a imitáciu korčuľovania
s množstvom pomôcok ako prihrávače, plastový obranca a puky.

5 000,00 €

NFCA19_10

SVETIELKO NÁDEJE

Možme ísť aj von

Cieľom projektu bolo zakúpenie prenosného kyslíkového koncentrátora, ktorý umožňuje deťom pri jeho používaní pobyt vonku na
čerstvom vzduchu.

1 250,00 €

NFCA19_11

Stredná odborná
škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika,
Krupina

Učíme sa slávnostné
stolovanie

Realizáciou projektu sa prispelo hlavne k podpore odborného
vzdelávania pre učebný odbor kuchár – cukrár, ale aj pre študijný
odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka v Krupine.

1 500,00 €

NFCA19_12

CoWorking Banská
Bystrica

TEDxUMB 2019

V rámci tretieho ročníka podujatia TEDxUMB odzneli zvučné mená
a inšpiratívne príbehy z oblasti vzdelávania, kultúry, športu, vedy,
inovácií i biznisu.

620,00 €

NFCA19_13

Občianske združenie
DELTA Banská
Bystrica, o.z.

Denný detský letný
tábor Športíkovo

Počas 8 týždňov sa konal denný tábor, ktorý sa venoval deťom vo
veku od 4 do 12 rokov.

1 500,00 €

NFCA19_14

Športový klub Continental Zvolen

Beh na Pustý hrad

Cieľom projektu bolo naplánovať a realizovať športovo-spoločenské podujatie „Beh na Pustý hrad“ v meste Zvolen.

1 500,00 €

NM19_001

SRRZ – RZ pri
Základnej škole
s materskou školou,
Osloboditeľov,
Červeník

Rekonštrukcia vonkajších drevenných
komponentov

Vďaka grantu dobrovoľníci ponatierali derevné preliezky, vyčistili
kvetinové záhony a obnovili komponenty drevených preliezok.

60,00 €

NM19_003

Domov dôchodcov
a domov sociálnych
služieb Senium

Sme tu s vami!

Dobrovoľníci zrevitalizovali záhradu a vyčistili priestory DD a DSS.

120,00 €

NM19_004

LA-VI-NA

Komunitné centrum
pre deti v Záriečí

Dobrovoľníci natreli altánok, vybrúsili podkrovie pod strechou,
odvodnili stavbu a natreli miestnosť.

60,00 €

NM19_005

Baseballový klub
Angels Trnava

Nový športový
Angels areál

Vybudovalo sa 120 m nového oplotenia, vysadilo sa 1 800 ks
trvaliek a vyčistil sa areál od buriny a odpadkov.

230,00 €

NM19_006

Centrum rodiny, n.o.

Oddych pre každého

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať záhradu (vrátane
3 pieskovísk, schodov, novej výsadby...), ktorá slúži všetkým
generáciám, ktoré v rodinnom centre trávia svoj čas.

300,00 €

NM19_007

OZ Zámoček

Zrevitalizujme si
naše detské ihrisko
a vyčistime priestory
škôlky

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať zeleň na
detskom ihrisku, okopať záhradu, pohrabať okolité zelené plochy,
vyplieť bylinkovú záhradu, vyčistiť priestor a umyť okná.

120,00 €
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NM19_008

Združenie Rady
rodičov, Nejedlého 8,
Bratislava

Orbis Pictus na
stenách

Dobrovoľníci skrášlili školu namaľovaním obrázkov
na steny a venovali svoj čas aj žiakom školy.

450,00 €

NM19_009

ZŠ Gessayova 2, Bratislava – Petržalka

Poďme spolu skákať

Dobrovoľníkom sa podarilo osadiť lavičky, smetné koše a urobiť
aj náter oplotenia. Okrem toho aj pomaľovať veselé obrazce na
chodník.

230,00 €

NM19_010

Gymnázium A.
Vrábla, Mierová 5,
Levice

Naše mesto 2019

Upravil sa školský dvor, osadilo sa až 11 lavičiek a upravil sa
chodník a park. Deti tak majú príjemnejšie miesto, kde môžu
tráviť čas.

NM19_011

Nadácia Krajina
harmónie

Zdravo a veselo

Vymaľovali sa klubové priestory a vstupné chodby, natrel sa plot,
opravila sa bránička, vymenilo sa WC, upravila sa skalka, založila
sa bylinková záhrada a pokosil sa trávnik.

120,00 €

NM19_012

Zoborský skrášľovací
spolok

Naše mesto 2019

Upravil sa areál Zoborského kláštora, predovšetkým tzv.
Rákocziho altánok a Zážitková expozícia, ktoré sú umiestnené
v lesoparku.

120,00 €

NM19_013

Cyklokoalícia

Viac Cyklokuchyne!

Vyzbieralo sa množstvo odpadkov v okolí Cyklokuchyne a na
blízkom nábreží. Podarilo sa reorganizovať dielňu, umyť kontajner
a opraviť 5 bicyklov.

140,00 €

NM19_014

INEX Slovakia – občianske združenie

Dobrovoľníci pre ZŠ
Lachova

Dobrovoľníkom sa podarilo upratať sklad a aj vonkajší areál ZŠ
Lachova. Okrem toho namaľovať aj 100 m plota.

130,00 €

NM19_015

Priatelia Quo Vadis

UpratQuo a iné
QVaktivity

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo upratať a roztriediť komunitnú
knižnicu.

60,00 €

NM19_016

Občianske združenie
Brána do života

Rozkvitnutá záhrada

Dobrovoľníci pripravili na leto dve veľké záhrady, pokosili trávnik,
ostrihali kríky, vytrhali burinu a vysadili kvety. Priložený veľkokapacitný kontajner sa úplne naplnil.

80,00 €

NM19_017

Prima n.o.

Farebná Prima

Vďaka grantu sa podarilo zakúpiť farby a premaľovať stenu v
domove sociálnych služieb.

60,00 €

NM19_018

SRRZ – RZ pri Materskej škole, Šustekova
33, Bratislava –
Petržalka

Škôlka plná zábavy

Natrelo sa 200 m plota, hracie prvky, odstránili sa graffity na
fasáde MŠ a namaľovali sa kvetináče.

230,00 €

NM19_019

Združenie na
záchranu stredov.
arch. dedičstva
nitrianskeho kraja –
LEUSTACH

Záhady hradu Hrušov

Za pomoci dobrovoľníkov sa podarilo pripraviť hrad Hrušov na
letnú obnovu, čo sprispelo aj k udržiavaniu a zachovávaniu tejto
pamiatky.

120,00 €

NM19_021

I Klub

Vŕby

Dobrovoľníci pomohli vybudovať kamenný chodníček k bylinkovej
záhrade, vysadiť okrasné skalničky, vyčistiť breh potoka a vyčistiť
od buriny.

120,00 €

NM19_022

Domov sociálnych
služieb pre deti a
rehab. stredisko Rosa

Pre krajšie dni

Zrevitalizovala sa záhrada a vytvorila sa nová oddychová
rastlinná zóna.

450,00 €

NM19_023

Centrum sociálnych
služieb STRANÍK

Straník, obnovme si
altánok

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo natrieť altánok,
vysadiť okrasné rastliny a kvety.

120,00 €

NM19_024

Strom života

Čistenie Malého
Dunaja 2019

Vďaka grantu sa prenajali lode a vyzbieralo sa tak z Malého
Dunaja približne 7 metrov kubického odpadu.

580,00 €

NM19_025

HESTIA n.o., ŠZ, ZS
a ADOS

Naše Mesto

Podarilo sa upratať interiér aj zrevitalizovať záhradu.

110,00 €

NM19_026

Občianske združenie
svätého Jozefa

Aktivita pre HPE

Spoločný výlet dobrovoľníkov so seniormi a ďalšími klientami
DSS/ZPS Rača do lesa.

120,00 €

NM19_027

INEX Slovakia

Deň pre DSS Integra

Zrevitovala sa záhrada a umyli sa okná v DSS Integra. Dobrovoľníci pomohli aj pri organizácii športových aktivít pre 30
klientov DSS.

450,00 €

60,00 €
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NM19_028

DEŤOM n.f.

Dobudovanie a
revitalizácia učebnej
a odpočinkovej zóny

Zrevitalizovali sa chodníky, vyrobili sa vyvýšené záhony a upravili
sa externé priestory ZŠ.

450,00 €

NM19_029

Združenie Slatinka

Mestský park Lanice

Pokosilo a pohrabalo sa okolie prírodného jazera a tiež vyčistilo
okolie pôvodného koryta Hrona od inváznych druhov rastlín.

450,00 €

NM19_030

MŠ Budovateľská 8,
Prešov

Hmyzí hotel

Podarilo sa vyrobiť hmyzí hotel, aby mohli deti pozorovať hmyz.
Okrem toho sa vysadili kríky a popínavé rastliny.

120,00 €

NM19_031

Gymnastické centrum
Bratislava

Zdravšie prostredie v
gymnastickej hale

Dobrovoľníci vypratali a vyčistili molitánovú jamu gymnastickej
haly, vyčistili aj okolie a umyli okná haly.

100,00 €

NM19_032

OZ Stará jedáleň

Komunitné centrum
(nielen) pre mládež

Podarilo sa upratať vnútorné priestory, umyť okná a zrevitalizovať
záhradku.

110,00 €

NM19_033

Mestská časť
Bratislava – Devínska
Nová Ves

Nové farby pre
Devínsku

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo
natrieť 2 ploty a drevené ihrisko.

450,00 €

NM19_034

Mesto Prievidza

Náučný chodník

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo osadiť 25 malých a 6 veľkých
informačných tabúľ v mestskom parku v Prievidzi.

120,00 €

NM19_035

AUTIS

Aby nám bolo
teplúčko

Vytvorili sa príjemnejšie podmienky na pobyt a prácu v autistickom centre pre deti, ale aj pre zamestnancov. Podarilo sa im
pripraviť dostatok dreva na celý rok, upravili a pokosili trávnik.

120,00 €

NM19_036

INEX Slovakia

Dobrovoľníci pre MŠ
Haanova

Obnovilo sa množstvo herných prvkov
na ihrisku a zrevitalizovala sa záhrada.

230,00 €

NM19_038

Sloboda zvierat

Náš útulok vo vašom
meste

Umyli sa okná, upratali sa miestnosti, umylo sa 300 misiek,
upratalo sa 100 pelíškov a vyvenčilo 20 psíkov.

114,60 €

NM19_039

Stredisko sociálnej
pomoci mesta Košice

Skrášlenie prostredia
dvoch záhradných
átrií a vstupnej časti
strediska sociálnej
pomoci

Upravili sa priestory dvoch átrií Strediska pomoci.

118,80 €

NM19_040

Základná škola,
Nevädzová 2,
Bratislava

REVITALIZÁCIA PLOTU

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa
podarilo natrieť celý plot okolo ZŠ.

120,00 €

NM19_041

SRRZ – RZ pri
Materskej škole
Damborského 3,
Bratislava

Vymaľujme si naše
Damborkovo

Podarilo sa vymaľovať chodbu vo vnútorných
priestoroch MŠ a upraviť areál ihriska.

120,00 €

NM19_042

Vieme to lepšie

Čistenie lesíka na
Východnej ulici

Vyzbieralo sa 40 vriec odpadkov z lesíka na
Východnej ulici a z okolia cesty na celej Východnej ulici.

230,00 €

NM19_043

OZ Spoznávame svet
a Slovensko

„Jedlý les – strom
za učiteľa, krík za
žiaka“ pre deti
navštevujúce ZŠ
s MŠ v Rybníku

Vďaka usilovnej práci dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť pieskovisko materskej školy a upraviť aj záhradný sad.

NM19_044

Spolu sme Prievidza

Opravy a úpravy
budúcej Galérie
Jabloň

Podarilo sa vybúrať niekoľko priečok v bývalých učebniach
a odstrániť odpadový stavebný materiál, čím sa priestor
pripravil pre Galériu Jabloň.

120,00 €

NM19_045

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Čisto a pekne aj
v 2019!

Podarilo sa umyť všetky okná a dvere a tiež vymaľovať priestory,
ktoré slúžia nevidiacim klientom pri nácviku sebaobslužných
činností.

120,00 €

NM19_046

Občianske združenie
Hrad Čeklís

Odkrývanie hradu
Čeklís

Odstránila sa burina, náletová zeleň a previezla sa hlina. Naložili
sa kamene pre budúce murovanie vonkajšieho múru.

120,00 €

NM19_047

Mestská časť
Bratislava Ružinov

Brigáda v rôznych
lokalitách našej
mestskej časti

Dobrovoľníci pomohli vyčistiť, namaľovať a skrášliť verejný
priestor MČ Ružinov.

450,00 €
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NM19_048

Rodičovské združenie
pri ZŠ Tlmače,
Školská 9, Tlmače

Zveľadenie exteriéru
a interiéru ZŠ Tlmače

Počas konania aktivity sa vďaka práci dobrovoľníkov sa podarilo
porýľovať 80 m2 neupraveného areálu, vyčistiť 100 m2 chodníkov
vrátane parkoviska, vyčistiť 4 m2 pieskoviska, upraviť 50 m2
antukového ihriska a vysadiť 50 ks rastlín.

120,00 €

NM19_049

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

Pekná záhrada 2019

Vďaka dobrovoľníkom došlo k skrášleniu záhrady, čím sa vytvorilo
príjemné prostredie pre relax a odpočinok klientov.

230,00 €

NM19_050

Miestny úrad Bratislava – Petržalka

Dobrovoľnícko-environmentálne aktivity
v Petržalke

Natrelo sa 21 lavičiek v Sade Janka Kráľa, betónové časti detského ihriska na Tematínskej, natrelo sa zábradlie na cyklotrase
a vyzbieral sa odpad vo viacerých častiach MČ.

230,00 €

NM19_051

DSS Andreas

Naše mesto pre DSS
ANDREAS

Vďaka grantu sa podarilo umyť okná a upratať všetky izby.

120,00 €

NM19_052

Základná umelecká
škola Jána AlbrechtaTopoľčianska 15,
Bratislava

Upratovanie školského dvora

Vďaka dobrovoľníkom sa vyčistila a zrevitalizovala sa záhrada
školy a vymaľovali sa múriky.

100,00 €

NM19_053

Autistické centrum
Andreas

Dobrovoľníci pre
centrum ANDREAS

Dobrovoľníci pomohli s uprataním vnútorných I vonkajších skladov, vymaľovali niekoľko miestností a upravili veľkú záhradu.

425,00 €

NM19_054

Mestská časť Bratislava – Devín

Čistý Devín

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo upraviť
verejné priestranstvo pri vstupe na hrad Devín.

120,00 €

NM19_055

Základná škola Kežmarská 30, Košice

Natrieme to spolu :-)

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vymaľovať 100 m oplotenia
okolo ZŠ a tiež garážové brány.

60,00 €

NM19_056

Imobilio občianske
združenie

Exterierové úpravy
Imobilia

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo odstrániť betónový
nálev a vytvoriť plot pri čele budovy.

450,00 €

NM19_057

Združenie priateľov
a príbuzných Radosť

Skrášlime si Radosť

Zveladili sa priestory Rehabilitačného strediska,
v ktorom sa klienti teraz cítia oveľa lepšie.

NM19_058

Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska KS Košice

Za krajšie stredisko

Umyli sa okná, upratali sa kancelárie a spoločné priestory. Okrem
toho sa podarilo očistiť a natrieť podporné piliére,
aby sa zabránilo korózii.

120,00 €

NM19_059

Michalovský domov
seniorov

Spoločne ku krajším
zážitkom

Dobrovoľníkom sa podarilo zrealizovať viacero aktivít, ktoré
prispeli k utuženiu sociálnych vzťahov a k prepájaniu komunít.

230,00 €

NM19_060

Stredisko sociálnych
služieb Petržalka

Krásna záhrada

Dobrovoľníci pomohli zrevitalizovať záhrady,
položiť dlažbu a vytvoriť základy pre osadenie lavičiek.

120,00 €

NM19_061

Harmónia – Zps,
Dss a útulok, org.
jednotka: Útulok,
Hviezdoslavova 56,
Žilina

Kvety oživia náš
útulok

Podarilo sa vysadiť kvety a skrášliť budovu útulku v Žiline.

120,00 €

NM19_063

Združenie na záchranu hradu Revište

Firemné dobrovoľníctvo na hrade
Revište 2019

Pokročilo sa v archeologických výkopoch na hornom hrade,
znížil sa sutinový zával pri cisterne, odstránila sa náletová zeleň,
vyzbierali sa padnuté kamene pod hradom a vykopala sa jamu
pre vloženie bleskozvodu.

450,00 €

NM19_065

Bratislavske Regionálne Ochranárske
Združenie

Ochrana orchideí v
Pečnianskom lese

Rozšíril sa vzácny lesostepný biotop. Orezali sa náletové kríky,
vyčistila sa plocha od sena po kosbe a pripravili sa plochy na
kosenie.

119,00 €

NM19_066

SVETIELKO NÁDEJE

Výživa je dôležitá

Dobrovoľníci pripravili a označili logom Svetielka nádeje
predmety do balíčka prvého kontaktu – uteráky, perá,
magnetky, hrnčeky.

NM19_067

DOM SENIOROV
Tatranská Štrba, n.o.

Dobrovoľníctvo
v DOME SENIOROV

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť vonkajšie priestory
domu seniorov a tiež zapojiť seniorov a dobrovoľníkov do spoločnej aktivity – výroby mydielok.

60,00 €

60,00 €

230,00 €
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NM19_068

GAUDEAMUS – ZKR

Úprava areálu,
natieranie v interiéri,
opekačka

Vyčistil sa areál zariadenia a natreli sa sokle na chodbe.
Okrem toho sa podarilo zrealizovať aj spoločnú opekačku.

120,00 €

NM19_070

Mesto Trnava

Naše Mesto v Trnave

Dobrovoľníci spríjemnili deň seniorom, deťom v nemocníci aj
psom v útulku. Okrem toho sa na viacerých miestach v meste
namaľoval mobiliár, vyzbierali sa odpadky a vytrhala sa burina.

230,00 €

NM19_071

Občianske združenie
Why Not?

Vráťme Filiálke
dôstojnosť

Dobrovoľníci vyzbierali odpadky od budovy bývalej železničnej
stanice až po križovatku koľajníc s Jarošovou ulicou.

440,00 €

NM19_072

Rodinné centrum
Prešporkovo

Čistenie a upratovanie

Upratal a zrevitalizoval sa exteriér aj interiér centra.

230,00 €

NM19_073

Wings for Human o.z.

Wings for HELPFest
2019

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo pripraviť priestor
v okolí hradu Devín pred benefičnou akciou Helpfest 2019.

418,35 €

NM19_074

Združenie na záchranu stredovekého
architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH

Hrad Hrušov 2019 –
záchranné
a prípravné práce

Vďaka dobrovoľníkom sa pripravili kamene na budúce murárske
práce na hrade Hrušov. Dobrovoľníci pomohli aj pri triedení
archeologických nálezov.

60,00 €

NM19_075

DSSaZPS Hrnčiarska
37

Krajšie prostredie

Zrevitalizovala sa záhrada okolo DSS i v detašovanom pracovisku.
Vďaka projektu sa zapojili do práce s dobrovoľníkmi aj klienti
zariadenia.

230,00 €

NM19_076

Casa Slovensko n.o.

Skrášľenie prostredia
pre domov seniorov

Vďaka poskytnutému grantu a dobrovoľníkom sa podarilo poumývať všetky presklené plochy v interiéri zariadenia.

120,00 €

NM19_077

Združenie rodičov
Materskej školy
Švantnerova 1,
Bratislava

Naše mesto 2019

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vymaľovať časť oplotenia školského areálu a tiež odstrániť burinu z chodníkov.

440,00 €

NM19_078

Občianske združenie
Komenský

Úprava workoutového ihriska

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo upraviť terén
workoutového ihriska a osadiť bezpečné gumové rohože, kruhovú lavičku, zasadiť nový strom a namaľovať plot areálu školy.

120,00 €

NM19_079

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,
Bratislava

Hronská

Zrenovovala sa fasáda školy, vstupná brána a oplotenie.
Tiež aj drevená podlaha a schodisko.

120,00 €

NM19_081

DC Ihrisko Včielka o.z.

Čistejšie Ihrisko

Vyčistil sa altánok, pohrabala sa tráva, ostrihali sa náletové kríky,
živé ploty, upratal sa interiér a umyli sa fitlopty, okná aj hračky.

120,00 €

NM19_082

Slovenská humanitná
rada

Spoločne za lepší
život utečencov

Podarilo sa skrášliť utečenecký tábor, opravil sa plot, r
ozšírila sa záhradka a vysadili sa nové kvety.

NM19_083

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Hrad Hričov 2019

Vďaka grantu sa podarilo zakúpiť akumulátorovú vibračnú brúsku,
čo dobrovoľníkom výrazne uľahčilo údržbu drevených tabúľ náučného chodníka a tiež olej na údržbu dreveného schodiska.

230,00 €

NM19_084

Základná škola Kežmarská 28, Košice

Úprava školského
areálu

Namaľovalo sa oplotenie školy, natrelo sa pódium, volejbalové
ihrisko, zrevitalizovala sa zeleň a očistil sa areál od náletových
stromčekov.

230,00 €

NM19_086

Spojená škola
Mudroňova 1 Nitra

Veselá záhrada

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo očistiť a namaľovať školský plot
a vytvoriť pocitový chodníček.

230,00 €

NM19_087

Základná škola
Turnianska 10,
Bratislava

Krajšia škola – lepšia
škola

Podarilo sa vypratať odpad, zrevitalizovať zeleň, natrieť plot
pri bazéne, natrieť futbalové bránky a vymaľovať chodbu.

450,00 €

NM19_088

Mesto Prievidza

CVČ – miesto kde
to žije

Podarilo sa natrieť 50 m plota v okolí centra voľného času
a vyčistil sa areál. Vyžínačkou sa odstránili náletové kríky
a pripravili sa k odvozu.

120,00 €

NM19_089

CANIS CENTER EDDY
SLOVAKIA

Ťažko na cvičisku,
ľahko v teréne

Upravila sa veľká časť výcvikových prekážok, pokosil sa areál,
vytrhala sa burina popri plote areálu a spravil sa postrek proti
burine.

120,00 €
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NM19_090

Domov dôchodcov,
Pažítková 2,
Bratislava

Deň s dobrovoľníkmi

Dobrovoľníkom sa podarilo zorganizovať prechádzku na zmrzlinu
so seniormi, zahrať sa spoločenské hry. Okrem toho sa podarilo
skrášliť park v areáli zariadenia.

140,00 €

NM19_091

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Naša krajšia Karlova
Ves 2019

Dobrovoľníci pomohli až na 16-tich aktivítách pre MČ Karlová
Ves. Aktivity boli zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných
priestorov určených na relax a aktívny oddych.

650,00 €

NM19_092

ZŠ Borodáčova 2,
Bratislava

Revitalizácia zelene
v areáli ZŠ

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vysadiť okrasné rastliny a vytvoriť priestor, ktorý bude skrášľovať celé okolie školy.

200,00 €

NM19_093

Ulita

Bezpečne a hravo

Vytvorilo sa bezpečné a čistejšie prostredie pre deti a mládež,
ktoré žijú alebo trávia čas na sídlisku Kopčany.

120,00 €

NM19_094

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko Bratislava –
Mamateyova

Reštart mládežnickych ihrísk

Podarilo sa vymaľovať časť plota a prístrešku,
vyčistila a pripravila sa plocha na vonkajšie hry.

449,00 €

NM19_095

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Linzbothova 18

Rande v škôlke

Skrášlil sa školský dvor vďaka vymaľovaným
hracím prvkom a podarilo sa zrevitalizovať záhradu.

450,00 €

NM19_096

„Bradačikovia“
Bradáčova 4, o.z.

Krajší dvor pre
škôlkárov

Projekt bol zameraný na maľovanie
plota okolo MŠ v dĺžke 50 metrov.

