Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy
Meno žiadateľa
Accenture nadačný fond

Názov projektu

ACC2009_16

Inštitút Krista Veľkňaza

Druhá šanca

ACC2010_IP

Nadácia Pontis

Naša Bratislava 2010

NaBa2010_01

INEX Slovakia - občianske združenie

NaBa2010_02
NaBa2010_03

Nadácia Horský park
Rodičovské združenie pri Materskej
škole Palkovičová 11

NaBa2010_08

Občianske združenie DOMOV - DÚHA

NaBa2010_10

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

1 935,44 €

2.splátka

0

Región

1 935,44 € prešovský

Oblasť podľa zákona o použití 2%

16,20 €

bratislavský

poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Dobrovoľníctvo bez bariér
Revitalizačné práce v stredisku Horáreň
a v Horskom parku

197,16 €

bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

500,00 €

bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Tu chceme žiť hravo - zdravo
Maľovanie obytných priestorov KS ,PC
poradenstvo, preklad výroč. správy do
angl.jazyka

159,60 €

bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

100,00 €

bratislavský

Základná škola s materskou školou
Informačno-vzdelávacia podporná
agentúra

Chceme vedieť ako na to

270,00 €

bratislavský

Ihriská z Hostinského sídliska

200,00 €

bratislavský

Miesto, kde nam je fajn

169,96 €

2 475,00 € bratislavský

NaBa2010_14

Iniciatíva rodičov Lamača, o.z.
Základná škola, Černyševského 8,
Bratislava

Naša Bratislava

250,00 €

bratislavský

NaBa2010_16

Materská škola Pivonková 9

Náš plot v záhrade

300,00 €

bratislavský

NaBa2010_17

Brána do života
Gymnastický oddiel TJ Slávia UK
Bratislava

Život v pestrej záhrade

150,00 €

bratislavský

Zdravšie prostredie v gymnastickej hale

125,00 €

bratislavský

Spolu pre sidlisko

160,00 €

bratislavský

NaBa2010_28

Ulita
Bratislavské regionálne ochranárske
združenie (BROZ)

Záchrana divočiny na okraji veľkomesta

181,00 €

bratislavský

NaBa2010_31

Mestske lesy v Bratislave

Čistenie lesa, Železná studienka

500,00 €

bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

NaBa2010_38

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých

Maľovanie voľnočasových a
oddychových priestorov pre klientov

300,00 €

bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

NaBa2010_11
NaBa2010_12

NaBa2010_18
NaBa2010_25

1 103,92 €

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu
V rámci projektu sa podarilo zvýšiť úroveň pracovných návykov a zručností v oblasti stavebníctva
u bezdomovcov. Počas realizácie projektu bolo zakúpené drobné stavebné náradie čím, sa posilnilo
materiálne vybavenie organizácie.

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Štvrtý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, v dňoch 18. a 19. júna
2010. Zapojilo sa viac ako 1 500 dobrovoľníkov zo 43 bratislavských firiem, a organizácií, Na
90 rôznych aktivitách odpracovali dobrovoľníci spolu 5 300 hodín. Opeknelo 54
bratislavských parčíkov a verejných priestranstiev, 23 detských ihrísk. Finančné prostriedky z
2 % boli použité na materiál a organizačné zabezpečenie podujatia.

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

ČSOB fond

CSOB2009_01

Liga proti rakovine

Detský park na festivale Bažant Pohoda
09
Rehabilitácia a relaxácia onkologických
pacientov v Centre pomoci LPR pod
dozorom diplomovaného
fyzioterapeuta

CSOB2009_02

Združenie priateľov ZŠI NS v Levoči

Kurz sebaobsluhy

CSOB2009_03

Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia Malacky

CSOB2008_Pohoda

Nadácia Pontis

41 492,40 €

41 492,40 €

-

€ trenčiansky

1 659,70 €

1 493,73 €

165,97 € celé Slovensko

1 609,70 €

1 493,73 €

115,97 € prešovský kraj

Sociálno-rehabilitačný pobyt občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím

1 709,70 €

1 493,73 €

215,97 € trnavský kraj

... najväčšia zo všetkého je LÁSKA

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € košický kraj

900,00 €

810,00 €

90,00 € košický kraj

CSOB2009_06

Dominika n.o.
Materské centrum Drobec občianske
združenie
Športový klub zdravotne postihnutých
Ďumbier Lopej

CSOB2009_07

Materské centrum Včielka

Zakúpenie mobilnej detskej zostavy

CSOB2009_08

PRIESTOR pre Teba, o.z.

Voľný ako vietor

CSOB2009_04
CSOB2009_05

CVIČME HRAVO ŽIME ZDRAVO
Letný výcvikový tábor pre vozíčkárov na
handbike

2 000,00 €

1 800,00 €

800,00 €

720,00 €

1 500,00 €

1 350,00 €

podpora športu detí a mládeže, zachovanie
kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania

Detský park so športovými a kultúrnymi aktivitami pre deti na festivale Bažant Pohoda 2009 od
16.7.2009 do 18.7.2009 do 16.30 hod, kedy bola prevádzka ukončená v dôsledku prírodnej katastrofy. V
Detskom parku boli vybudované detské športové atrakcie (trampolíny, nafukovacie a skákacie atrakcie,
športové súťaže a workshopy rozvíjajúce pohybové zručnosti detí), zároveň na 2 pódiách prebiehal
kultúrny program (detské divadelné predstavenia, koncerty a iné vystúpenia pre deti, výchovné pásma).
V parku bolo zaregistrovaných 230 detí. Bolo zrealizovaných 18 umeleckých predstavení. Detský park
bol vybavený samostatným priestorom pre stanový tábor rodičov s deťmi s mobilnými toaletami, teplou
a studenou pitnou vodou a prebaľovací pult pre batoľatá.

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb
Realizácia rehabilitačno-relaxačných cvičení pre 123 onkolog. pacientov.
podpora vzdelávania,ochrana a podpora zdravia;
prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb
Realizácia 1 vzdelávac.kurzu sebaobslužných činnosti pre zrakovo postihn.detí vo veku 5-7 rokov.
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutýcho,chrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti dravotníctva a sociálnych
služieb
Sociálno rehabilitačný 7 denný pobyt pre 30 členov Zväzu telesne postihnutých v Malackách.
podpora vzdelávania,poskytovanie sociálnej
pomoci
Systematická práca s 9 rodinami, kde je Duchenneova dystrofia, letný tábor, poradenstvo.
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

podpora športu detí, mládeže a občanov
200,00 € banskobystrický kraj zdravotne postihnutých

Vytvorenie štruktúry MC cvičenia, besedy, kurzy.
7 dňový handbike camp pre 7 vozíčkárov a 3 asistentov.

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
80,00 € trenčiansky kraj
banskobystrický kraj, podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
150,00 € žilinský kraj

Vytvorenie pravid.blokov cvičení pre mamičky,deti,tehotné a nákup literatáry a cvič. pomôcok.
Lyžiarsky kurz na mono/bi sky lyžiach počas 8 sobôt určený pre deti a mladých ľudí s poškodením
miechy, zdravotným či mentálnym postihnutím.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

CSOB2009_09

Meno žiadateľa

Materské centrum Anjelik

Názov projektu

Anjelikov Raj detí

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

1 000,00 €

2.splátka

900,00 €

Región

100,00 € prešovský kraj

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;

Zakúpenie detského plastového ihriska so 4 komponentmi.

900,00 €

810,00 €

90,00 € bratislavský kraj

Terasa 2 v 1

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania,podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Zakúpenie cvičebných pomôcok-fitlopty a overbally pre cvičenie matiek, tehotných a s deťmi.
ochrana a tvorba životného
prostredia,zachovanie kultúrnych
hodnôt,podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
Vytvorenie oddychovej a kultúrnej zóny na terase pri klubovni.

Katarínkakrižovatka storočí opäť ožíva
Centrum Aktívneho vozíka pre
zdravotne postihnutých v Košiciach
Otvorenie centra Aktívny vozik

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € trnavský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia,podpora
vzdelávania,zachovanie kultúrnych hodnôt
70 vyškolených dobrovoľníkov, počas 2 tréningov a 7 víkendových workshopov.

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € košický kraj

poskytovanie sociálnej pomoci

CSOB2009_10

Rodinné centrum Alžbetka

Alžbetka v pohybe

CSOB2009_11

OZ Materina dúška

CSOB2009_12

Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže

CSOB2009_13

Aktívny vozík, občianske združenie

CSOB2009_14

Informačné centrum mladých Snina

Spoločne bez predsudkov

CSOB2009_15

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

CSOB2009_16

Epeus pri Gymnáziu Školská 7

85,90 € prešovský kraj

Debarierizácia centra Aktívny vozík, nákup PC a zabezp. chodu centra pre zdr. postihnutých.

ochrana ľudských práv,podpora
vzdelávania,podpora športu detí, mládeže a
občanov zdravotne postihnutých,ochrana a
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb
Tréning pre 20 mladých ľudí pre prácu s Rómskym etnikom, realizácia tvorivej dielne a krúžkových aktvít

859,00 €

773,10 €

Zodpovedná škola

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania
Revitalizácia 1 parčíka a vytvorenie veľkej dobrovoľníckej skupiny.

Po stopách pamäti

1 600,00 €

1 440,00 €

160,00 € košický kraj

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania

CSOB2009_17

Fenestra

Spoločne prekonáme dôsledky násilia

1 535,43 €

1 620,00 € -

84,57 € košický kraj

CSOB2009_18

Arcidiecézna Charita Košice

Maľovaný úsmev

1 500,00 €

1 350,00 €

CSOB2009_19

Agentúra TNN o.z.

Máj mesiac klaunov

1 540,00 €

1 386,00 €

154,00 € trenčiansky kraj

CSOB2009_20

ENVIROSVET

Deň Zeme v Stupave s Evirosvetom

1 090,00 €

981,00 €

109,00 € bratislavský kraj

CSOB2009_21

MO Plusko, o.z.

Déčko

903,00 €

812,70 €

90,30 € bratislavský kraj
prešovský kraj,
108,30 € košický kraj

150,00 € košický kraj

Spísanie 1 knihy,zapojenie 17 žiakov, ktorí mapujú životné príbehy bývalých židovských gymnazistov

ochrana ľudských práv, poskytovanie sociálnej
pomoci, ochrana a podpora zdravia; prevencia,
liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a ociálnych služieb
1 rekondičný pobyt, tvorivé dielne a terapeutické sedenia pre ženy a deti, ktorí prežii násilie.
podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej
pomoci, podpora športu detí, mládeže a
občanov zdravotne postihnutých

Vymaľovanie a ozdobenie 16 izieb zariadenia, kde žijú matky s deťmi.

poskytovanie sociálnej pomoci
1 verená zbierka, vyzbieranie 1300 Eur na podporu Dr.Klaun, 3 predstavenia pre deti s postihn.
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania
Realizacia projektu Deň Zeme, čistenie parku a zauijave sprievodne akcie.
podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

2 vikend. stretnutia pre chlapcov a dievčatá z det. domova Pohoda na zlepšenie intersoc. zručností

zachovanie kultúrnych hodnôt, poskytovanie
sociálnej pomoci

Zapojenie 4 domovov dôchodcov a 136 seniorov do tvorivých dielní na rozvoj ich sebarealizácie

zachovanie kultúrnych hodnôt

Čistenie hradnej studne počas 4 vikendov, kopanie a preskúmanie vytiahnutej várky.

Ako byť čulý

1 083,00 €

974,70 €

CSOB2009_23

ANNOGALLERY
Združenie na záchranu Lietavského
hradu

Čistenie hradnej studne

1 700,00 €

1 530,00 €

170,00 € žilinský kraj

CSOB2009_24

Autistické centrum Andreas n.o.

ARTEterapia pre deti a mladých ľudí s
poruchou autistického spektra

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € bratislavský kraj

CSOB2009_25

Občianske združenie Dobrá MyšLIENKA Spoznajme zvuky srdca!

700,00 €

630,00 €

70,00 € prešovský kraj

CSOB2009_26

Návrat, o.z

Rozvoj terapeutických programov
pripútania pre deti v náhradných
rodinách

6 558,00 €

5 902,20 €

655,80 € celé Slovensko

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb

Realizácia podporných programov pre náhradné rodiny po celej SR pre viac ako 150 členov rodín

CSOB2009_27

Žena v tiesni, o.z.

Šanca pre skvalitnenie života

6 000,00 €

5 400,00 €

600,00 € žilinský kraj

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania,
poskytovanie sociálnej pomoci

Skvalitnenie služieb krízového poradenstva pre 646 žien zažívajúcich násielie.

CSOB2009_28

Centrum pedagogicko psychologického
poradenstva a prevencie
Puzzle

6 190,00 €

5 571,00 €

619,00 € bratislavský kraj

6 628,00 €

5 965,20 €

662,80 € bratislavský kraj

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania
Vybudovanie terapeutickej miestnosti a realizácia filiálnej terapie pre 22 detí (ADHD)a 22 rodičov.
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb
Poradenstvo v oblasti financií pre 10 rodín a ich posilnenie prostr. tréningov finančných zručností.

5 758,57 €

4 944,60 €

813,97 € celé Slovensko

poskytovanie sociálnej pomoci

CSOB2009_22

CSOB2009_29
CSOB2009_30

Dell fond

Asociácia supervízorov a sociálnych
poradcov
Držgroši
Organizácia muskulárnych dystrofikov v Podpora rodín, kde žije dieťa so život
SR
limitujúcim svalovým ochorením

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej
pomoci
75 hodín arteterapie pre klientov s autizmom, výučba nových techník vo výtv. a keram.dielni.
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb
Nákup hud. nástrojov na realizáciu muzikoterapeutických sedení pre cca 52 ľudí.

Systematická práca s 9 rodinami, kde je Duchenneova dystrofia, letný tábor, poradenstvo.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

Meno žiadateľa

Názov projektu

Dell fond na Seminar
Diversity

Nadácia Pontis

Diversity seminar

Dell VP2010_01 Navrat

Návrat o.z.

Inštitucionálna podpora Návratu

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

7 000,00 €

11 400,00 €

2.splátka

7 000,00 €

10 260,00 €

Región

0 bratislavský

1 140,00 € bratislavský

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

vzdelávanie

Zdôraznenie potreby a dôležitosti diverzity, rovnakého zaobchádzania a rovnakých práv v zamestnávaní,
seminár pre zástupcov firiem pracujúcich so zamestnancami a venujúci sa téme vzťahov na pracovisku

poskytovanie sociálnej pomoci

Inštitucionálne posilnenie oz Návrat cez absolvovanie procesu strategického plánovania, organizačné
reštrukturalizovanie organizácie, posilnenie ekonomicko-administratívneho centra Návratu a odborné
posilnenie pracovníkov. Výsledkom strategického plánovania je reštrukturalizácia organizácie,
redefinovanie vízie a misie, plán na 5 rokov, nové organizačné prvky ako napr. Advokačno-metodické
centrum, posilnil sa stredný manažment a administratívno-ekonomické jadro organizácie. Vzdelanie
pracovníkov umožnilo odborný rast pre prácu s klientmi.

DELL2009,NaBa2010_19

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Údržba CHKO Malé Karpaty v dotyku s
Ves
intravilánom MČ D

DELL2009,NaBa2010_41

Depaul Slovensko, nezisková
organizácia

Pomôžme ľuďom bez domova

691,58 €

0 bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

DELL2009,NaBa2010_26

Sloboda Zvierat

Krajší útulok

177,00 €

0 bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

DELL2009,NB 2009

Naša Bratislava 2009

666,00 €

666,00 €

0 bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

DELL2009_47

Nadácia Pontis
Inštitút pre odborné vzdelávanie a
vzdelávanie dospelých

Štvrtý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, ktoré sa konalo 18. a 19. júna 2010.
Pre nepriazeň počasia boli niektoré z aktivít presunuté na koniec júna a začiatok júla. Zo spoločnosti Dell
sa zapojilo 77 dobrovoľníkov. Vybrali si 26 rôznych aktivít. Financie z 2 % boli použité na organizačné a
administratívne zabezpečenie podujatia.
Štvrtý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, ktoré sa konalo 18. a 19. júna 2010.
Finančné prostriedky boli použité na úradu priamych nákladov súvisiacich s touto dobrovoľníckou
aktivitou.
Štvrtý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, ktoré sa konalo 18. a 19. júna 2010.
Finančné prostriedky boli použité na úradu priamych nákladov súvisiacich s touto dobrovoľníckou
aktivitou.
Štvrtý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, ktoré sa konalo 18. a 19. júna 2010.
Finančné prostriedky boli použité na úradu priamych nákladov súvisiacich s touto dobrovoľníckou
aktivitou.
Štvrtý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, ktoré sa konalo 18. a 19. júna 2010.
Finančné prostriedky boli použité na úradu priamych nákladov súvisiacich s touto dobrovoľníckou
aktivitou.
Tretí ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Bratislava, ktoré sa konalo 12. a 13. júna 2009.
Zo spoločnosti Dell sa zapojilo 65 dobrovoľníkov. Vybrali si 16 rôznych aktivít. Financie z 2 % boli boli
použité na organizačné a administratívne zabezpečenie podujatia.

2 895,00 €

2 605,50 €

289,50 € nitriansky kraj

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej
pomoci

Realizované školenie pre 60 detí a 60 seniorov v oblasti internetovej komunikácie.

DELL2009_48

Nezábudka – združenie na pomoc
rodinám so zdravotne postihnutými
deťmi, Dom Nezábudka – domov
Kurz vzdelávania PC pre mládež z
sociálnych služieb pre deti a dospelých Nezábudky

1 536,00 €

1 382,40 €

153,60 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej
pomoci

Zakúpenie špec. dotykového monitoru a softvéru pre 32 zdrav.postihn.detí v oblasti PC.

DELL2009_49

Informačné centrum Banská Štiavnica

Achajuvav

2 820,00 €

2 538,00 €

Pomoc 72 Rómov vo veku 15-19r. zelpšiť počit. zručnosti pri hľadaní zamestnania.

DELL2009_50

Nadácia pre deti Slovenska

Prvá legová liga

1 500,00 €

1 350,00 €

282,00 € banskobystrický kraj podpora vzdelávania
košický kraj,
bratislavský kraj,
veda a výskum, podpora vzdelávania
150,00 € žilinský kraj

DELL2009_51

OZ Človek v ohrození

Jeden svet na webe

2 520,00 €

2 268,00 €

252,00 € celé Slovensko

podpora vzdelávania

Realizácia 2 školení pre 19 lídrov filmových klubov v oblasti tvorby vlastnej webstránky.

DELL2009_52

ISKRA NÁDEJE n.o.

Natáčam, strihám, mixujem...

1 995,00 €

1 795,50 €

199,50 € trenčiansky kraj

podpora vzdelávania

Projekt podporil 20 študentov v oblasti tvorby a úpravy videa pre využitie škols. TV štúdia.

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania,
poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu Podpora vytvorenia PC krúžku pre 17 viacnásobne postihnutých deti na vyjadrovanie prostr.
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých PC

DELL2009 NB 2010

Nadácia Pontis

Naša Bratislava 2010

DELL2009,NaBa2010_09

Gaudeamus - zariadenie komunitnej
rehabilitácie

Voľnočasové aktivity pre klientov

Na net, kamoš!

0 bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

0 bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

26,40 €

0 bratislavský

ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

9,19 €
94,83 €
999,00 €

DELL2009_53

Občianske združenie Iskierka

Otvoríme cez internet nové možnosti
zdravotne postihnutej mládeži

2 986,00 €

2 687,40 €

298,60 € trnavský kraj

DELL2009_54

Katolícka spojená škola sv.Vincenta de
Paul Gymnázium sv.Vincenta de Paul

Ideme ďalej

1 800,00 €

1 620,00 €

DELL2009_55

MVO PROXIMA*

Mladý tvorca e-learningových kurzov

2 880,00 €

2 592,00 €

180,00 € nitriansky kraj
prešovský kraj,
288,00 € košický kraj

DELL2009_56

YMCA Nesvady

Znižujeme prahy, zvyšujeme možnosti

2 068,00 €

1 861,20 €

Perspektíva, občianske združenie pre
telesne postihnuté deti a mládež
DELL2009_57
DELL2009_58 zrušený grant Detský Domov Pohoda vrátili grant
Brána do života
DELL2009_59

Sušiče vlasov pre nový bazén a práčky
pre krízové centrum
Altánok

DELL2009_60

Detský fond Slovenskej republiky

Predškolská príprava v MIXáčiku

DELL2009_61

Sloboda zvierat

DELL2009_62

Bratislavské bábkové divadlo

Sterilizácia leto 2010
Rozprávková prešporská kúria
Medzinárodný deň detí

DELL2009_63

OZ Odyseus

Buďme múdrejší

Podpora 344 študentov pri zapojení do First lego league (3 univerzity) pri programovaní
robota

podpora vzdelávania

Podporou projektu na kúpu Professional Zoner Photo Studio-podpora 131 žiakov na 12
kurzoch.

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania

Podpora v oblasti PC vzdeláv. v e-learningovom prostredí pre 60 mladých ľudí.

206,80 € nitriansky kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci

Podpora v oblasti PC vzdeláv. - Corel a photoshop pre 28 mladých znevýh.ľudí, 10 vedúcich.

1 800,00 €
900,00 € 900,00 €

200,00 € bratislavský kraj
900,00 € 100,00 € celé Slovensko

poskytovanie sociálnej pomoc, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých, ochrana a podpora zdravia;
poskytovanie sociálnej pomoci

Zakúpenie altánku v záhrade Krízového cetra v Detskom domove Brána do života.

500,00 €

450,00 €

50,00 € bratislavský kraj

1 000,00 €

900,00 €

2 000,00 €
- €
1 000,00 €

Pre nové hydrocentrum bolo zakúpených 11 sušičov na vlasy a 2 automat. práčky.

100,00 € bratislavský kraj

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb

Realizácia sterilizácie 50 túlavých psov v bratislavskom kraji.
Projekt podporil kultúrny život v meste, sériou detských predstaveni a tvorivými hrami v "rozprávkovom
parku" .
Realizácia vzdelávania pre 14 pracovníčok OZ Odyseus v zmysle rozšírenia odb. vedomostí.

500,00 €

450,00 €

50,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt

500,00 €

450,00 €

50,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania

Príprava pre 60 rómskych deti a rodičov na 14 temat. stretnutiach pred nástupom do školy.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

Meno žiadateľa

Názov projektu

Suma 2%

1.splátka

2.splátka

Región

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € bratislavský kraj

Terénna terapia pre závislých v procese
resocializácie

1 355,44 €

1 219,90 €

135,54 € trnavský kraj

KRÚŽKÁČIK

1 355,44 €

1 219,90 €

135,54 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania

Podpora pre 150 detí v kúžkoch, nákupom šport,výtvar.,zdrav. a spoločenských pomôcok.

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Vytvorenie materálno-techn.zabezp. záujm. kútikov v škole - divad.,pohyb.,hudobný a pracovný.

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Národná letná špeciálna olympiáda

DELL2009_65

Čistý deň, n.o.
Základná škola internátna pre žiakov s
narušenou komunikačnou
schopnosťou, Bratislava

DELL2009_67

použité v 2009, použité v 2010

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
Podpora národnej letnej olympiády pre 150 mlad.ľudí s mentál. a kombinovaným postihnutím.
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb
Realizácia 5 dňovej terénnej terapie pre 20 klietnov resocializačného zariadenia.

DELL2009_64

DELL2009_66

legenda:

OZ GALANT

ŠKOLA HROU

1 355,44 €

1 219,90 €

135,54 € bratislavský kraj

OZ Materina dúška

Nenudím sa - tvorím!

Základná škola s materskou školou
Plavecký Peter
Základná škola s materskou školou
Cerová

Modernizácia Základnej školy s
materskou školou Plavecký Peter

995,00 €

895,50 €

99,50 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania

V klubovni občianskeho združenia prebiehali 2x do týždňa tvorivé dielne pre približne 100 detí za mesiac.

495,00 €

55,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

550,00 €

Zvýšenie kvality výučby, tabule budú použité pri premietaní rôznych cviční cez diaprojektor. Športové
potreby u detí zvýšili pohybovú aktivita žiakov.

Knižný raj v MŠ

700,00 €

630,00 €

70,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania

Prostredníctvom grantu sa podarilo vytvoriť knižnicu pre cca 80 detí v Materskej škole

Nadačný fond Holcim
HLC2009_01
HLC2009_02
HLC2009_03

HLC2009_04

Rodičovské združenie pri Materskej
škole

Revitalizácia školského dvora

HLC2009_06

Iniciatíva rodičov Lamača

HLC2009_07
HLC2009_08

ochrana a tvorba životného prostrediazachovanie kultúrnych hodnôt- podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých Podarilo sa zrevitalizovať detské ihrisko pre deti z materskej školy
ochrana a tvorba životného prostredia- podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých
Z grantu sa podarilo vybudovať pieskovisko a šmykľavky pre deti v materskej škole

550,00 €

495,00 €

55,00 € bratislavský kraj

Tu sa nám páči, tu sa hráme

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € bratislavský kraj

Združenie pre podporu rodín a detí

Letný tábor v prírode

1 490,00 €

1 341,00 €

149,00 € bratislavský kraj

Cyklistická prekážková dráha

375,28 €

230,58 €

HLC2009_09

Down Hill Čadca
OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul.
Ružová v Stupave

VČIELKOVO

550,00 €

495,00 €

HLC2009_10

Strom života o.z.

Kánoe pre mládežnícku organizáciu

550,00 €

495,00 €

HLC2009_11

Základná škola M. Olšovského

Zeleňou do školy

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € bratislavský kraj

HLC2009_12

Mlyn Klepáč, n.f.

Klepáč deťom

1 500,00 €

1 350,00 €

150,00 € bratislavský kraj

JCB2009_02

Súkromná základná umelecká škola

Mladí výtvarníci pomáhajú Jablonové

1 000,00 €

900,00 €

100,00 € bratislavský kraj

JCB2009_03

ZUŠ E.Suchoňa v Pezinku

1 000,00 €

900,00 €

100,00 € bratislavský kraj

JCB2009_04

ZUŠ J. Kowalského

Mladí výtvarníci pomáhajú Pezinok
Mladí výtvarníci pomáhajú Bratislava,
ZUŠ J. Kowalského

podpora vzdelávania
podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt

1 000,00 €

900,00 €

100,00 € bratislavský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora Podpora rozvoja výtv.talentu a stimulácia kreatívneho potenciálu 40 žiakov ZUŠ nákupom
vzdelávania
výtv.pomôcok.

JCB2009_05

Dom Svitania, n.o.

Trvalá udržateľnosť Domu Svitania, n.o.

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých Podpora činnosti 3 chránených dielní pre 18 znevýchodnených v Dome Svitania, Jakubov.

JCB2009_06

Plamienok n.o.

Knihy pre radosť

200,00 €

180,00 €

20,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania

Zakúpenie 16 kníh pre mobilnú knižnicu hospicu PLAMIENOK Zakúpenie didaktických pomôcok pre
mat.škôlku na vytvorenie programu pre zážitkový den 12 detí z OZ Maják plný teambuldingových aktivít.

JCB2009_07
JCB2009_08

Občianske združenie Lamačské kvietky Didaktické pomôcky
SAPIO
Majákovský zážitkový deň
spotreba-poukážky na maliarske
Nadácia Pontis
potreby 12x50Eur

200,00 €
255,61 €

180,00 €
230,05 €

20,00 € bratislavský kraj
25,56 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania
podpora vzdelávania

Zakúpenie didatktických pomôcok pre mat.škôlku na rozšírenie vzdelávania detí
Vytvorenie programu pre zážitkový den 12 deti z OZ Maják plný teambuldingových aktivít.

600,00 €

600,00 €

€ bratislavský kraj

podpora vzdelávania

Podpora rozvoja výtvarného telentu a stimulovanie kreat. potenciálu žiakov ZUŠ.

144,70 € žilinský kraj
55,00 € bratislavský kraj
55,00 € celé Slovensko

poskytovanie sociálnej pomoci- podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých Občianske združenie zorganizovalo 2 letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín
podpora športu detí, mládeže a občanov
Vytvorenie prekážkovej dráhy vytvorilo vhodné podmienky pre zmysluplné vypĺňanie voľného času v
zdravotne postihnutých
obci Svrčinovec
podpora vzdelávania
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

V materskej škole bola zrekonštruovaná trieda, do ktorej bol nakúpený nový nábytok
Prostredníctvom grantu bol zakúpená nafukovací čln, využívaný pre voľnočasové aktivity detí a mládeže
Prostredníctvom projektu sa podarilo zrevitalizovať vstupný areál školy
Vdaka projektu sa podarilo na Mlyne Klepáč vybudovať detské ihrisko

Fond Johnson Controls

JCB_Vzdelanie 2009

-

Podpora kreatívneho potenciálu 60 žiakov ZUŠ, zakúpením výtvarných pomôcok a následným
používaním
Podpora kreatívneho potenciálu pre 100 žiakov ZUŠ, zakúpením grafického listu a následným
používaním

Nadačný fond Kia Motors Slovakia s.r.o.

Kia2009_01

Zámok - Na podporu deťom z Domova v
Bytči
Domovák

1 262,65 €

1 136,39 €

126,26 € žilinský kraj

Kia2009_02

Nadácia LÚČ v Žiline

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých,ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb
Projekt pomohol stráviť 60 deťom z detského domova 120 návštev v posilňovni a iné športové aktivity.
poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne
Deti a ich matky z chráneného bývania mohli v rámci projektu robiť 12 výletov do okolia Žiliny na nových
postihnutých, ochrana a podpora zdravia
bicykloch

Kia2009_03

Občianske združenie Bezpečne a Zdravo Bezpečne a zdravo

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania

Kia2009_04

Mulica oz

1 850,00 €

1 665,00 €

185,00 € žilinský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia- podpora
vzdelávania- podpora športu detí, mládeže a
Projekt pomohol zorganizovať 2 cyklojazdy, festival týždeň mobility, ktoré rozvíjajú aktivizmus v riešení
občanov zdravotne postihnutých
cyklistickej mobility v Žiline

BICYKLUJME, RELAXUJME

Živé mestá

Prostredníctvom projektu sa podarilo vyznačiť dopravné ihrisko, na ktorého otvorení sa zúčastnilo 150
detí s rodičmi

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

Meno žiadateľa

Názov projektu

Kia2009_05

Kvitnúca nádej

Kia2009_06
Kia2009_07

Občianske združenie ARCUS
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska

Aj ja to dokážem
1. Mobilita - 1.1. Bezpečná premávka 1.1. 1. Dopravná výchova ako
prostriedok prevencie pred nehodami
na cestách

Kia2009_08

Turčianska bicyklová skupina JUS

Kia2009_09
Kia2009_10

Nevidím ale počujem

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

1 880,00 €

1 692,00 €

2.splátka

188,00 € žilinský kraj

Región

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

Projekt prispel k zorganizovaniu 6 športových aktivít a 11 návštev kúleľov pre zdravotne postihnuté deti

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Obcianske združenie realizovalo 90 interaktívnych hodín pre 268 detí o cestnej premávke

977,00 €

879,30 €

97,70 € žilinský kraj

Na bicykli v Turci

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

SPORT CLUB KAMPO

Verejná športovo oddychová zóna

1 225,35 €

1 102,82 €

122,53 € žilinský kraj

Gymnasticko-trampolínový klub Žilina

Stop obezite detí

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

KRAČAJ BEZ OBÁV

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

Kia2009_12

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých
Základná škola s materskou školou,
Brodno 110, Žilina

Malá autoškola

1 996,00 €

1 796,40 €

199,60 € žilinský kraj

Kia2009_13

Nadácia Krajina harmónie

Petrova predstava o záhrade

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

Kia2009_14

1 898,00 €

1 708,20 €

Kia2009_16

Manus občianske združenie
Športom za krajší život
MRC - ÚSMEV - klub rodičov
výnimočných detí
AJ MY VIEME A AJ MY CHCEME!
Spišská katolícka charita, Dom Charitas
Sv. Kláry
PRÁCA AKO VYŠITÁ

Kia2009_17

Materská škola

Kia2009_18

Základná škola s materskou školou

Kia2009_19

Kia2009_11

podpora vzdelávania- poskytovanie sociálnej
pomoci
ochrana a tvorba životného prostredia- podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých
ochrana a tvorba životného prostredia- podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
ochrana a tvorba životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia;

Projekt prispel k zakúpeniu pomôcok pre zrakovo postihnutých klientov, pomôcky môžu klienti využívať
v rámci prezentácií
Prispel k obnoveniu 40 km cyklotrás v regióne Turiec systémom maľovaného značenia a výmenou
poškodených a zničených smerových cyklotabuliek v súlade s príslušnou STN. Bolo zorganizované
cyklopodujatie Martinský bicyklový deň za účasti 200 cyklistov
Prostriedky z grantu poslúžili na zhotovenie oplotenia oddychovej časti verejnej športovo-oddzchovej
zóny a na nákup materiálu na úpravu okolia hojdačky a detského domčeka.
30 deťom z gymnastického klubu pomohol projekt realizovať športové aktivity
Projekt pomohol vyriešiť mobilitu klientov DSS vyasvaltovaním najviac poškodených chodníkov v areály
zariadenia

189,80 € žilinský kraj

podpora vzdelávania
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

Projekt pomohol vytvoriť pre 80 detí zo základnej školy dopravné ihrisko
Upravený dvor Nadácie slúžil pre 3 športové turnaje a tréningy v petangu pre mentálne postihnutých
klientov Nadácie
Športové potreby pomohli k zorganizovaniu futbalového turnaja pre 25 klientov občianskeho združenia

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

Prostriedky grantu boli použité na zakúpenie športových zariadení pre približne 60 klientov DSS, ktoré
môžu zdravé aj hendikepované deti v klube používať
Finančné prostriedky pomohli nakúpiť materiál, šijací stroj, ktoré slúžia na získanie pracovných návykov
klientiek a tým zvýšeniu ich sociálnej mobility
Z grantu bolo upravené 1 dopravné ihrisko na ktorom prebiehala dopravná výchova detí zo škôlky v
predškolskom veku
V rámci projektu sa podarilo dobudovať náučný chodník, ktorý slúži pre 2500 občanov obce Zborov nad
Bystricou

1 225,00 €

1 102,50 €

122,50 € žilinský kraj

1 761,00 €

1 584,90 €

176,10 € žilinský kraj

Kráčajme bezpečne

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci
podpora vzdelávania, ochrana a podpora
zdravia;

Rozšírenie Náučno–turistického
chodníka „Fojtov potok“

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Domov dôchodcov a domov sociálnych Svet vitráže rukami seniorov a mládeže
služieb pre deti a dospelých
so zdravotným postihnutím

2 000,00 €

1 800,00 €

trnavský kraj200,00 € žilinský kraj

Kia2009_20

Detské centrum, prvá slovenská
spoločnosť pre pomoc deťom v
náhradnej starostlivosti

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € trenčiansky kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
Projekt zabezpečil prostriedky na zakúpenie pece na ohýbanie skla, ktorú využíva vyše 100 detí a
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci
mládeže a seniorov
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb
Projektu sa zúčastnilo 65 detí v náhradnej starostlivosti, ktoré súťažili v rôznych športových disciplínach

Kia2009_21

Klub OMD Farfalletta Žilina

1 947,00 €

1 752,30 €

194,70 € žilinský kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

V rámci projektu sa v športe boccia uskutočnilo 14 tréningových stretnutí, počas ktorých súbežne
prebiehal aj 2. ročník Boccia mini ligy 2010.

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci

Občianske združenie DSS Turie zakúpilo materiál na prácu, zaškolilo dobrovolníkov pre prácu v sklárskej
dielni, oslovilo deti prostredníctvom obce a základnej školy, vybralo skupinu obyvateliek DSS, zriadilo
činnosť tvorivých dielní

Kia2009_15

Kia2009_22

Občianske združenie DSS Turie

Kia2009_23

Stredná odborná škola polytechnická,
Ul. Falešníka 6, Prievidza

Kia2009_24

Spojená škola

Kia2009_25

SOŠ sv. Jozefa Robotinika

3010724,3010814,1030441 Nadácia Pontis

III. Majstrovstvá Slovenska detí a
mládeže odkázané na náhradnú
starostlivosť
S vami sa dostaneme tam, kam sa inak
nedostaneme.
j my dokážeme vytvoriť krásne veci –
dajte nám príležitosť v tvorivých
dielňach /sociálna mobilita obyvateliek
DSS pre

6 632,00 €

5 968,80 €

663,20 € trenčiansky kraj

GPS obmedzovač rýchlosti
Bez údržbové čistenie klimatizácie
a ovzdušia v kabíne vozidla

4 632,36 €

4 169,17 €

463,19 € žilinský kraj

2 632,00 €

2 368,80 €

263,20 € žilinský kraj

podpora vzdelávania,

Kia Innovation Award - konferencia

6 153,00 €

-

6 153,00 € žilinský, trenčiansky podpora vzdelávania

7 547,70 €

7 547,70 €

-

€ žilinský

12,00 €

12,00 €

-

€ žilinský

Kreatívny kemping-park pod Rondlom

400,00 €

400,00 €

-

€ žilinský

ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Ihrisko Bôrik - Vnutroblok Piešťanská

195,00 €

195,00 €

-

€ žilinský

ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Terénne úpravy dolného hradu

500,80 €

500,80 €

-

€ žilinský

Čarovný LÚČ

250,00 €

250,00 €

-

€ žilinský

ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Cestičkou do školy

150,00 €

150,00 €

-

€ žilinský

ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Naša Žilina 2010

Rada mládeže Žilinského kraja

Chceme sa rozvíjať

NaZa2010_02

Truc sphérique

NaZa2010_03

OZ PAPAVERO
Združenie na záchranu Lietavského
hradu

NaZa2010_06

€

ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Nadácia Pontis

Nadácia LÚČ v Žiline
Základná škola s materskou školou,
Brodno 110, Žilina

97,80 € žilinský kraj

Model automobilu s palivovým článkom

NaZa2010_01

NaZa2010_05

880,20 €

Zo získaného grantu škola zakúpila pre učebňu automobilového priemyslu multimediálnu PC zostavu s
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora pripojením na internet, dataprojektor, internet, interaktívny tabuľový systém, web kameru,
vzdelávania
videotechniku, premietacie plátno, bezprašnú bielu tabuľu.
Projekt bol zameraný na obmedzenie rýchlosti vozidla pomocou GPS. Vďaka získanému grantu bol
veda a výskum, ochrana a tvorba životného
zrealizovaný ako model učebnej pomôcky na vozidle Kia ceed.Ostatné finančné prostriedky boli použité
prostredia, podpora vzdelávania
na nákup didaktickej techniky do odborných učební strojníctva

Kia2010_IP

NaZa2010_04

978,00 €

Nákup výukového systému Time od spoločnosti DE LORENZO. Tento systém umožní kvalitne realizovať
teoretickú výučbu elektrotechnických a elektronických odborov.
Študenti, ktorí získali v súťaži Kia Innovation Award ako cenu laptop, využívajú ich pre vzdelávacie účely,
z financií bola ďalej zabezpečená technicky konferencia

Druhý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Žilina, v dňoch 22.-25. 9.2010. 653
dobrovoľníkov odpracovalo spolu 2 589 hodín. Do podujatia sa zapojilo 10 firiem a 14
neziskových org., ktoré navrhli 21 aktivít pre dobrovoľníkov. Finančné prostriedky z 2 % boli
použité na materiál a organizačné zabezpečenie podujatia.

Použitie 2% prijatých v roku 2009

použité v 2009, použité v 2010

legenda:

Č. zmluvy

Meno žiadateľa

Názov projektu

NaZa2010_07

Diecézna charita Žilina

Krajšie prostredie, lepšie služby

NaZa2010_08

Centrum voľného času,

V krajšom priestore sa lepšie tvorí

NaZa2010_09

Občianske združenie Ekoenergia

Energia v akcii

NaZa2010_10

Špeciálna základna škola pre TPM

Maľovanie plota

NaZa2010_11

Nadácia Krajina harmónie

Trochu farby

Suma 2%

1.splátka

2.splátka

Región

169,50 €

-

€ žilinský

90,00 €

90,00 €

-

€ žilinský

100,00 €

100,00 €

-

€ žilinský

435,00 €

435,00 €

-

€ žilinský

150,00 €

150,00 €

-

€ žilinský

169,50 €

Oblasť podľa zákona o použití 2%
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a porpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu
Druhý ročník podujatia firemného dobrovoľníctva - Naša Žilina, v dňoch 22.-25. 9.2010. 653
dobrovoľníkov odpracovalo spolu 2 589 hodín. Do podujatia sa zapojilo 10 firiem a 14
neziskových org., ktoré navrhli 21 aktivít pre dobrovoľníkov. Finančné prostriedky z 2 % boli
použité na materiál a organizačné zabezpečenie podujatia.

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky

SSE2008_01

Rescue team Slovakia

Pilotný film Dopravná výchova

13 300,00 €

11 970,00 €

SSE2008_02

TERRA GRATA, n. o., Banská Bystrica

Autoškola pre deti na internete

10 000,00 €

9 000,00 €

SSE2008_03

oz Mulica

ULICE PRE ĽUDÍ

6 650,00 €

5 985,00 €

665,00 € celé Slovensko

SSE2008_04

Občianske združenie OZVENY

Rimavská zelená cesta

3 892,60 €

3 503,34 €

389,26 € banskobystrický kraj postihnutých, ochrana a podpora zdravia;

Vzdelávanie o bezpečnosti na cestách a
alternatívnych formách cestovania

2 006,81 €

-

Nadácia Pontis
SSE2008_01,3910618,3910629,3910630,3910631

€

1 330,00 € celé Slovensko

podpora vzdelávania, ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
Bol natočený inštruktážno-vzdelávací film Dopravná výchova, ktorý sa distribuuje na základné školy a
služieb
premieta sa v rámci vyučovacieho procesu

banskobystrický kraj, podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
1 000,00 € žilinský kraj

Podarilo sa prostredníctvom súťaže zvýšiť úroveň dopravnej výchovy v 196 školách ZA a BB kraji
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora Podarilo sa zefektívniť prácu členov Cyklistickej Aliancie, pripraviť podujatie Týždeň mobility a
vzdelávania
zorganizovať 2 mestské cyklojazdy
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
100 návštevníkov za mesiac bude využívať oddychové miesto a informačný panel na trase Rimavskej
zelenej cestičky

2 006,81 € žilinský

podpora vzdelávania

Oboznámenie sa s bezpečnosťou na cestách a novými formami alternatívnej dopravy počas jedného
vzdelávacieho podujatia

T Mobile/ST fond
TMSK2009_01

Občianske združenie Petržalské ihriská Naskoč a toč sa

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

Vďaka projektu bolo obnovené 1 ihrisko pre 60 detí z okolia sídliska Lúky V v Petržalke. Ihrisko ročne
využije 100 detí. Do svojpomocnej obnovy sa zapojilo 60 rodičov.

TMSK2009_02

Základná škola Mansvéta Olšovského školský klub

Areál zdravia a športu

1 390,00 €

1 251,00 €

139,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

TMSK2009_03

Občianske združenie Zelená deťom

Lúčne zvieratká - kreatívne pohybové
hry pre radosť detí

1 146,45 €

1 031,85 €

114,60 € bratislavský kraj

Za dobrovoľníckej účasti rodičov bol rozšírený Areál zdravia a športu o lezeckú stenu s preliezkami a
pieskovisko, ktoré budú slúžiť 117 zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom.
Vďaka projektu bude 85 detí každoročne môcť využívať športové a rehabilitačné pomôcky pri
pohybových kreatívnych hrách so zameraním na rehabilitačné prvky v rámci výučbového procesu v
materskej škole na cvičenie rovnováhy a tvarovanie klenby chodidiel.

TMSK2009_04

SRRZ pri MŠ Kaméliova
Nadácia pre záchranu kultúrneho
dedičstva

Krásny areál pre nás všetkých

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
Projekt umožnil skrášlenie vonkajšieho areálu materskej školy kúpou drevenej preliezky a vysadením
postihnutých
zelene. Areál ročne využíva 160 detí a asi 100 seniorov, ktorí denne areál využívajú.

Uhrovec - stavba mosta

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trenčiansky kraj

zachovanie kultúrnych hodnôt

TMSK2009_05

Vďaka projektu sa podarilo dokončiť bezpečný prístup do hradu Uhrovec.

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trenčiansky kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania
Náučný chodník Botanická cesta bude slúžiť 600 deťom na vzdelávanie v oblasti životného prostredia.

1 330,00 €

1 197,00 €

133,00 € nitriansky kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt

TMSK2009_07

Deťom n.f.
Náučný chodník "Botanická cesta"
Živé tradície – Élő Hagyományok Polgári Tvorivé dielne pre mladých
Társulás
remeselníkov

TMSK2009_08

Združenie RONDEL

Záchrana hradu Čabraď ako pamiatky i
domova pre plazy

948,90 €

854,01 €

94,89 € banskobystrický kraj zachovanie kultúrnych hodnôt

TMSK2009_09

Komunitné centrum Muškát.2004

Máme klub!

950,00 €

855,00 €

95,00 € bratislavský kraj

TMSK2009_10

Alexu združenie na pomoc deťom a
prírode

Budovanie pracovných návykov u
znevýhodnených skupín v procese ich
integrácie na trh práce

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € nitriansky kraj

TMSK2009_11

Základná škola

Futbal spája

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trnavský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora Projekt bol zameraný na získanie pracovných návykov mládeže pred odchodom zo zariadení s
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt,
nariadenou ústavnou starostlivosťou. Búračských a murárskych prác sa zúčastnilo 13 mladých ľudí z
poskytovanie sociálnej pomoci
DeD.
Prostredníctvom futbalových stretnutí žiakov ZŠ na Slovensku a z Nemecka projekt prispel k
podpora vzdelávania, podpora športu detí,
zdokonaleniu jazykových znalostí žiakov, k vytváraniu pozitívneho vzťahu žiakov k cudzím jazykom a k
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
rozvíjaniu európskej identity.Výstupom z projektu je CD.

TMSK2009_12

Vstúpte, n.o.

Malacky bez bariér 2010

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu Projekt Malacky bez bariér 2010 prispel k integrácii ľudí s postihnutím prostredníctvom tvorivých dielní.
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých Programu sa zúčastnilo 800 detí a dospelých.

TMSK2009_13

Domov dôchodcov, domov sociálynch
služieb pre dospelých a útulok,
Organizačná jednotka: Útulok

Tvorivá dielňa- Výroba sviečok

1 207,10 €

1 086,39 €

120,71 € žilinský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých Grant financoval tvorivé dielne pre 12 seniorov z DSS na výrobu sviečok v rámci ich terapie.

TMSK2009_14

Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom Vráťme Hronu stratenú krásu

1 185,63 €

1 067,07 €

banskobystrický kraj,
ochrana a tvorba životného prostredia
118,56 € nitriansky kraj

TMSK2009_15

Súkromná základná škola 1. - 4. ročník

Naša (vaša) obec našimi (vašimi) očami

1 400,00 €

1 260,00 €

bratislavský kraj,
140,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania

TMSK2009_16

Gymnázium sv. Františka Assiského
Malacky

Františkáni v Malackách

1 135,00 €

1 021,50 €

113,50 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania

TMSK2009_06

ochrana a tvorba životného prostredia,

Z projektu bol zakúpený materiál, pomôcky a náradie vrátane hrnčiarskeho kruhu na rozvoj umeleckoremeselnej činnosti pre 50 zdravotne znevýhodnených osôb.
V rámci projektu sa zrealizovala záchrana dvoch klenieb strieľní bastiónu na hrade Čabraď. 38
dobrovoľníkov tiež vyzbierali kamene zo sutín, vykosili hrad od náletov a urobili úkryty pre plazy a
obojživeníkov.

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora Vďaka projektu môže 15 mladých ľudí Klub mladých v Lozorne využívať biliardový stôl na zmysluplné
vzdelávania
trávenie voľného času. V rámci projektu sa tiež konali diskusie o povolaniach o marketingu.

Vďaka projektu sa podarilo vyčistiť úseky Hrona v okolí Lodenice na Mlynčoku a lodenice v Kalnej nad
Hronom, spolu asi 6 km brehov rieky, z ktorých sa vyzbieralo a odviezlo cca. 200 vriec odpadu.
V rámci projektu sa 60 žiakov zo ZŠ v mestách Bratislava, Brno a Banská Štavnica zúčastnilo akčnej
honby za pokladom a a zažili tak netradičnú formu spoznávania svojej obce. Nadobudnuté vedomosti
potom spracovali výtvarnou a literárnou formou.
V rámci projektu boli vyhotovené a v škole inštalované informačné tabule, zachytávajúce históriu mesta,
kláštora a školy, poskytujúce 243 študentom, učiteľom, rodičom, ale aj návštevníkom mesta zaujímavé
textové a obrazové informácie.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Názov projektu

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

Č. zmluvy

Meno žiadateľa

TMSK2009_17

Astronomický klub Juraja Bardyho,
Plevník-Drienové

TMSK2009_18

Športový basketbalový klub BK
Petržalka

Petržalka v pohybe!

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

TMSK2009_19

Združenie Bludní rytieri

Cesta riekou Eridanos

1 400,00 €

1 260,00 €

TMSK2009_20

Rodičovské združenie pri ZŠ Za
kasárňou 2ä

Chceme sa naučiť rozprávať s
nepočujúcimi!

1 325,00 €

1 192,50 €

Hviezdy na dosah ruky

TMSK2009_21

Materská škola

Záhrada priateľstva a hier

TMSK2009_22

OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul.
Ružová v Stupave

TMSK2009_23

ŠKN Trenčín

TMSK2009_24

Materská škola

Revitalizácia školského dvora SVETLUŠKOVO
2.ročník Medzinárodný bedmintonový
turnaj v Trenčíne
Putovanie ročnými obdobiami - eko deň
pre deti MŠ

350,00 €

2.splátka
315,00 €

Región

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu
Vďaka zakúpenému ďalekohľadu projekt umožnil 31 účastníkom expedície správnu orientáciu na oblohe
a zmysluplné trávenie voľného času.

140,00 € trenčiansky kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb
podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt

132,50 € bratislavský kraj

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania,
poskytovanie sociálnej pomoci

Vďaka projektu sa 60 detí ZŠ naučilo základy posunkového jazyka, čo prispelo k búraniu komunikačných
bariér s nepočujúcimi.

35,00 € trenčiansky kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých, ochrana a podpora zdravia;
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých

Projekt dal 200 petržalským žiakom 1. a 2. tried možnosť bezplatného športovania nad rámec hodín TV.
Z 11 zúčastnených škôl na 5 vznikli vďaka projektu nové krúžky pohybových hier, na 5 školách boli krúžky
až 2 x týždenne.
Prostriedky grantu boli použité na prípravu starogréckej lode, na ktorej si 130 detí za mesiac mohlo
vychutnať náučnú plavbu po Váhu.

Z prostriedkov grantu boli zakúpené preliezky v areáli MŠ, osadené za pomoci rodičov, ktoré budú
využívané 200 deťmi počas celého roka.

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € prešovský kraj

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

914,00 €

822,60 €

91,40 € trenčiansky kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

Projekt podporil 2. Medzinárodný bedmintonový turnaj pre nepočujúcich. Zúčastnilo sa ho 52
účastníkov vo veku od 16 do 42 rokov, ktorý prišli zo 6 štátov z celej Európy.

596,00 €

536,40 €

59,60 € bratislavský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia

Projekt prispel k zvýšeniu enviromentálneho povedomia 80 detí predškolského veku hravou formou.
Projekt prispel k založeniu a materiálnemu vybaveniu detského divadelného súboru na 1. stupni ZŠ,
ktorého je zapojených 25 detí.

Grant sprostredkoval dopravnú výchovu 78 deťom z MŠ a 20 žiakom 1. stupňa. Z prostriedkov bola
zakúpená zostava prenosného mini dopravného ihriska.

Projekt prispel k revitalizácii a modernizácii dvora materskej školy, ktorú navštevuje 97 deti. Skupina
dobrovoľníkov okrem úpravy školského dvora tiež osadila veľkú preliezačku.

TMSK2009_25

Základná škola

Deti deťom

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € prešovský kraj

TMSK2009_26

Spojená škola

Trochu svetla pre nás

1 398,06 €

1 258,26 €

139,80 € nitriansky kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb

TMSK2009_27

Rodičovské združenie pri Materskej
škole

Chrobáčik- Dopraváčik

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

TMSK2009_28

Rodinné centrum Benjamín

Detský klub a Klubík Benjamín

1 400,00 €

1 260,00 €

TMSK2009_29

Materské centrum Lienočka

Ihrisko pre deti z MC Lienočka

1 360,00 €

1 224,00 €

TMSK2009_30

Rodičovské združenie pri Materskej
škole

1 362,00 €

1 225,80 €

TMSK2009_31

MATERSKÁ ŠKOLA

Škôlkárska olympiáda
Edukácia detí v zdravom a podnetnom
prostredí

1 070,70 €

963,63 €

TMSK2009_32

Divadlo na hojdačke

ImproWorkshop

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania

TMSK2009_33

Občianske združenie Hamuliakovské
deti

Rozkrútené paličky

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

TMSK2009_34

Detská organizácia Fénix

Fit s Félixom

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € celé Slovensko

podpora vzdelávania, ochrana a podpora
zdravia;

TMSK2009_35

Základná škola

Kamarátka knižka

900,00 €

810,00 €

TMSK2009_36

Zelené centrum v materskej škole

1 394,50 €

1 255,05 €

139,45 € trenčiansky kraj

TMSK2009_37

Rodičovské združenie pri MŠ
Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Petržalke
(ZPMP Petržalka)

Projekt bol zameraný na vzdelávanie detí a mládeže v problematike ochorenia chrbtice prostredníctvom
literárno-výtvarnej súťaže a vedomostným kvízov. Do projektu sa zapojilo 413 detí.
Projekt Kamarátka knižka prebiehal v súlade s plánovanými cieľmi projektu. Počas projektu sa
podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
zrealizovali aktivity zamerané na zlepšenie čitateľskej úrovne 260 žiakov s cieľom zvýšiť ich záujem o
hodnôt
čítanie. Z grantu boli zakúpené nové knižky a DVD.
Grant podporil vybudovanie botanickej záhrady a skalky.Do realizácie sa zapojilo 110 detí, 20
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora pracovníkov verejno - prospešných prác Mesta Prievidza, 42 rodičov a starých rodičov, 15 zamestnancov
vzdelávania
a zamestnanec ST.

Urobme niečo pre svoje zdravie

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia;

TMSK2009_38

OZ Bol raz jeden človek

Feel the film!

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu Projekt bol zameraný na podporu informovanosti verejnosti o problematike mentálneho postihnutia a
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých autizmu prostredníctvom krátkych videí natočených samotnými ľuďmi s postihnutím.

TMSK2009_39

Domov n.o., Partizánske

Krok k nezávislosti

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trenčiansky kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu Finačné prostriedky boli použité na zakúpenie 2 elektrických polohovateľných postelí, hrazdy s
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých hrazdičkou a matraca pre zdravotne postihnutých klientov, čím sa zabezpečila ich čiastočná nezávislosť.

TMSK2009_40

Materská škola

Deti v pohybe

717,25 €

645,53 €

TMSK2009_41

Krasokorčuliarsky klub Trnava

Z Popolušky princezná

1 400,00 €

1 260,00 €

71,72 € bratislavský kraj
trenčiansky kraj,
140,00 € trnavský kraj

TMSK2009_42

Zdravé novorodeniatka (MUDr. Michal
Jánoš)
Štart do života

1 069,20 €

962,28 €

TMSK2009_43

Materská škola Žarnovica

1 332,00 €

1 198,80 €

Zázračný les

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
136,00 € bratislavský kraj
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
136,20 € banskobystrický kraj zdravia;

140,00 € bratislavský kraj

Projekt podporil vytvorenie terapeutickej miestnosti SNOEZELEN, ktorý bude slúžiť na terapiu s 20 deťmi
s autizmom. Terapia prispieva k zlepšeniu zmyslového vnímania, komunikácie, správania a soc. vzťahov.

Projekt podporil realizáciu bábkohereckého semináru a zakúpenie základného inventára bábkového
divadla, ktorý slúži v klube Benjamín pre 30 deti na zlepšenie komunikácie a interakcie.
Prostriedky grantu boli použité na zakúpenie hojdačky a kĺzačky na detské ihrisko, ktoré mesačne
využíva 60 detí z materského centra Lienočka.
Projekt bol určený na podporu pohybovej aktivity 86 detí predškolského veku a to vybavením telocvične
škôlky novým náradím a zorganizovaním škôlkárskej olympiády.

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora Prostriedky grantu boli použité na nové sedáky okolo pieskoviska, ochrannú sieť na pieskovisko a
kresliacu tabuľu v exteriéri šk. dvora, ktorý slúži mesačne 130 deťom.

107,07 € banskobystrický kraj vzdelávania

90,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb

Improworkshop ako súčasť improvizačného festivalu Improfest priniesol tvorivý pedagogický kontakt
150 mladých ľudí v Martine s profesionálnymi umelcami. Verejná prezentácia Improworkshopu priniesla
netradičný happeningový zážitok pre verejnosť v Žiline.
V rámci projektu nacvičil súbor 32 Hamuliakovských mažoretiek spoločnú choreografiu všetkých
vekových skupín a vystúpil s ňou pred komunitou, ale aj na medzinárodných prehliadkach.Z finančných
prostriedkov bol zhotovený jednotný kostým pre súbor.

Projekt bol zameraný na zlepšenie zdravotného stavu 18 klientov zariadenia pomocou individuálnych
rehabilitačných cvičení a masáží a využitím zakúpeného boxerského vreca.

Grant prispel k rozšíreniu pohybových aktivít 150 detí predškolského veku zakúpením hrovej zostavy na
rozvíjanie pohybových schopností detí.
Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať sústredenie pre nováčikov krasokorčuliarskeho klubu v Trnave.

Zakúpením a používaním kriesiacieho prístroja Neopuff došlo k skvalitneniu kriesenia nedýchajúcich
novorodencov po narodení. Prístroj poslúži cca. 150 novorodencom ročne.
Počas tohto ekologického projektu sa vysadilo 34ks kríkov, 19 stromov na vytvorenie živého
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora plota.Vysadilo sa arborétum, pre deti MŠ a ZŠ bola zorganizovaná eko-olympiáda a s rodičmi sa
vzdelávania
vybudoval chodník zdravia.
133,20 € banskobystrický kraj

106,92 € žilinský kraj

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

Meno žiadateľa

Názov projektu

TMSK2009_44

Hodnoty života n.o.

Daniel Hevier online

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

1 008,40 €

2.splátka
928,80 €

Región

79,60 € celé Slovensko

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

podpora vzdelávania

Projekt umožnil online vysielanie relácií na podnietenie mladých ľudí k tvorivosti a záujmu o literatúru.

TMSK2009_45

Materské centrum Fifidlo

Vodnícky deň (MDD)

1 320,00 €

1 188,00 €

132,00 € bratislavský kraj

TMSK2009_46

ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej

Poteším mamičku

1 366,00 €

1 229,40 €

136,60 € žilinský kraj

TMSK2009_47

Mládežnícka organizácia PLUSKO

COMENIUS

929,00 €

836,10 €

TMSK2009_48

Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže

Katarínka, miesto dobrovoľníckej práce,
ale aj pokoja a oddychu

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trnavský kraj

TMSK2009_49

Stredisko evanjelickej diakonie - Dom
na polceste

Dajme im nádej

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € prešovský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt,
Projekt podporil realizáciu Vodníckeho dňa na MDD, ktorého sa zúčastnilo 150 detí. Finančné
podpora športu detí, mládeže a občanov
prostriedky z projektu boli použité na propagáciu akcie, na balíčky a ceny pre účastníkov hry a súťaže,
zdravotne postihnutých
kostýmy dobrovoľníkov a zabezpečenie kultúrneho programu.
Projekt pomol posilniť vzťahy detí s rodičmi, rozvíjať tvorivé, prezentačné a komunikačné zručnosti detí
prostredníctvom procesu tvorby výtvarných diel, prípravy a realizácie besiedky a jarmoku.Zapojilo sa 62
podpora vzdelávania
detí.
Vďaka projektu mali dobrovoľníci - pracovníci s mládežou možnosť zoznámiť sa s novými, doposiaľ
menej využívanými metódami a postupmi práce s mládežou, čím projekt podporil motiváciu
podpora vzdelávania
inštruktorov k realizácii ďalších aktivít pre asi 150 mladých ročne.
V sérii 5tich školení bolo vyškolených približne 80 mladých dobrovoľníkov, ktorí budú viesť letné
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora workshopy - tábory pre mladých z celého Slovenska.Workshopy tiež prispeli k zveľadeniu okolia Kláštora
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
Sv.Kataríny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
Z projektu bol zakúpený materiál, ktorý klienti zariadenia pod vedením odborných pracovníkov v rámci
zdravotníctva a sociálnych služieb, poskytovanie procovnej terapie využili pri rekonštrukčných prácach na zariadení Domu na polceste. Do prác sa
sociálnej pomoci
zapojilo 12 klientov.

TMSK2009_50

Občianske Združenie LENTILKY

GALAPROGRAM LENTILKY 2010

1 262,00 €

1 135,80 €

126,20 € žilinský kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

TMSK2009_51

Dubova Colonorum

Dubova Colonorum - záchrana ruiny
kostolíka sv.Kozmu a Damiána

140,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt, podpora športu detí, mládeže a
občanov zdravotne postihnutých

TMSK2009_52

Detské centrum Hrajkovo
Materská škola, Nábrežná 39, Nové
Zámky

Hudobné Hrajkovo

235,46 €

211,91 €

TMSK2009_53

Bezpečne na ceste

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € nitriansky kraj

TMSK2009_54

Život bez závislostí, n. o.

Začnem od seba

1 342,22 €

1 207,90 €

TMSK2009_55

Detský hospic Plamienok n.o.

Terapia hrou

interaktívnych časopisov.
134,32 € prešovský kraj
trenčiansky kraj,
nitriansky kraj,
bratislavský kraj,
Projekt prispel k pomoci 22 súrodencom (počas života chorého súrodenca aj po jeho smrti), k
trnavský kraj, žilinský poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu zoznámeniu sa a nadviazaniu vzťahov súrodencov navzájom počas letného tábora a tiež k informovaniu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých odbornej verejnosti o tejto téme.
81,31 € kraj

TMSK2009_56

Bojnický skrášľovací spolok

7 klobúkov môjho leta

TMSK2009_57

Myslím - rozvoj myslenia nielen pre
sluchovo postihnutých

Fotomaratón Nepočujúcich

1 400,00 €

1 260,00 €

813,13 €

731,82 €

1 400,00 €

1 260,00 €

1 400,00 €

92,90 € trenčiansky kraj

23,55 € trnavský kraj

podpora vzdelávania
podpora vzdelávania
ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania,
zachovanie kultúrnych hodnôt, poskytovanie
sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia;
prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb

Vďaka podpore Galaprogramu 2010, ktorého sa zúčastnilo 1555 návštevníkov projekt prispel k rozvoju
tanečných schopností a udržiavania aktívneho zdravia detí z tanečného štúdia Lentilky.

V rámci projektu sa podarilo zakonzervovanie južného múru kostolíka v Sedliackej Dubovej, vyčistenie
areálu od náletových krovín a kosenie trávy v areáli za účasti 50 dobrovoľníkov.
Poskytnuté prostriedky boli použité na nákup ľahko ovládateľných hudobných nástrojov. Nákup
nástrojov umožňuje realizáciu hudobno-pohybových programov pre 21 detí predškolského a
predškolského veku a 15 matiek na materskej dovolenke (otcov).
Z prostriedkov grantu boli zakúpené detské dopravné prostriedky a dopravné značky a vybudované
dopravné ihrisko, ktoré bude využívať do 100 detí z miestnej komunity.

V rámci projektu bolo realizovaných 6 stretnutí, na ktorých si 30 dospiev z rodín alkoholikov osvojovali
zručnosti potrebné pre život v závislej rodine a budovanie vzťahov. So stretnutí bolo vydaných 5

140,00 € trenčiansky kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt

V rámci projektu bolo vydaných 77 výtlačkov obrázkovej bibliofilie 22-dvoch literárnych tvorcov.
Bibliofilia bola umiestnená v 9 kultúrnych ustanovizniach na Slovensku.

1 260,00 €

140,00 € celé Slovensko

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt, podpora športu detí, mládeže a
občanov zdravotne postihnutých

Projekt podporil Fotomaratón Neporujúcich, do ktorého sa zapojilo 18 nepočujúcich zo 4 štátov. Zlepšila
sa tvorivosť a motivácia Nepočujúcich a vytvoril sa priestor na prezentáciu ich vlastnej fotografickej
činnosti.

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
športu detí, mládeže a občanov zdravotne
Projekt podporil hippoterapiu formou pedagog.-psych. jazdenia, animoterapie a ergoterapie, 1x do
postihnutých, ochrana a podpora zdravia;
týždňa s min.4 klientami s poruchou správania a autizmom.

Hippoterapiou pomáhame

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

TMSK2009_59

OZ Kôň ako Koníček
Združenie na záchranu Lietavského
hradu

Dajme našej veži bezpečnú strechu!

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € žilinský kraj

zachovanie kultúrnych hodnôt

Projekt podporil zastrešenie veže Lietavského hradu za účasti 100 dobrovoľníkov.

TMSK2009_60

Domka - Združenie saleziánskej
mládeže, ústredie

Festival Lumen 2010

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

TMSK2009_61

Detská misia

Nájdi svoju cestu k deťom!

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € celé Slovensko

podpora vzdelávania

TMSK2009_62

Základná škola s materskou školou

Objavujme kúzlo knihy

900,00 €

810,00 €

TMSK2009_63

Liga za duševné zdravie SR

Špecializovaná knižnica

1 399,00 €

1 259,10 €

139,90 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania

TMSK2009_64

Slovenský skauting, 113. zbor Modré
hory, Bratislava - Petržalka

Dobrovoľníci v Modrých horách

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Projekt podporil realizáciu festivalu Lumen, ktorého sa zúčastnilo 12000 mladýych ľudí zo Slovenska aj
zo zahraničia.
Projekt podporil Rast kvalitatívnych schopností a odbornej vedomostnej úrovne 20 stálych
dobrovoľníkov, zlepšenie ich pedagogických kvalít a praktických zručností pri práci s deťmi a mladými
ľuďmi vďaka intenzívnemu kurzu pre prácu s deťmi.
Z finančných prostriedkov z grantu bolo do školskej knižnice zakúpených 152 titulov detskej literatúry
pre 463 žiakov, čo prispeje k možnosti širšieho výberu kníh a rozvoju záujmu o čítanie, zvýši sa
návštevnosť knižnice.
Z grantu bola vytvorená špecializovaná knižnica orientovaná na témy spojené s duševným zdravím a
duševnými poruchami, ktorá je verejnosti prístupná prostredníctvom webu. Doteraz je registrovaných
36 čitateľov a 57 výpožičiek.
Vďaka projektu sa podarilo motivovať 15 dobrovoľníkov v zbore na zabezpečenie činnosti skaut.
družín.Zorganizovali sa 2 motivačno-plánovacie stretnutia dobrovoľníkov, nákup literatúry bol využitý
pre činnosť zboru.

TMSK2009_65

Púpava – pedagogicko-psychologické
služby, n.o.

Agentská Odysea 2010

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € bratislavský kraj

TMSK2009_66

Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar

Pomoc deťom v krízovom zariadení

1 000,00 €

900,00 €

100,00 € bratislavský kraj

TMSK2009_58

90,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt,
Projekt dosiahol zintenzívnenie a rozvoj vzťahu medzi deťmi a rodičmi, celkovo 50 účastníkmi
ochrana a podpora zdravia;
týždenného letného pobytu.
Projekt bol zameraný na marginalizovanú skupinu obyvateľov ubytovne Fortuna, deti ako aj mládež (80
podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
rodín) v duchu predchádzania sociálno-patologických javov podporou aktívneho trávenia voľného času v
hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci
nízkoprahovom klube.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

Meno žiadateľa

Názov projektu

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

2.splátka

Región

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu
Projekt podporil celoročný tréning pre 23 mladých ľudí, ďaka ktorému vyše 20 skautských oddielov
zlepší svoju činnosť a stovky detí môžu získať kvalitný program, ktorý rozvinie ich osobnosť.

TMSK2009_67

Slovenský Skauting o.z.

Chilli - korenie do života

1 200,00 €

1 080,00 €

120,00 € celé Slovensko

TMSK2009_68

OZ Ružová margarétka

Veselé víkendy s Ružovou margarétkou
pokračujú

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € celé Slovensko

TMSK2009_69

Regionálne osvetové stredisko v
Leviciach

Ozajstný poklad

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € nitriansky kraj

TMSK2009_70

DIADOR

Edukačno-športový víkend

1 220,00 €

1 098,00 €

122,00 € košický kraj

TMSK2009_71

Kláštorisko, n.o.

Kláštorisko - Skala útočišťa

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € košický kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie kultúrnych hodnôt

ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania,
poskytovanie sociálnej pomoci, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne
Prostriedky grantu boli použité na výstavbu a realizáciu snowboardového a freeskiingového parku, ktorý
postihnutých, ochrana a podpora zdravia;
využíva 300 mladých ľudí.

TMSK2009_72

One Blood

Prekážka je možnosťou

1 381,12 €

1 253,16 €

127,96 € žilinský kraj

TMSK2009_73

Pangaea

Festival prírodného hospodára

1 348,00 €

1 213,20 €

134,80 € trenčiansky kraj

TMSK2009_74

Socia

Arteterapeutická dielňa

825,00 €

742,50 €

82,50 € nitriansky kraj

TMSK2009_75

Združenie na záchranu Brekovského
hradu.

Hrad Brekov 2010 – záchrana
najohrozenejších častí.

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € prešovský kraj

TMSK2009_76

PHOTOPORT, občianske združenie,
Bratislava

PORT No. 21

1 374,00 €

1 236,60 €

137,40 € celé Slovensko

TMSK2009_77

OZ Čierny hrad

Predstavme Čierny hrad svetu

560,00 €

504,00 €

56,00 € nitriansky kraj

podpora vzdelávania
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
Projekt umožnil deťom a mladým ľuďom dlhodobo liečeným na srdcovo - cievne ochorenia stráviť dva
služieb
víkendy v spoločnosti rovnako chorých kamarátov, bez prítomnosti rodičov.
Projekt prispel k zvýšeniu enviromentálneho povedomia detí z MŠ a ZŠ a zvýšeniu záujmu o
enviromentálne témy v okolitých dedinách Santovka a Šarovce.
Grant prispel k prehĺbeniu poznatkov v oblasti diabetológie pre 70 účastníkov odborných prednášok v
rámci Diabetologických dní v Martine.
Projekt podporil realizáciu stavebno-upratovacích prác na Kláštorisku počas 9. týždenných turnusov za
účasti 171 domácich a zahraničných dobrovoľníkov.

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora Projekt podporil tvorbu prírodnej záhrady pri enviromentálnom centre a vzdelávanie vyše 100
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
účastníkov o zakladaní prírodných záhrad.Z grantu boli hradené informačné materiály.
Počas projektu sa každý pondelok realizovala art dielňa pre deti a mládež z DSS pre deti s postihnutím,
poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a
zo špeciálnej MŠ, ako aj pre deti z mesta Nitra. Projekt zlepšil podmienky integrácie detí pri vyučovacom
podpora zdravia;
procese.
V rámci projektu bolo začaté s murovaním brány do horného hradu. Okrem toho sa čistil hrad od
ochrana a tvorba životného prostredia, podpora odpadkov, náletovej vegetácie a boli inštalované informačné tabule. Prostriedky z grantu boli použité na
vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt
zabezpečenie činností dobrovoľníkov.
Podporením periodika PORT.NO.21 projekt prispieva k zvyšovaniu povedomia o súčasnom umení na
Slovensku ako aj k prezentácii aktuálnej tvorby najmladšej generácie slovenských fotografov doma aj v
zachovanie kultúrnych hodnôt
zahraničí.
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie kultúrnych hodnôt
Projekt prispel k rekonštrukcii Čierneho hradu. