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20 rokov meníme Slovensko na lepšie miesto
História činnosti Nadácie Orange siaha do roku 1999, kedy bolo ešte pod značkou Globtel zriadené Konto Globtel.
V roku 2002 naň nadviazal neinvestičný fond Konto Orange zriadený spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.. Od 27.
decembra 2007 je Nadácia Orange jeho priamym pokračovateľom v oblasti rozvoja filantropie a charity na
Slovensku, pomáha formovať zodpovednú a ohľaduplnú spoločnosť a podporuje a inšpiruje mnohých ďalších
v snahe reagovať na aktuálne problémy spoločnosti a prispievať k ich riešeniu. 10 rokov je Nadácia súčasťou
medzinárodnej skupiny firemných nadácií Orange Foundation so sídlom v Paríži, ktorá od roku 1987 podporuje
myšlienky darcovstva a solidarity.
Už celých 20 rokov napĺňa Nadácia Orange svoje poslanie meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Svoju víziu
uskutočňuje v spolupráci s aktívnymi mimovládnymi organizáciami, angažovanými jednotlivcami, školami či
samosprávami, ktorým záleží na kvalitnom a dostupnom vzdelaní pre všetkých, rozvoji inkluzívnej spoločnosti
a aktívnom komunitnom živote.
Počas dvoch dekád bolo v rámci aktivít Nadácie prerozdelených celkovo 11 miliónov eur, vďaka ktorým boli
podporené tisícky projektov a dobrých myšlienok.

Vďaka partnerstvám a podpore projektov v rámci grantových schém vstupuje Nadácia Orange do rozvoja a
posilňovania troch strategických oblastí, ktorými sú podpora vzdelávacej kultúry na Slovensku reagujúcej na
trendy 21. storočia a zohľadňujúcej rozvoj digitálnych technológií; oživovanie komunitného života a podpora
aktívneho záujmu ľudí o svoje okolie a zvyšovanie kvality života ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením
ako i scitlivovanie ľudí voči tým, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v nepriaznivej životnej situácii.
Aj v roku 2019 pokračovala Nadácia Orange v podpore, posilňovaní a rozvoji verejnoprospešných účelov, a to:
•
•
•
•
•

rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrany a tvorby životného prostredia,
zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt,
ochrany a podpory zdravia a vzdelávania,
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•
•
•

ochrany práv detí a mládeže,
humanitnej pomoci pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
ochrany a podpory sociálnej pomoci.

Ku všetkým svojim aktivitám pristupuje zodpovedne, eticky a transparentne s dôrazom na efektívne
prerozdeľovanie všetkých poukázaných prostriedkov z asignácie podielu zaplatenej dane na podporu
verejnoprospešných projektov. Komplexné hodnotenie naplnenia pravidiel a kritérií jednotlivých projektov v
rámci grantových programov je v rukách nezávislých hodnotiacich komisií zložených z odborníkov z príslušných
oblastí. Schvaľovanie ich návrhov na udelenie podpory rovnako ako schvaľovanie a usmerňovanie ďalších činnosti
Nadácie majú na starosti všetci členovia Správnej rady.
Od roku 2013 sa Nadácia Orange ako jeden zo zakladajúcich členov aktívne zúčastňuje na činnosti Asociácie
firemných nadácií a nadačných fondov, ktorá dohliada na maximalizáciu efektivity a transparentnosti pri
dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na
Slovensku. Nadácia prijala a v praxi napĺňa Etický kódex Asociácie, ktorý predstavuje verejný záväzok signatárov
k napĺňaniu očakávaní a nárokov verejnosti na transparentnosť procesu prerozdeľovania podielu asignovanej
dane.
V roku 2019 si Nadácia Orange spolu s ďalšími ôsmymi firemnými nadáciami a nadačnými fondami prevzala
certifikát transparentnosti, ktorý od roku 2017 udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov
v spolupráci so spoločnosťou KPMG s cieľom posilniť transparentnosť prostredia a zaviazať firemné nadácie
a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej
legislatívy.
Okrem toho Nadácia pri všetkých svojich aktivitách dodržiava etické princípy a riadi sa zásadami ukotvenými v
Etickom kódexe skupiny Orange.

Strategický partner
Centrum pre filantropiu (ďalej CpF) sprevádza Nadáciu Orange pri napĺňaní jej stratégie a poslania už od jej vzniku
ako Konta Globtel v roku 1999, kedy spoločne vyhlásili celkom prvý otvorený grantový program zameraný na
zvýšenie kvality života v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Poslaním CpF je prispievať k rozvoju darcovstva a podporovať občiansku spoločnosť na Slovensku. Spolupráca
Nadácie Orange a Centra pre filantropiu je založená na príprave filantropických programov, analýzy potrieb,
prípravy dizajnu, administratívneho zabezpečenia, manažovania a vyhodnocovania grantových programov.
Niektoré jej aktivity organizuje, zúčastňuje sa ich v pozícii mediátora či facilitátora, podieľa sa na monitoringoch a
hodnotení aktivít Nadácie.

2

Orgány Nadácie Orange
V súlade s nadačnou listinou je členstvo vo všetkých orgánoch Nadácie Orange dobrovoľnou a neplatenou
funkciou.

Správna rada Nadácie Orange v roku 2019
Predseda: Prof. Ing. Milan Dado, PhD.,
Členovia: Ing. Pavol Lančarič, PhD.,
Mgr. Iveta Malachovská,
Mary Lisa Durban,
Miloš Lalka,
Ing. Natália Kunická,
Marc Ricau.

Správkyňa Nadácie Orange
Andrea Cocherová

Dozorná rada Nadácie Orange
JUDr. Zuzana Mračnová
Mgr. Iveta Jurigová
Ing. Marek Koleják
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Napĺňanie poslania Nadácie Orange
Pri napĺňaní svojho poslania Nadácia aktívne spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, základnými a
strednými školami, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, neformálnymi iniciatívami aktívnych občanov
a angažovanými jednotlivcami, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú.
Podpora jednotlivých verejnoprospešných zámerov je realizovaná kombináciou dvoch hlavných mechanizmov grantových programov a dlhodobých strategických partnerstiev. Strategické záujmy Nadácie sa formovali v
priebehu jej vývoja. V súčasnosti má Nadácia vyprofilované tri hlavné oblasti podpory:
•
•
•

Vzdelávanie
Komunitný rozvoj
Deficitné skupiny

V priebehu roka 2019 vyhlásila Nadácia Orange štyri grantové výzvy, v rámci ktorých sa o podporu svojich
nápadov uchádzalo viac ako 1 200 predkladateľov, ktorí majú záujem podieľať sa na riešení problémov a prinášať
pozitívne zmeny.
Dlhodobejšie a systémovejšie procesy v troch kľúčových oblastiach podporuje Nadácia prostredníctvom
strategických partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Vďaka týmto dlhodobým partnerstvám
je možné systematickejšie a efektívnejšie napĺňať strategické ciele Nadácie. Spolupráca postavená na
profesionalite a skúsenostiach partnerských organizácií sa premieta do inšpiratívnych a jedinečných projektov
podporujúcich inkluzívnu spoločnosť, otvorené a aktívne komunity a skvalitňujúcich vzdelávanie na Slovensku.
Od svojho vzniku sa Nadácia Orange profiluje ako zodpovedný a spoľahlivý partner, ktorý si váži všetky
mimovládne neziskové organizácie rozvíjajúce svoje aktivity a prinášajúce výsledky. S dôverou podporuje
organizácie z neziskového sektora odhodlané prinášať pozitívnu zmenu a meniť prostredie našej krajiny k
lepšiemu. Už desať rokov formou verejného uznania oceňuje ich výnimočnosť, odhodlanie a jedinečný prínos
prostredníctvom Ceny Nadácie Orange.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, priateľom a partnerom, ktorí nás inšpirovali, vkladali svoj čas a nadšenie
do realizácie nápadov a vďaka ktorým sme mohli aj v roku 2019 spoločne napĺňať víziu lepšieho Slovenska pre
všetkých.
Spolupracovali sme s 242 aktívnymi jednotlivcami a ďalšími 20 neformálnymi skupinami angažovaných občanov,
160 mimovládnymi neziskovými organizáciami, 50 materskými, základnými a strednými školami, 13 zariadeniami
poskytujúcimi sociálne služby a svoje verejnoprospešné zámery malo možnosť realizovať aj 27 zamestnancov
a zamestnankýň spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
Na procese transparentného a zodpovedného prerozdeľovania financií na verejnoprospešné účely v roku 2019
spolupracovala Nadácia s 59 hodnotiteľmi a hodnotiteľkami, na ktorých sa obracala ako na expertov a expertky z
oblasti vzdelávania, komunitného rozvoja a sociálnej inklúzie, a ktorí boli jej oporou a pomocou pri výbere
zmysluplných a užitočných projektov.
Kde všade sa podporené projekty realizovali

SPOLU

Banskobystrický kraj

93

Košický kraj

85

Nitriansky kraj

69

Žilinský kraj

57

Prešovský kraj

55

Bratislavský kraj

51

Trnavský kraj

23

Trenčiansky kraj

20

Projekty dotýkajúce sa viacerých regiónov

34

SPOLU

487
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Prehľad činnosti Nadácie Orange v roku 2019
V roku 2019 prerozdelila Nadácia Orange na verejnoprospešné účely finančné prostriedky v celkovej výške
511 992,00 eur.
Prijatá asignácia z podielu zaplatenej dane z príjmov prijatá v roku 2018 z toho predstavovala sumu vo výške
422 871,32 eur. V roku 2019 Nadácia Orange prijala 2% z podielu zaplatenej dane vo výške 662 983,54 eur. Z tejto
sumy bola v tom istom roku v rámci grantových programov prerozdelená finančná čiastka vo výške 87 789,68 eur.
Mimo prostriedkov z podielu zaplatenej dane prerozdelila Nadácia Orange v roku 2019 aj finančné prostriedky od
fyzických osôb vo výške 1 331 eur*. Suma bola vyzbieraná prostredníctvom zbierky zamestnancov spoločnosti
Orange Slovensko, a.s. a prerozdelená medzi žiadosti v rámci grantového programu Darujte Vianoce 2019.
* Finančné prostriedky od fyzických osôb predstavovali čiastku 1 330,76 eur. Túto sumu následne Nadácia Orange zaokrúhlila z vlastných
mimoasignačných zdrojov na celkovú sumu 1 331 eur.

Zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Orange Slovensko, a.s. sa na fungovaní Nadácie podieľali aj
venovaním svojho času a poskytovaním expertných účtovných, právnych a administratívnych služieb, čím v roku
2019 podporili Nadáciu v celkovej nepeňažnej hodnote vo výške 59 059,32 eur.
Náklady spojené s administráciou činnosti Nadácie, propagáciou a medializáciou aktivít, ekonomické, právne a
ďalšie služby boli hradené z daru spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorý v roku 2019 predstavoval sumu
209 528,25 eur.
Podmienky uchádzania sa o podporu, kritériá a proces výberu podporených subjektov, ako aj výsledky použitia
prostriedkov Nadácie Orange sú transparentné a verejne dostupné. Každý vyhlásený grantový program má svoju
zverejnenú výzvu aj hodnotiacu komisiu zloženú z odborníkov v danej oblasti, ktorej návrhy na udelenie podpory
schvaľuje Správna rada Nadácie Orange. Zoznam prijímateľov grantovej podpory je zverejnený na webovej
stránke Nadácie Orange a účel použitia podielu zaplatenej dane za príslušný rok zverejňuje Nadácia v Obchodnom
vestníku SR.
Prehľadná tabuľka celkovej prerozdelenej sumy v roku 2019 podľa jednotlivých strategických oblasti a formy podpory
Celková
prerozdelená
suma

Percentuálne
vyjadrenie

Počet
podporených
projektovgrantové
programy

Počet
podporených
projektovstrategické
partnerstvá

Počet
podporených
nomináciíCena
Nadácie
Orange

Vzdelávanie

245 200,00 €

48 %

34

24*

2

Komunitný
rozvoj

161 500,00 €

32 %

81

6

2

Deficitné skupiny

105 292,00 €

21 %

330

2

6

SPOLU

511 992,00 €

100 %

445

32

10

* vrátane podpory LAB – powered by Nadácia Orange

Prehľadná tabuľka podľa zdroja prerozdelených financií v roku 2019
I. Prehľad použitia finančných prostriedkov Nadácie Orange z podielu zaplatenej dane v roku 2019
Vzdelávanie
e-Školy pre budúcnosť 2019/2020

50 000,00 €

Strategickí partneri 2019 - vzdelávanie

163 220,00 €

10. ročník Ceny Nadácie Orange - vzdelávanie

10 000,00 €

LAB - powered by Nadácia Orange

22 000,00 €
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Komunitný rozvoj
Spojme sa pre dobrú vec 2019

80 000,00 €

Zamestnanecký grantový program 2019

20 500,00 €

Strategickí partneri 2019 - komunitný rozvoj

51 000,00 €

10. ročník Ceny Nadácie Orange - komunitný rozvoj

10 000,00 €

Deficitné skupiny
Darujte Vianoce 2019

50 961,00 €*

Strategickí partneri 2019 - deficitné skupiny

23 000,00 €

10. ročník Ceny Nadácie Orange - sociálna inklúzia

30 000,00 €

SPOLU

510 661,00 €

II. Prehľad použitia finančných prostriedkov Nadácie Orange nad rámec prostriedkov z podielu zaplatenej dane v
roku 2019

Darujte Vianoce 2019 – zbierka zamestnancov spoločnosti Orange
Slovensko, a.s.

1 331,00 € **

SPOLU – celkové prerozdelené finančné prostriedky v roku 2019

511 992,00 €

*

Finančné prostriedky čerpané na podporu žiadostí v rámci grantového program Darujte Vianoce 2019 pochádzali z troch zdrojov. Suma
13 171,32 eur bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2018, suma 37 789,68 eur predstavuje časť finančných
prostriedkov čerpaných z príspevku z podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2019. Celková suma asignačných prostriedkov vo výške 50 961
eur bola doplnená aj finančným príspevkom získaným prostredníctvom zbierky zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vo výške
1 330,76 eur, ktorá bola Nadáciou Orange zaokrúhlená na sumu 1 331 eur z mimoasignačných zdrojov.

Pôvodne bolo v rámci grantového programu podporených 333 žiadostí v celkovej výške 52 662 eur. Tri z pôvodne podporených žiadostí, na
ktoré bola vyčlenená suma z asignácie prijatej v roku 2019, neboli zrealizované. Čiastka vo výške 370 eur bola vrátená Nadácii Orange a tá
sumu opätovne prerozdelila v rámci grantových programov realizovaných v roku 2020.
**

Finančné prostriedky od fyzických osôb predstavovali čiastku 1 330,76 eur. Túto sumu následne Nadácia Orange zaokrúhlila z vlastných
mimoasignačných zdrojov na celkovú sumu 1 331 eur.

6

Vzdelanejší svet môže byť lepší
Skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia patria už dlhodobo medzi prioritné oblasti
záujmu a podpory Nadácie Orange. Vníma ich ako dôležitú cestu k výchove generácie slušných občanov,
sebavedomých a zodpovedných ľudí v digitálnej dobe, ako v online tak aj v offline priestore.
e-Školy pre budúcnosť 2019/ 2020 - grantový program
•
•
•
•

6. ročník
Počet predložených projektov: 170
Počet podporených projektov: 34
Celková prerozdelená suma: 50 000 eur

Nadácii záleží na výchove žiakov a študentov k zodpovednému a bezpečnému využívaniu nových digitálnych
technológií, rozvoji ich technického a informatického myslenia, podpore kritického myslenia a motivácie k
aktívnemu vyhľadávaniu, analyzovaniu a interpretácii mediálnych obsahov. Nadácia preto už po šiestykrát
otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, ktorým reaguje na aktuálne trendy v rozvoji
digitálnych technológií ovplyvňujúcich psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí. Program ponúkol
základným a stredným školám, ako aj neziskovým organizáciám, možnosť podpory ich inovatívnych nápadov
rozvíjajúcich vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej
praxi.
Z celkového počtu 170 predložených projektov od základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových
organizácií sa komisia zložená z odborníkov a odborníčok na oblasti grantovej výzvy rozhodla podporiť 34. Až 18
z nich sa realizovalo na základných školách, 10 na všeobecných aj odborných stredných školách a na 6 projektoch
mimovládnych neziskových organizácií spolupracovali rôznorodé skupiny pedagógov, žiakov a študentov.
Spoločne sa do realizácie vzdelávacích aktivít zapojilo 77 škôl so 477 pedagógmi a 5 418 žiakmi a študentmi
z celého Slovenska.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernest Walzel - programátor a spoluorganizátor bezplatných krúžkov programovania pre deti, CoderDojo
Jakub Kobela - metodik školských debatných programov v Slovenskej debatnej asociácii, lektor
argumentácie a kritického myslenia
Jana Balková - lektorka pre vzdelávanie učiteľov v projekte Štátneho pedagogického ústavu Komunikácia
- cesta k porozumeniu a úspechu, redaktorka a moderátorka
Jana Konturová - riaditeľka Základnej školy Bošany
Jarmila Cápayová - učiteľka na Spojenej škole Mudroňova v Nitre
Ľuboš Jaroš - didaktik krúžkov programovania pre žiakov, lektor didaktiky pre učiteľov informatiky, autor
videotutoriálov pre programy Scratch Junior a Scratch Starter
Nika Klimová - interná doktorandka Katedry informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre so
zameraním na didaktiku informatiky
Silvester Buček - občianske združenie Vĺčatá.sk, spoluzakladateľ združenia MU Game studies

Rozdelenie podľa hlavnej témy podporených projektov:
•
•
•
•
•

Programovanie a informatické myslenie: 12 projektov
Mediálna výchova a práca s mediálnym obsahom: 8 projektov
Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov: 6 projektov
Zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií: 4 projekty
Kombinácia jednotlivých tematických zameraní: 4 projekty

Ako nevyhnutnú súčasť komplexnosti skvalitňovania vzdelávania v tejto oblasti vníma Nadácia aj podporu a rozvoj
samotných pedagógov. Grantová výzva preto reflektuje aj toto zameranie a časť projektov sa sústredí práve na
rozvoj zručností, kompetencií a skúseností s digitálnymi technológiami a ich využívaním pedagogickými
pracovníkmi. Občianske združenie Technology Academy sa zameralo na podtatranský región, kde
prostredníctvom školení zameraných na robota Emila prinášalo moderný spôsob výučby do marginalizovaných
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komunít. Po absolvovaní školení mohli učitelia začať rovno s výukou a priniesť tak svojím žiakom moderné
vzdelávanie informatiky. Podľa občianskeho združenia Aj ty v IT umelá inteligencia musí v 21. storočí
predstavovať integrálnu súčasť výučby modernej informatiky na základných a stredných školách. Zámerom
projektu Stretnutia s umelou inteligenciou bolo vypracovať kurikulum v súlade so vzdelávacími štandardami pre
informatiku na ZŠ a SŠ a krátky metodický materiál pre učiteľov s jednoduchými námetmi, ako vyučovať umelú
inteligenciu zážitkovou a bádateľskou formou.
Grantový program reaguje aj na súčasné spoločenské dianie. Jednou z dôležitých tém je podpora kritického
myslenia a schopnosť zodpovedného posudzovania komplexnosti informácií, ktoré sa k nám dostávajú
prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Projekt s názvom Bola raz jedna sieť sa zameriava na zážitkové
vzdelávacie aktivity pre cieľovú skupinu štvrtákov na I. stupni základných škôl. Vopred vyškolený študentský tím
z Gymnázia Štefana Moysesa z Moldavy nad Bodvou pomocou interaktívnych úloh a metódy peer teaching
vzdelával žiakov v oblasti prevencie pred nebezpečenstvami na sociálnych sieťach a závislosti na mobile. Následne
sa autori projektu zamerali na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov. Informovali ich o rizikách internetu
a poskytli im príklady dobrej praxe, ktoré môžu implementovať do vzdelávacieho procesu. Žiaci na Základnej
škole vo Veľkých Úľanoch sa v rámci projektu stali bojovníkmi proti hoaxom. Posudzovali hodnovernosť
prečítaných článkov a hľadali možnosti odhaľovania hoaxov. Zamerali sa pri tom primárne na otázky migrácie
a chudoby, diskriminácie a nespravodlivosti.
Vďaka podpore Nadácie Orange majú možnosť bezplatných workshopov na témy súvisiace s ochranou pred
rizikami využívania digitálnych technológií vedených odborným tímom využiť nielen školy zapojené do
grantového programu e-Školy pre budúcnosť. Cieľom dlhodobého projektu Internet a technológie v rukách detí je
naučiť deti bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, počítač a hlavne internet. Projekt sa zameriava na
pozitívne využitie internetu a zvýšenie počítačovej gramotnosti.
Počas roka 2019 sa opäť uskutočňovali workshopy pre deti a mládež priamo v školách a taktiež pre rodičov
a učiteľov z celého Slovenska. Aktivity v rámci projektu pôsobia preventívne, pričom sa očakáva nielen prevencia
nežiadúcich javov, ako je napr. závislosť či kyberšikana, ale aj prehĺbenie vedomostí rodičov. Materiály vytvorené
v rámci projektu slúžiace na komunikáciu s cieľovými skupinami sú zverejňované na stránke www.detinanete.sk.
Zverejnený text grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 - Príloha č. 1
Zoznam podporených projektov v programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 - Príloha č. 2
Strategickí partneri v oblasti vzdelávania
Svoj cieľ, prispievať k podpore moderných a kvalitných škôl, motivovať učiteľov a pomáhať rozvíjať nadanie detí,
napĺňa Nadácia Orange aj vďaka silným partnerom z mimovládneho neziskového sektora. V roku 2019 podporila
v tejto oblasti celkovo 23 partnerských organizácií. Ich angažovanosť vo vzdelávaní vedie od rozvoja zručností a
skúseností nevyhnutných pre vyvíjajúce sa pracovné a spoločenské prostredie 21. storočia, cez podporu a rozvoj
pedagógov, vytváranie inkluzívneho a priateľského prostredia škôl až po systémové zmeny.
Projekt To dá rozum, ktorý iniciovalo občianske združenie MESA10 ako reakciu na znižujúcu sa kvalitu
slovenského školstva, sa v roku 2019 zameral na finalizáciu analýz mapujúcich problémy slovenského školstva v
oblasti nízkej aktuálnosti obsahu a foriem vzdelávania; výberu, prípravy a rozvoja učiteľov a odborných
zamestnancov; v oblasti nedostatočnej schopnosti vzdelávacieho systému reflektovať rôznorodosť potrieb detí a
mladých ľudí; nesúladu jednotlivých stupňov vzdelávania, nepripravenosti absolventov na trh práce; ako aj v
oblasti neefektívnosti v spravovaní školstva a nedostatkov v jeho financovaní, vrátane problémov spojených s
kvalitou vzdelávania. Analýzy vychádzajúce z vlastného kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu
realizovaného v rokoch 2017 – 2018 boli verejnosti predstavené v októbri 2019 v rámci série odborných
konferencií, na interaktívnej webstránke a prostredníctvom médií.
Nadácia aj v tomto roku podporila aktivity na rozvoj kompetencií a zručností učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl
či aktívnych učiteľov, ktorí sú často krát iniciátormi menších zmien prispievajúcich k systémovým reformám vo
vzdelávaní. Poslaním Komenského inštitútu, ktorý funguje pod záštitou občianskeho združenia Živica, je aktívna
podpora a vzdelávanie pedagogických lídrov Slovenska. Už po štvrtýkrát poskytol ročné vzdelávanie učiteľom,
ktorí mali odvahu realizovať vo svojich školských komunitách konkrétne pozitívne príklady zmien. Učiteľov
prepája medzi sebou aj s odborníkmi. Okrem samotného vzdelávania a podpory aktívnych účastníkov programu
vytvoril aj alumni program, ktorý slúži pre vzájomné sieťovanie, dodatočné vzdelávanie, inšpiráciu a posilnenie
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role učiteľa na lokálnej úrovni. Nezisková organizácia Indícia sa zas venuje vzdelávaniu, sieťovaniu a inšpirovaniu
učiteľov a riaditeľov na slovenských školách prostredníctvom každoročne sa konajúcej konferencie Učíme pre život
a roadshow Moderný učiteľ. Ich cieľom je motivovať, poskytovať priestor na zdieľanie skúseností a ukázať príklady
dobrej praxe.
Fyzické prostredie škôl, spôsob ich riadenia, vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi či komunikácia s rodičmi, sú často
opomínané témy v diskusiách o stave súčasného školstva, avšak nevyhnutnou súčasťou jeho rozvoja a
skvalitňovania. Zámerom spoločného projektu občianskeho združenia Nové školstvo, Nadácie Milana Šimečku
a Centra pre výskum etnicity a kultúry bolo detailne identifikovať potreby troch vybraných škôl a školských
komunít, vyvinúť podporné služby a pilotne ich otestovať v reálnom prostredí. Vďaka merateľným ukazovateľom
projekt ukáže, ako z neho môžu ťažiť všetky deti pri učení sa, vedenie školy pri riadení, učitelia pri vyučovaní a
škola spolu s rodičmi pri vzájomnej spolupráci na zlepšovaní vzdelávacích výsledkov detí.
Skvalitňovanie vzdelávacieho systému na Slovensku sa nezaobíde ani bez programov premeny škôl s dôrazom na
individualitu dieťaťa, rozvoj jeho osobnosti, posilňovanie sebahodnoty a vnímavosti voči iným a okoliu. Projekt
Jeden svet na školách opäť priniesol k žiakom, študentom aj širokej verejnosti diskusie o demokratických
hodnotách a ľudských právach prostredníctvom kvalitných dokumentárnych filmov. Premietanie bolo
sprevádzané odbornými edukačnými materiálmi a diskusiami na viac ako 150 školách po celom Slovensku.
Detský čin roka zas prostredníctvom jedinečného a originálneho projektu motivuje ku konaniu dobrých skutkov
a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách a dáva im šancu pochopiť čo je dobré cez skutočné príbehy. Na
hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube učitelia s deťmi čítajú príbehy a rozprávajú sa o
hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Každý rok sa do projektu zapojí okolo 600 škôl.
V rámci strategickej podpory reaguje Nadácia Orange aj na aktuálne spoločensko-politické dianie. Podpora
smeruje aj k organizáciám zameraným na vzdelávanie mladých ľudí a širokej verejnosti v prospech rozvoja
kritického myslenia, otvorenosti, scitlivovania na dôležité historické medzníky a ich prepojenie so súčasnosťou.
V minulom roku občianske združenie Post Bellum pokračovalo v sérii zážitkových workshopov a diskusií pre
žiakov a študentov, prostredníctvom ktorých spoznávali históriu vlastného národa, snažili sa pochopiť jej
kontexty a dokázali tak čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti, ktorá́ so sebou prináša napríklad vzrastajúcu
podporu fašizmu, krajne pravicovému násiliu, rasizmu a podobne. Aj podľa občianskeho združenia Zmudri
mnoho mladých ľudí nepozná niektoré dôležité udalosti, ktoré sa na Slovensku odohrali v posledných
desaťročiach, nepoznajú ich význam a dopad na našu súčasnú spoločnosť. V mnohých alternatívnych médiách a
konšpiračných weboch sa často stretávajú s dezinterpretáciou a poskytovaním nepravdivých informácií o daných
udalostiach. Z tohto vyplýva aj tendencia podporovania extrémizmu a sympatizovanie s nedemokratickými
zriadeniami medzi mladými. Združenie preto pútavou formou online video kurzov oboznamuje mladú generáciu
s novodobými dejinami Slovenska.
V digitálnom prostredí sa sústredí aj činnosť občianskeho združenia Vĺčatá.sk. Združenie podporuje a
popularizuje konštruktívnu diskusiu s rodičmi, pedagógmi, psychológmi a všetkými zainteresovanými v
problematike vzťahu detí a videohier, či technológií vo všeobecnosti. Prostredníctvom článkov a prednášok sa tím
redaktorov, odborníkov a fanúšikov videohier a technológií snaží, aby rodičia a učitelia mali dôveryhodný zdroj
informácií, ktorý im pomôže zorientovať sa v tejto problematike a dodá im istotu pri výchove či pedagogickej
praxi.
Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri Nadácie Orange v oblasti Vzdelávania - Príloha č. 11
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Lepšie miesto pre život vďaka aktívnym komunitám
Záujem o zvyšovanie kvality života v regiónoch Slovenska sprevádza činnosť Nadácie Orange od jej počiatkov,
kedy bol ešte v rámci Konta Globtel vyhlásený otvorený grantový program s týmto cieľom. Nadácia dlhodobo
motivuje aktívnych ľudí a mimovládne neziskové organizácie k prinášaniu pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom
žijú a ktoré je im blízke. Prostredníctvom podporených projektov a strategických partnerstiev tak prispieva k
pozitívnemu dianiu v komunite, posilňovaniu vzťahov, prejavom rôznorodosti a scitlivovaniu ľudí voči nim, ku
skrášľovaniu a sprístupňovaniu prostredia čo najširšej skupine ľudí.
Spojme sa pre dobrú vec - grantový program
•
•
•
•

4. ročník
Počet predložených projektov: 429
Počet podporených projektov: 54
Celková prerozdelená suma: 80 000 eur

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec uzavrel v roku 2019 svoj štvrtý ročník, v rámci ktorého boli podporené
užitočné verejnoprospešné nápady angažovaných ľudí, neformálnych iniciatív a aktívnych mimovládnych
organizácií. Svojim zameraním tak nadväzuje na predchádzajúcich 11 úspešných ročníkov grantového programu
Šanca pre váš región, ktorého dlhodobým cieľom bola podpora zvyšovania kvality života obyvateľov, podpora
aktívneho občianstva, rozvoj komunitného života a reagovanie na aktuálne potreby obyvateľov regiónov
Slovenska. Ľuďom v komunitách poskytuje prostriedky, aby si mohli svojpomocne zlepšiť prostredie, v ktorom
žijú, aby dávali miestam nový zmysel, rozvíjali a utužovali vzťahy, posilňovali záujem o dianie v komunite
a spoluprácu na lokálnej úrovni.
V roku 2019 bolo do programu predložených celkovo 429 projektov, v rámci ktorých boli identifikované rôznorodé
potreby komunít naprieč všetkými regiónmi Slovenska a odprezentované vízie, ako ich naplniť a hľadať cesty
k riešeniu rozpoznaných nedostatkov. Hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 54 z nich v celkovej hodnote 80
000 eur.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apolónia Sejková - Občianske združenie MyMamy
Daniela Danihelová - Komunitná nadácia Bratislava
Dominika Hradiská - Prešovské dobrovoľnícke centrum a Dobrovoľnícke centrum košického kraja
Gabika Podmaková - Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Jana Andreasová - Nitrianske centrum dobrovoľníctva
Jana Mrlianová - Komunitná nadácia Liptov
Martina Barancová Paulíková - Občianske združenie Slatinka, Nadácia Ekopolis
Katarína Margetinová - Karpatská nadácia
Michal Hudák - Občianske združenie Východné pobrežie
Milan Zvada - Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Monika Juríková - Občianske združenie Ulita
Světluše Rajnincová - Kultúrne centrum Aktivity
Tomáš Török - Karpatská nadácia
Zuzana Jankechová - Trnavské dobrovoľnícke centrum

Do realizácie podporených projektov sa zapojilo až 2 183 dobrovoľníkov. Tí na prepájanie rôznorodých skupín
obyvateľov, revitalizáciu verejného priestranstva, vytváranie zelených a oddychových zón, budovaniu
komunitných priestorov či ihrísk, utužovaniu susedských vzťahov a zapájaniu ľudí so sociálnym a zdravotným
znevýhodnením do aktívneho komunitného života venovali takmer 30 tisíc dobrovoľníckych hodín.
Aktívne zapájanie obyvateľov do rozhodovania a tvorby prostredia, v ktorom žijú, patrí medzi dôležité prostriedky
rozvoja a oživovania komunít. Občianske združenie KC Priestor v Seredi v rámci podporeného projektu
zorganizovalo niekoľko piknikov s miestnymi obyvateľmi, kde okrem workshopov na aktuálne témy ako
komunitná záhrada, kompostovanie či verejný priestor, organizovali aj diskusie o tom, aké majú obyvatelia
potreby a čo pociťujú vo vzťahu k miestu, v ktorom žijú. Vďaka grantovým prostriedkom mali navyše spoločne
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možnosť svoje predstavy a sny pretaviť do reality. Išlo predovšetkým o výsadbu zelene a úpravu verejných
priestorov.
Grantový program dlhodobo podporuje aj tému nízkoprahových centier a rozširovanie možností vyžitia, trávenia
voľného času a neformálneho vzdelávania detí a mládeže na sídliskách či v sociálne vylúčených komunitách.
V tomto ročníku sa podarilo podporiť rozvoj aktivít nízkoprahového centra Kaspian v bratislavskej Petržalke či
obnoviť priestory občianskeho združenia STORM poskytujúceho sociálne služby mladým ľuďom z nitrianskeho
sídliska.
Tabuľka regionálneho rozčlenenia predložených a podporených projektov a projektov podľa zamerania
Predložené
projekty
76

Podporené
projekty
12

Žilinský

73

6

Banskobystrický

56

6

Nitriansky
Košický

52
49

8
5

Prešovský

45

7

Trnavský
Trenčiansky
Spolu

43
35
429

5
5
54

Kraj realizácie
Bratislavský

Podporené projekty podľa hlavného
zamerania
revitalizácia verejných priestranstiev
využívanie a vytváranie lokálnych
komunitných priestorov
prepájanie rôznorodých komunít,
začleňovanie marginalizovaných skupín
podpora dobrovoľníctva
podpora ochrany životného prostredia
rozvíjanie špecifického potenciálu a zdrojov
danej lokality s cieľom podpory turizmu
Celkový súčet

17
12
10
6
5
4
54

O tom, že sa do verejnoprospešných aktivít zapája čoraz viac mladých ľudí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom
žijú, hovoria aj projekty, ktoré boli realizované práve mladšími členmi komunít. V rámci projektu Zlaté Zlaté sa
vďaka dobrovoľníkom na nádvorie Župného domu v Zlatých Moravciach opäť vrátil život. Dobrovoľníci, umelci a
študenti spojili sily a premenili zanedbaný priestor najväčšieho nádvoria na Slovensku na nový verejný kultúrny
priestor, kde zorganizovali už 6 kultúrno-spoločenských podujatí a pokračujú ďalej. Projekt Stromy na Stromovej
bol realizovaný dobrovoľníkmi z radov Piešťanského okruhu, skautov, susedov a okoloidúcich. Vyčistili priestory
a stenu zadnej časti garáží, ktorá bola 30 rokov nevyužívaná a plná nevábnych grafitov, zmenili na náučnú stenu s
hravými grafikami. Občianske združenie EXTREME dobudovalo profesionálne tréningové zariadenie pre rozvoj
skateboardingu v Banskej Bystrici. Vybudovanie takéhoto priestoru pre oddych, vzdelávanie a šport veľmi
pomôže práve mladým ľuďom, ktorí môžu svoju energiu využiť pre trénovanie skateboardingu či iných športov
a napomôže celoročnému aktívnemu pohybu a rozvoju sociálnych vzťahov u mladých ľudí s podobnými
záujmami.
Okrem podpory aktívneho záujmu o svoje okolie a prepájania rôznorodých komunít sa grantovým programom
niesla aj dôležitá téma zodpovedného prístupu k environmentálnemu prostrediu. Neformálna skupina občanov
pod vedením Ivety Martinkovej v rámci projektu Záchrana Framborskej mokrade realizovala sériu
dobrovoľníckych aktivít s cieľom vyčistenia mokrade a jej okolia od množstva odpadu v historickom prírodnom
území mesta Žilina s názvom Frambor. Odstránili sa nevhodné náletové dreviny a invázne rastliny, čím sa podporil
život prirodzených biotopov. Za účelom edukácie občanov Žiliny a turistov boli inštalované tabule s informačnými
textami o význame mokradí a popisom ich záchrany. Environmentálnej výchove sa už niekoľko rokov venuje aj
občianske združenie Cuketa, a to v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania. Cieľom jeho projektu bolo
ukázať ľuďom dôležitosť zdravej prírody, klímy, pôdy, environmentálnej výchovy a ekologického myslenia v
každodennom živote. Realizovali preto praktické aktivity, ktoré zvládli i deti a ktoré boli zároveň zážitkové ako
i vzdelávacie. Išlo napríklad o stavbu skleníka, kurníka, kompostoviska, bunkrov, výroba upcyklovaných lavičiek,
liečivého jedla a mastičiek.
Zverejnený text grantového programu Spojme sa pre dobrú vec 2019 - Príloha č. 3
Zoznam podporených projektov v programe Spojme sa pre dobrú vec 2019 - Príloha č. 4
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Zamestnanecký grantový program
•
•
•
•

16. ročník
Počet predložených projektov: 49
Počet podporených projektov: 27
Prerozdelená suma: 20 500 eur

Nadácia dlhodobo motivuje a podporuje aktívnych zamestnancov v realizácii verejnoprospešných zámerov.
Príležitosť prispieť k pozitívnemu dianiu vo svojom okolí tak dostávajú zamestnanci spoločnosti Orange
Slovensko, a.s., Orange CoropSec a Orange Business Services.
Počas 16 rokov sa podarilo úspešne zrealizovať viac ako 500 nápadov aktívnych zamestnancov, ktorí sa zaujímajú
o prostredie, v ktorom žijú a svojím aktívnym angažovaním prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.
Okrem podpory konkrétnych projektov zameraných na skrášľovanie verejného priestranstva a zvyšovanie kvality
života rôznych cieľových skupín sa program zameriava na šírenie myšlienok filantropie, darcovstva,
dobrovoľníctva a pôsobenia Nadácie Orange v prospech verejnosti.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•

Andrea Ungvölgyi - Orange Slovensko, a. s.
Barbora Paulenová - Centrum pre filantropiu n.o.
Ida Dupačová - Orange Slovensko, a. s.
Zuzana Thullnerová - Centrum pre filantropiu n.o.

V roku 2019 bolo podporených 27 projektov, do ktorých realizácie bolo zapojených takmer 1 500 dobrovoľníkov.
Tí venovali takmer 8 000 hodín skrášľovaniu verejného priestoru, zlepšovaniu života rôznorodých skupín
obyvateľov, ktoré sú súčasťou komunity či ochrane životného prostredia.
Tabuľka zamerania podporených projektov a ich regionálneho rozčlenenia
Zameranie projektov

Počet

Kraj realizácie

Počet

podpora sociálnej oblasti a ochrana zdravia

6

Bratislavský

14

revitalizácia verejných priestranstiev, ich obnova,
skrášľovanie a oživovanie

4

Banskobystrický

6

rozvoj komunity, podpora dobrých vzťahov

4

Trnavský

4

podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže

3

Košice

1

ochrana, obnova alebo zveľadenie životného
prostredia

3

Trenčiansky

1

podpora a rozvoj vzdelávacích aktivít

3

Žilinský

1

podpora a rozvoj kultúrnych aktivít

3

Spolu

27

podpora športových a pohybových aktivít

1

V súčasnosti veľmi akútna téma ochrany životného prostredia má rovnako svoje silné zastúpenie aj v rámci tohto
grantového programu. Vďaka zamestnancovi Jakubovi Mrvovi v spolupráci s občianskym združením Naše
Karpaty sa realizoval pilotný projekt pastvy oviec na území mestských lesov v Bratislave. Okrem ochrany
biodiverzity a zatraktívnenia lesoparku poslúžila daná iniciatíva aj školám v rámci lesnej pedagogiky. Zámerom
projektu Petra Gajdošíka bolo osadenie drevených náučných tabúľ v areáli základnej školy v Bernolákove, ktoré
priblížili žiakom a návštevníkom areálu význam včiel pre život ľudskej spoločnosti, využitie včelích produktov v
dennom živote a ľudskú činnosť ovplyvňujúcu život včiel.
Medzi zamestnaneckými projektami rezonovali aj témy sociálnej inklúzie a podpory zraniteľných skupín
obyvateľov. Projekt Hany Čupilovej s názvom Zkruhu 9 (SK), bol zameraný na realizáciu charitatívneho tattoo
happeningu, ktorý ponúkol širokej verejnosti možnosť kreatívne stráveného voľného času na jedinečnom
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podujatí. Výťažok z tejto charitatívnej akcie bol poukázaný na verejnoprospešné účely pre deti so znevýhodnením.
Zámerom projektu Dobrá hudba pre všetkých zamestnanca Petra Minaroviča bolo upozorniť na stigmatizáciu ľudí
so špeciálnymi potrebami v spoločnosti, na chýbajúcu inklúziu a na skutočnosť, že aj títo ľudia majú radi hudbu.
Pre ľudí so špeciálnymi potrebami a pre širokú verejnosť bol zrealizovaný koncert, prostredníctvom ktorého si
nielen spoločne užili hudbu, ale mali zároveň možnosť zamyslieť sa nad tým, aké dôležité je vytvoriť priestor v
hľadiskách aj ľuďom s rôznymi inakosťami.
Aj v tomto roku mali zamestnanci príležitosť byť súčasťou rozhodovania o podpore vybraných projektov.
Hodnotiaca komisia v rámci posudzovania vybrala 5 inšpiratívnych projektov, ktoré boli zverejnené na
intranete Orangeu a o ktorých mali možnosť hlasovať samotní zamestnanci s cieľom poskytnúť tak dodatočnú
odmenu pre víťazný projekt vo výške 500 eur. Najvyšší počet hlasov získal projekt Ivana Janovca s názvom Naša
cesta. Vďaka jeho iniciatíve a angažovanosti bola podporená príprava mladých ľudí z Centier pre deti a rodiny
z Banskobystrického kraja na ich osamostatnenie a odchod z centra. Táto príprava predstavuje dôležitú súčasť ich
budúceho plnohodnotného zaradenia sa do spoločnosti. Formou zážitkových aktivít spoznávali svoje silné aj slabé
stránky, pracovali na svojich komunikačných a sociálnych zručnostiach a osvojovali si praktické vedomosti
v oblasti uplatnenia sa na pracovnom trhu.
Zverejnený text Zamestnaneckého grantového programu 2019 - Príloha č. 5
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2019 - Príloha č. 6
Zoznam podporených projektov, ktoré získali dodatočnú podporu v Zamestnaneckom grantovom programe 2019 na
základe výsledkov interného hlasovania zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s.- Príloha č. 7
Strategickí partneri v oblasti komunitného rozvoja
Rozvoj komunít je možný aj prostredníctvom podpory tvorivosti, otvoreného myslenia a budovania aktívnej
občianskej spoločnosti. Naplneniu vízie rozvoja živých komunít prispievajú mimovládne neziskové organizácie aj
v rámci strategických partnerstiev Nadácie Orange. Rôznorodosť prístupu k rozvoju a povzbudzovaniu
komunitného života prezentovali aj v roku 2019 šiesti dlhodobí a výnimoční partneri z rôznych regiónov
Slovenska.
Občianske združenie Bona Fide dlhodobo buduje komunitný priestor Tabačka Kulturfabrik ako miesto
stretávania sa, zdieľania vedomostí, priestor pre spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov. Funguje ako otvorená zóna
pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach, ktorú napĺňa komunita aktívnych jednotlivcov, iniciatív
a rôznorodých organizácií. Nezávislé kultúrne centrum Záhrada už od roku 2010 prevádzkuje budovu a priľahlý
záhradný park, ktorý slúži ako verejný priestor obyvateľom a návštevníkom Banskej Bystrice. Svojim projektom
Záhrada Space nadviazali na predchádzajúce aktivity týkajúce sa revitalizácie záhradného parku a možnosti
rekonštrukcie interiéru kultúrneho centra. Vytvorilo sa nové zázemie pre hosťujúcich umelcov a hostí –
rezidentov, rozšírili sa možnosti pre realizáciu workshopov a prezentovanie umeleckej tvorby vo verejnom
priestore. V Žiline sa už viac ako 20 rokov stará o prepájanie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého
laboratória a kolektívu aktivistov občianske združenie Truc Sphérique. Priestory Stanice Žilina-Záriečie
a rekonštruovanej Novej synagógy oživuje desiatkami kultúrnych, komunitných, tvorivých aktivít pre širokú
verejnosť, prezentáciami mladých umelcov a neformálnymi vzdelávacími aktivitami pre deti a mladých ľudí.
V Trenčíne pripravila Nezisková organizácia Voices sériu piatich podujatí s názvom Na vlastných nohách o
rozmanitých spôsoboch realizácie tvorivých nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám
záleží. Hosťami boli profesionáli z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni či technologickí inovátori, komunitní lídri
a odborníci z humanitných či prírodovedných disciplín. Dlhodobým cieľom organizácie je zintenzívniť podnikavosť
mladých a inšpirovať ich nielen k osobnostnému rastu, ale aj k empatickejšiemu pohľadu na druhých a prevzatiu
väčšej zodpovednosti za svet okolo seba.
V kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka v bratislavskej Rači vznikla netradičná knižnica, Kabinet
pomalosti. Od decembra 2017 sprístupňuje verejnosti fond kvalitných, vyberaných a vzácnych kníh, organizuje
podujatia z oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, architektúry, fotografie, dizajnu, módy, histórie,
filozofie či psychológie. Svojimi aktivitami propagujúcimi pomalé, hlboké a sústredené čítanie, písanie,
premýšľanie a zmysluplnú komunikáciu pritiahla v roku 2019 viac ako 5 000 záujemcov. Neďaleko pôsobí aj
občianske združenie Stará Jedáleň, ktoré už dva roky pracuje na rekonštrukcii jedinečného komunitného centra,
ktoré bude primárne ponúkať voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Okrem toho bude však aj komunitným
priestorom slúžiacim na akékoľvek nápady členov sídliskovej komunity, ktoré budú viesť k rozšíreniu kultúrnych,
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pohybových a komunitných možností vyžitia. Jedná sa o spoločné úsilie niekoľkých aktívnych rodičov
a organizácií, ktoré viac ako desať rokov pôsobia v bratislavskej Rači a tvoria program pre deti a celú miestnu
komunitu.
Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri Nadácie Orange v oblasti komunitného rozvoja Príloha č. 11
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Vnímavejšia spoločnosť, ktorá pomáha zraniteľným
Nadácia Orange citlivo vníma aj problematiku sociálneho vylúčenia a chudoby. Preto aktívne pomáha
organizáciám prispievať k pozitívnym zmenám v živote zraniteľných skupín a motivuje ľudí k pomoci druhým.
Darujte Vianoce- grantový program
•
•
•
•
•

18. ročník
Počet predložených žiadostí: 585
Počet podporených žiadostí – priama podpora: 319*
Počet podporených žiadostí – zbierka zamestnancov: 11
Celková prerozdelená suma: 52 292 eur**

* Pôvodne bolo v rámci grantového programu priamo podporených

322 žiadostí. Tri z pôvodne podporených žiadostí, na ktoré bola vyčlenená
suma z asignácie prijatej v roku 2019, neboli zrealizované. Čiastka vo výške 370 eur bola vrátená Nadácii Orange a tá sumu opätovne
prerozdelila v rámci grantových programov realizovaných v roku 2020.

**

Finančné prostriedky čerpané na podporu žiadostí v rámci grantového program Darujte Vianoce 2019 pochádzali z troch zdrojov. Suma
13 171,32 eur bola čerpaná z asignácie podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2018, suma 37 789,68 eur predstavuje časť finančných
prostriedkov čerpaných z príspevku z podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2019. Celková suma asignačných prostriedkov vo výške 50 961
eur bola doplnené aj finančným príspevkom získaným prostredníctvom zbierky zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vo výške
1 330,76 eur, ktorá bola Nadáciou Orange zaokrúhlená na sumu 1 331 eur z mimoasignačných zdrojov.

Program Darujte Vianoce už 18 rokov umožňuje citlivým a všímavým darcom plniť sny iných ľudí, ktorí nemajú
možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce. Za tento čas Nadácia Orange prispela k podpore medziľudskej
pomoci, ohľaduplnosti a príjemnejšiemu prežitiu vianočných sviatkov tým, ktorí to nemajú v živote ľahké,
prostredníctvom viac ako 4000 príbehov podporených v tomto programe.
V roku 2019 bola finančná podpora v celkovej výške 52 292 eur prerozdelená medzi 330 žiadostí smerujúcich k
ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.
Prostriedky z asignovaného podielu zaplatenej dane vo výške 49 630 eur boli prerozdelené medzi 319
podporených príbehov, ktoré spomedzi všetkých 585 predložených žiadostí vybrala 20 členná hodnotiaca komisia
zložená z odborníkov a odborníčok venujúcim sa rôznym sféram sociálnej inklúzie.
Tabuľka podporených projektov podľa toho, komu boli určené, s vyjadrením počtu osôb, ktorým bola táto pomoc
určená
Cieľová skupina

Počet príbehov

Počet osôb, ktorým pomohli

rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi

124

1 013

deti a mládež

53

953

seniori a osamelí ľudia

43

1 765

klienti zariadení sociálnych služieb

40

1 565

ľudia bez domova, sociálne slabí, ľudia v núdzi

37

1 487

ľudia s vážnymi diagnózami a dlhodobo hospitalizovaní

18

135

klientky a klienti krízových centier

3

99

Iné ohrozené skupiny

12

29

330

7 046

Spolu

Okrem priamej podpory z Nadácie Orange mali v tomto roku možnosť prispieť k naplneniu vianočných príbehov
aj zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Prostredníctvom finančnej zbierky sa
podarilo získať dary v celkovej výške 1331 eur, ktoré Nadácia znásobila v pomere 1:1 a finančné prostriedky na
realizáciu tak získalo ďalších 11 príbehov. Medzi nimi bola aj žiadosť pani Boženy, ktorá tak mohla pomôcť
manželom s dcérou, ktorá má od narodenia DMO. Je ležiaca, zle sa jej dýcha, ťažko odoláva infekciám. Rozpočet
rodiny pritom zďaleka nepostačuje na každodenné výdavky a všetky náklady súvisiace so starostlivosťou o dcéru,
ako hygienické potreby, lieky, rehabilitácie či návštevy lekárov. Aby sa Karin rozvíjala, pani Božena zakúpila rodine
kyslíkový koncentrátor, ktorý jej veľmi pomáha. Podporuje dýchanie, regeneruje mozgové bunky, posilňuje
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imunitu. Pani Margaréta zasa podporila ocka Vladka, ktorý je otcom a mamou v jednej osobe. Jeho manželka
zomrela krátko po pôrode a starostlivosť o synčeka s Downovým syndrómom ostala na ňom samom. Pani
Margaréta pre týchto dvoch statočných mužov zakúpila drobné darčeky, potraviny, plienky a pár bežných potrieb
do domácnosti.
Aj v tomto roku Nadácia v rámci programu Darujte Vianoce vyzvala vzdelávacie inštitúcie, ktoré zohrávajú
dôležitú rolu v šírení povedomia o potrebe všímavosti voči svojmu okoliu, budovaní medzigeneračných vzťahov a
scitlivovania mladých ľudí voči zdravotne a sociálne znevýhodneným obyvateľom. Celkovo bolo do programu
predložených 66 projektov aktívne zapájajúcich mladú generáciu do pomoci druhým. Žiadosť študentky Kristíny
bola zameraná na ľudí s mentálnym, fyzickým postihom a žiakov základnej školy Klasov. V predvianočnom čase
sa stretávali v Centre sociálnych služieb, kde vytvárali kreatívne vianočné výzdoby a svoju tvorbu nakoniec
vystavili svojim blízkym a obyvateľom obce. Žiaci zo základnej školy v Šamoríne navštívili klientov domova
seniorov, s ktorými strávili predvianočný čas, predviedli im pripravený program a prekvapili sladkými balíčkami.
Študentka a dobrovoľníčka Simona sa zas spolu so spolužiakmi rozhodla pomôcť deťom z detského domova v
Kolíňanoch. Deťom spríjemnili predvianočný čas tvorivými dielňami, zdobením koláčikov a kultúrnym zážitkom
zo Živej knižnice
Nadácia podnecuje vzájomnú pomoc medzi ľuďmi a scitlivuje ich v snahe vyvolať u nich záujem o potreby iných v
ich okolí. Cieľom programu je nielen podpora žiadostí a naplnenie príbehov, ale aj povzbudenie ľudí k občianskej
angažovanosti a rozvoj princípu individuálnej filantropie. Aj v tomto ročníku najviac pomáhali fyzické osoby (242
podporených), ďalej to bolo 61 občianskych združení a neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné
služby a podporených bolo aj 25 rozpočtových organizácií. Medzi podporenými boli zariadenia poskytujúce
sociálne služby, komunitné centrá, nízkoprahové zariadenia, krízové centrá, charitatívne organizácie, základné
a stredné školy a ďalšie typy organizácií a zariadení, ktoré prichádzajú do kontaktu so zraniteľnými skupinami.
Tabuľka regionálneho rozčlenenia poskytnutej pomoci
Kraj realizácie

Počet

Košický

76

Banskobystrický

75

Nitriansky

55

Prešovský

43

Žilinský

43

Bratislavský

16

Trenčiansky

13

Trnavský

9

Spolu

330

Prerozdelené financie boli aj v tomto ročníku použité predovšetkým na nákup toho najnevyhnutnejšieho pre
potreby rodín či osamelých ľudí v núdzi, aby tak mohli prežiť príjemnejšie sviatky. Častokrát im pomohli
a povzbudili ich v existenčných situáciách. V takýchto prípadoch išlo napríklad o nákup potravín, zimného
oblečenia a obuvi či najnevyhnutnejšieho zariadenia do domácností. Vďaka ochote a záujmu blízkych, ale aj menej
známych ľudí, si deti mohli nájsť pod stromčekom prekvapenia v podobe školských potrieb, kníh a hračiek,
osamelých seniorov potešilo ovocie, vitamíny či teplé oblečenie. V čase sviatkov tak aj ľudia nachádzajúci sa v
náročných existenčných podmienkach mohli cítiť, že sa na nich nezabudlo.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•
•
•
•

Beáta Sklenárová - psychologička a liečebná pedagogička, Občianske združenie Brána BeAla
Eva Tiňová - Centrum pre rodiny, koordinátorka aktivít zameraných na seniorov
Ingrid Doležalová – Občianske združenie Sociálny Prešov
Iveta Mišová - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Iveta Mocková - Centrum pre deti a rodiny, Košice - Hurbanová
Karin Andrášiková - Občianske združenie Mládež ulice
Ľubica Noščáková - učiteľka 1. stupňa, Cirkevná základná škola Narnia

16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ľubica Vyhnánková - Občianske združenie Návrat
Lucia Gregorová - Materské centrum Kramárik
Lukáš Kulísek - Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Mária Látalová - Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Martina Jeck - dlhoročná posudzovateľka angažovaná v projektoch individuálneho darcovstva a
chránených dielní
Martina Petijová - SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Michaela Šopová - Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
Miriam Juhanesovičová - Asociácia pomoci postihnutým - APPA
Natália Glončáková - Človek v ohrození / People in Need Slovakia
Pavol Ščasný - Občianske združenie Storm
Soňa Hacajová - Občianske združenie KASPIAN
Viktor Križo - učiteľ a špeciálny pedagóg, Základná škola Dubová v Bratislave
Zuzana Thullnerová - Centrum pre filantropiu n.o.

Zverejnený text grantového programu Darujte Vianoce 2019 - Príloha č. 8
Zoznam podporených žiadostí v grantovom programe Darujte Vianoce 2019 - Príloha č. 9
Zoznam žiadostí podporených z individuálnych darov v rámci zbierky zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko,
a.s.- Príloha č. 10
Strategickí partneri v oblasti sociálnej inklúzie
Nadácia Orange rovnako ako v ďalších kľúčových oblastiach rozvíja strategické partnerstvá aj v oblasti sociálnej
inklúzie. A to s organizáciami, ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo angažujú v pomoci zraniteľným skupinám a
motivujú k tomu aj ďalších.
Dlhodobo podporujeme návrat detí z detských domovov do rodín
Občianske združenie Návrat vzniklo v roku 1993 ako projekt a následne ako organizácia podporujúca výhradne
rodinné formy riešenia situácie opustených detí. Už od roku 2001 prebieha spolupráca s Nadáciou Orange s cieľom
pomáhať náhradným rodinám a deťom v týchto rodinách, ako aj rodinám, ktoré sú ohrozené rozpadom alebo
zlyhaním. Toto partnerstvo je príkladom jedného z najdlhodobejších partnerstiev firemnej nadácie s
mimovládnou neziskovou organizáciou na Slovensku. Zámerom projektu Dieťa v bezpečí bolo podporiť psychosociálnymi službami existujúce náhradné rodiny a deti vyrastajúce v rodinách v kríze. Združenie podporuje
sociálne okolie týchto detí a rodín praktickými nástrojmi, ako je web, mapy riešení či komentované príbehy. V
roku 2019 sa primárne zameralo na učiteľov a asistentov týchto detí. Projektom zmenšuje bariéry neporozumenia
k deťom a napomáha tak ich inklúzií s dôrazom na vytváranie psychického bezpečia nielen v rodinnom prostredí,
ale v ich celom sociálnom okolí.
Usilujeme sa o lepšie podmienky pre deti s autizmom
Nezisková organizácia Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky
porúch autistického spektra (ďalej PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom. Jeho hlavným poslaním je
poskytovať takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľuďom s PAS umožní maximálne možný individuálny rozvoj v
kontexte reálnych podmienok života. Aktivity sú zacielené nielen na prácu s dieťaťom s PAS formou
individuálnych a skupinových špecializovaných terapií, ale aj poskytovanie poradenstva rodičom týchto detí
a odborné vzdelávanie ich pedagógov a vychovávateľov. Zámerom projektu Tak ďaleko, tak blízko II. bolo
nadviazať na minuloročný projekt s upriamením pozornosti na posilnenie rodičov, ale aj pedagógov ako
spolupracujúcich kooterapeutov, na všeobecnú podporu starostlivosti o deti s autizmom a na podporu
scitlivovania verejnosti v tejto téme.
Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu n.o.
Zoznam podporených projektov v programe Strategickí partneri Nadácie Orange v oblasti deficitných skupín Príloha č. 11
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10. ročník Ceny Nadácie Orange
•
•
•
•

10. ročník
60 predložených nominácií
10 ocenených mimovládnych neziskových organizácií
Celková prerozdelená suma: 50 000 eur

Nadácia Orange už 20 rokov s dôverou podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívnych ľudí
odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu a meniť prostredie našej krajiny k lepšiemu. Od roku 2009 sa rozhodla
podporovať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo a systematicky podieľajú na riešení aktuálnych
spoločenských potrieb, aj formou verejného ocenenia a uznania ich výnimočného prínosu.
Počas desaťročného obdobia Ceny Nadácie Orange dostávali samotné organizácie príležitosť prezentovať svoje
výsledky a podeliť sa s odborníkmi aj širokou verejnosťou o ich víziu lepšieho vzdelávania, inkluzívnej spoločnosti
a aktívneho komunitného života. Od prvého vyhlásenia Ceny Nadácie Orange bolo ocenených spolu 76
organizácií a 5 občiansky angažovaných osobností. Ocenenie si prevzali za ich odvahu, líderstvo, inovatívny
prístup k riešeniam dôležitých otázok, dlhodobý spoločenský prínos, zviditeľňovanie náročných tém
a scitlivovanie spoločnosti voči nim.
Do jubilejného 10. ročníka bolo predložených až 60 nominácií na výnimočné mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo a významným spôsobom podieľajú na zlepšovaní podmienok pre život na
Slovensku a to v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. Nominácie boli v rámci tohto
ročníka výnimočne predkladané Nominačným výborom zloženým z doterajších laureátov tohto ocenenia.
Hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a odborníčok z troch oceňovaných oblastí sa v prvom kole hodnotenia
zhodla na postupe 30 finalistov. V druhom hodnotiacom kole, do ktorého už samotní finalisti predložili komplexné
výsledky svojej dlhodobej a systematickej činnosti, vybrala komisia 10 laureátov 10. ročníka Ceny Nadácie
Orange.
Hodnotiaca komisia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alena Pániková - Tlačovo- digitálna rada SR
Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
Filip Vagač - bývalý splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ingrid Doležalová – Občianske združenie Sociálny Prešov
Juraj Rizman - Via Iuris, občianske združenie
Laco Oravec - občiansky aktivista, v minulosti pôsobil v Nadácii Milana Šimečku
Ondrej Gallo - Nadácia pre deti Slovenska
Pavel Hrica - Cesta von, občianske združenie
Zora Bútorová - Inštitút pre verejné otázky
Zora Pauliniová – facilitátorka a občianska aktivistka pôsobiaca vo viacerých iniciatívach

LAUREÁTI OCENENIA
Centrum komunitného organizovania - za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej
inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe systematickej práce v
školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k hodnotám demokracie, rešpektu k
ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach.
Centrum pre výskum etnicity a kultúry - za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej
inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania spoločnosti v týchto
témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak
aj na legislatívnej úrovni.
Centrum Slniečko - za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie, ochrany
a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách a
za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a
obetí domáceho násilia.
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Liga za ľudské práva - za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany
a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej,
dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky.
Návrat - za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách
alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené
deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou
chudobou.
PDCS - za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a posilňovanie
kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a predchádzanie
konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej spoločnosti.
Proti prúdu - za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v
prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie predsudkov
naprieč spoločnosťou.
Truc sphérique - za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja
občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a
spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR - za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu
v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s mentálnym
postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom
na ich sebaobhajovanie.
Živica - Centrum environmentálnej a etickej výchovy - za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti
výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich
reálne zmeny do školstva prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích programov.

Slávnostné udeľovanie cien sa konalo v priestoroch bratislavskej Starej tržnice 30. mája 2019. Všetci laureáti si
okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je šperkárka Andrea Ďurianová, prevzali aj finančnú
podporu na ďalší rozvoj ich činnosti vo výške 5 000 eur. Nadácia Orange tak celkovo rozdelila sumu 50 000 eur.
Zverejnený text 10. ročníka Ceny Nadácie Orange - Príloha č. 12
Zoznam ocenených organizácií v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange - Príloha č. 13
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Ďalšie aktivity v roku 2019
L A B – MIESTO, KDE MYŠLIENKY DOSTÁVAJÚ TVAR
Na jar v roku 2016 Nadácia Orange v spolupráci s Alianciou Stará Tržnica a občianskym združením Connect
vytvorila unikátny priestor pre verejnosť a nadšencov nových technológií. Vzdelávaco-komunitná dielňa
poskytuje príležitosť na realizáciu žiakov a študentov, ktorí pracujú na svojom projekte, začínajúcich podnikateľov,
zakladateľov startupov, ale aj širokej verejnosti. V priebehu troch rokov si vďaka kvalitnému technickému
vybaveniu, ktoré sa v dielni nachádza, mali možnosť vyskúšať prácu s digitálnymi technológiami stovky šikovných
ľudí.
Budovanie technických zručností je v dnešnej dobe jedným z hlavných faktorov úspechu. Stále sa však nájdu
skupiny, pre ktoré je začať tvoriť náročné. Vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, rozvoja zručností, jemnej
motoriky, predstavivosti a kreativity sa tak v spolupráci s Nadáciou Orange dostáva aj k žiakom a študentom
základných a stredných škôl. V priestore kreatívneho LAB-u sa pod vedením lektorov učia ovládať jednotlivé
stroje v dielni a pracujú na svojich projektoch.
LAB aktívne pristupuje aj k vzdelávaniu širokej verejnosti, ktorá sa môže počas roka zapájať do rôznorodých
workshopov, tvorivých dielní či komentovaných prehliadok.

O P T I M I S T A N N A P O H O D E U Ž P O 6. K R Á T
Vzájomné porozumenie medzi rozličnými skupinami v spoločnosti je základom mierumilovného spolužitia a
budovania zdravej občianskej spoločnosti. S cieľom napĺňania tejto myšlienky sa Nadácia Orange už po šiestykrát
spojila s multižánrovým festivalom Pohoda a pripravila program plný zaujímavých diskusií, v rámci ktorých
spoločne s odborníkmi z mimovládneho sektora, učiteľmi, psychológmi a influencermi hľadali odpovede na
spoločenské otázky dnešnej doby. Počas tohto letného festivalu s dlhoročnou tradíciou sa v dňoch 11. - 13. júla
2019 neformálnou a autentickou formou prezentovali návštevníkom, médiám a v konečnom dôsledku aj širokej
verejnosti činnosti mimovládnych organizácii, umeleckých zoskupení, aktívnych a tvorivých ľudí a podporil sa tak
záujem mladej generácie o verejnoprospešné projekty.
Počas troch dní dostali priestor témy o životnom prostredí, diskriminácii a menšinách, ale aj o kritickom myslení
a schopnosti správne debatovať. Nosnou témou bolo 30 rokov slobody. Približne 15 000 návštevníkov
Optimistanu sa tak mohli dozvedieť o inšpiratívnych príbehoch aktivistov, diskutovať o tom, čo môže každý z nás
urobiť dnes, zamyslieť sa nad tým, aký je prínos mimovládnych organizácií a ako sa zmenilo či nezmenilo školstvo.
Prostredníctvom dlhodobej ekologickej iniciatívy spoločnosti Orange Slovensko a.s., Darujme starým mobilom
nový život, mohli návštevníci festivalu opäť podporiť aj myšlienku zeleného festivalu ekologickou likvidáciou
elektro-odpadu. Za každý zo 707 starých mobilov, ktoré sa podarilo od návštevníkov vyzbierať, Orange prispel
sumou 50 centov neziskovej organizácii Deťom s rakovinou, ktorá už od roku 2015 pomáha detským pacientom
s onkologickým ochorením. Za celým združením stoja rodičia detí, ktoré sa dlhodobo liečili na bratislavskej
detskej onkológii.
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FINANČNÁ ČASŤ
Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 331,00 eur.
V roku 2019 prijala Nadácia Orange finančný dar od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vo výške 209 528,25 eur.
Dar bol použitý primárne na administratívne náklady spojené s chodom Nadácie Orange, na financovanie
reklamného priestoru a komunikácie nadačných aktivít.
Prijaté príspevky od fyzických osôb vo výške 1 330,76 eur boli prerozdelené medzi podporené žiadosti v rámci
grantového programu Darujte Vianoce 2019.
Nadácia Orange prijala aj nepeňažné plnenie od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vo výške 59 059,32 eur.
Vybrané položky účtovnej závierky v EUR

SÚVAHA

2019

2018

Aktíva
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

300,00

300,00

Dlhodobý hmotný majetok

300,00

300,00

627 455,45

475 931,63

370,00

50,00

627 085,45

475 881,63

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

-

-

Náklady budúcich období

-

-

Príjmy budúcich období

-

-

627 755,45

476 231,63

24 124,00

40 212,66

OBEŽNÝ MAJETOK
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

MAJETOK SPOLU

Pasíva
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
-

základné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

6 638,78

6 638,78

6 638,78

6 638,78

33 573,88

15 624,13

-16 088,66

17 949,75

CUDZIE ZDROJE SPOLU

28 437,59

13 147,65

Krátkodobé záväzky

28 437,59

13 147,65

28 437,59

13 147,65

-

-

575 193,86

422 871,32

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-

záväzky z obchodného styku

-

ostatné záväzky

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
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Výdavky budúcich období

-

-

Výnosy budúcich období

575 193,86

422 871,32

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

627 755,45

476 231,63

284 432,45

222 869,01

Ostatné dane a poplatky

-

21,50

Ostatné pokuty a penále

-

-

1 231,00

-

-

-

NÁKLADY
Ostatné služby

Odpísanie pohľadávky
Dary
Iné ostatné náklady
Tvorba fondov
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Náklady spolu

243,54

230,90

-

-

-1 231,00

1 231,00

1 331,00

1 473,00

510 661,00

493 370,00

-

-

796 667,99

719 195,41

VÝNOSY
Úroky
Prijaté dary
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od iných organizácií

59 059,32
-

36 268,51
-

209 528,25

206 033,65

Prijaté príspevky od fyzických osôb

1 330,76

1 473,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane

510 661,00

493 370,00

Prijaté príspevky z verejných zbierok
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

-

-

780 579,33

737 145,16

-16 088,66
-16 088,66

17 949,75
17 949,75

Nadácia Orange v roku 2019 zúčtovala opravnú položku k nevyúčtovanému finančnému príspevku, ktorá bola
vytvorená v roku 2018. Pohľadávka bola v roku 2019 odpísaná, nakoľko sa Nadácia Orange rozhodla upustiť od jej
vymáhania.
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Nadácia Orange nemala v roku 2019 zriadené nadačné fondy.
Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne
organizačné zložky v zahraničí.
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv
na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti osobitného
významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
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