120,00 €

NM19_097

OZ Felix Bratislava

Pred plotom,
za plotom

Práca dobrovoľníkov prispela k rekonštrukcii objektu bývalej MŠ,
čo pomôže zabrániť chátraniu a väčšej bezpečnosti pre komunitu.

420,00 €

NM19_098

Liečebno-výchovné
sanatórium

Skrášlime a vyčistime si okolie v LVS

Dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať areál zariadenia, zhotoviť eko-kompostér, vymaľovať chodby a schodiská, čo prispeje k
spokojnosti detí v zariadení.

450,00 €

NM19_100

Spoločnosť Downovho syndrómu na
Slovensku

Stretnime sa v
Mini ZOO

Zorganizoval sa vstup do MiniZOO na
Devíne pre sociálne znevýhodnené rodiny.

120,00 €

NM19_101

Živé námestie –
Lokálna správa

Živé námestie

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo očistiť od tagov
a posprejovaných nápisov Námestie SNP a Kamenné námestie.

450,00 €

NM19_102

Základná škola,
Karloveská 61,
Bratislava

Šatne v novom šate

Dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť náter mreží a vytvoriť tak
zo školských šatní útulnejší a farebnejší priestor, ktorý žiakov
pozitívne naladí.

120,00 €

NM19_103

Múzeum mesta
Bratislavy

Dobrovoľnícke práce
na hrade Devín
a v Antickej Gerulate
v Rusovciach – čistenie areálov národných kultúrnych
pamiatok

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zatraktívniť areály
dvoch významných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave –
na Hrade Devín a na Antickej Gerulate v Rusovciach.

550,00 €

NM19_104

Základná škola s
materskou školou
Brodňanská 110

Oplotenie školskej
minifarmy a úprava
podlahy v bicykliarni

Pripravili sa dosky na oplotenie školskej
minifarmy a postavilo sa ohradenie pre budúce zvieratá.

300,00 €

NM19_105

KASPIAN

Farebne pre deti

Umyli sa všetky okná na budove komunitného centra.
Natrelo sa ihrisko a prekryli sa tak vulgárne graffity.

230,00 €

NM19_106

Spojená škola Svätej
Rodiny, Gercenova
10, Bratislava

Skrášlime náš
školský areál

Namaľovalo sa viac ako 140 m plota a množstvo ďalšieho
zariadenia v areáli Spojenej školy Svätej Rodiny.

230,00 €

NM19_107

MŠ Óvoda, Ulica 29.
augusta 6, Bratislava

Naše mesto 2019

Dobrovoľníkom sa podarilo natrieť detské lavičky na dvore MŠ,
okrúhly stôl, detský vláčik a preliezky.

60,00 €

NM19_108

Bratislavská arcidiecézna charita

Spojme ruky
v Sklade solidarity

Dobrovoľníkom sa podarilo vytriediť veci, vymaľovať miestnosti,
poumývať okná a podlahy. Skrášlil sa aj exteriér, konkrétne
umývaním stien od grafitov, vytrhaním buriny na terase.

60,00 €
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NM19_109

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím
v Spišskej Novej Vsi

Keramické a kvetinové šantenie

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vysadiť kvety a vyrobiť dekoratívne predmety z modelárskej hliny pre klientov DSS.

NM19_110

Klub rýchlostnej
kanoistiky Vinohrady

Naše mesto

Pokosila sa časť brehu medzi lodenicami, ostrihal sa živý plot
v areáli na Botanickej č. 9, natrel sa hangár, altánok, zábradlie,
rímsy a upratal sa aj areál.

230,00 €

NM19_111

SVETIELKO POMOCI
n.o.

Upratovanie centra
sprevádzania rodín v
Košiciach

V záhrade sa upravila skalka, umylo sa až 22 okien, kompletne
sa povysávalo a vyčistilo Centrum pomoci rodinám.

60,00 €

NM19_112

Mesto Partizánske

Za krajšie mesto
Partizánske

Podarilo sa obnoviť náter oplotenia zdravotného strediska.

230,00 €

NM19_113

Miestny úrad Bratislava – Čunovo

Naše Čunovo –
krásne Čunovo

Podarilo sa ponatierať železné oplotenie na futbalovom ihrisku
pre deti, zrevitalizovala sa zeleň v centrálnej časti Čunova
a vyčistil sa aj lesný chodníček.

450,00 €

NM19_114

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Krajšia Dúbravka

Dobrovoľníci oživovali priestory dvoch
detských ihrísk a cvičiska pre psov.

450,00 €

NM19_115

Strom života

Skrášlime si záhradu

Zrevitalizovala sa školská záhrada na Radvanskej ulici v Banskej
Bystrici prostredníctvom doplnenia rastlín, revitalizáciou drobných záhradných prvkov a vymaľovaním steny.

230,00 €

NM19_116

Mesto Hlohovec

Obnova zábradlí
spoločnými silami

Obnovili sa 4 zábradlia v Hlohovci. Nadviazalo sa na aktivity
mesta a snahu renovovať a farebne zjednotiť všetky zábradlia.

230,00 €

NM19_117

OZ DOMOV – DÚHA

Pomoc KS DÚHA
a BŽD DÚHA 2019

Vymaľovali sa vnútorné priestory, upratalo sa, poumývali sa
okná, ostrihali sa stromy a kríky, vyčistila sa záhrada, natreli sa
záhradné komponenty, vyčistil sa čalunený nábytok a natiahla sa
aj tieniaca tkanina.

450,00 €

NM19_118

Žijeme TAK

Poď si s nami opekať

Dobrovoľníci spríjemnili deň mladým dospelým ľudom s mentálnym znevýhodnením spoločnou grilovačkou s dobrovoľníkmi.

60,00 €

NM19_119

Materské centrum
Pastierik

Senzo – senzi
Pastierik

Upratali a očistili sa všetky hračky sa podarilo sa ich vydezinfikovať. V oddychovej miestnosti sa realizovala nová maľovka a časť
miestnosti sa zrevitalizovala a prerobila na nový účel.

230,00 €

NM19_120

Materské centrum
Mamina

Pre krajší výhľad

Dobrovoľníci vytriedili hračky, upratali
priestory a umyli okná v celom materskom centre.

NM19_121

Rodinné centrum
Klbko

Klbko ihrisko

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť ihrisko, namaľovať
kovovú časť plota, zábradlie a mrežu pri vstupe. Zo starých
pneumetík sa vyrobili dekorácie a autodráha pre deti.

120,00 €

NM19_122

N.O. SUN RISE Dom
pre seniorov

Výťah

Dobrovoľníci zobrali seniorov na zmrzlinu a spoločný čas strávili
rozhovormi. Neskôr spoločne vystrihovali farebnú dekoráciu do
výťahu.

120,00 €

NM19_123

Prírodovedecká
fakulta Univerzity
Komenského
v Bratislave

Kľúčová dierka
komunitnej záhrady

Postavili sa tri vertikály pre pestovanie paradajok. Prestaval
sa aj hmyzí hotel, vybudoval sa vyvýšený záhon a natrel sa
aj drevený chodník.

NM19_124

Rákociho cesta

Štyri prešovské
hrady 2019

Dobrovoľníci pomohli pri obnove štyroch hradov v okolí
Prešova – Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad.

450,00 €

NM19_125

Centrum pre deti
a rodiny Nové Mesto
nad Váhom

Vítame jar

Dobrovoľníkom sa podarilo prispieť
k úprave exteriéru Centra pre deti a rodiny.

120,00 €

NM19_126

Domov sociálnych
služieb pre deti
a dospelých Sibírka

Dobrodružstvo
na Dunaji

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo zrealizovať
výlet so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi z DSS Sibírka.
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NM19_127

Združenie rodičov pri
Základnej škole na
Bernolákovej ul. č. 16
v Košiciach

Naša škola krajšou

Natrelo sa oplotenie školskej záhrady
a zhotovili sa 4 vyvýšené záhony pre žiakov.

60,00 €

NM19_128

Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Opekačka
pre klientov

Vďaka pomoci dobrovoľníkov sa podarilo
zrealizovať opekačku pre klientov DSS.

60,00 €

NM19_129

Mesto Hurbanovo

Rozžiarme deťom
ihrisko

Vyčistilo sa detské ihrisko a ponatierali sa lavičky.
Okrem toho aj vyzbierali a odniesli odpadky v okolí.

120,00 €

NM19_130

Iniciatíva rodičov
Lamača o.z.

Na kráľovskom
hrade

Vyrobili sa rekvizity pre plánovanú akciu „noc v škôlke“pre deti.

120,00 €

NM19_131

MČ Bratislava –
Lamač

Čisté ulice aj v
starom Lamači

Dobrovoľníci čistili ulice v starom Lamači od odpadkov, zvyšku
posypového materiálu po zimnej údržbe a odstráňovali náletové
buriny pri obrubníkoch.

120,00 €

NM19_132

OZ „Zelená deťom“

Revitalizácia záhrady
v materskej škole

Dobrovoľníci zrenovovali lavičky, obrúsili a namaľovali
preliezky, upravili záhon ruží a vsadili obrubník.

230,00 €

NM19_133

RAFAEL dom n.o.

Opekačka pri jazere

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrealizovať spoločnú
opekačku a zapojiť tak klientov zariadenia do širšej komunity.

116,00 €

NM19_134

Združenie rodičov
a priateľov detí
Šíravka, Šíravská 8,
Bratislava

Veselá škôlka

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo
obnoviť časť oplotenia školy.

230,00 €

NM19_135

Základná škola s
materskou školou
Riazanská 75

Sklad lehátok

Dobrovoľníci vymaľovali miestnosť určenú na skladovanie ležadiel,
čím sa zlepšili hygienické a estetické podmienky.

60,00 €

NM19_136

Rodičovské združenie
Borkáčik, Bohrova 1,
Bratislava

Skrášlime škôlku!

Podarilo sa osadiť police z paliet na pestovanie drobných rastlín.
Do nových hrantíkov sa posadili jahody a priestor tak môže ešte
lepšie plniť účely Enviroučebne.

120,00 €

NM19_137

Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská
10, Bratislava

Poďme na to!

Namaľoval sa plot, drevené ihrisko, okná na
domčeku, športovisko a upravila sa aj celá záhrada.

450,00 €

NM19_138

ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Dlhá 78, Nitra

Farebná škola

Dobrovoľníci namaľovali 150 m plota okolo ZŠ a MŠ Sv. Gorazda.

120,00 €

NM19_139

Obchodná akadémia,Bolečkova
2, Nitra

Pomoc pri údržbe
priestorov školy

Vymaľovala sa spoločenská miestnosť, upratali a umyli sa okná.

60,00 €

NM19_140

Detský fond Slovenskej republiky

Maľovanie a upratovanie v Detskom
fonde

Skrášlili a vyčistili sa vnútorné priestory, kde deti,
mladí ľudia a rodiny radi trávia svoj čas.

120,00 €

NM19_141

Občianske združenie
Borská 4

Farbená škôlka

Podarilo sa namaľovať obrázky na steny, vytvorilo sa petangové
ihrisko a vyrobili aj osadili sa lezecké steny. Upravili sa aj stojany
na detské bicykle.

450,00 €

NM19_142

ZRPD Púpava, občianske združenie

Čisto vnútri, čisto
vonku

Vďaka grantu a vlastným dobrovoľníkom sa podarilo upraviť
školský dvor – vyupratoval sa celý dvor, upravila sa záhradka,
políčka a domček s odrážadlami.

NM19_143

Mestské lesy v
Bratislave

Clean up Bratislava
City Forests 2019

Od odpadkov sa vyčistilo viacero lokalít a namaľovali sa drevené
prvky v oddychových zónach Metských lesov.

400,00 €

NM19_144

SRRZ – RZ pri MŠ Lachova 31, Bratislava

Maľujem, maľuješ,
maľujeme :-)

Dvor sa vymaľoval pestrými farbami a novými kresbami,
čo prispelo k estetickejšiemu prostrediu MŠ.

450,00 €

NM19_145

Academia Istropolitana Nova

Svätojurský skanzen

Dobrovoľníci vykonali pravidelnú údržbu Svätojurského náučného
chodníka – prírodnej časti a pomohli budovaniu vinohradníckeho
skanzenu ako súčasti náučného chodníka.

230,00 €

60,00 €
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NM19_146

Základná škola,
Kulíškova 8, 821 08
Bratislava

Revitalizácia
školského areálu

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo namaľovať
oplotenie a zrevitalizovať náučný chodník.

120,00 €

NM19_147

Mestská časť
Bratislava – Rača

Rozvíjame našu
komunitu

Namaľovali sa preliezky MŠ, osadil sa plot v amfiteátri, vysadili
sa rastliny na Detvianskej, vyzbierali sa odpadky pred vstupom
do lesa a vyčistila sa autobusová zastávka.

450,00 €

NM19_148

Banskobystrický
okrášľovací spolok

Upratovanie
v parčíku na Karlove

Dobrovoľníkom sa podarilo v parčíku Na Karlove pokosiť trávu,
pohrabať, odpratať staré lístie, namaľovať paletové lavičky,
upratať okolie kontajnerov a rozmiestniť zeminu.

93,00 €

NM19_149

Základná škola s
materskou školou,
Komenského 587/15,
Poprad

Meníme staré za
nové

Podarilo sa vymaľovať plot a dvere do posilňovne, odmontovali
sa plexisklá za striedačkami v telocvični a pripravili sa schody
na nalepenie fólií.

450,00 €

NM19_150

EnviroFuture

Maľujme spolu

Ošmirgľoval a čiastočne sa natrel plot
detského ihriska na sídlisku.

NM19_151

Levický okrášľovací
spolok

Obnova historickej
promenády 2

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať
historickú promenádu v Leviciach.

120,00 €

NM19_152

Rodinné centrum
Dlháčik

Šumné priestory
a šumné ihrisko
pre Štuplíkov

Vyčistili sa všetky hračky, opravili sa mnohé veci a upravila sa
bylinková záhrada, vďaka čomu je teraz rodinné centrum krajšie
a bezpečnejšie.

230,00 €

NM19_153

Obnova Slovenskej
Zeme

Naše mesto a
zrúcanina sv. Heleny
2019

Nakúpili sa pomôcky na prácu pri obnove
kultúrnej pamiatky, kostola sv. Heleny v Stránskom.

120,00 €

NM19_154

O.z. Kultur

Čistý priestor

Vďaka grantu a dobrovoľníkom vznikol vyčistený a vyrovnaný
priestor, ktorý bude využitý na ďalšie činnosti.

50,00 €

NM19_155

Rodičovské združenie
pri MŠ Zupkova 37,
04022 Košice

Farebná škôlka

Podarilo sa vymaľovať oba prístrešky, šesť zábradlí
na detských terasách a školské ihrisko s preliezkami.

60,00 €

NM19_156

Odborné učilište

Krajšia a čistejšia
škola

Dobrovoľníci sa venovali základnej údržbe počítatačov
v škole a školskom internáte. Okrem toho aj umyli okná.

450,00 €

NM19_157

Slovenská rada rod.
združení – RZ pri
MŠ Karadžičova 51,
Bratislava

Skrášlime škôlku V

Zrevitalizovali sa vonkajšie aj vnútorné
priestory školského dvora.

230,00 €

NM19_158

Základná škola
s materskou školou
sv. Uršule, Nedbalova
4 Bratislava

Oblečme kvety do
nových šiat.

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo
presadiť kvety na chodbách školy.

NM19_159

ZŠ s MŠ, Riazanská
75, Bratislava

Estetizácia školy,
maľovanie

Vymaľovali sa chodby školy a vzniklo tak prívetivejšie prostredie
školy v okolí telocviční.

230,00 €

NM19_160

Obec Harichovce

Natri to svojej škôlke

Natrel sa plot a zrevitalizovala sa zeleň v okolí. Vyrovnalo sa detské ihrisko, bol dovezený nový piesok do pieskoviska a natiahla
sa aj tieniaca sieť nad pieskovisko.

60,00 €

NM19_161

Združenie rodičov a
priateľov materskej
školy Bancíček

Senzorický chodník
a vyvýšené záhony
pre škôlkárov

Postavil sa exteriérový chodník pre bosé nôžky škôlkárov
a postavili sa aj záhony, kde budú deti pestovať bylinky a plody.
Okrem toho sa natreli aj lavičky.

60,00 €

NM19_162

Zemplínsko-užská
hradná cesta

Bezpečný hrad nad
Vinným 2019

Dobrovoľníci opravili stupne schodov a niektoré časti zábradlia.

120,00 €

NM19_163

Materská škola,
Trebišovská 11,
Košice

Urob krajšou našu
škôlku IV

Zrekonštruoval sa chodník, zrenovoval sa prístrešok nad
pieskoviskom, opravila sa kladina a vymaľoval interiér MŠ.

230,00 €

NM19_164

Mesto Michalovce

Krajšie mesto
Michalovce

Podarilo sa upraviť priestor na zážitkové učenie detí cez úlohy
s enviromentálnym a relaxačno-pohybovým zameraním.

230,00 €
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NM19_165

Mesto Žilina

Naše mesto
v meste Žilina 2019

Ošmirgľoval sa plot, mreže na oknách, domček na náradie,
lavičky, preliezky a hojdačky v detských jasliach, v materskej
škole, na detskom ihrisku a v komunitnom centre.

300,00 €

NM19_166

Domov sociálnych
služieb prof. Karola
Matulaya pre deti
a dospelých

Nech je nám tu
krajšie

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo zrenovovať vnútorný
aj vonkajší priestor domova sociálnych služieb.

230,00 €

NM19_167

Diecézna charita
Žilina, Dom charity
sv. Kamila

Potulky mestom

Realizáciou projektu si mohli klienti prejsť pamätihodnosti
mesta a príjemne si posedieť v cukrárni.

NM19_168

Hlavné mesto SR
Bratislava

Naša Prugerka

Podarilo sa upratať vonkajšie priestory, očistiť ich od navezeného
odpadu, invazívnej vegetácie, ktorá utláčala pôvodné rastlinné
druhy a vyčistili sa historické stavebné prvky.

400,00 €

NM19_169

Centrum voľného
času

Krajšie CVČ

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo skrášliť
prostredie viacerých pracovísk Centra voľného času.

120,00 €

NM19_170

Strom života

Poďme spolu tvoriť

Podarilo sa dokončiť priestor outdoorovej učebne. Dokončoval
sa priestor na umiestnenie paletového sedenia, natierala
a montovala sa skladačka z paletového sedenia.

60,00 €

NM19_171

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Rozprávková obnova

Podarilo sa vyčistiť mreže, okná, hračky, postavil sa detský
chodníček, vytepovali sa gauče, preniesol sa nábytok, postavili
sa stoly a pripravili sa priestory na ďalší projekt.

230,00 €

NM19_172

RZ pri MŠ Watsonova
2, Košice 040 01

Detský raj

Vďaka dobrovoľníkom sa vymaľovali linky
vodorovného značenia dopravného ihriska.

NM19_173

OZ Komúna

Maľovanie
školského plota

Dobrovoľníkom sa podarilo namaľovať poslednú časť oplotenia.

120,00 €

NM19_174

Nadácia Cvernovka

Nový park na
Račianskej 78

Podarilo sa natrieť kvetináče s kvetmi a kríkmi, ktoré krášlia
chodník a zabraňujú parkovaniu áut. Vďaka dobrovoľníkom sa
pohlo aj s prípravami parku pre verejnosť.

450,00 €

NM19_175

Asrow o. z.

Učiaca sa záhrada

Vybudovala a vysadila sa bylinková špirála, dosadili sa nové
kríky, rastliny a priesady do vyvýšených záhonov.

120,00 €

NM19_176

DORKA, n.o.

Skrášlime si naše
dočasné útočisko

Podarilo sa pokročiť v príprave pieskoviska pre deti z Prešovského zariadenia. V Košickom zariadení sa podarilo zrevitalizovať
záhradu.

120,00 €

NM19_177

Mesto Topoľčany

Revitalizácia
detských ihríska
a výlepných plôch
mesta Topoľčany

Podarilo sa obnoviť 5 výlepových plôch mesta
a obnoviť aj 8 detských ihrísk.

450,00 €

NM19_178

Truc sphérique

Okná na Novej
synagóge

Dobrovoľníci umyli až 60 okien
a vyčistili priestory Novej Synagógy.

NM19_179

Domov sociálnych
služieb pre dospelých

Urobme veci krajšie

Upravilo sa petangové ihrisko, vyčistili sa sklalky, kvetinové
záhony, políčko s jostami a ostrihali sa kríky. Pozametal sa dvor
a odnieslo sa smetie.

120,00 €

NM19_180

Základná škola
s materskou školou
Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

Krajšie prostredie,
prínos pre vzdelanie

Premaľovali sa herné prvky na dvore MŠ a ZŠ, ostrihali sa stromy,
kríky, premaľovali sa steny poškodené „grafitmi“, premaľoval sa
plot a osadilo sa jazierko.

450,00 €

NM19_181

Občianske združenie
Pajštún

Borinka – Na Pajštúnskom rínku

Dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť dve lavičky, natreli sa drevené prvky v areáli, namontovala sa knižnica, očistila
sa info tabuľa, pripevnila hlava draka a preosial sa piesok.

120,00 €

NM19_182

Občianske
združenie Ortov

Čistá prírodná
rezervácia

Dobrovoľníci vyčistili od odpadkov prírodnú rezerváciu Ortov.

120,00 €

NM19_183

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Lepšia Vrakuňa

Dobrovoľníci vyčistili a namaľovali múrik na ulici Brezová,
čo prispelo k estetickejšiemu prostrediu v MČ BA – Vrakuňa.

120,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €
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NM19_184

Obchodná akadémia

Letná premena 2019

Zrevitalizoval sa park pred školou, očistil sa záhon od buriny,
vyhodil sa starý nábytok, vymaľovala sa trieda a prechodová
chodba do jedálne.

440,00 €

NM19_185

Priatelia Obchodnej
akadémia na
Nevädzovej ulici č. 3
Bratislava

Krajšia škola 2019

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrenonovať
priestory školy a upraviť aj vonkajší areál školy.

450,00 €

NM19_186

RC Stonožka

100ručičiek,
100nožičiek v Barci

Podarilo sa namaľovať množstvo hrových prvkov, 20 m plota,
upraviť 8 m senzorického chodníka a vytvoriť ďalšie prvky
z paliet.

120,00 €

NM19_187

Milúšik – Materská
škola

Vyčarme úsmev

Vyčistil sa plot, upratala sa záhrada aj chodníky, vydezinfikovali
sa hračky, upratal sa sklad a dobrovoľníci prispeli nápadmi na
dopravné ihrisko.

230,00 €

NM19_188

Obec Dolné Srnie

Zreparovanie
detského ihriska
a úprava miestneho
cintorína

Vďaka usilovnej práci dobrovoľníkov sa podarilo zrekonštruovať
detské ihrisko, čo prispelo k spríjemneniu priestoru kde sa
hrávajú deti.

60,00 €

NM19_189

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

Naše Mesto – Naša
Nezábudka

Podarilo sa zrevitalizovať záhradu okolo budovy
a umyť okná špecializovaného rodinného centra.

120,00 €

NM19_190

Občianske združenie
rodičov pri MŠ
Iljušinova

Záhrada aj pre
iné deti

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo upraviť záhony,
ošetriť hrové prvky a postaviť aj záhradný domček.

442,00 €

NM19_191

Mesto Nitra

Krajšie detské
ihriská

Dobrovoľníci opravili a namaľovali detské ihrisko v mestskom
parku na Sihoti. Okrem toho natreli herné prvky a plot v MŠ
Novomestského.

120,00 €

NM19_192

Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR

Kampaň Belasý
motýľ 2019

Podarilo sa pomôcť pri zbierke Belasý motýľ pri zrátaní vyzbieraných peňazí. Okrem toho sa vyčistili a opravili invalidné vozíky,
umyli sa okná a upravila sa aj záhrada.

178,00 €

NM19_193

Depaul Slovensko,
n.o.

Skrášlenie priestorov
nocľahárne pre ľudí
bez domova

Umyli sa okná, postele a pozametali sa priestory, ktoré sa pre
desiatky ľudí stávajú dočasným domovom.

60,00 €

NM19_194

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.

Skrášľujeme PeeNku

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť náterom kovový plot
okolo areálu nemocníce.

120,00 €

NM19_195

Občianske združenie
Trenčiansky Útulok

Pomoc psíkom
v Trenčíne

Podarilo sa pokosiť trávu v okolí útulku aj samotných výbehoch
pre psíkov, porezať drevo, orezali sa kríky a stromky, umyli sa
okná a opravili vonkajšie koterce pre psíkov.

120,00 €

NM19_196

Združenie na
záchranu Lietavského
hradu

Dobrovoľníctvo
na hrade Lietava

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo
pokračovať v prácach na záchrane hradu Lietava.

300,00 €

NM19_197

Mesto Spišská
Nová Ves

Dobrovoľnícka
činnosť občanov
mesta

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vymaľovať plot na
kúpalisku mesta Spišská Nová Ves.

NM19_198

TaZS mesta Michalovce

Nový náter – Nová
tvár

Natrelo sa oplotenie cintorína na Letnej ul., oplotenie areálu pri
sýpke a zábradlie v Parku Mieru v Michalovciach.

NM19_199

Mesto Zlaté Moravce

Obnova areálu
a záhrady materskej
školy, Slnečná 2,
8. etapa

Usilovná práca dobrovoľníkov prispela k zveľadeniu areálu materskej školy, podarilo sa im natrieť 7 lavičiek a zasadiť 2 stromy.

60,00 €

NM19_200

Materská škola, Šancová 65, Bratislava

Krajšia škôlka

Dobrovoľníci obnovili drevené pódium, lavičky a lavice na
školskom dvore materskej školy.

59,72 €
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NM19_201

Digitálna inteligencia

Kyberdobrovoľníci
v škole

"Vďaka kyber-dobrovoľníkom sa podarilo vzdelať žiakov o
internetovej bezpečnosti. Grant bol použitý na nákup hlasovacích
pomôcok, ktoré žiaci použili pri testoch a na tlač materiálov.
"

60,00 €

NM19_202

KOREŇ

ZáZeMIe šikovných
rúk

Obnovili sa záhony, natreli sa preliezky, pokosilo sa, postavilo sa
teepee, upratal sa priestor od odpadkov, vysadili sa rastliny
a priesady do nového fóliovníka.

120,00 €

NM19_203

Liga proti rakovine SR

Skrášlime Centrum
pomoci v Bratislave

Vyčistili sa priestory centra, umyli sa okná, dvere a vyčistili sa
kúpeľňové obklady.

100,00 €

NM19_204

Materská škola s
vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda,
Žižkova 4, Košice

Čistý prameň

Dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť náter oplotenia elokovaného
pracoviska MŠ.

120,00 €

NM19_205

Materská škola,
Juhoslovanská 4,
Košice

Do školičky veselo

Obnovilo sa vodorovné značenie na dopravnom ihrisku a pomaľovali sa steny MŠ, upratal sa sklad učebných pomôcok a v jedálni
sa namaľovala pyramída zdravia.

120,00 €

NM19_206

Mestská časť Bratislava – Rusovce

Úprava verejných
priestranstiev

Dobrovoľníci očistili okolie miestneho úradu, vyčistili
sa viaceré mestské a hracie prvky aj plot okolo ihriska.

116,00 €

NM19_207

Hokejový klub HC
Zlaté Moravce

Naše mesto 2019

Dobrovoľníci usilovnou prácou prispeli k zveľadeniu ihriska,
vysadili stromy, vyčistili chodníky, upratali šatne aj hraciu plochu
zimného štadióna.

NM19_208

Jazdecký klub Limit

Maľovanie
stajne a okolia

Dobrovoľníci vymaľovali celú stajňu zvonka aj zvnútra, okrem
toho aj kurník, záhradný domček, hojdačku, oplotenie a vozík
s andulkami.

NM19_209

Klub priateľov
Slovenskej národnej
galérie

Schaubmarov
mlyn Sad

Vďaka projektu sa pripravil sad na otvorenie pre verejnosť (kosenie, trhanie buriny, maľovanie plota, ochrana stromov pletivom,
sadenie plánt do vyvýšených záhonov).

60,00 €

NM19_210

Mareena

Piknik s Mareenou

Zlepšil sa stav záhrady, ktorá slúži
komunite a prepájaniu Slovákov a cudzincov.

40,00 €

NM19_211

Materská škola
sídlisko SNP 999/29,
ulica Úzka 720/2,
Galanta

Skrášľujeme
materskú školu

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrenovovať
hracie prvky v záhrade a zrevitalizovať záhradu MŠ.

60,00 €

NM19_212

Občianske združenie
Okániček

Oddychová zóna
v materskej škole

Podarilo sa vytvoriť oddychovú zónu v MŠ, ktorá bude slúžiť na
vystúpenia detí k rôznym sviatkom, výtvarné a hrové činnosti
detí počas pobytu vonku.

60,00 €

NM19_213

Rodičovské združenie
pri Materskej škole,
SNP 1, Ivanka pri
Dunaji

Farebná škôlka

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť
maľby na stenách a natrieť aj drevené tabuľe v MŠ.

60,00 €

NM19_217

Vnútroblok

Jarné práce na
komunitnej vinici

Dobrovoľníkom sa podarilo opäť zabojovať proti inváznym
druhom rastlín a burine na vinici Vnútrobloku. Okrem toho
sa vymaľovali lavičky aj stôl.

230,00 €

NM19_219

OZ Montessori
centrum m16

Ihrisko

Upravili sa vyvýšené kvetináče, vytvorila sa tabuľa pre deti
a lavičky, vyčistil sa dvorček, hračky, pieskovisko, položil sa
umelý trávnik, ostrihali sa kríky.

230,00 €

NM19_220

Združenie rodičov
a zástupcov žiakov
na ZŠ A. Dubčeka,
Majerníkova 62
Bratislava

Športový areál – 6.
ročník

Podarilo sa zrealizovať náročnejšie úlohy v areáli ZŠ, nátery,
opravy zariadenia, odstránenie odpadkov, osvetlenie
a preloženie lavičiek a košov.

450,00 €

NM19_221

Obchodná akadémia,
Watsonova 61, Košice

Spolu dokážeme viac

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vypratať priestory pre položenie podlahy a položiť podlahu, čo prispelo ku kvalitnejšiemu
a bezpečnejšiemu prostrediu v škole.

120,00 €

60,00 €

120,00 €
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NM19_222

O.Z. Všestranko

Upracme si Chorvátske rameno

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať
odpadky okolo Chorvátskeho ramena v Petržálke.

400,00 €

NM19_223

Združenie rodičov
a priateľov ZŠ
Vazovova 4

Upratuje celá
Vazovova

Vymenili sa vitríny za veselé výstavné skrine a vyčistil
sa aj školský dvor od nečistôt a náletových drevín.

230,00 €

NM19_224

Materské centrum
HOJDANA

Záhrada v Hojdane
2019

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo umyť 30 okien,
podrviť konáre, pokosiť trávnik a vyplieť jahody a maliny.

120,00 €

NM19_225

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Údržba verejnej
plochy

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť vnútroblok od smetí,
namontovali sa nové lavičky a vyčistili sa aj niektoré chodníky
v MČ Staré mesto.

448,60 €

NM19_226

Občianske združenie
pri Materskej škole
Bodvianska 4

Krásne maľovanie

Namaľovalo sa množstvo funkčných prvkov na školskom dvore
aj v interiéri školy. Vzniklo tak krajšie a bezpečnejšie prostredie
pre žiakov.

120,00 €

NM19_227

Concordia 76

Čistenie mesta
od odpadu

Dobrovoľníci vyzbierali odpadky v okolí Tesco Lamač a odpratali
aj malú skládku drogovo závislých. Zároveň sa našla a nahlásila
veľká ilegálna skládka.

60,00 €

NM19_228

Fond UŠKO n. f.

Farebná škola 2019

Dobrovoľníci novým náterom obnovili 500 m školského
farebného plota.

450,00 €

NM19_229

ArTUR

Exteriér ekocentra

Zrevitalizovala sa zeleň v okolí ekocentra, vybudovalo sa miesto
na relax a urobila sa zelená strecha na prístrešku.

120,00 €

NM19_230

Materská škola, Kríková 20, Bratislava

Farebný školský dvor

Opravili sa preliezky na školskom dvore a obnovilo sa terasové
zábradlie. Školský dvor vďaka zrealizovanému projektu získal
úplne nový šat.

450,00 €

NM19_233

Staromestská
knižnica

Rozkvitneme
Blumentálsku 10/A

Zrevitalizoval sa exteriér okolo knižnice – vyvýšený záhon,
priestor za budovou, vyčistil sa priestor od odpadkov, odstránili a
upravili sa suché rastliny, vysadila nová zeleň a odstránili grafity.

448,70 €

NM19_234

Múzeum Petržalského opevnenia

Obnova areálu
bunkra B-S4

Pokosil sa areál a úpravila sa vegetácia pozdĺž prístupovej
cesty k múzeu, opravila sa cesta, zasýpali sa výtlky a natreli sa
protitankové a protipechotné prekážky.

450,00 €

NM19_235

OZ HorebPET

Odvoz PET vrchnákov

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo naložiť 2 tony vrchnákov.
Projekt prispel na pomoc hendikepovaným deťom.

60,00 €

NM19_236

Oz Vagus

Záhrada pod
Platanom

Opravili, vyčistili a namaľovali sa kvetináče a upratala sa záhrada.

60,00 €

NM19_237

Dadala

Komunitná výuková
záhrada

Podarilo sa postaviť vyvýšený záhon
a zrevitalizovať celú záhradu.

60,00 €

NM19_238

Mesto Stupava

Čistejšie zastávky
a revitalizácia zelene
v parku

Vyčistilo sa nádvorie za mestskou políciou, okolie hasičskej
zbrojnice a aj stavebného úradu. Očistil sa aj plot od stavebného
úradu až po námestie a aj chodník.

230,00 €

NM19_239

Rodinné centrum
MAMA klub

Skrášlime si okolie

Skrášlilo sa okolie výsadbou kvetinového záhonu a namaľovali
sa hracie prvky na asfaltovú plochu pred budovou MAMA klubu.

60,00 €

NM19_240

Spojená škola
Nováky, Rastislavova
332, Nováky

Natieranie plota

Obnovil sa náter oplotenia okolo školy. Odstránila sa hrdza a naniesol sa základný a povrchový náter na oplotenie a brány školy.

120,00 €

NM19_242

Občianske združenie
Farbičky čarbičky

Naša škôlka

Úprava školského areálu, školskej záhrady, oprava skiel na skleníku, vymaľovanie preliezok, oprava preliezok, vyhrabanie lístia
a nánosov v kúte areálu, výsadba kvetín a celková úprava.

231,00 €

NM19_243

SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ
Pavla Demitru, Centrum II č. 87, Dubnica
nad Váhom

Oprava plota okolo
športového areálu

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo
zbaviť hrdze starý plot a nanaovo ho namaľovať.
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NM19_253

Strom života

Budovanie vyvýšených záhonov –
ZŠ Semerovo

Dobrovoľníkom sa podarilo vybudovať
v exteriéri školy až osem vyvýšených záhonov.

NPPP19_01

IPčko občianske
združenie

Dostupná pomoc
pre mladých
s ťažkosťami

Odborníci z IPčko pomohli mladým ľudom, ktorí sa ocitli
v situácii, keď si nevedia pomôcť sami anonymne
a bezplatne, 24 hodín, 7 dní v týždni celý rok.

5 000,00 €

NPPP19_02

Blue Community

Blue Community
2019 2020

Dni na podporu rozmanitosti a začlenenia na pracovisku,
prednášky o obehovom hospodárstve, zníženie odpadu a iných
ekologických pohody, činnosti spojené s integráciou cudzincov,
ako je napríklad jazyk lekcie, zber odpadu a projekty komunitných opráv.

6 300,00 €

ODR19_002

Vladimír Gorčík

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie a terapie pre Vladka.

2 500,00 €

ODR19_004

Tobiáš Švec

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Fyzioterapia a muzikoterapia pre Tobiáša.

2 500,00 €

ODR19_006

Miroslav Mihalič

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia, posteľ, matrac, biolampa a logopedická pomôcka.

1 744,59 €

ODR19_007

Sofia Mária
Federičová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie pre Sofiu.

2 500,00 €

ODR19_008

Matej Hasa

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie a palivová karta pre Mateja.

2 489,00 €

ODR19_009

Filip Dekrét

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a biolampa pre Filipa.

2 468,00 €

ODR19_01

Peter Tašký

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie a terapie pre Peťka.

2 500,00 €

ODR19_010

Michal Dobiáš

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Plávanie, logopédia, psychológia a palivová karta.

1 230,00 €

ODR19_013

Glória Vieriková

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie pre Glóriu.

2 500,00 €

ODR19_014

Nina Gostíková

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a vertikalizačný stojan.

2 463,00 €

ODR19_019

Ondrej Miklovič

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Palivová karta pre Ondreja.

2 000,00 €

ODR19_021

Natália Kemény

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a rehabilitačná pomôcky.

2 432,20 €

ODR19_022

Michal Jedličák

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie pre Michala.

1 500,00 €

ODR19_024

Juraj Vojtechovský

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Logopédia a program FONO2.

2 500,00 €

60,00 €
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ODR19_025

Tomáš Pokoš

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Parný vysávač, rehabilitácie a oximeter pre Tomáša.

2 274,80 €

ODR19_026

Emma Ďurinová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a chodítko pre Emmku.

2 500,00 €

ODR19_027

Terézia Koleňová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Sedačka, rúra a hygienické potreby pre Terezku.

2 299,00 €

ODR19_028

Amália Fridmanová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Therasuit rehabilitácia, skenar, kyslíkový koncentrátor, parafínová
vanička a rehabilitáčný válec a klín pre Amálku.

2 482,83 €

ODR19_029

Dénes Hajabács

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Sedačka a palivová karta pre Dénesa.

2 499,84 €

ODR19_03

Mia Švikruhová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Terapie a biolampa pre Miu.

2 500,00 €

ODR19_030

Kristína Bizoňová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Príspevok na auto, poistka, autosedačka,
notebook a náučné programy pre Kristínku.

1 950,95 €

ODR19_032

Natália Látková

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Doplnkové načúvacie zariadenie plus
baterky a sušičku, palivová karta.

2 496,40 €

ODR19_05

Ján Petrinec

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia pre Janka.

ODR19_11

Marcel Mrekaj

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a rehabilitačné pomôcky.

2 241,68 €

ODR19_12

Patrik Šuhajda

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie pre Patrika.

2 500,00 €

ODR19_15

Michaela Tisoňová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a kyslíkový koncentrátor.

2 487,68 €

ODR19_16

Jakub Homola

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie, terapie a plavanie pre Jakuba.

2 500,00 €

ODR19_17

Lukáš Adamkovič

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie pre Lukáša.

1 500,00 €

ODR19_18

Michal Chovan

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie a invalidný vozík pre Miška.

2 500,00 €

ODR19_20

Sofia Lord

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Dopnkový systém k načúvaciemu
aparátu a ambulatnú logopédiu.

2 067,30 €

ODR19_23

Markus Gancarčík

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie a kyslíkový koncentrátor pre Markusa.

ODR19_31

Jaroslav Jurášek

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie v AquaKlim, sedačka Fyrefly Goto,
oporný systém pre Fyrefly Goto a ortézy na ruku a lakeť.
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ODR19_33

Emília Šofárová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia, rebrina a pomôcky na cvičenie pre Emu.

2 235,90 €

ODR19_35

Juraj Panák

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácie pre Juraja.

2 000,00 €

ODR19_36

Alex Novák

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Rehabilitácia a logopédia pre Alexa.

1 160,00 €

ODR19_37

Simona Gabrišová

LIDL Od začiatku
v dobrých rukách
2019

Auto pre Simonku.

2 500,00 €

PM18_01

Black white horse,
o.z.

Bezbarierový prístup

Vďaka projektu sa vybudoval bezbariérový prístup k terapeutickým zvieratám na animoterapiu, k terapeutickému domčeku a ku
krytej jazdiarni, ktorá slúži na hipoterapiu.

495,50 €

PM18_02

Divadlo bez domova

PM 2019

Uskutočnili sa 2 predstavenia v Košiciach a 4 v Bratislave
a zorganizoval sa dlhodobý dramaterapeutický proces pre
znevýhodnených hercov a herečky.

799,70 €

PM18_03

Nadácia Cvernovka

Viac možností
pre talentované
mamičky

Program umožnil 5 mamičkám preklenúť náročné obdobie
a zvýšiť ich zamestnateľnosť, umožnil im získať vzdelávanie
a prácu v coworkingu.

799,70 €

PM18_04

OZ Vagus

Integračné centrum
zamerané na
ukončenie bezdomovectva

Prostredníctvom grantu sa podarilo zabezpečiť odborné sociálne
poradenstvo pre 4 klientov OZ Vagus v projekte Housing Cverna.
Pozitívne výsledky reflektuje udržanie bývania, zlepšenie situácie
klienta a podpora samostatnosti.

PRAZDROJ19
_001

Bratislavske Regionálne Ochranárske
Združenie

PRAZDROJ 2019

Podarilo sa vyčistiť 150 m kolmého riečneho brehu od náletových
drevín, vďaka čomu môže breh opäť sĺužiť vtákom – rybárikovi
a brehuliam. Osadili sa tiež 4 info značky o chránenom vtáčom
území.

200,00 €

PRAZDROJ19
_002

OZ Topoľčianske
Packy

Pomoc psíkom
v útulku

Vďaka grantu sa podarilo vyvenčiť psíkov, vyčistiť voliéry
a vyupratovať unimobunky. Pomohlo sa aj s neplánovaným
uskladnením slamy.

100,00 €

PSA_19_02

STU v Bratislave, org.
zložka: MTF so sídlom
v Trnave

Automobilová
JUNIOR Akadémia
2019

STU pripravila denný tábor s názvom Automobilová
JUNIOR Akadémia, ktorej sa zúčastnilo 42 detí.

PSA18_5

Slovenská technická
univerzita v Bratislave – Strojnícka
fakulta

Formula okolo
Slovenska

Projekt pomáha spropagovať technické vzdelávania a osloviť
stredoškolských študentov formou študentských formúl
postavených na Strojníckej fakulte STU.

PSA18_6

OZ Záleží nám

Vodičské preukazy
pre deti z detských
domovov

Projekt pomáha zvýšiť šance zamestnať sa, tým, že sa vybraným
chovancom a odchovancom detského domova zakúpia vodičské
preukazy.

11 000,00 €

PWC18_03

Prístav nádeje, o.z.

„Máš na to, dáš to!“
s podtitulom „Vášeň
bez limitu“

Združenie zorganizovalo inšpiratívnu konferenciu Máš na to, dáš
to s podtitulom Vášeň bez limitu, ktorá umožnila aktívnym ľuďom
so zdravotným postihnutím vymeniť si svoje skúsenosti
a inšpirovať k zmene.

1 200,00 €

PWC18_04

Sv. Lujza, n.o.

Mobilný hospic
Sv. Lujza

Z grantu boli zakúpené 2 postele, ktoré slúžia pacientom
v mobilnom hospici, vďaka čomu zlepšujú ich kvalitu života
v terminálnom štádiu.

1 200,00 €

PWC18_05

Občianske združenie
Pre našu školu

Interaktívne
tabule ako súčasť
vzdelávania telesne
postihnutých detí

Združenie zakúpilo Interaktívne tabule pre jednu
triedu ako súčasť vzdelávania telesne postihnutých detí.

1 200,00 €

7 997,00 €

9 200,00 €

800,00 €
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PWC18_06

Bajkom k tajchom

Propagácia a údržba
cyklotrás Bajkom
k tajchom

Cyklotrasy boli po zime sprejazdnené. Papierové mapy v počte
2000 ks boli vytlačené a sú bezplatne k dispozícii cykloturistom.

1 200,00 €

PWC18_07

Rodičovské združenie
sv. František

Bezpečne do výšok

Združenie pomohlo opraviť lezeckú stenu na ZŠ sv. Františka
v Bratislave. Bolo obnovené fungovanie lezeckých krúžkov
pre deti a dospelých.

1 200,00 €

PWC18_08

Združenie rodičov
Základnej školy
Žitavská 1, 821 07
Bratislava

Na začiatku je svetlo

Projekt prispel ku kompletnej výmene osvetlenia vo
veľkej telocvični Základnej školy Žitavská 1 v Bratislave.

1 200,00 €

PWC18_09

SDM DOMINO

Oblečme si dresy

Občianske združenie SDM Domino zakúpilo zimné oblečenie pre
22 trénerov, ktoré je využívané 4x týždenne na tréningoch a na
turnajoch.

900,00 €

PWC18_10

Šermiarsky klub
Banská Bystrica

Šerm pre všetkých

Šermiarsky klub Banská Bystrica nakúpil pre deti na tréningy
6 FIE licencovaných kordov maregine.

900,00 €

PWC18_11

Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska
4, Šaľa

Zelenou učebňou
bližšie k sebe

Škola vybudovala učebňu v prírode. Počas leta sa realizovala
úprava pozemku, neskôr budovanie bylinkovej špirály a skalky.
Vysadili sa byliny a dreviny.

900,00 €

PWC18_12

Občianske združenie
Barlička

Hudba lieči: Muzikoterapia
pre všetkých

Združenie zakúpilo nástroje a zorganizovalo pravidelné aktivity
pre ľudí s telesným postihnutím, seniorov a susedov zo sídliska
v Prešove.

1 500,00 €

PWC18_13

Kukučky

Víkend na chalúpke

Organizácia usporiadala zážitkový víkendový pobyt v chalúpke
na Myjavských lazoch pre 35 detí z detského domova.

1 500,00 €

PWC18_14

Snipers Bratislava

Rozvoj tréningových
podmienok

Grant sa využil na prenájom telocviční a nákup pomôcok
a skvalitnenie podmienok pre hráčov.

1 500,00 €

PWC18_15

RIVA Sports Nitra

Organizácia pretekov
minikár pod záštitou
klubu RIVA minikáry
Nitra

Grant prispel na pokrytie ubytovanie
pre všetkých jazdcov a ich doprovod.

1 500,00 €

PWC18_16

Občianske združenie
Svetlo-Život

Staň sa dobrým
animátorom

Školenie pre animátorov, kde sa prihlásilo
25 ľudí vo veku 16 – 26 rokov.

1 500,00 €

PWC18_17

DISK Trnava

Tvorba inscenácie
Blaho Uhlár a kolektív DISK: Obolus

Divadelný súbor DISK Trnava vytvoril
novú inscenáciu Obolus. Zapojilo sa 8 hercov.

1 500,00 €

PWC18_18

OZ VERITAS

KIDS2KIDS

Projekt spočíva v realizácii hudobného predstavenia
na základných školách v rámci „tour Kids2Kids“.

1 100,00 €

PWC19_01

STU v Bratislave,
Fakulta informatiky
a informačných
technológií

Rozvoj kompetencie
v oblasti umelej
inteligencie

Grant bol použitý na zakúpenie piatich výkonných špecializovaných grafických kariet NVIDIA Titan RTX a hardvérových
komponentov: 1x SSD disk 960 GB, 2x chladič, 64 GB hlavnej
pamäte, 2x 4 TB pevný disk.

PWC19_02

OZ Vagus

Pod novou strechou
na ceste k domovu

OZ Vagus investoval do rekonštrukcie
strechy nízkoprahového centra Domec v Bratislave.

674,11 €

PWC19_03

SP

Godzone tour 2019

Finančné prostriedky boli použité na prenájom
haly v Poprade v rámci Godzone tour 2019.

700,00 €

PWC19_04

Občianske združenie
Pre našu školu

Interaktívna tabuľa –
neoddeliteľná súčasť
vzdelávania v 21.
storočí

Z grantu sa zakúpila interaktívna tabuľa.

700,00 €

Prístav nádeje, o.z.

Vybudovanie bezbariérovej inkluzívnej
športovo-rehabilitačnej fitness
zóny (vonkajšieho
športoviska)

Vybudovanie prvej špecializovanej bezbariérovej, inkluzívnej
športovo-rehabilitačnej fitness zóny so zreteľom na potreby
vozičkárov.

700,00 €

PWC19_05

164 strana | Nadácia Pontis

14 000,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

PWC19_07

Divadelná skupina
Trnava

Tvorba inscenácie
Blaho Uhlár a kolektív DISK: Tertium
non datur

Cieľom bolo vytvorenie komunikatívnej
inscenácie metódou kolektívnej tvorby.

PXL19_1

Butterfly Effect o.z.

Apps a Games Labs

Vďaka grantu sa vydali 3 mobilné hry a 3 aplikácie,
poskytlo sa praktické vzdelanie pre vyše 30 mladých ľudí.

20 188,63 €

SEPG19_1

Depaul Slovensko,
n.o.

Auto pre streetwork

Nákup auta pre terénnych pracovníkov krízovej intervencie
tzv. streetwork.

1 000,00 €

SEPG19_2

OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES

Podpora biodiverzity
v Tatranskom národnom parku

Dobrovoľníci vyčistili od odpadu niekoľko turistických chodníkov,
pomáhali pri stavbe kamzíčej rehabilitačky a na besede
sa dozvedeli nové informácie o ochrane prírody.

5 000,00 €

SESZP18_01

Richard Fančovič

Integrácia, vzdelávanie a ozdravný pobyt
Lauriky

Grant bol použitý na pokrytie nákladov na dopravu
do jaslí, ktoré boli ochotné dieťa integrovať.

50,00 €

SESZP18_02

Martin Kúdela

ABA terapia pre syna
Petra

Terapia má naučiť funkčnej komunikácii, pomáhať redukovať
nevhodné správanie a nahradiť ho alternatívnym (vhodným)
správaním dieťaťa, ktoré má problém v komunikácii.

50,00 €

SESZP18_04

Zuzana Dobiašová

Dobiašová 2018

Podpora vzdelávania a krúžkovej činnosti dieťaťa.

50,00 €

SESZP18_05

Ivan Orgoník

Orgoník 2018

Projekt pomohol rodine v neľahkej situácii.

SESZP18_06

Ľuboš Hronec

Pomoc pri financovaní vzdelávania detí

Úhrada časti nákladov detí na ubytovanie a cestovanie do škôl.

SESZP18_07

Peter Lehen

Podpora vzdelávania
a osobnostného rozvoja pre moje deti.

Táto podpora pomohla rozvoju a vzdelávaniu deti.

SESZP18_10

Martin Piatrik

Hipoterapia pre Maťa

Terapia pozostáva zo samotného
jazdenia a tiež starostlivosti o kone.

50,00 €

SESZP18_11

Miloš Kopecký

Hypoterapia
pre syna Martina

Hipoterapia pre dieťa so zdravotným znevýhodnením.

50,00 €

SESZP18_12

Peter Backo

Dostupnejšie vzdelanie pre moje deti

Vďaka projektu sa rodine podarilo
ľahšie zvládnuť financovanie vzdelávania.

100,00 €

SPD18_013

Adam a Mathias
Martákoví

Srdce pre deti 2018

Nájomné pre Martákových.

710,00 €

SPD18_035

Viktor Šuba

Srdce pre deti 2018

Nájomné pre Šubových.

998,88 €

SPD18_045

Ján Hudák

Srdce pre deti 2018

Auto pre Jána.

SPD18_046

Sebastián, Alex,
Vivian, Natália
Mezzeyoví

Srdce pre deti 2018

Nájomné pre Mezzeyových.

508,80 €

SPD18_047

Natan Mihalovič,
Laura a Richard
Kanasoví

Srdce pre deti 2018

Nájomné pre Mohalovičových a Kanasových.

809,60 €

700,00 €

142,30 €
50,00 €

142,44 €

2 500,00 €

SPD18_059

Patrik Špálek

Srdce pre deti 2018

Školská družina, strava a práčka pre Patrika.

183,40 €

SPD18_063

Natália Tysoňová

Srdce pre deti 2018

Terapia pre Natálku.

210,00 €

SPD18_078

Giovanna Sárkóziová

Srdce pre deti 2018

Príspevok na nájom pre Giovannu.

336,24 €

SPD18_085

Radovan Stas

Srdce pre deti 2018

Reflexná terapia pre Radovana.

210,00 €

SPD18_087

Filip Ficek

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Filipa.

744,00 €

SPD18_091

Zille Mátyás

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Zille.

744,00 €

SPD18_092

Maxim Franko

Srdce pre deti 2018

Rehabilitácie pre Maxima.

720,00 €
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SPD18_101

Ladislav a Adriana
Dutkiewiczoví

Srdce pre deti 2018

Spolufinancovanie terapií.

SPD18_112

Angelika
Odumorková

Srdce pre deti 2018

Príspevok na auto pre Angeliku.

SPD18_113

Sandra, Marko
a Laura Valachoví

Srdce pre deti 2018

Palivová karta pre Sandru, Marka a Lauru.

Výška grantu
600,00 €
2 400,00 €
500,00 €

SPD18_114

Ján Petrinec

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Janka.

744,00 €

SPD18_115

Martina Dugasová

Srdce pre deti 2018

Hipoterapia pre Martinu.

500,00 €

SPD18_116

Sára Tvrdovská

Srdce pre deti 2018

AAK terapie a tablet pre Sárku.

662,99 €

SPD18_117

Miroslav Mihalič

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Mirka.

1 590,00 €

SPD18_118

Kristína Korbová

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Kristínu.

744,00 €

SPD18_119

Gréta Bročková

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Grétku.

720,00 €

SPD18_120

Lucia a Terézia
Herákové

Srdce pre deti 2018

Terapie pre Lucku a Terezku.

1 200,00 €

SPD18_121

Adrián Kuruc

Srdce pre deti 2018

Palivové drevo pre Adriána.

SPD18_122

Viktória Sokolovičová

Srdce pre deti 2018

Auto pre Viki.

2 400,00 €

SPD18_123

Dominika Bérešová

Srdce pre deti 2018

AAK pomôcka pre Dominiku

1 270,40 €

SPD18_124

Tobias a Sebastián
Benkoví

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačné pobyty pre Tobiasa a Sebastiána.

2 500,00 €
2 400,00 €

SPD18_125

Hana Žilleová

Srdce pre deti 2018

Príspevok na auto pre Hanku.

SPD18_126

Soňa Sekerešová

Srdce pre deti 2018

Kyslíkový prístroj pre Soňu.

SPD18_127

Nina Somrová

Srdce pre deti 2018

Canisterapia pre Ninu.

540,00 €

647,32 €
1 104,00 €

SPD18_128

Kristína Kováčová

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Kristínu.

1 512,00 €

SPD18_129

Peter Slúka

Srdce pre deti 2018

Psík pre Peťka.

2 400,00 €

SPD18_130

Sarah Daniela
Ulbriková

Srdce pre deti 2018

Poplatky za sprievodnú osobu počas
kúpeľnej liečby a palivová karta.

SPD18_131

Tamara Lerche

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Tamarku.

808,20 €
1 590,00 €

SPD18_132

Mária Drevická

Srdce pre deti 2018

Palivová karta pre Máriu.

500,00 €

SPD18_133

Aneta Madejová

Srdce pre deti 2018

Rekonštrukcia pre Anetu.

1 210,66 €

SPD18_134

Piroska Csicsóová

Srdce pre deti 2018

Nájom, nábytok a špeciálne pomôcky pre Pirosku.

1 517,88 €

SPD18_135

Liliána Čižmárová

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Lilianku.

1 800,00 €

SPD18_136

Tomáš Supuka

Srdce pre deti 2018

Okuliare, laptop, matrac a školské pomôcky pre Tomáša.

1 003,51 €

SPD18_137

Karolína Gáliková

Srdce pre deti 2018

Nábytok a monitor pre Karolínu.

SPD18_138

Zuzana Mišíková

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Zuzku.

1 590,00 €

SPD18_139

Tamara a Dorota Zoe
Badidové

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačné pobyty pre Tamaru a Dorotu Zoe.

1 440,00 €

SPD18_140

Alex Firta

Srdce pre deti 2018

Rehabilitačný pobyt pre Alexa.

SPD18_141

Matúš a Lukáš
Burdoví

Srdce pre deti 2018

Vozík a autosedačka pre Matúša a Lukáša.

SPD18_ADI_001

Veronika Penčíková

Srdce pre deti 2018

Dva rehabilitačné pobyty pre Veroniku.

350,00 €

SPD19_001

Martin Pěček

Srdce pre deti 2019

Dva rehabilitačné pobyty pre Maťka.

600,00 €
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980,79 €

720,00 €
3 000,00 €

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

SPD19_002

Juraj Turanský

Srdce pre deti 2019

Rehabilitačný pobyt pre Juraja.

720,00 €

SPD19_003

Juraj Bednár

Srdce pre deti 2019

Rehabilitačný pobyt pre Juraja.

700,00 €

SPD19_004

Barbora, Jakub
Hatrikovi

Srdce pre deti 2019

Posteľ, matrac a školské pomôcky.

712,92 €

SPD19_005

Nikol Veselská

Srdce pre deti 2019

Rehabilitačný pobyt pre Nikol.

SPD19_006

Veronika Michalová

Srdce pre deti 2019

Sporák pre Veroniku.

246,80 €

Srdce pre deti 2019

Materiál na rekonštrukciu detskej izby a školské pomôcky pre
Igorka.

803,27 €

SPD19_007

Igor Karalo

1 500,00 €

SPD19_008

Matej Hasa

Srdce pre deti 2019

Terapie a palivová karta pre Mateja.

804,00 €

SPD19_010

Peter Gerald Illéš

Srdce pre deti 2019

Rehabilitačný pobyt pre Petra.

600,00 €

SPD19_011

Filip Bajza

Srdce pre deti 2019

Kúpeľný pobyt pre sprievodnú osobu.

SPD19_012

Viktória Skybová

Srdce pre deti 2019

Rehabilitačný pobyt pre Viki.

SPD19_013

Adriána Vaterková

Srdce pre deti 2019

Skriňa pre Adriánu.

SPD19_014

Viktoria a Samuel
Jankurovi

Srdce pre deti 2019

Dva rehabilitačné pobyty pre Viki a Samka.

SPD19_015

Markus Gancarčík

Srdce pre deti 2019

Rehabilitačný pobyt pre Markusa.

SPD19_016

Viktor Šuba

Srdce pre deti 2019

Nájomné pre Viktora.

SPD19_017

Dominika Hedvigiová

Srdce pre deti 2019

Kúpeľný pobyt pre sprievodnú osobu Dominiky.

500,00 €
1 500,00 €
830,00 €
1 500,00 €
600,00 €
1 194,57 €
424,20 €

SPD19_018

Sofia Balogová

Srdce pre deti 2019

Linoleum.

754,20 €

SPD19_019

Lenka Gažiová

Srdce pre deti 2019

Školské pomôcky pre Lenku.

310,25 €

SPD19_021

Sebastián, Alex,
Vivian, Natália
Mezzeyoví

Srdce pre deti 2019

Obedy v škole.

SPD19_022

Martina, Beáta
a Daniela Samkové

Srdce pre deti 2019

Školské pomôcky pre Martinu, Beátu a Danielu.

362,56 €

SPD19_023

Ján, Rebeka, Laura
a Nikola Rusnákoví

Srdce pre deti 2019

Školské pomôcky pre rodinu Rusnákových.

349,85 €

SPD19_024

Daniela Šimášková

Srdce pre deti 2019

Vzdelávacie pomôcky pre Danielu.

202,60 €

SPD19_025

Mária Malíková

Srdce pre deti 2019

Školské pomôcky pre Máriu.

247,81 €

SPD19_026

Lucia a Terézia
Herákové

Srdce pre deti 2019

Nájomné pre Lucku a Terezku.

600,00 €

SPDvz_01

Centrum inkluzívneho
vzdelávania

Vzdelávanie pre
všetkých

Centrum ponúka školám možnosť naučiť sa, ako priniesť
do svojich radov tím odborníkov, ktorí sa budú starať
o vzdelávanie všetkých detí – inkluzívne vzdelávanie.

3 040,00 €

SPDvz_02

Základná škola, Školská 389, Sačurov

Pre naše deti

Školenia v špeciálnej vzdelávacej metodike NTC (Nikola Tesla
Centrum) sa zúčastnilo 32 pedagógov.

3 193,60 €

SPDvz_03

Asociácia pomoci
postihnutým – APPA

Konzultačné centrum
pri APPA

V konzultačnom centre pre rodičov a pre odborníkov, ktorí sa starajú o znevýhodnené dieťa alebo dospelého, sa konali vzdelávacie
kurzy a prednášky.

2 400,00 €

SPDvz_04

Základná škola,
Jarmočná 96, Ždaňa

Zmysly v pohybe

Škola v rámci projektu ponúkla 200 intaktným žiakom a 60 deťom
so špeciálnymi potrebami terapiu senzorickej integrácie.

3 200,00 €

SPDvz_05

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

Otvorme im spoločný
svet

Združenie vytvorilo päť sérií edukačných hračiek – Vnímajkov
a metodologických postupov, s ktorými navštívili 5 MŠ
a vzdelali 10 pedagógov.

3 520,00 €

83,45 €
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SPDvz_06

Cesta von

Omama: šanca
pre lepší život detí
z generačnej chudoby

Cesta von pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť
sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.

SPDvz_07

Združenie občanov
pre pomoc mentálne
postihnutým deťom

Darujte našim deťom
možnosť alternatívej komunikácie
prostredníctvom špeciálnych učebných
pomôcok

Združenie sa pomocou špeciálnych pomôcok snaží o skvalitnenie
komunikačného systému pre 15 žiakov s ťažkým mentálnym
postihnutím a žiakov s autizmom.

SPDvz_08

Výchova zdravej
rodiny

Združenie vytvorilo priestor pre 20 detí s poruchou autistického
Autisti a zdravé deti
spektra, aby spolu so zdravými deťmi pravidelne trávili čas pri
bežia k sebe opreteky
umeleckých aktivitách.

ST18_018

Základná organizácia
zväzu športovej kynológie Čakajovce

Nová klubovňa pre
Kynologický klube
Čakajovce

Grant pomohol vytvoriť klubovňu, kde sa
konajú tréningy celoročne pre širokú verejnosť.

ST19_001

Rodičovské združenie
pri materskej škole,
Školské námestie 408,
Rohožník

Čítajme si spolu

Vďaka podpore bola vytvorená knižnica,
ktorá slúži deťom na zážitkové učenie.

1 000,00 €

ST19_002

Žltý Sneh Košice

Žltý Sneh Open
Camps

Projekt pomohol s popularizáciou športu a budovaniu tímového
ducha pomocou pravidelných akcií pre mládežníkov v klube.

1 000,00 €

ST19_003

Detská komunita

Ranná rozcvička

Vďaka podpore projektu boli v Regionálnom centre autistov
v Žiline – Bánovej realizované pravidelné cvičenia pod vedením
fyzioterapeutky.

1 000,00 €

ST19_004

ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov
Nejedlého), Nejedlého
8 Bratislava

Orbis pictus – keď
steny učia

Vďaka podpore učitelia s deťmi skrášlili
steny dvoch jazykových učební.

1 000,00 €

ST19_005

Občianske združenie
Usmej sa na mňa

Výnimoční športovci

Vďaka podpore si mentálne hendikepovaní športovci v rámci
pravidelnej športovej prípravy zlepšili techniku plávania,
niektorí si osvojili náročnejšie štýly.

1 000,00 €

ST19_006

OZ Villa Bahun

Pumptrack Báhoň

Vďaka podpore sa podarilo sprevádzkovať
pumptrack do začiatočnej fázy.

1 000,00 €

ST19_007

Zápasnícky klub
Corgoň Nitra

Zápasia všetky deti

Vďaka podpore sa podarilo organizácii osloviť viac ako 300 detí
a vytvoriť v nich vzťah k športu a pravidelnej fyzickej aktivite.

1 000,00 €

ST19_008

Detský klub zdravotne
postihnutých detí
a mládeže v Košiciach

Naša redakcia

Vlastným vytvorením priestorov redakcie
sa podporil vzťah k časopisu a k redakčnej práci.

972,00 €

ST19_009

Futbalový klub
Prakovce

Nová posilňovňa

Podarilo sa vybudovať z nevyužitého priestoru posilňovňu
a zabezpečiť množstvo cvičebných pomôcok, ktoré zlepšujú
športovú prípravu.

997,98 €

ST19_010

STÁLE DOBRÍ, n. o.

Stále dobrí

Vďaka podpore bolo zorganizovaných niekoľko kultúrnych a športových podujatí a kultúrno vzdelávacích programov pre seniorov.

1 000,00 €

ST19_011

Základná škola s
materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2

Dvorná dáma
jej veličenstva

Vďaka podpore boli zorganizované prednášky a exkurzie, súťaže
a tvorivé dielne, vďaka ktorým žiaci spoznali najznámejšiu rodinu
na Zemplíne Sztarayovcov.

1 000,00 €

ST19_012

Rodinné spoločenstvo
FATIMA

Divadlo nás spája

Vďaka podpore bolo zrealizovaných viacero
aktivít pre deti zo sídliska ale aj zo širšieho okolia.

1 000,00 €

ST19_013

Základná škola, Ulica
mieru 1235, Bytča

Čajovňa dobrých
skutkov

Vďaka podpore sa ZŠ podarilo spojiť komunitu učiteľov, žiakov, ich
rodičov, starých rodičov a obyvateľov blízkeho sídliska prostredníctvom vzdelávania o bylinkách.

1 000,00 €

ST19_014

Nadácia
Ochranné krídla

Tvorivé dielničky
pre detičky

V rámci projektu Tvorivé dielničky rozvíjalo 70 detí z krízového
centra umelecké zručnosti.

1 000,00 €
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ST19_015

NABOSO o.z.

LEStival

Vďaka podpore bolo zorganizované podujatie pre rodiny, ktoré
podporilo región a najmä spojenie komunít v Dolnej Krupej.

1 000,00 €

ST19_016

Občianske združenie
Tri studničky

Prístrešok
„Pod starou vŕbou“

Vďaka podpore bol postavený malý amfiteáter, ktorý zlepší podmienky na pobyt v prírode a stretávanie sa ľudí v prírode.

1 000,00 €

ST19_017

OZ Náš Devín

Pomôžme deťom pri
výmene pieskoviska

Vďaka grantu si obyvatelia Devína svojpomocne vymenili pieskovisko na ihrisku, ktoré si sami vybudovali a naďalej
ho sami udržiavajú.

ST19_018

Event Horizon, občianske združenie

Letný LARP: Príbehy
spod Vlčích Skál 2019

Vďaka podpore bolo zorganizované kultúrne podujatie, vďaka
ktorému širšia verejnosť získala povedomie o LARPoch a iných
rolových hrách a zmenšili sa predsudky.

1 000,00 €

ST19_019

Folklórna skupina
Komanička

Komanička kroje

Vďaka podpore boli ušité ženské a dievčenské sukne (kabaty)
a zástery (fartuchy), bola nacvičená choreografia folklórneho
pásma a s ním niekoľko vystúpení.

1 000,00 €

ST19_020

Včelia oáza, o.z.

Včelí chodníček

Vďaka udelenému grantu sa podarilo vo Včelej oáze Mašekovho
mlyna umiestniť 5 informačných tabúľ a zorganizovať tvorivé
dielne pre deti, rodičov a učiteľov.

1 000,00 €

ST19_021

Inštitút pre aktívne
občianstvo

Učitelia učiteľom:
Citizenship Education
Games Hackaton

Vďaka podpore bol zorganizovaný kreatívny víkendový Hackaton,
ktorého sa zúčastnili herný dizajnéri, učitelia zo ZŠ a SŠ, občianski
aktivisti a ďalší záujemcovia o svet hier.

1 000,00 €

ST19_022

OZ Jeleň (Elimu)

ElimuRobotik GO UP

Vďaka podpore vznikol klub/tím detí ElimuLego. Deti získali možnosť vzdelávania sa v oblasti techniky a technológií – primárne
robotiky.

ST19_023

Matka a dieťa Turca,
o.z.

Náš svet

Vďaka podpore bolo vytvorené kreatívne prostredie pre deti
a adolescentov oddelenia detskej psychiatrie Psychiatrickej kliniky.

ST19_024

Rodičovské združenie
Borkáčik, Bohrova 1,
Bratislava

Ekoučebňa

Vďaka podpore sa deti v MŠ naučili, ako sa starať o rastliny,
vďaka novovzniknutej bylinkovej špirále, záhonom a pocitového
chodníka.

ST19_025

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava –
Mamateyova

Orientačné dni –
Počas projektu bolo zrealizovaných 5 kurzov na rôzne témy pre
preventívne programy žiakov, vďaka ktorým sa stmelil kolektív a žiaci si zlepšili rôzne
pre školské triedy
zručnosti a schopnosti.

ST19_026

Klub Detskej Nádeje

Pomoc a podpora detí
hospitalizovaných v
nemocnici NÚDCH
Kramáre

Vďaka podpore boli deťom hospitalizovaným v nemocnici spríjemnené chvíle, ktoré trávia na nemocničných lôžkach pomocou
rôznych kreatívnych aktivít.

750,00 €

ST19_027

Rodičovské združenie
sv. František, Karloveská 32, Bratislava

Dookola

V knižnici vecí Dookola sa vďaka grantu dokúpili potrebné
a žiadané predmety, ktoré si rodičia zdieľajú.

800,00 €

ST19_028

Ruthenia ensemble

Mladí Rusnačkovia

Vďaka podpore bola zlepšená kvalita priestorov pre stretávanie
sa komunity rodičov s deťmi, čo prispelo k osvete a výchove
mladej generácie príslušníkov národnostnej menšiny.

600,00 €

ST19_029

Šachový klub Junior
CVČ Banská Bystrica

Šachom k lepšej
spoločnosti

Vďaka podpore boli zakúpené šachové sety, čo umožnilo rozdeliť
deti do viacerých tréningových skupín podľa výkonnosti.

650,00 €

ST19_030

FBC Slovan Rimavská
Sobota

Doplnenie vybavenia
telocvične pre florbal

Vďaka podpore sa podarilo vybaviť telocvičňu o pomôcky pre
rozvoj výbušnosti a koordinačných schopností pre návštevníkov
telocvične so zameraním na florbal.

800,00 €

ST19_031

Združenie rodičov
a priateľov Základnej
a Materskej školy
v Rudine

Dielňa pre naše deti

Vďaka podpore sa podarilo zrevitalizovať priestory vybrané
pre tvorivé dielne. Do procesu boli zapojené deti z miestnej
ZŠ aj absolventi.

823,03 €

ST19_032

Občianske združenie
MŠ Kalinčiakova 12

Komunitný altánok

Spolufinancovanie komunitného altánku pre MŠ a ZŠ, vďaka čomu
získali plnohodnotný priestor pre vzdelávanie a voľný čas.

859,00 €

870,00 €

955,99 €

1 000,00 €

922,00 €

1 000,00 €
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ST19_033

Základná škola
A. Bagara, SNP 6,
Trenčianske Teplice

MY je silnejšie ako JA

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 9 diskusií, workshopov na
podporu vzdelávania a kritického myslenia žiakov základnej školy
A. Bagara.

1 500,00 €

ST19_034

Spojená katolícka
škola – Materská škola
sv. anjelov strážcov

Inovatívna výuka
matematiky v MŠ

Spjenej katolíckej škole sa podarilo začleniť do vzdelávacieho procesu inovatívnej metody vo výučbe matematiky vďaka zakúpeniu
potrebných vzdelávacích pomôcok.

1 451,00 €

ST19_035

ZŠ Ostrov

Čítanie pod brezou

Grant bol použitý na realizáciu čitateľského kútika
v priestore školského dvora ZŠ a MŠ Ostrov.

1 500,00 €

ST19_036

ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov
Nejedlého), Nejedlého
8, Bratislava

Kabinet hrôzy

Vďaka grantu sa podarilo podporiť inovatívnu výučbu a neformálne
vzdelávania fyziky zakúpením špeciálnych stavebníc Boffin.

1 500,00 €

ST19_037

Materská škola,
Nábrežie 4.apríla
1986/20 Liptovský
Mikuláš

Malí vedci – bádatelia

Prostriedky boli použité na zakúpenie interaktívnych
pomôcok ako mirkoskopy a vedecké sady.

ST19_038

Základná škola s
materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2

Zázračná veda

Projekt Zázračná veda zatraktívnil prírodovedné predmety
a ich výučbu prostredníctvom zážitkových a bádateľských
foriem vyučovania.

1 500,00 €

ST19_039

Základná škola,
Slovenské Pravno 366
Slovenské Pravno

Knižka, otvor sa!

Vďaka projektu sa podarilo usporiadať stretnutia 45 žiakov
s 20 seniormi, na ktorých spoločne čítali a kreatívne tvorili
a zároveň sa na základnej škole podarilo zriadiť čitateľský kútik.

1 451,00 €

ST19_040

ZŠ Hamuliakovo,
Dunajská 134/12
Hamuliakovo

Poďte s nami do úľa

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať viacero aktivít neformálneho vzelávania pre 30 detí ZŠ Hamuliakovo na tému ochrany
prírody a včelárstva.

1 328,00 €

ST19_041

Materská škola, Gen.
Pekníka 2, Pezinok

Budúcnosť vo
vlastných rukách

Vďaka dobrovoľníckemu dňu pri príležitosti Dňa Zeme a exukrzii
v podniku na spracovanie druhotných surovín sa podarilo zvýšiť
povedomie o životnom prostredí u detí MŠ.

1 421,00 €

ST19_042

Základná škola
s materskou školou
pri zdravotníckom
zariadení

Tvorivé dielne chorých detí v nemocnici

Grant bol použitý na nákup výtvarných potrieb, ktoré využívalo
146 detí hospitalizovaných v nemocnici v rámci tvorivých dielní.

1 300,00 €

ST19_043

Materská škola,
Obchodná 1241/27,
Turany

Spájame rodiny

Projekt bol zameraný na spestrenie výchovno-vzelávacieh
procesu zapojením rodín s deťmi do kratívnych dielní.

1 268,40 €

ST19_044

Veselá škôlka,
Bystrická 1, Pezinok

Jazdíme bezpečne

Vďaka grantu sa podarilo zabezpečiť dopravné prostriedky
pre malé dopravné ihrisko v rámci školského areálu.

1 360,00 €

ST19_045

Základná škola sv.
Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Spoznávajme Horný
Zemplín

V rámci realizácie projektu sa 59 žiakov 7. ročníka zo Základnej
školy sv. Cyrila a Metoda zúčastnilo trojdňovej geografickej
exkurzie do regiónu Horného Zemplína.

1 200,50 €

ST19_046

Základná škola
internátna pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou
Jamník, Jamník 42,
Jamník

Cez športový
zážitok k slovám

Počas projektu malo 53 žiakov možnosť prostredníctvom atraktívnych športových aktivít spoznať 5 netradičných športov: curling,
bowling, lukostreľbu, horolezectvo a golf.

1 413,00 €

ST19_047

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Linzbothova 18,
Bratislava

Odkiaľ pochádza med

Vďaka projektu sa 236 detí z materskej školy zúčastnilo
15 exkurzií a neformálne sa vzdelávali o živote včiel v úli,
ich práci a užitočnosti a o práci včelára.

1 500,00 €

ST19_048

Materská škola bl.
Alexie, Jána Kollára
4, Nové Mesto nad
Váhom

Bádanie a skúmanie
sveta okolo nás

Grant prispel k rozvoju kritického myslenia 67 detí materskej
školy. Realizovalo sa 10 vzdelávacích blokov, kde deti prostredníctvom pokusov a bádania spoznávali, ako funguje svet. Pozorovali
rast rastlín, život motýľov, slnečnú sústavu a skúmali bylinky.

1 300,00 €
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ST19_049

Rodičovské združenie
Borkáčik, Bohrova 1,
Bratislava

Knižnica v exteriéri
(knižná búdka
s lavičkami)

V MŠ sa podarilo zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu, v rámci ktorej
rodičia a priatelia detí vybudovali knižnicu v prírode – knižnú
búdku s lavičkou.

1 000,00 €

ST19_050

SRRZ-RZ pri Materskej
škole, Hlavná 117,
Gelnica

Objavovanie spoločného a rozdielneho.

Aktivitami sa prispelo k vzájomnému poukázaniu na rozdielnosť
kultúr rôznych komunít v rámci školy, podporila sa prevencia proti
rasizmu a diskriminácii a búranie predsudkov.

700,00 €

ST19_051

Spojená škola sv.
Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

Sila a hrdinstvo

Prostriedky grantu boli použité na zabezpečenie a organizáciu
celoškolskej konferencie na tému Sila a hrdinstvo.

1 200,00 €

ST19_052

Občianske združenie
„Zvonček“ pri Materskej škole Tulská 25,
Banská Bystrica

Trieda pod oblohou

Hrami, cielenými stimulovanými aktivitami, turist. vychádzkami
a vybudovaním exteriérovej učebne sa podarilo zvýšiť záujem 103
detí MŠ o prírodu a okolie.

1 000,00 €

ST19_053

ZŠ s MŠ KOŠ, Nová
525, Koš okres
Prievidza

Mini fitnes
pre najmenších

Vďaka grantu sa podarilo vybudovať mini fitnes pre 37 detí
MŠ a ZŠ Koš a podnieť ich záujem o pohyb a zdravý životný štýl.

1 200,00 €

ST19_054

Materská škola A. Grznára 1444, Považská
Bystrica

Environmentálne
cítenie pre všetkých
(spoznaj zem cez
dotyky)

Vybudovaním pocitového chodníka v Materskej škola
A. Grznára sa vytvorila náučná zóna pre deti a ich rodičov.

1 200,00 €

STDT19_001

Vstúpte, n. o.

Pre lepšie
porozumenie

Organizácia vyvinula komunikačnú aplikáciu, ktorá pomáha
ťažko komunikujúcim klientom. V rámci projektu ju sprístupnila
na tabletoch a počítačoch.

7 000,00 €

STDT19_002

Stopka n.o.

Vďaka digitálnym
technológiám
vykročme z väzenia
štyroch stien

Organizácii sa vďaka projektu podarilo vyvinúť aplikáciu Corvus,
ktorá zabezpečila doteraz vyše 900 nevidiacim ľuďom samostatnosť pri pohybe vo voľnom priestore.

10 000,00 €

STDT19_003

go-ok, o. z.

HendiKup – jedineční
umelci

Združenie zrealizovalo vývoj webu a jeho testovanie na podporu
zdravotne znevýhodnených umelcov a remeselníkov a rozšírili sa
medzi iné cieľové skupiny.

4 050,00 €

STDT19_004

Infosluch

Mobilné aplikácie
pre rodičov a deti
s poruchou sluchu
a nehovoriace deti

Rozšírila sa mobilná aplikácia na učenie posunkov pre nepočujúcich o 400 viet. Zároveň vzniklo pexeso, kde si nepočujúce deti
môžu precvičiť základnú slovnú zásobu.

4 900,00 €

STDT19_005

Pomoc človeku, o.z.

Free2Go

Organizácia vytvorila web platformu pre zadávanie a získavanie
informácií o možnostiach trávania voľného času na miestach
s bezbarierovým prístupom.

4 050,00 €

STDT19_006

EFFETA – Stredisko sv.
Františka Saleského

Učíme sa rozumieť

Vďaka projektu mohlo stredisko
zabezpečiť pomoc 72 deťom mesačne.

8 000,00 €

STPG19_01

Nadácia otvorenej
spoločnosti

Checkbot

NOS vytvorila a spustila chatbota, ktorý viac ako 6 000 unikátnym
návšteníkov pomohol odhaliť dezinformácie na sociálnych sieťach,
podporil kritické myslenie a zlepšil mediálnu gramotnosť.

5 000,00 €

STPG19_02

Konvergencie – spoločnosť pre komorné
umenie, o.z.

STRAVINSKIJ / Konvergencie 2019

Vďaka podpore sa po štvrtýkrát uskutočnil festival Konvergencie,
ktorý predstavil výnimočného skladateľa a hodnotného človeka
Igora Stravinského.

5 000,00 €

STPG19_03

Raná starostlivosť,
n.o.

Videotréning
Interakcií 2

Vďaka projektu postúpilo 9 poradcov včasnej intervencie
a mobilných pedagógov do 2. stupňa výcviku VTI.

5 000,00 €

STPG19_04

Platforma rodín
detí so zdravotným
znevýhodnením

Nič o nás bez nás

Vďaka grantu bolo zrealizovaných 28 advokačných aktivít. Podarilo
sa dosiahnuť prijatie záväzku zaviesť pozíciu zdravotnej sestry do
škôl a zvýšiť počet asistentov učiteľa na 49 %.

5 000,00 €

STPG19_05

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Učiteľ Slovenska –
Global Teacher Prize

Vďaka podpore bol zorganizovaný druhý ročník galavečera Učiteľ
Slovenska, ktorý vyzdvihuje a zviditeľňuje činnosť špičkových
pedagógov základných a stredných škôl.

43 000,00 €
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STPG19_06

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

čierna labuť

Vďaka podpore bola realizovaná séria reportáží o učiteľoch
a prístupoch, ktoré posúvajú vzdelávanie dopredu a prispievajú
k tomu, aby nastali v školstve pozitívne zmeny smerom
ku kvalitnému vzdelávaniu.

10 000,00 €

STPG19_07

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Komenského inštitút

Vďaka podpore bol realizovaný ďalší ročník Komenského inštitútu,
do ktorého sa zapojili 21 pedagógov.

15 000,00 €

STPG19_08

Monika Zuzana
Ruščáková

Nádej pre Moniku

Vďaka grantu sa zabezpečilo špeciálne zariadenie
na prenos zvuku k načúvaciemu aparátu pre Moniku.

1 281,10 €

STPG19_09

Inštitút pre verejné
otázky

Ženy vo svete informačných technológií

Projekt na základe reprezentatívnych zistení predstavil odborníkom aj širokej verejnosti výsledky štúdie zameranej na reflexiu
problémov informatického vzdelávania dievčat.

7 000,00 €

STPG19_10

Cesta von

Omama 2019

Vďaka grantu sa podarilo zrealizovať školenie 5 Omám zamerané
na zlepšenie kvality stimulačných aktivít, realizovaných s 85 deťmi
vo veku 0-3 vo vylúčených rómskych komunitách.

5 000,00 €

STPG19_11

Krajské centrum
ANEPS Prešov

Medzinárodný deň
nepočujúcich Prešov
2019 (MDN Prešov
2019)

Vďaka podpore bol zorganizovaný MDN 2019 v Prešove,
ktorého sa zúčastnila počujúca aj nepočujúca verejnosť.

1 500,00 €

STPG19_12

Stopka n.o.

Skok cez bariéry
aplikácií tretích strán
vďaka Corvusu

Organizácia v rámci projektu vytvorila nový nástroj pre nevidiacich
na používanie aplikácií tretích strán v smartfónoch s názvom Corvus.

15 000,00 €

STPG19_13

Otvorená Hra o.z.

Komunikačné
zručnosti pre SPŠE
Hálova

Zorganizovaných 10 workshopov pre študentov v oblasti komunikácie, kritického myslenia, spolupráce a budovania vzťahov v tíme.

1 000,00 €

STPG19_14

Nové školstvo

Školy pre všetkých III

3 zapojené školy a 80 pedagógov získalo cielenú metodickú
pomoc a podporné služby smerom k inklúzii. Bolo zrealizované
zasadnutie verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.

15 000,00 €

STPG19_15

Od emócii
k poznaniu, n.o.

Virtuálna realita ako
nástroj na formovanie
postojov k zraniteľným skupinám

Uskutočnené zážitkové aktivity pre viac ako 1 000 žiakov, študentov, učiteľov či verejnosti s praktickým využitím virtuálnej reality.

20 000,00 €

STPG19_16

IPčko občianske
združenie

Internet zachraňuje
životy

Vďaka projektu boli k dispozícií 2 psychologické online poradne
(ipčko.sk a dobralinka.sk) mladými ľuďom a ľuďom s hendikepom.

5 000,00 €

STPG19_17

Slovenské centrum
fundraisingu

Posilňovanie fundraisingových kapacít
mimovládnych neziskových organizácií

Vďaka podpore bola na Slovensku
zrealizovaná konferencia o fundraisingu.

3 000,00 €

STPG19_18

Základná škola
s materskou školou
Za kasárňou 2, Bratislava – Nové Mesto

Zdravá záhrada –
zdravá škola

Vďaka podpore bolo skrášlenie okolie školy vysadením
rastlín (kríky, stromy, kvety), pričom sa zapojili žiaci,
rodičia aj zamestnanci školy.

1 480,00 €

STPG19_19

FIRST Global
Slovakia, o.z.

FIRST Global Slovakia
Challenge 2019

Vďaka podpore sa podarilo zorganizovať prvé Otvorené majstrovstvá v robotike na Slovensku určené pre stredoškolákov. Víťaz
postúpil na medzinárodnú olympiádu v Dubaji 2019.

5 000,00 €

STPG19_20

NepocujuceDieta.sk

Podpora udržateľnosti
OZ Nepočujúce Dieťa

OZ NepočujúceDieťa.sk sa venuje dlhodobej a systematickej
podpore rodín s deťmi so sluchovým postihnutím.

10 000,00 €

STPG19_21

SLOVAK FASHION
COUNCIL

Letná Akadémia
Módy 2019

Vďaka podpore bol zrealizovaný 5. ročník Letnej Akadémie,
ktorej sa zúčastnilo 50 detí, medzi nimi aj nepočujúce deti.

6 000,00 €

STPG19_22

Človek v ohrození, n.o.

Jeden svet 2019

Vďaka podpore sa uskutočnil 20. ročník festivalu Jeden svet.

5 000,00 €

Kráčajme spolu

Zorganizovaný 12-dňový zážitkový letný
tábor pre 100 detí z detských domovov.

3 000,00 €

STPG19_23

Bublina
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STPG19_24

TEDxBratislava

TEDxBratislava 2019

Bol zorganizovaný 10. ročník multižánrovej konferencie
TEDxBratislava, na ktorej sa podieľalo 50 dobrovoľníkov.

10 000,00 €

STPG19_25

Nadácia otvorenej
spoločnosti Bratislava
/ Open Society Foundation Bratislava

Nepočujúce dieťa
– zvyšovanie komunikačných schopností

Séria 15 workshopov a 3 plánovacích stretnutí, ktorých cieľom
bol rozvoj komunikačných schopností o.z. Nepočujúce dieťa.

10 000,00 €

STPG19_26

Človek v ohrození, n.o.

Práca s nepočujúcimi
deťmi z prostredia
marginalizovaných
rómskych komunít

Vďaka projektu sa 15 zamestnanci ČVO zaškolili
na prácu so 44 nepočujúcimi klientmi.

4 750,00 €

STPG19_27

Porta Artium

Musica Medica –
hudba sa nás dotýka

Projekt priniesol 210 nepočujúcim deťom jedinečnú skúsenosť
s hudbou formou muziko-terapeutického koncertu a workshopu.

5 000,00 €

STPG19_28

HUBBA, o.z.

Incubating Social Ventures & Accelerating
Mentoring a vzdelávanie zástupcov inovatívnych startupov
Urban Innovation /
a sociálnych podnikov na riešenie problémov v spoločnosti.
Startups

STPG19_29

Inštitút pre dobre
Úradnícky čin roka
spravovanú spoločnosť

Vďaka podpore bola uskutočnená komunikačná
kampaň pre ocenenie Úradnícky čin roka.

5 000,00 €

STPG19_30

Imobilio občianske
združenie

Imobilio Prvá kvapka
– inklúzia a integrácia

Grant umožnil zriadenie 2 monitorovacích miest s príslušným
ergonomickým vybavením pre ťažko zdravotne postihnutých
pracovníkov organizácie Imobilio.

5 000,00 €

STPG19_31

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Kurz posunkového
jazyka pre poradcov
včasnej intervencie

2 kurzy základov posunkového jazyka pre poradcov včasnej
intervencie zo Žiliny, Banskej Bystrice, Trenčína a Košíc.

2 000,00 €

STPG19_32

SPy o.z.

Učíme s Hardvérom

Vďaka podpore boli zrealizovné 4 pravidelné školenia
pre učiteľov a žiakov so zariadením BBC micro:bit – novej
technológie vo výučbe informatiky.

5 000,00 €

STPG19_33

IPčko

Skvalitnenie pomoci
pridaním poradenstva
v posunkovom jazyku

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať kurz posunkového jazyka
a spustiť videoporadenstvo v slovenskom posunkovom jazyku.

1 000,00 €

STPG19_34

Bratislavský maratón,
o.z.

Podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Zrealizovaný 11. ročník bratislavského nočného behu, ktorého
sa zúčastnilo 5 000 bežcov a 30 bežcom s poruchou sluchu bol
poskytnutý tlmočník.

STPG19_35

Cesta Von

Omama: raná starostlivosť a rozvoj detí z
generačnej chudoby

Projekt Omama organizácie Cesta von podporuje vzdelávanie
170 detí v ranom veku prostredníctvom 10 Omám vo vylúčených
rómskych komunitách.

4 000,00 €

STPG19_36

November 89

November 89 Today

Vďaka podpore bol nakrútený dokumentárny film o študentskom
hnutí v roku 1989.

10 000,00 €

STPG19_37

Nezisková organizácia
Voices

Choices 2020

Zámerom projektu je cez diskusie prezentovať sociálnych inovátorov, komunitných lídrov a ďalších vzdelaných odborníkov s cieľom
vzdelávať a inšpirovať.

8 400,00 €

STPG19_38

Kultur.fm

Pohni hlavou

Projekt Pohni hlavou je séria diskusno-umelecko-zábavných
podujatí so zameraním na podporu kritického myslenia.

10 500,00 €

STPG19_39

Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica

Učiteľ Slovenska –
Global Teacher Prize

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať galavečer, prispieť
k oceneniu a podpore inovácií vo vzdelávaní a zapojiť čoraz
väčší počet pedagógov.

7 000,00 €

STPN19_01

Slovníček

Hraj sa, počúvaj,
hovor

Vďaka podpore boli 16 rodinám s deťmi s poruchou sluchu
poskytnuté informácie a praktické zručnosti pre zlepšenie
vývoja a ich komunikačných zručností.

2 173,00 €

STPN19_02

IPčko

Vďaka podpore sa podarilo sprístupniť odbornú psychologickú
Videoporadenstvo pre
a sociálnu pomoc vyše 400 mladým ľuďom pomocou videoporaNepočujúcich
denstva v slovenskom posunkovom jazyku.

20 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €
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STPN19_03

Fond UŠKO n.f.

Digitálna perspektíva
pre žiakov so sluchovým postihnutím

Vďaka podpore bolo zmodernizované digitálne laboratórium v ŠKD
pre žiakov so sluchovým postihnutím a zrealizovalo sa 6 cielených
aktivít s týmito deťmi.

2 500,00 €

STPN19_04

Spolok nepočujúcich
pedagógov

Bez snahy niet
výsledkov, bez aktivít
niet zážitkov

V rámci projektu bol zviditeľnený slovenský posunkový jazyk
prostredníctvom 4 aktivít, ktoré zasiahli viac než 300 ľudí v rámci
komunity nepočujúcich, ale i počujúcich osôb.

3 000,00 €

STPN19_05

Spojená škola internátna Kremnica

Poznávame
zvieratká – rozvoj
reči a posunkov u
detí so sluchovým
postihnutím v ranej
starostlivosti

Vďaka podpore bola vytvorená učebná pomôcka pre deti so
sluchovým postihnutím do 6 rokov. Pomôcku využívajú v materskej škole, v CŠPP a priamo v rodinách.

2 227,00 €

STPN19_06

Divadlo Kaplnka, o.z.

Divadlo Lab pre
návštevníkov so špecifickými potrebami

V rámci projektu vzniklo divadelné predstavenie pre nepočujúcich.
Súčasťou projektu bol aj workshop hercov a tlmočníkov.

2 380,00 €

STPN19_07

NepocujuceDieta.sk

Od počutia k reči

Vzdelávacie workshopy Hravo ku komunikácií pre rodičov detí s
poruchou sluchu.

2 500,00 €

STPN19_08

Roma media, skr.
ROMED

Spolu to zvládneme –
II. ročník

Prostredníctvom projektu organizácia pomohla v rámci 30 stretnutí v domácom prostredí rodinám so sluchovo postihnutými deťmi.

3 000,00 €

STPN19_09

Slovenská komora
tlmočníkov posunkového jazyka

Školenie umeleckého
tlmočenia pre Nepočujúcich

Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť prístup Nepočujúcich k
umeniu, ku kultúrno-spoločenskému dianiu a tým napomôcť
eliminovať sociálnu a komunikačnú izoláciu Nepočujúcich.

2 980,00 €

STPN19_10

Infosluch

Terénna práca v
rodinách s dieťaťom s
poruchou sluchu

Vďaka podpore poskytla organizácia terénnu službu
21 rodinám s deťmi s poruchou sluchu.

2 190,00 €

STPN19_11

Uškové deti –
občianske združenie
na pomoc deťom s
poruchou sluchu

Hravé posunky

Vďaka podpore bolo zrealizovaných 8 podujatí s cieľom výučby
posunkového jazyka. Aktivít sa zúčastnilo celkovo 22 rodín.

2 500,00 €

STPN19_12

Galant

História Celoštátnych
športových hier žiakov so SP z pohľadu
nepočujúcich žiakov.

Sprostredkovali sme 130 žiakom so sluchovým postihnutím
možnosť rozvoja v mediálnej gramotnosti a spoločne vytvorili
brožúrku.

1 550,00 €

STPP18_14

Nadácia otvorenej
spoločnosti Bratislava
/ Open Society Foundation Bratislava

Storytime 2018

Prínosom projektu bolo poskytnúť rodičom informácie,
medicínsku a rehabilitačnú podporu.

3 000,00 €

STPP18_23

Porta Artium

Musica Medica –
hudba sa nás dotýka

Vďaka projektu sa podarilo sprostredkovať študentom so sluchovým postihnutím zážitok z hudby formou muzikoterapeutického
hudobného prístupu.

600,00 €

STPP18_32

Roma media Romed

Spolu to zvládneme

Vďaka projektu sa podarilo podporiť a informovať rómskych
rodičov, ktorým sa narodilo dieťa so sluchovým hendikepom.

300,00 €

STPP18_40

OZ ORLík DFNsP
Bratislava

Kurz Dieťa s poruchou
sluchu: diagnostika
a liečba

Vďaka projektu sa podarilo zlepšiť starostlivosť o sluch novorodencov a malých detí prostredníctvom odborného usmernenia.

500,00 €

STPP18_41

AMITY o.z.

Muzikoterapia
2018/2019

Vďaka projektu sa podarilo upevniť sebavedomie u nepočujúcich
detí prostredníctvom muzikoterapeutickej práce.

558,00 €

STPP18_42

Linka detskej istoty,
n. o.

Partnerstvo sa
skončilo, rodičovstvo
zostáva

Vďaka projektu sa podarilo podporiť rodiny v krízovej situácie
prostredníctvom psychologického, právneho a sociálneho
poradenstva.

5 000,00 €

STPP18_43

Nezisková organizácia
Voices

Choices 2019

Grant umožnil vzdelávanie ľudí a možnosť spoznať sociálnych
inovátorov, komunitných lídrov a odborníkov vďaka 7 stretnutiam
naživo, podcastom a blogu Zápisky z Trenčína.

1 500,00 €
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STPP19_01

KLÁŠTORISKO, občianske združenie

Živé a uholné kamene Vďaka podpore bolo pomocou dobrovoľníkov zrevitalizované
– Lapides vivere et
Kláštorisko a boli zrealizované workshopy pre zamestnancov
angularis
a miestne združenia.

STPP19_02

Združenie Rondel

Hrad Čabraď – rekonštrukcia portálu

Realizáciou projektu sa podarilo naštartovať záchranu 3. brány
hradu Čabraď a zrekonštruovali sa viaceré prvky hradu vďaka
mladým dobrovoľníkom (aj zahraničným).

2 500,00 €

STPP19_03

Spojená škola, Ulica
D. Tatarku 4666/7,
Poprad

Nepoznané popradské sgrafito. Záchrana
a obnova diela Herty
Ondrušovej-Victorínovej

Vďaka podpore bolo záchránené a jedinečné popradské sgrafito
Herty Ondrušovej-Victorínovej, pričom bol žiakom priblížený aj
život a tvorba tejto umelkyne.

2 210,00 €

STPP19_04

Gotická cesta

Strážcovia Gotickej
cesty

Projekt pomohol priamo kostolu v Roštári a Brdárke, a tiež kostolíku v Henckovciach, kde sa konal workshop o budúcnosti Gotickej
cesty a henckovského kostolíka.

2 430,00 €

STPP19_05

ZDRUŽENIE HRADU
BYSTRICA

Bystrický hrad pre
všetkých

Projekt pomohol k záchrane parkanu pred jeho neodvrátiteľnou
deštrukciou, pričom pomohol zvýšiť bezpečnosť návštevníkov.

1 800,00 €

STPP19_06

OZ Hrad Tematín

História v kameni

Vďaka podpore sa podarilo vyrobiť kamenný portál do paláca
a zrekonštruovať klenby južného paláca. Zrealizovali
sa dobrovoľnícke víkendovky a tábory.

1 500,00 €

STPP19_07

Združenie na záchranu
hradu Revište

Revište 2019

Vďaka podpore sa dobrovoľníkom sa podarilo
pokračovať v záchrane hradu Revište rýchlym tempom.

1 500,00 €

STPP19_08

Občianske združenie
Hrad Uhrovec

Workshop záchranných prác

Vďaka podpore boli zrealizované víkendové workshopy, ktoré
prispeli k stabilizačným prácam a životu v hrade, a tiež tábory
s medzinárodnými účastníkmi.

1 680,00 €

STPP19_09

Obec Kapušany

Spojme SILY pre
Kapušiansky hrad

Vďaka podpore a dobrovoľníkom pokračovala obnova
hradu a taktiež sa konalo viacero podujatí počas leta.

2 500,00 €

STPP19_10

Čierny hrad

Zachráňme Čierny
hrad 2019

Vďaka projektu sa podarilo zakonzervovať značnú časť východnej
hradby, ako aj vyčistiť a vykosiť areál hradu, a tiež vybudovať nové
lavičky a prepojiť dobrovoľníkov z troch krajín.

1 300,00 €

STPP19_11

Zemplínsko-užská
hradná cesta

Vzácna veža – krásny
výhľad z hradu nad
Vinným

Vďaka podpore bola vytvorená trvalá a bezpečná strecha nad
archeologickou sondou, kde návštevníci môžu uvidieť stredovekú
vstupnú bránu a priľahlý obytný interiér.

2 000,00 €

STPP19_12

Občianske združenie
Castrum Thorna

Obnova portálu južnej
bašty na hrade Turňa

Vďaka podpore sa prispelo ku záchrane južnej bašty, bola zvýšená
atraktívnosť objektu, a tiež bezpečnosť návštevníkov hradu.

2 500,00 €

STPP19_13

Rákociho cesta

Soľnohrad odovzdáva
štafetu obnovy
Lipovskému hradu

Pozitívna odozva u obyvateľov obcí v podhradí a motivácia
vedenia obcí (starostovia a poslanci), aby pokračovali v údržbe
obnovených hradov.

1 100,00 €

STPP19_14

Dubova Colonorum

Záchrana kostolíka
v Sedliackej Dubovej

Vďaka podpore sa uskutočnil ďalší ročník projektu Dubova
Colonorum, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti –
konzervovaniu kostolíka sv. Kozmu a Damiána.

2 500,00 €

STPP19_15

Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže

Katarínka – záchrana
kláštora a kostola
sv. Kataríny
Alexandrijskej

Vďaka podpore sa v kostole podarilo dokončiť veľkú kryptu,
aby mohla byť obnovená sprístupnená návštevníkom.

2 000,00 €

SZP19_001

Martin Kúdela

Indi™ komunikačná
pomôcka na hlasový
výstup pre Petríka

Dieťaťu sa podarilo obstarať softér Indi a zlepšili sa tak komunikačné schopnosti, schopnosti rozvíjať predstavivosť a zlepšila sa
sociálna interakcia.

1 500,00 €

SZP19_002

Jaroslav Halmovský

Palivová karta
ako nutná pomoc pri
presúvaní sa autom

Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť palivovú kartu pre zdravotne znevýhodneného syna a zlepšiť tak kvalitu jeho života.

1 500,00 €

2 480,00 €
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SZP19_003

Richard Fančovič

Učenie reči a verbálnej komunikácie
prostredníctvom
logopedických
cvičení.

Podarilo sa zabezpečiť dopravu na logopédiu na zlepšenie
komunikačných schopností a zručností a zlepšiť tak inlúziu
dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

1 000,00 €

SZP19_004

Matúš Kohút

Vybavenie automobilu, zimné pneumatiky
s diskami a poťahy

Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť nutné vybavenie auta
a uspôsobiť ho na prevoz zdravotne znevýhodneného dieťaťa.

1 500,00 €

SZP19_007

Kováč Štefan

Rehabilitácia
pre Martinku

Vďaka rehabilitácii spojenej s logopédiou pre zdravotne znevýhodnené dieťa sa podarilo zlepšiť jeho zdravotný stav, podporiť rozvoj
vnímania a sústredenosti.

1 052,63 €

SZP19_008

Jakabovič Miroslav

Kúpa chodítka Nurmi
NEO, rehabilitačný
kočíķ eco buggy

Dieťaťu sa podarilo zabezpečiť chodítka pre flexibilnejšiu prepravu
a zvýšenie kvality života a zlepšenie jeho pohybových schopností
a samostatnosti.

963,62 €

SZP19_009

Dušan Bajzík

Zdravotnícky materiál
pre Patrika

Vďaka podpore sa podarilo zakúpeniť senzory a vysielače
Dexcom pre kontinuálne meranie glykémie, testovacích
prúžkov do glukomera.

997,20 €

SZP19_012

Peter Popa

Pohybová pomôcka

Nákup pomôcky na zjednodušenie fyzických aktivít pre zdravotne
ťažko postihnutého študenta.

846,30 €

SZP19_013

Branislav Karaba

Rehabilitácia
pre dvojičky

S deťmi (dvojičkami) sa podarilo absolvovať
rehabilitáciu v centre MK FyzioReha.

1 500,00 €

SZP19_014

Jozef Szijarto

Príspevok pre Marka

Palivová karta pre ťažko choré dieťa na zabezpečenie každodenných návštev u lekára, na operácie a rehabilitácie (250 km denne).

1 485,10 €

SZP19_016

Peter Backo

Rehabilitačné pobyty
pre Viky

Podarilo sa zabezpečiť rehabilitačný pobyt pre dieťa.

1 400,00 €

SZP19_017

Martin Žemla

Kúpa logopedických
pomôcok a zakúpenie
palivovej karty

Dieťa získalo vďaka podpore logopedické schopnosti pre
zlepšenie komunikačných schopností a zároveň sa podarilo
zabezpečiť palivovú kartu na časté presuny na vyšetrenia.

768,87 €

SZP19_020

Marian Ježík

SOŠ pre ZŤP – Andrej

Potrebné vybavenie na uľahčenie štúdia na strednej škole,
tankovaciu kartu a príspevok na prenájom bytu.

649,00 €

TSC19_6E_001

Mesto Bardejov
– Materská škola,
Komenského 24

Prírodná učebňa v
Kvapôčkove

Prínosom projektu bolo rozšírenie prírodnej učebne na školskom
dvore materskej školy o novú environmentálnu náučnú tabuľu
Kocky vedomosti – Poznávame cicavce.

600,00 €

TSC19_6E_002

Základná škola
s materskou školou
Hažín

Aj malí cyklisti
budú raz vodiči

Projekt podporil verejnoprospešnú aktivitu žiakov a detí z MŠ,
deti sa naučili zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj ostatným.

300,00 €

TSC19_6E_003

Spojená škola,
Bardejov

Záchrana som ja

Naučiť žiakov poskytovať prvú pomoc.

TSC19_6E_004

Základná škola s
materskou školou
Hrajme sa
Michala Sopiru Radvaň v krajšom prostredí
nad Laborcom 278

Projektom sa skrášlilo prírodné prostredie
okolo detského ihriska a aj školy.

600,00 €

TSC19_6E_005

Slovenský Červený
kríž, územný spolok
Svidník

Prvá pomoc
cez rozprávky

Deti a rodičia sa naučili ošetriť poranenia.

300,00 €

TSC19_6E_006

Materská škola
A. Hlinku

Dieťa + Pohyb =
Zdravé srdiečko

Podarilo sa rozhýbať deti a ich rodiny,
vytiahnuť ich od mobilov, počítačov a televízorov.

1 170,00 €

TSC19_6E_007

Materská škola
Dlhé Klčovo

Pohybom ku zdraviu

Grant umožnil postaviť detské ihrisko,
ktoré je pre deti v škole do ukončenia 4. ročníka.

300,00 €

TSC19_6E_008

SOŠ drevárska
Vranov nad Topľou

Vyčisti les
a spoznaj ho

Prínos projektu je v odstránení odpadkov
z lesov a ich okolia vo Vranovskom regióne.
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TSC19_6E_009

Obec Kamenná Poruba

Smajlík park
Kamenná Poruba

Grant umožnil založiť tradíciu spoločných
brigád medzi MŠ, obcou a komunitou.

600,00 €

TSC19_6E_010

VALLE n.o.

Miestečko oddychu
a relaxu

Vďaka grantu sa vytvoril príjemný
oddychový kútik pre klientov i širokú verejnosť.

300,00 €

TSC19_6E_011

ZŠ s MŠ Modra nad
Cirochou č. 250

Poď hrať ping-pong

Vďaka grantu sa rozšírila možnosť výberu
športových hier pri výučbe telesnej výchovy.

600,00 €

TSC19_6E_012

Združenie rodičov
a priateľov ment. a
zdrav. postihnutých
detí – „Motýľ“

Aj my sa chceme hrať

Grant umožnil zlepšiť podmienky na učenie a hru pre žiakov
Spojenej školy internátnej na Komenského ulici v Humennom.

1 170,00 €

TSC19_6E_013

Arcidiecézna charita
Košice – Charitný dom
sv. Štefana, Snina

Život bez bolesti

Grant umožnil dosiahnuť dostupnosť, pravidelnosť a finančnú
nenáročnosť liečebnej a prístrojovej rehabilitácie pre klienta
a jeho rodinu.

1 170,00 €

TSC19_6E_014

Materská škola, Ul.
Kukučínova č. 2544/7,
Snina

Rozprávkový domček
so záhradkou

Detský drevený domček so záhradkou poskytuje príležitosť na
nové druhy hier, trávenie voľného času, vytvára pocit domova,
rozvíja vzťahy medzi deťmi.

600,00 €

TSC19_6E_015

Materská škola
Perečínska, Snina

Rozprávkoví kamaráti

Projekt má cieľ naučiť deti bezproblémovému vyjadrovaniu sa.

300,00 €

TSC19_6E_016

OZ – Vrbovčan

Klubovňa pre
Vrbovčanov

Cieľom OZ je vybudovať funkčné neformálne komunitné centrum
pre obyvateľov Vrbovca s klubovňou, herňou, športovým ihriskom,
detským ihriskom a vonkajšou oddychovou zónou.

300,00 €

TSC19_6E_017

Obec Zalužice

Skrášlime si
našu obec

Projekt rieši úpravu okolia verejnej zelenej plochy
obce, čím sa rozšíri infraštruktúra voľného času.

600,00 €

TSC19_6E_018

Prameň radosti

Areál Anky Kolesárovej sa rozrastá

Grant zabezpečil skladacie stoly, ktoré sa využívajú počas celého
roka.

TSC19_6E_019

Športový klub Skandia

Rozvíjajme deti hrou –
Projektom sa rozšírilo spektrum
montessori
aktivít v športovom klube Skandia.
pre Trebišov!

TSC19_6E_020

Základná škola M. R.
Štefánika, Trebišov

Poďme sa hýbať

Cieľom projektu volo vytvárať vzťah k pravidelnému pohybu, rozvíjať koordinačné schopnosti, pohybové schopnosti a zdokonaľovať
prácu s loptou a s iným náradím.

TSC19_6E_021

Hokejbalový klub
ADLER Trebišov

Hokejbalovy turnaj
mládeže a zakladateľov hokejbalu
v Trebišove

Prínosom pre okolie bude spojenie športového
vyžitia a relaxu a propagácia športu ako takého.

600,00 €

TSC19_6E_022

Materská škola P. O.
Hviezdoslava, Veľké
Kapušany

Deti v pohybe

Prírodný športový kútik pre športové
vyžitie detí počas celého roku.

600,00 €

TSC19_6E_023

Materská škola –
Óvoda

Fit park

Vytvorením Fit parku by sa zabezpečil bezpečnostný povrch ihriska
gumenými doskami určenými špeciálne pre detské ihriská.

TSC19_6E_024

Centrum voľného času
Veľké Kapušany

Rozprávková dedinka

Prínosom tohto projektu bude predovšetkým spestrenie trávenia
voľného času pre deti z okolia.

300,00 €

TSC19_6E_025

Občianske združenie
pri ZŠ v Plavnici

Vynovený kruháč
a okolie

Grant umožnil skrášlenie kruhového objazdu v areáli školy.

300,00 €

TSC19_6E_026

Základná škola M. R.
Štefánika, Štefánikova
19, Spišská Belá

Vráťme sa do detstva
našich rodičov – vypnime internet, hýbme
sa a športujme

Projekt Športujme s netradičnými športami je zameraný
na odpútanie žiakov od počítačov, tabletov, mobilov
a ich pritiahnutie k športu a pohybu vôbec.

600,00 €

TSC19_6E_027

V – Centrum celoživotného vzdelávania o.z.

Reštart pre ženy

Grant umožnil aktivizovať ženy, aby sa stali sebestačnými
a neboli odkázané na pomoc sociálneho systému.

TSC19_6E_028

Spojená škola, Veľká
Lomnica

Ekozáhradka

Miestna komunita môže využívať Ekozáhradku na stretávanie sa.

1 170,00 €

300,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €
300,00 €
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TSC19_6E_029

Zariadenie pre
seniorov a Zariadenie
opatrovateľskej služby

Vytúžené miesto
oddychu

TSC19_6E_030

Materská škola Cintorínska, Kežmarok

Hráme sa a zabávame Výsledkom projektu je osadenie
na pódiu
nového pódia do areálu materskej školy.

600,00 €

TSC19_6E_031

Občianske združenie
Sasa

Skvalitnenie
prostredia Sasacentra
a vytvorenie knižnice
terapeutických pomôcok

Grant umožnil skvalitniť prostredie Sasacentra
a vytvoreniť knižnicu terapeutických pomôcok.

600,00 €

TSC19_6E_032

Základná škola
s MŠ Matejovce

Dopravné ihrisko

Organizovanie dopravných súťaží, vzdelávacích aktivít
aj pre deti z obce a pre žiakov základnej školy.

TSC19_6E_033

SnowSports Club

SnowSports Club
podporuje lyžiarske
talenty

Grant umožnil dokúpiť špeciálny materiál pre deti.

300,00 €

TSC19_6E_034

Materská škola
Smižany

Dobrodružná cesta za
zdravím

Grant umožnil vytvorenie priestoru na pohybové aktivity v rámci
mimoškolských akcií a sprístupnenie ihriska na športovú činnosť
pre rodiny s deťmi.

600,00 €

TSC19_6E_035

Robinson

Zabezpečenie chodu
a rozvoja aktivít
v centre Robinson

Rodiny z okresu Spišská Nová Ves získali podmienky na spoločné
stretávanie a možnosť zlepšovať zdravotný stav znevýhodnených
detí formou špeciálnych terapií a rehabilitácií pod odborným
dohľadom.

1 170,00 €

TSC19_6E_036

O.z. Zvedavé
medvedíčatá pri MŠ
Iliašovce

Revitalizácia detskéGrant umožnil zabezpečiť včasnú stimuláciu
ho ihriska v materskej
detí zameranú na pravidelný pohyb.
škole Iliašovce

TSC19_6E_037

Gymnázium, SNP 1,
Gelnica

Deň gymnázia

Prínosom projektu je viacgeneračné zbližovanie v rámci
komunity na neformálnom podujatí pri uvoľnenej atmosfére.

TSC19_6E_038

Mesto Gelnica

Skrášlenie a revitalizácia Marína parku

Uskutočnila sa revitalizácia detského ihriska.

TSC19_6E_039

Združenie ULIJANA z
Kojšova

Okres Gelnica hrá,
spieva a tancuje
s DFS BARBORKA

Vďaka projektu sa rozvíjal záujem o regionálnu tradičnú kultúru
medzi širokou verejnosťou najmä však u detí a mládeže v meste
Gelnica a okolitých obciach.

300,00 €

TSC19_6E_040

Základná škola,
Severná 21, Moldava
nad Bodvou

Športujeme pre
radosť a zdravie –
v duchu fair play

Vybudovaním a opravou nového oplotenia futbalového
miniihriska sa zabezpečila ochrana detí a celého ihriska.

600,00 €

TSC19_6E_041

Základná škola,
Pionierska 33, Čaňa

Školské chodby –
miesto pre oddych
a hru

Zámerom projektu bolo premenou chodieb motivovať žiakov
k zmysluplným činnostiam počas prestávok, aby nedochádzalo
k patologickým javom ako je šikana a pod.

TSC19_6E_042

Klub abstinujúcich,
Moldava nad Bodvou

Účasť na celovských
športových hrách
ASKASu

Cieľom bolo zlepšiť životný štýl abstinujúcim,
ako aj ich blízkej rodine a priatelom.

300,00 €

TSC19_6E_043

Občianske združenie
„Nie sme sami“

Arteterapiou spojíme
dva svety

Projekt spojil dva svety; svet zdravých so svetom zdravotne
znevýhodnených detí prostredníctvom arteterapie.

300,00 €

TSC19_6E_044

ABC – Centrum
voľného času

Park ABC CVČ –
Detská Oáza

Dlhodobé využitie pre deti a mládež
v rámci zmysluplného trávenia voľného času.

600,00 €

TSC19_6E_045

Občianske združenie
Eperko

FitPark Eperko

Cieľom projektu je postupné vytvorenie multifunkčného
športového a oddychového areálu pre verejnosť.

TSC19_6E_046

Materská škola
Jurkovičova, Prešov

Multifunkčná
hracia plocha

Cieľom projektu bolo vybudovať multifunkčnú hraciu plochu.

TSC19_6E_047

Občianske združenie
Priatelia sluchovo
postihnutých detí

Komunikujeme
a žijeme bez bariér

Deťom so sluchovým a rečovým postihnutím sa podarilo odbúrať
predsudky a hľadať cestu na komunikáciu a aktivity so zdravými
rovesníkmi či rovesníkmi s iným zdravotným znevýhodnením.
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Grant umožnil vytvorenie vytúženej oázy oddychu.

1 170,00 €

1 170,00 €

300,00 €

600,00 €
1 170,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €
600,00 €

1 170,00 €
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TSC19_6E_048

Centrum pre deti
a rodiny Šarišské
Michaľany

Záhrada plná zábavy

Grant umožnil cieľavedomé a plnohodnotné trávenie voľného času
detí v centre.

300,00 €

TSC19_6E_049

Oáza – nádej pre nový
život, n.o.

Detský kútik – mini
ihrisko pre deti

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalita života a štandarty v komunite.

600,00 €

TSC19_6E_050

Skvalitnenie prístrojového vybavenia
pre deti na Klinike
SVETIELKO POMOCI n.o.
pediatrickej anestéziológie a intenzívnej
medicíny DFN Košice

TSC19_6E_051

ZŠ Kecerovce 79

Šikovná vareška –
varenie pre život

Cieľom projektu bolo zlepšenie vzdelávacieho prostredia, kvalitnejšia príprava pre život a pracovné prostredie.

300,00 €

TSC19_6E_052

OZ Tvorivá dielňa

Život so psom nie je
pod psa – vytvor
a zabav sa, pomôž
a poteš sa

Zabezpečenie pokračovania aktivít zameraných na rozvoj
komunity sociálne slabších, znevýhodnených skupín obyvateľstva,
osamelých seniorov upnutých na zvieratá chovaných v byte.

300,00 €

TSC19_6E_053

OZ Dobré srdce –
Good heart

Mám šikovné ručičky

Pomocou arteterapie na tvorivých dielňach sa podarilo
lepšie nahliadnuť do nevedomých sfér detského bytia.

600,00 €

TSC19_6E_054

Maják nádeje

Cesta k zmene

Grant umožnil realizovať tvorivé dielne.

TSC19_6E_055

PAKLAN Občianske
združenie

Príbehy starých
fotografií

Cieľom bolo zdokumentovanie postupov a prípravy
pred tkaním pokrovcov a samotný priebeh tkania.

300,00 €

TSC19_6E_056

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Kyjevská 14 Rožňava

Malí vedci

Naplnenie cieľa projektu predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým
učením.

600,00 €

TSC19_6E_057

JASANIMA – Domov
sociálnych služieb

Aj zvieratá pomáhajú

Zabezpečenie domova pre psa z útulku. Zvieratá pomáhajú aj
pacientom miestnej psychiatrickej liečebne v Nemocnici v Rožňave, ako aj prijímateľom sociálnych služieb zariadenia Barborka,
n. o. v Rožňave.

1 170,00 €

TSC19_6E_058

Základná škola
s materskou
školou Lučenec

Záhrada, ktorá
učí a spája

Tvorba eko záhrady bola poňatá ako „Deň rodiny a priateľov“.

1 170,00 €

TSC19_6E_059

Mesto Lučenec

Revitalizácia bludiska v našom parku

Cieľom bola revitalizácia bludiska, v ktorom
sa deti oboznamujú o chrobačíkoch a inom hmyze.

600,00 €

TSC19_6E_060

Spojená škola internátna Lučenec

Učíme sa v prírode –
Mobilná outdoorová
Zelená učebňa

Grant umožnil deťom aktívnejšie využívať okolitý priestor školy.

300,00 €

TSC19_6E_061

Materská škola
Dobroč

Dokončime,
čo sme začali

Grant umožnil obnovenie starej nefunkčnej sprchy,
ktorá deťom spríjemňuje horúce dni.

300,00 €

TSC19_6E_062

Občianske združenie
Františka Suláka

Stredoeurópske
edukačno-terapeutické centrum
Tatiana

Cieľom projektu je aktivizovať vysoký potenciál každého dieťaťa
a dospieť k významnému rozdielu kvality života detí a podpore
ich rodičov.

600,00 €

TSC19_6E_063

Nezábudka, n.o.

Aj napriek hendikepu sme súčasťou
komunity seniorov
vo Fiľakove

Cieľom bolo otvoriť klientom v zariadení pohľad na život v
bežnom prostredí, umožniť im stretanie sa s priateľmi, rodinou a
uľahčiť prekonávanie zdravotných problémov využitím pomôcok
pre imobilných klientov.

1 170,00 €

TSC19_6E_064

Základná škola Janka
Francisciho Rimavského Hnúšťa

Školský dvor
na hranie, šport
a oddych

Hlavným cieľom bola terénna aj funkčná úprava nevyhovujúceho
stavu školského dvora a vytvorenie bezpečnej zóny na šport aj
učenie, hru a relax žiakov.

600,00 €

TSC19_6E_065

Stredná odborná
škola Hnúšťa

Vnímaj – tvor –
zodpovedne pomôž
– relaxuj

Cieľom projektu je úprava školy žiakmi na malý park.

300,00 €

Vďaka grantu sa podarilo skvalitniť prístrojové vybavenie
na KPAIM, kde sú hospitalizované deti z celého východného
Slovenska.

1 170,00 €

1 170,00 €
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TSC19_6E_066

Materská škola
Klokočova 741

Záhrada chrobáčikov
– Záhrada zmyslového vnímania

Prínosom je spoločné trávenie času medzi deťmi a komunitou MŠ
v priestore, ktorý bude možno využiť na veľké množstvo aktivít.

1 170,00 €

TSC19_6E_067

Materská škola
Rimava

Pre radosť z pohybu

Projekt prispel k podporovaniu fyzickej aktivity nielen u detí navštevujúcich MŠ, ale aj rodín s malými deťmi z okolitého sídliska.

1 170,00 €

TSC19_6E_068

Evanjelické gymnázium Tisovec

Športom k novým
priateľstvám

Prínos projektu spočíva v nadviazaní
nových priateľstiev v rámci mesta.

300,00 €

TSC19_6E_069

Materská škola,
I. Hatvaniho 321,
Rimavská Sobota

Moderná trieda

Moderná trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
vytvorila atraktívne prostredie pre učenie sa skupiny detí, ktoré
sú blokované osobitosťami konkrétneho dieťaťa.

600,00 €

TSC19_6E_070

Základná škola Eleny
Maróthy Šoltésovej

Kompostujme spolu!

Umiestnením kompostérov do areálu školy, škola
umožnila žiakom separovať aj túto zložku odpadu.

600,00 €

TSC19_6E_071

Špeciálna základná
škola pre žiakov s telesným postihnutím,
Pionierska 850/13,
Detva

Učíme sa s radosťou

Vďaka projektu môžu klienti Domova sociálnych služieb
Detva využívať zakúpené pomôcky počas popoludňajších
voľnočasových aktivít.

TSC19_6E_072

Obec Horný Badín

Obnovenie panelov
náučného chodníka
Krupina – Čabraď

Grant umožnil využiť potenciál mladých ľudí učiť
sa samotnou pracovnou činnosťou (learning by doing).

TSC19_6E_073

Detský folklórny
súbor Hviezdička

Nákup hudobného
nástroja (kontrabas)
pre DFS Hviezdička

Cieľom projektu bolo zakúpenie nového hudobného nástroja
(kontrabas) a následná prezentácia repertoáru DFS Hviezdička
širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

TSC19_6E_074

Materská škola
Vaľkovňa

Hravo a zdravo
k výchove a vzdelaniu

Grant umožnil začiatok budovania nového a kvalitne vybaveného
detského ihriska.

300,00 €

TSC19_6E_075

Hokejový klub Brezno

Nákup hokejovej
výstroje pre deti
zo sociálne slabších
rodín

Projekt poskytol možnosť športového vyžitia a zmysluplného trávenia voľného času mládeže bez ohľadu na sociálne podmienky,
z ktorých pochádzajú.

600,00 €

TSC19_6E_076

Občianske združenie
Verejnô

Mestské včely

Cieľom projektu bolo získať vyššiu miera opeľovania rastlín
v okolí či oboznámiť ľudí s fungovaním a organizáciou života včiel.

1 170,00 €

TSC19_6E_077

Stredná zdravotnícka
škola, Komenského
843, Liptovský
Mikuláš

Myslíme na rodičov
zdravotne postihnutých detí

Grant umožnil zvýšiť vnímavosť ľudí na potreby rodín s postihnutým dieťaťom, zmierniť ich pocit izolovanosti, motivovať
ostatných, ktorí by mohli takýmto rodičom akokoľvek pomôcť.

600,00 €

TSC19_6E_078

Liptovská nemocnica
s poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský Mikuláš

Liečba zeleňou
v našej nemocnici

Vďaka grantu môže nová zeleň spríjemňovať
pobyt pacientov v zdravotníckom areáli.

300,00 €

TSC19_6E_079

Špeciálna základná
škola Sečovce

Premeňme
čienobiely svet na
farebný – tvorba inovatívnych pomôcok
vo vyučovaní

Využívaním zaujímavých a efektívnych pomôcok sa prirodzene
zvýšila atraktivita vyučovania aj vzdelanostná úroveň žiakov.

600,00 €

TSC19_6E_080

Základná škola
Somtor

Športovo-relaxačná
zóna

Projekt skrášlil areál základnej školy. Prostredie, kde sa realizoval
projekt, je prospešné pre všetkých obyvateľov obce.

300,00 €

TSC19_6E_081

Materské centrum
Sovička

Hravo – zdravo s
o Sovičkou

Prínosom je viac možností trávenia voľného času v záhrade,
zblíženie komunity.

TSC19_6E_082

Občianske združenie
Zvedavá včielka

Zvedavé včielky
lietajú za knihou
a nie za tabletom

Grant umožnil naučiť deti chodiť do knižnice, zaujímať sa o knihy,
rozvíjať fantáziu čítaním kníh a vytvoriť miesto pre zmysluplné
trávenie voľného času.

TSC19_6E_083

„Garáž klub“ občianske združenie

Komunitné kino –
vlastnými očami

Grant umožnil vytvoriť komunitu mladých ľudí – existujúcich aj
nových dobrovoľníkov, ktorí sa zaujímajú o filmové umenie a
témy spracované vo filmových dokumentoch.
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TSC19_6E_084

ZŠ s MŠ Babín

Veľké brušká
nechceme, zacvičiť
si ideme

Cieľom prijektu bolo motivovanie detí k pohybu a pobytu na
čerstvom vzduchu a vytvorenie bezpečného priestoru
na rozvíjanie pohybu.

300,00 €

TSC19_6E_085

Centrum sociálnych
služieb Žarec

Piknik zóna
nad mestom

Grant umožnil vytvoriť ohnisko a posedenie a umiestniť
ho v areáli zariadenia medzi stromami a zeleňou.

600,00 €

TSC19_6E_086

Občianske združenie
pre krajšie Kysuce

Les nie je smetisko

Do projektu sa zapojili študenti základných škôl, jeho prínos
spočíval vo zvýšení povedomia o triedení odpadov a ochrane
životného prostredia.

TSC19_6E_087

PRO BONUM, občianske združenie

Denný tábor pre deti

Vďaka grantu sa zrealizoval denný tábor
pre deti a mládež z mesta Čadca a okolia.

300,00 €

TSC19_6E_088

Atletický klub Stará
Bystrica

Deti a šport

Vďaka projektu deti nemusia cestovať za športom kilometre,
majú vytvorené podmienky blízko domova.

600,00 €

TSC19_6E_089

Základná škola Krásno nad Kysucou

Hudobné nástroje
pre DFS Sedmohlások

Vďaka grantu sa posilnila hudobná zložka DFS Sedmohlások.

1 170,00 €

TSC19_6E_090

Základná škola
s materskou školou,
Stará Bystrica

Zdravé jedlo –
zdravé deti

Cieľom projektu bolo zvýšiť u detí záujem aj o tie jedlá, ktoré
doma nevarievajú. Deti spoznali cenu jedla a pochopili, koľko
námahy je potrebné vynaložiť na jeho prípravu.

TSC19_6E_091

Centrum voľného
času Turzovka

Varíme poctivo a
navyše kvalitne

Cieľom bolo vytvorenie krúžku varenia a workshopov
pre deti, ktoré vedú k zdravému životnému štýlu.

TSC19_6E_092

Základná škola Korňa

Chceme sa tu dobre
mať, v záhrade sa
učiť aj zabávať!

Vďaka projektu sa zvýšila estetická hodnota areálu školy
a školskej záhrady a zatraktívnil sa verejný priestor obce.

600,00 €

TSC19_6E_093

Obec Makov

Obnova staničného
parčíku

Úpravou parčíku sa prinavrátila areálu železničnej stanice dôstojnosť a vytvorilo sa miesto pre relax a odpočinok.

300,00 €

TSC19_6E_094

Základná škola
Krpeľany

Oddychovo –
relaxačná zóna

Vybudovaním oddychovo-relaxačnej zóny sa vytvoril priestor
na zmysluplné času žiakov, zamestnancov a občanov.

600,00 €

TSC19_6E_095

Občianske združenie
EDUJOY

Veľká Malá Čitateľka

Cieľom projektu bolo motivovať k čítaniu čo najviac rodín
a detských čitateľov. Pridanou hodnotou bolo tiež rozvíjanie
predčitateľskej gramotnosti u detí v MŠ.

300,00 €

TSC19_6E_096

Obec Kláštor pod
Znievom

Lavičky osobností
Znieva

Grant umožnil postaviť nové lavičky v centre
obce a nové odpadkové koše v ich okolí.

TSC19_6E_097

Horolezecký klub
Manín Považská
Bystrica

Rekonštrukcia
a výstavba lezeckej
steny

Prínos projektu spočíva v zlepšení podmienok pre lezenie
v Považskej Bystrici pre začínajúcich lezcov, deti a mládež.

TSC19_6E_098

Hafkáči

Pomoc opusteným
zvieratám

Cieľom projektu bolo zníženie túlavých psíkov a zapojenie
dobrovoľníkov do venčenia a starostlivosti.

TSC19_6E_099

Súkromná základná
škola DSA , Sídl. Rozkvet 2047, Považská
Bystrica

Detské outdoorové
ihrisko

Grant umožnil poskytnúť deťom i širokej sídliskovej verejnosti
možnosť zmysluplne využívať voľnočasové aktivity zamerané
na pohyb a šport.

300,00 €

TSC19_6E_100

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Zvýšme bezpečnosť
na hrade Hričov

Projekt zvýšil bezpečnosť pohybu návštevníkov, ako aj samotným
členom združenia vďaka zábradliu v priestore horného paláca.

600,00 €

TSC19_6E_101

PHYSIO CANIS, o.z

Detský kynologický
klub Žilina – cvičia
deti, cvičia psy

Projektom sa zvýšila úroveň práce detí a mládeže so psami
a zlepšilo sa správanie psov chovaných v mestskom prostredí.

TSC19_6E_102

Materská škola
Stavbárska, Žilina

Túžime mať dopravné ihrisko v našej
škôlke

V areáli MŠ sa vybudovalo dopravné ihrisko.

300,00 €

TSC19_6E_103

Centrum sociálnych
služieb Kamence

Vyvýšené záhony
pre seniorov

Projekt slúži pre všetkých prijímateľov sociálnej služby zariadenia.

300,00 €

1 170,00 €

300,00 €

1 300,00 €

1 170,00 €

600,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €
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TSC19_6E_104

Slovenský Červený
kríž, Územný spolok
Žilina

Ochrana človeka a
zdravia zážitkovo na
základných školách

Vďaka grantu sa mladí dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža
zo Žiliny vyškolili vo vzdelávaní detí a mládeže v prvej pomoci,
požiarnej ochrane a civilnej ochrane odborníkmi z praxe.

TSC19_6E_105

Združenie na záchranu Starého hradu
– castrum Warna

Pomôž zachrániť NKP
Starhrad – najstarší
hrad na Hornom
Považí

Cieľom projektu bolo zachrániť najstarší hrad na Hornom Považí.

TSC19_6E_106

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská
Bystrica

Oddýchni si,
bež a skáč!

Vďaka projektu oddychová zóna slúži miestnej
komunite a je prístupná pre širokú verejnosť.

TSC19_6E_107

Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom
Banská Bystrica /OZ
SPOSA BB/

Pes učiteľom

Projekt vytvoril podmienky pre integráciu a inklúziu osôb, ktoré
majú problém začleniť sa do spoločnosti. Zúčastnení získali pracovné, praktické aj teoretické skúsenosti a vedomosti súvisiace
s canisterapiou a prácou s osobami s autizmom.

TSC19_6E_108

SVETIELKO NÁDEJE

Dielničky pre
šikovné ručičky

Prínos projektu spočíval v príjemnom popoludní
so zaujímavou aktivitou pre dlhodobo hospitalizované deti.

600,00 €

TSC19_6E_109

Materská škola Sliač

V lesnej škôlke

Vďaka projektu sa znížilo množstvo odpadkov
v okolí materskej školy, deti sa naučili recyklovať odpad.

600,00 €

TSC19_6E_110

OZ SPOLU PRE
VŠETKÝCH

Obnova lesoparku
Kozák, pri kúpeľoch
mesta Sliač

Cieľom bolo vybudovanie priestoru
pre voľnočasové aktivity pre občanov mesta.

300,00 €

TSC19_6E_111

DORKA, n.o. –
pobočka Zvolen

Cesta k sebe

Cieľom projektu bolo poskytnúť mamičkám
priestor pre sebarealizáciu.

TSC19_6E_112

Základná škola s
materskou školou v
Malom Čepčíne

Chcem sa tu
cítiť ako doma

Cieľom projektu bolo vynoviť triedu, a tak vytvoriť priestor
na hrové aktivity, športovanie, tancovanie kultúrne zážitky.

TSC19_6E_113

Materská škola
Jazernica

Zdravé nožičky

Cieľom projektu bolo vybudovať senzomotorický chodník.

TSC19_6E_114

eMKLub

Starší žiaci mladším
– rozvoj a popularizácia žiackeho klubu

Grant umožnil rozvoj a popularizáciu žiackeho školského klubu,
ktorý slúži na aktívny rozvoj žiakov a študentov.

300,00 €

TSC19_6E_115

Občianske združenie
rodičov a priateľov
materskej školy
Sedmokráska

Kniha naša priateľka

Cieľom projektu bolo vybudovať kladný vzťah ku knihe, k čítanému slovu a spisovateľovi.

300,00 €

TSC19_6E_116

ZŠ s MŠ Banská Belá
č. 315

Tancuj, tancuj,
vykrúcaj...

Grant umožnil pripraviť vystúpenia detí.

TSC19_6E_117

Základná škola
s materskou školou
Brehy

Tajomstvá varenia

Grant umožnil vytvoriť receptár zdravých jedál,
ktorý sa distribuoval do rodín žiakov školy.

TSC19_6E_118

Materská škola Dr.
Janského č. 8

Hravé aktivity na
školskom dvore

Grant umožnil realizovať rôzne edukačné, environmentálne
a kultúrne aktivity na čerstvom vzduchu.

TSC19_6E_119

OZ Bašta Musica

Kremnické E#teriéry

Grant umožnil zvýšenie povedomia o historickom meste
Kremnica najmä medzi mladšou a strednou generáciou.

300,00 €

TSC19_6E_120

Združenie na záchranu hradu Šášov

Pivná pivnica na
hrade Šášov ako
spomienka na
Šášovský pivovar

Grant umožnil vytvoriť pivnú pivnicu
na oddychu a možnosť občerstvenia.

600,00 €

TSC19_6E_121

Obec Mestečko
– Materská škola
Mestečko

Veselé pieskovisko

Hlavným prínosom je vytvorenie veselého,
farebného pieskoviska.

300,00 €
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TSC19_6E_122

Základná škola s
materskou školou
Záriečie

Vytvorme priestor
pre Klub Slniečko

Projekt umožnil vytvorenie prístupného spoločenského priestoru,
ktorý umožňuje moderné vzdelávanie a zmysluplné trávenie
voľného času.

TSC19_6E_123

Gymnázium Púchov

Bicyklom do školy

Cieľom projektu bolo vybudovať pozitívny
vzťah študentov ku doprave na bicykli.

600,00 €

TSC19_6E_124

Materská škola
P. Jilemnického
elokované pracovisko
Komenského sady

Veselá mini záhradka

Vďaka minizáhradke deti získavajú reálnu predstavu o tom,
aký je pôvod niektorých základných potravín pre človeka.

300,00 €

TSC19_6E_125

Materská škola P.
Jilemnického 12/5
Nová Dubnica 01851

Vypni telku –
zober knižku!

Projekt prispel ku skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole.

600,00 €

TSC19_6E_126

Združenie občanov
pre pomoc mentálne
postihnutým deťom
so sídlom v Spojenej
škole internátnej

Snoezelen – miesto
multisenzorického
vzdelávania detí,
miesto relaxácie
a uvoľnenia, miesto
podporných aktivít
pre rodinu.

Cieľom projektu bolo poukázať na prvky integrácie
v spolužití bežnej populácie s mentálne postihnutými.

TSC19_6E_127

OZ Kolotoč pri Centre
voľného času Trenčín

C. A. F.

Grant umožnil motivovať deti k aktívnemu životnému štýlu
a vytváraniu priateľských vzťahov. Podporil rozvoj a aktívnu
spoluprácu medzi rôznymi komunitami v záujme detí.

300,00 €

TSC19_6E_128

Best Friends Kids
Club n.o.

Naša Zem

Projekt umožnil zapojiť žiakov, ich rodičov a súrodencov do aktivít
na poznanie lesa a drevín, poznávanie všetkého, čo v prírode
nájdeme.

600,00 €

TSC19_6E_129

Archa, n. o.

Spolu to zvládneme

Vďaka grantu sa uskutočnil predvianočný bazárik
spojený s tvorením a s čajovňou, pečením a spevom.

TSC19_6E_130

Obecný úrad
Kolinovce

Enviromentálna
výchova – pocitový
chodník v záhrade MŠ

Vďaka projektu sa vybudoval pocitový chodník, ktorý umožňuje
vnímať vybrané prírodniny cez haptiku a súčasne posilňuje svaly
klenby chodidla a napomáha udržiavať rovnováhu pri chôdzi
v členitom teréne.

300,00 €

TSC19_6E_131

Obecný úrad – Materská škola Vojkovce

Radosť z pohybu

Grant umožnil získať cvičebné pomôcky pre deti, použiteľné
nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

600,00 €

TSC19_6E_132

Mesto Krompachy

Zazelenajme spolu
Krompachy!

Projekt umožnil ošetrenie existujúcej zelene a novej výsadby,
hlavne trvaliek a drevín. Zvýšil tak environmentálnej kvality
a atraktívnosť priameho centra mesta.

1 170,00 €

TSC19_6E_133

Klub ochrancov
zelene

Vysaďme si
cyklotrasu

Grant umožnil výsadbou skrášliť areál školy, ktorý utrpel po
nútenom výrube niekoľkých desiatok stromov.

1 170,00 €

TSC19_6E_134

Základná škola
Skalica

Workout Park

Projekt poskytol žiakom možnosti na posilňovanie v otvorenom
priestore.

600,00 €

TSC19_6E_135

SČK, územný spolok
Senica

Zdravé prsia vo
vašich rukách

Projekt umožnil zakúpiť silikónový model prsníka a zorganizovať
aktivity na zvýšenie informovanosti žien o význame samovyšetrovania prsníkov.

300,00 €

TSC19_6E_136

Hokejový klub Nové
Mesto nad Váhom,
o. z.

Hokejom za zdravým
životom

Vďaka projektu sa ľudia všetkých vekových kategórií
stretli na zimnom štadióne a vytvorili nové priateľstvá.

300,00 €

TSC19_6E_137

Telovýchovná jednota
SPARTAK Myjava

Letné tréningové
sústredenie KARATE
Myjava

Projekt umožnil absolvovanie sústredenia, ktoré prineslo
nielen deťom, ale aj ich rodičom možnosť vidieť ako
sa dostávajú do lepšej fyzickej či psychickej formy.

TSC19_6E_138

Stredná priemyselná
škola Nové Mesto
nad Váhom

Športom proti
drogám

Cieľom projektu bolo motivovať žiakov k rôznym športovým
aktivitám, aby sa venovali športu a nie alkoholu a drogám.

600,00 €

TSC19_6E_139

Maratón klub Rajec

Aby deti mali radi
pohyb!

Projekt prispieva k učeniu detí, že pohyb je
úplne prirodzený a dá sa z neho mať veľkú radosť.

300,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €
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TSC19_6E_140

Mesto Rajec – Materská škola Obrancov
Mieru

Materská škola,
Obrancov Mieru
v Rajci – Prírodná
záhrada v Našom
detskom raji

Grant umožnil rozšírenie ponuky športových aktivít pre deti
a zatraktívnenie vyučovacieho procesu v materskej škole.

TSC19_6E_141

Materská škola Veľká
Čierna – Obec Veľká
Čierna

Od semienka ku
rastlinke – objavujeme svet rastlinnej
ríše

Prínos projektu spočíva v skvalitnení výchovno-vzdelávacieho
procesu v materskej škole, vďaka ktorému budú môcť deti objavovať tajomstvá rastlinnej ríše, rozlišovať jednotlivé druhy rastlín,
semien a plodov, starať sa o ne, naučiť sa význam konkrétnej
rastliny pre zdravie človeka a jej následné využitie.

600,00 €

TSC19_6E_142

Centrum pre deti
a rodiny Prievidza

Vidieť raz Tatry
a zapojiť sa do
akcie „Čisté hory“

Projekt sa realizoval v znamení záchrannej misie. Jeho cieľom
bolo predstaviť určitý návod, ako každý z nás môže svojou
troškou zvrátiť stav prírody k lepšiemu.

600,00 €

TSC19_6E_143

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
v Novákoch

Veselý dvor

Drant umožnil vytvoriť bezpečné a estetické prostredie, motivujúce k pohybu.

300,00 €

TSC19_6E_144

Hornonitrianske
stopy o.z.

Bojnicko-dubnické
cyklotrasy, ich
rozvoj, zveľaďovanie
a údržba

Hlavným prínosom projektu bolo zatraktívnenie už existujúcej
a vyhľadávanej cyklistickej lokality, ako aj sprístupnenie cyklistických trás pre širokú verejnosť a ich udržiavanie tak, aby boli
bezpečné a prejazdné.

TSC19_6E_145

DOMICIL

Žime bez bariér

Projekt umonžnil stretnutie sa generácií za účelom vedieť, ako
nevidiaci a slabozrakí vnímajú svet. Ďalším prínosom bola výstava kompenzačných pomôcok a ich demonštrácia v živote.

300,00 €

TSC19_6E_146

Základná škola s
materskou školou
Skačany 539

Školská záhrada,
ktorá nás naučí

Grant umožnil realizáciu vyučovania v prírode.

600,00 €

TSC19_6E_147

Základná škola
Topoľčany

Včely volajú o pomoc

Vďaka projektu sa členovia Včelárskeho krúžku vzdelávajú
a svoje vedomosti odovzdávajú aj ďalším priateľom a rodinným
príslušníkom.

TSC19_6E_148

OZ Spoznávame svet
a Slovensko

„Jedlý les – strom
za učiteľa, krík
za žiaka“ pre deti
navštevujúce
ZŠ s MŠ v Rybníku

Cieľom projektu bolo premeniť časť priestoru školského dvora
na jedlú a esteticky pôsobivú záhradu, vytvárajúcu podmienky
pre budovanie sociálnych vzťahov a sebarealizáciu.

TSC19_6E_149

Rodičovské združenie
pri ZŠ Tlmače

Oddychová zóna
v areáli ZŠ Tlmače

Projekt priniesol obnovu a zveľadenie priestranstva
školského dvora pri ZŠ Tlmače, výsadbou zelene i kvetov.

TSC19_6E_150

Futbalový klub mesta
Tlmače

Športom k zdraviu

Projekt vedie 3- až 5-ročné deti k športu a podporuje
u nich fyzický pohyb pre správny rozvoj ich zdravia.

TSC19_6E_151

Základná škola s materskou školou Jána
Hollého Pobedim

Bezpečne, hravo
a zdravo

Projekt zabezpečil zveľadenie školského dvora.

TSC19_6E_152

Apolin o.z.

Piešťanský Slávik

Vďaka projektu získali ľudia príležitosť spoznať talenty vo svojom
okolí, podporili sa susedské vzťahy, vytvorila sa príležitosť pre
detí každoročne verejne vystupovať s hudobnou skupinou
a systematicky sa pripavovať na ďalší ročník.

300,00 €

TSC19_6E_153

Parlament mladých
mesta Vrbové

Rozhýbme sa všetci

Vďaka grantu sa realizovali 4 väčšie podujatia,
ktoré prispeli k motivovaniu mladých k dobrovoľníctvu.

600,00 €

TSC19_6E_154

Rojko Charity

Srdcom k deťom

Projek umožnil vytvoriť besiedku pre deti.

300,00 €

TSC19_6E_155

Lastovička, spoločnosť pre pomoc
deťom a mladistvým

Vybudovanie amfiteátra a rekreačnej
zóny

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na bezpečné a zmysluplné
trávenie voľného času detí zo Senca a okolia – renováciou
amfiteátra a rekreačnej zóny.

600,00 €
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TSC19_6E_156

Rodičia deťom
ZŠ a MŠ Tureň

Dopravné ihrisko
do MŠ Tureň

Cieľom projektu bolo rozvíjať aktívny a bezpečný pohyb
s využitím kolobežiek, bicyklov, odrážadiel a precvičiť riešenie
dopravných situácií v roli cyklistu, chodca, prípadne iného
účastníka cestnej premávky.

1 170,00 €

TSC19_6E_157

SVETLO PRE OLICHOV

Tvoríme spoločne

Zámerom projektu bolo integrovať komunitu nepočujúcich
a detí ZŠ. Spoločne vysadili stromy a vybudovali priestor slúžiaci
na tvorivé workshopy, učenie sa posunkového jazyka, šachový
turnaj a pod.

1 170,00 €

TSC19_6E_158

Základná škola
sv. Don Bosca, ul.
1. mája 24, Zlaté
Moravce

Interaktívny náučný
chodník Horné
Požitavie

Projekt bol zameraný na spoznávanie druhov a rastlín regiónu
a na aktivity spojené s realizáciou náučného chodníka.

300,00 €

TSC19_6E_159

Obecný futbalový
klub Sľažany

Pri futbale Hrajme sa

Zámerom projektu bola revitalizácia ihriska
v areáli futbalové klubu OFK Sľažany.

600,00 €

TSC19_6E_160

Evanjelická spojená
škola

Vonku nám
to lepšie páli

Cieľom projektu bolo premeniť nevyužitý školský areál
na exteriérovú učebňu a otváriť priestor školy širšej verejnosti.

300,00 €

TSC19_6E_162

Dobrovoľný hasičský
a záchranný zbor
mesta Martin

Aj dobrovoľník môže
zachrániť život

Grant slúžil na vyškolenie dobrovoľných hasičov.

1 170,00 €

TSC19_6E_163

Miesto v dome

Učím sa slušne žiť,
pomôž mi lepším byť

Cieľom projektu bolo eliminovať priestor
pre delikventné správanie detí.

1 170,00 €

TSC19_6E_164

Obecný úrad
Jesenské

Relaxačná zóna
na Jesensku

Cieľom projektu bolo vytvoriť v obci relaxačnú
zónu a naučiť tak ľudí viac komunikovať medzi sebou.

300,00 €

TSC19_6E_165

Ostrov – Občianske
združenie

Aktivity

Cieľom projektu bolo zriadiť komunitnú záhradu na stretávanie
ľudí s postihnutím aj bez neho a obohatiť ju o pohybové hry.

600,00 €

TSC19_6E_166

ĎARMOTY – Občianske združenie

Vinárska 50

Miestni vinári pripravili prezentáciu vín, čo malo podporiť synergický efekt a zvýšenie návštevnosti miestnych vinohradov.

300,00 €

TSC19_6E_167

Základná škola Nová
Ves nad Žitavou

Príroda ako učebňa
– vzdelávanie trochu
INAK!

Cieľom bolo, aby sa do rôznych aktivít v prírodnej učebni,
zapojili deti z MŠ, rodičia, priatelia školy a dobrovoľníci.

600,00 €

TSC19_6E_168

Základná škola,
Levická 903, Vráble

Vzdelanie nás spája

Grant pomohol uľahčiť inegráciu zdravotne
znevýhodnených detí z regiónu školy.

1 170,00 €

TSC19_6E_169

Obec Gajary

Za krajšie Gajary –
pokračujeme v javorovom stromoradí

Prínosom projektu bola výsadba zelene
a podpora lokálnych komunít v obci Gajary.

300,00 €

TSC19_6E_170

Rodičovské združenie
pri ZŠ Jakubov

Turnaj programovateľných LEGO robotov

Cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne soft-skills a záujmu
o programovanie u žiakov a zvýšenie úrovne programátorských
a algoritmických zručností učiteľov a žiakov.

600,00 €

TSC19_6E_171

Sme v pohybe, o.z.

Stromy pre Malacky

Cieľom projektu bolo vybudovať mestské
záhrady dostupné pre všetkých obyvateľov.

TSC19_6E_172

Občianske združenie
Kasiopea

Rozprávkovo –
festival bábkových
divadiel

Cieľom projektu bolo podporiť kultúru a ponúknuť
verejnosti možnosť zúčastniť sa zaujímavého podujatia.

300,00 €

TSC19_6E_173

Základná škola
Na bielenisku

Učíme sa „parkovať“

Cieľom projektu bolo pri vstupe do školy vytvoriť bezpečné a
zabezpečené stojisko na bicykle a kolobežky.

600,00 €

TSC19_6E_174

Psychiatrická
nemocnica Philippa
Pinela Pezinok (PNPP
Pezinok)

Fitpark v Pinelke pre
všetkých

Cieľom bolo vybudovať fitpark nielen
pre pacientov, ale aj pre širokú verejnosť.

TSC19_6E_175

ŠOK o.z.

Klokočinské
kultúrne večery

Cieľom bolo uskutočniť kultúrne večery na najväčšom sídlisku
v Nitre, najmä prostredníctvom filmových projekcií a priestoru
na diskusiu.

1 170,00 €

1 170,00 €

300,00 €
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TSC19_6E_176

Včielkovo

Nazrite s nami do
úľa a ochutnajte
včelie produkty

Grant prispel k vzdelávaniu detí a mládeže ohľadom včelárenia
a životného prostredia, podpore zdravšieho stravovania detí
a podpore ochrany životného prostredia pre včely.

TSC19_6E_177

Stredná priemyselná
škola stavebná

Komu sa nelení,
tomu sa zelení :)

Cieľom projektu bola revitalizácia oblastí okolo školy.

600,00 €

TSC19_6E_178

Základná škola,
Bernolákova 35

Klokanko – hrajme
sa bezpečne

Grant prispel na rekonštrukciu detského ihriska, zlepšeniu estetického vzhľadu areálu školy a účelné využitie jeho jednotlivých
častí.

600,00 €

TSC19_6E_179

Občianske združenie
Čerešnička BARACHA
Bardoňovo

Komunitná záhrada –
meditačný raj

Prínos spočíva v zveľadení priestranstiev a nevyužívaných plôch,
ktoré poskytnú možnosť relaxovať formou pracovnej terapie pre
znevýhodnených ľudí s využitím tvorivosti a fantázie.

300,00 €

TSC19_6E_180

Inšpirujme svet

Materské centrum
Detský sen – Kostolný Sek

Cieľom projektu bolo vzájomne sa podporovať, inšpirovať
a poskytovať si poradenstvo v komunite mamičiek s deťmi
a mladých rodín.

TSC19_6E_181

Avant o.z.

Život

Projekt podporil rozvoj v oblasti umenia u detí a mládeže
v regióne formou predstavenia pre širokú verejnosť.

TSC19_6E_182

Materská škola Nový
diel, 50, Hurbanovo

Eko centrum – Malí
bádatelia

Vďaka projektu deti získali nové skúsenosti, zručnosti, návyky
z oblasti prírodovednej gramotnosti. Upravil sa a skrášlil exteriér
materskej školy.

TSC19_6E_183

ZŠ s MŠ Svätý Peter

Spoločne to
ide lepšie

Cieľom projektu bolo upevnenie dobrých vzťahov medzi žiakmi,
učiteľmi, rodičmi a mimoškolskou komunitou.

600,00 €

TSC19_6E_184

Občianske združenie
Punkáči deťom

Festival Punkáči
deťom 2019

Cieľom festivalu bolo priblíženie punkovej subkultúry ľudom,
ktorí ju doposiaľ vnímali ako „odpad spoločnosti“ a snaha
o pomoc deťom v ohrození.

300,00 €

TSC19_6E_185

Centrum pomoci
pre rodinu

Dobrovoľníci pomáhajú rodinám
s deťmi a seniorom

Do projektu sa zapájali dobrovoľníci zo stredných aj vysokých
škôl, ktorí darovali svoj čas iným – rodinám a starším.

1 170,00 €

TSC19_6E_186

Dospelí pre deti

Ukážme deťom svet
a prírodu ako náš
spoločný domov,
o ktorý sa treba
starať.

Cieľom projektu bolo zriadiť enviroučebňu a záhradný
kútik v spolupráci s dobrovoľníkmi.

TSC19_6E_187

Obec Nesvady

Zabavme sa spolu

Cieľom projektu bolo organizovanie spoločensko-kultúrnych
podujatí pre obyvateľov z priľahlých regiónov a podpora priateľstva a družby detí pri pohybových aktivitách.

TSC19_6E_188

Základná škola
s materskou školou
Ondreja Cabana

Keramická dielňa –
cesta k sebe
a k druhým

Cieľom projektu bolo vytvoriť novú miestnosť t. j. keramickú dielňu, ktorá sa využíva v rámci vyučovania alebo krúžkovej činnosti.

300,00 €

TSC19_6E_189

ALIANCIA PLATAN

Škôlka v škôlke

Vytvorením škôlky v škôlke projekt umožnil deťom rozvíjať
zdravý telesný a duševný vývin nielen počas vyučovania,
ale aj v popoludňajších hodinách.

600,00 €

TSC19_6E_190

Rodičovské Združenie
pri ZŠ slov.
v Košútoch

Malí včelári
pomáhajú včelám

Cieľom projektu bolo oboznámenie sa a riešenie problému
biodiverzity okolo nás a motivácia detí k vlastnej práci formou
vzdelávacích stolov a edukačných hier.

TSC19_6E_191

Obec Veľký Grob

Aby naši seniori
zostali naďalej
aktívni

Grant umožnil zakúpenie tlakomeru, glukomeru
a rehabilitačných pomôcok pre seniorov.

300,00 €

TSC19_6E_192

ŠK Veľký Grob

Detské ihrisko
Grobček

Nové ihrisko poskytlo rodinám priestor
na zábavu, stretávanie a spoznávanie sa.

600,00 €

TSC19_6E_193

Základná škola
s materskou školou,
Koperníkova 24,
Hlohovec

Pohybom k
zlepšeniu telesnej
zdatnosti detí

Grant prispel na ihrisko, ktoré slúži
na rozvoj telesného pohybu detí.

600,00 €
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TSC19_6E_194

o.z. Naše Detičky

Nová podlaha na
denné centrum pre
hendikepované deti

Grant prispel na vybudovanie pracovných
miest pre odborníkov v sociálnej sfére.

TSC19_6E_195

Občianske združenie
Máriine srdiečka

Dvorček, usmej sa!

Cieľom projektu bolo oživenie dvora škôlky
po estetickej, ako aj funkčnej stránke.

300,00 €

TSC19_6E_196

Stredná odborná
škola obchodu a
služieb Galanta

Festival chuti a vôní

Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s tradíciami
regiónov Slovenska a ich významnými osobnosťami.

300,00 €

TSC19_6E_197

Obec Veľké Dvorníky

Zazeleňovanie pozdĺž
cyklotrasy

Cieľom projektu bola výsadba zelene
v centre obce pozdĺž cyklotrasy.

TSC19_6E_198

Základná škola Gejzu
Dusíka v Galante

Spoločne za históriou: deti zo ZŠ Gejzu
Dusíka a seniori
z denného centra
v Galante spoločne
poznávajú minulosť
– blízku i vzdialenú

Deti a seniori z denného centra spoločne poznávali minulosť.
Projekt zatraktívnil život a činnosť dôchodcov v dennom klube.

600,00 €

TSC19_6E_199

Základná škola,
Hradná 22, Nové
Zámky

Zveľaďujeme naše
životné prostredie

Cieľom projektu bola revitalizácia skalky
a vysadenie zelene v areáli školy.

600,00 €

TSC19_6E_200

Centrum voľného
času Pyramída

Aby nebola nuda

Grant prispel k zlepšeniu kvality vybavenia v kluboch Centra
voľného času.

TSC19_6E_201

Základná škola s
materskou školou
Hlavná 299 92503
Horné Saliby

Lienky na tatranskej
lezeckej stene

Grant prispel k vybudovaniu ihriska pre deti MŠ aj ZŠ.

300,00 €

TSC19_6E_202

Občianske združenie
Mačičky Dunajská
Streda

Zdravé mačky v
zdravom meste

Prínosom projektu bolo sterilizovanie voľne žijúcich mačiek
(túlavých), aby sa zabránilo aj nadmernému nočnému rušeniu.

600,00 €

TSC19_6E_203

Združenie rodičov
Trstíčatá o. z.

Pomôžme spolu
materskej škole
v Trsticiach

Cieľom projektu bolo odstránenie pôvodných prvkov ihriska
a umiestnenie novej preliezky, vďaka čomu sa vytvoril priestor
na bezpečný pohyb, zábavu a rozvoj schopností detí.

1 170,00 €

TSC19_6E_204

SRRZ pri Materskej
škole Rybný trh,
Dunajská Streda

Hráme sa na
dvore MŠ

Grant prispel na obnovu ihriska školy, čím sa podporila úroveň
každodenného pobytu detí vonku, ich telesný rozvoj, ako aj
úroveň akcií počas roka.

300,00 €

TSC19_6E_205

Hipoterapeutické
centrum Hipony

S pomocou to
zvládnem sám

Cieľom projektu bolo zakúpiť terapeutické pomôcky a vytvoriť
terapeutické chodníky, aby sa zdravé i znevýhodnené deti zábavnou formou učili jazdiť na koni a pri hrách zlepšovali rovnováhu
a koordináciu.

600,00 €

TSC19_6E_206

OZ Tri Líšky

Deň obce Hviezdoslavov

Cieľom projektu bolo spájať obyvateľov Hviezdoslavova – ľudí,
ktorí sú tu od narodenia s ľuďmi, ktorí sa prisťahovali z rôznych
kútov Slovenska.

300,00 €

TSC19_6E_207

INOVARE

Pre našich malých
škôlkarov a ich
budúcnosť

Grant prispel k zveľadeniu ihriska na dvore MŠ a ZŠ a zväčšeniu
oblasti so zeleňou.

1 170,00 €

TSC19_6E_208

Obec Marianka

Zatraktívnenie
ihriska pri svätom
Floriánovi
v Marianke

Cieľom projektu bolo sfunkčniť a opraviť obecné ihrisko.

600,00 €

TSC19_6E_210

Srdcia pre folklór
a tradície

Tančiarnička

Grant vďaka tvorivým workshopom prispel k popularizácii
ľudového umenia medzi žiakmi základnej školy, vedeniu mládeže
ku kultúrnym hodnotám a k pohybovým aktivitám.

300,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €

1 170,00 €
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TSC19_6E_211

Bábky v nemocnici

Vymyslime si rozprávku a zahrajme
divadlo – dramatoterapeutická dielňa

Cieľom projektu bolo vytvoriť dramatoterapeutickú dielňu pre
deti v nemocniciach a prispieť tak k skráteniu ich pobytu.

TSC19_6E_212

ČERVENÝ NOS
Clowndoctors

Humor lieči – vzdelávanie pre zdravotnícky personál

Vďaka projektu sa uskutočnilo niekoľko seminárov pre zdravotnícky personál o skúsenostiach s využitím humoru v liečebnom
procese.

600,00 €

TSC19_6E_213

Bratislavský Gašparko o.z.

Puppets festival
2019

Grant prispel k realizácií festivalu pre deti, vďaka ktorému mohli
priamo na ulici zažiť naživo hrané rozprávky. Zároveň ukázal
rodičom, že aj bábkárstvo je súčasťou slovenského nehmotného
kultúrneho dedičstva.

300,00 €

TSC19_6E_214

Slovenský dom
Centrope

Cesta krížov

Prínos projektu spočíva v obnove, rekonštrukcii a prezentácii
kultúrnych pamiatok a krížov na turistickej trase.

600,00 €

TSC19_6E_215

Občianske združenie
Hrad Uhrovec

Turistické zázemie
Hradu Uhrovec

Projekt slúžil na zabezpečenie prác dobrovoľníkov podieľajúcich
sa na záchranných prácach, na konzervácii a rekonštrukcii hradu.

TSC19_6E_216

Štúdio tanca
a telesnej výchovy
Gabčíkovo

Tanec ako reč duše

Grant bol použitý na zabezpečenie
tanečných workshopov pre žiakov.

TSC19_6E_217

Združenie rodičov
a priateľov Základnej
školy Pri kríži

Buďme fit bez
úrazov!

Pod lanovú fitdráhu a herno-cvičebné prvky vo
fitparku bola položená bezpečná dopadová plocha.

TSC19_6E_218

Školský internát
DMSZS

Tvor živo – tvor si
život!

Modernizácia priestoru tvorivej dielne na estetické miesto na
stretnutia, tvorenie, komunikáciu, stretnutia a rozhovory.

300,00 €

TSC19_6E_219

CirKusKus

Cirkusové workshopy
pre všetkých

Grant prispel k organizácii workshopov pre bratislavskú verejnosť
o netradičnej a zábavnej forme pohybu.

600,00 €

TSC19_6E_220

SRRZ – RZ pri Materskej škole

Poďte s nami
objavovať prírodu

Grant bol použitý na vytváranie jednotlivých prvkov náučného
chodníka, na ktorých sa podieľali žiaci aj ich rodičia.

TSC19_6E_221

KASPIAN

PIK-NIK v KASPIAN-e

Grant slúžil na organizáciu piknika, ktorý podporil rozvoj
komunitného života pre obyvateľov sídliska, ako aj na zveľadenie
priestoru, ktorý bude slúžiť komunite.

600,00 €

TSC19_6E_222

POP Akadémia – Pokora Odvaha Pokoj

Historická aréna pre
celodenné školské
aktivity a historický
krúžok

Grant prispel k organizácii celodenných školských aktivít.

300,00 €

TSC19_6E_223

OZ Krúžky v škole

Česko – Slovenský
FLORBALOVÝ TURNAJ

Lektori počas mesiacov október – december
pravidelne trénovali deti na krúžku florbalu.

300,00 €

TSC19_6E_224

Bratislavská kynologická záchranárska
brigáda

Súťaž pre malých
záchranárov

Grant prispel k organizácii súťaže pre malých záchranárov, vďaka
čomu sa deti 1. stupňa ZŠ naučili privolať pomoc v núdzovej
situácii.

TSC19_6E_225

Vieš chodiť, vieš
jazdiť

Strider Cup – preteky
detí na odrážadlách

Grant prispel k organizácii pretekov detí na odrážadlách.

600,00 €

TSC19_6E_226

Materská škola, Kríková 20, Bratislava

Križovatka pre
malých šoférov

Grant prispel na vybavenie školského dvora pomôckami pre deti,
vďaka ktorým si rozšírili zručnosti v dopravnej výchove.

600,00 €

TSC19_6E_227

IPčko

Internet pomáha
mladým

Grant prispel na zabezpečenie internetovej psychologickej
poradne pre mladých ľudí.

300,00 €

TSC19_6E_228

ŠK Vrakuňa Bratislava

Úprava a obnova
verejných častí
ihriska ŠK Vrakuňa
Bratislava

Vďaka grantu sa na štadióne opravili striedačky a tribúna.

1 170,00 €

TSC19_6E_229

OZ Themida

Vianočný strom obce

Z grantu obec vysadila vianočný strom, ktorý bude slúžiť
dlhodobo každoročne.
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TSC19_6E_230

Nadácia deti, kone
a golf

Detský raj

Cieľom projektu bolo vybudovať detský raj, vďaka ktorému
deti zo satelitných a husto zastavaných štvrtí získali prirodzený
priestor pre spoločné hry a kontakt s domácimi zvieratami.

TSC19_6E_231

Obec Ivanka pri
Dunaji

Za čistejšiu Ivanku

Grant umožnil vyčistenie verejných priestranstiev v obci.

TSC19_PP_02

Inštitút cirkulárnej
ekonomiky, o.z.

Podpora prechodu
k cirkulárnej
ekonomiky

Prínosom bolo uskutočnenie výskumu pre oblasť bioplastov, zvýšenie povedomia o bioplastoch, vytvorila sa databáza subjektov.

35 990,00 €

TSC19_PP_03

CEEV ŽIVICA

Projekt školských
ovocných sadov
SadOVO

Grant umožnil vzdelávanie v oblasti ohrozenia a ochrany starých
odrôd ovocných drevín, ktoré spolu so školami združenie
efektívne chráni.

45 000,00 €

TSC19_PP_04

Človek v ohrození,
n.o.

Pracovné a kariérové
poradenstvo v MRK

Prínosom bolo zvýšenie pracovných zručností v marginalizovaných rómskych komunitách, 40 ľudí si našlo prácu.

13 988,00 €

TSC19_PP_05

The Duke of Edinburgh’s International
Award Slovensko, o.z.

Ďalší rozvoj systému
manažovania Miestnych centier DofE
s cieľom ďalšieho
rastu

Prínosom projektu bola podpora manažmentu zapojených
organizácií a vyškolenie 950 dobrovoľníkov.

20 000,00 €

TSC19_PP_06

Free Food

Druhá šanca vol. 1

Prínosom bolo zakúpenie auta, ktoré slúži na distribúciu darovaných potravín do zariadení sociálnych služieb, útulkov a iných
zariadení, čo pracujú s ľudmi v núdzi.

15 000,00 €

TSC19_PP_07

Depaul Slovensko

Potraviny pre ľudí
bez domova

Projekt zabezpečil stravu približne 1 700 ľudom bez domova.

13 387,20 €

TSC19_PP_08

Divé maky, o.z.

Životná šanca pre
rómske deti
a mládež

Počas projektu deti rozvíjali svoje umelecké talenty na letnej
akadémii, uskutočnil sa aj festival Cigánsky Bašavel.

14 000,00 €

TSC19_PP_09

Slovenský atletický
zväz

Mládežnícka atletika

Vďaka projektu sa mohli nakúpiť pomôcky na atletiku, ktoré pomôžu zlepšiť materiálne a technické zabezpečenie tréningových
jednotiek a prispejú ku skvalitneniu tréningov.

25 000,00 €

TSC19_PP_10

Potravinová banka
Slovenska, o.z.

Rozvoj PBS

Podpora zabezpečila zbieranie potravín a ich následný zvoz
a prevoz do miest, kde sú potrebné, prenajali sa sklady na
uskladnenie potravín.

50 000,00 €

TSC19_PP_11

SOŠ obchodu
a služieb Samuela
Jurkoviča Bratislava

SDV = škola – žiak –
zamestnávateľ

Grant pripel na nákup materiálu pre žiakov,
a tým aj skvalitnenie ich odborného výcviku.

TSC19_PP_12

Ľudia v Tatrách

Farmársky grant –
spoločne
a zodpovedne

Podpora zabezpečila vzdelávací program na zlepšovanie zručností
farmárov, zlepšenie ich spolupráce na miestnej aj národnej úrovni
a vytvorenie pilotného vzdelávacieho konzultačného programu.

ZBDZ19_01
(DZ2019/413)

Mesto Jelšava

Firmy komunite
2019 – zbierka

Doprava materiálu.

60,00 €

ZBDZ19_02
(DZ2019/414)

Cirkevný zbor ECAV
Revúca

Firmy komunite
2019 – zbierka

Doprava materiálu.

60,00 €

1 170,00 €

600,00 €

1 241,50 €

45 000,00 €
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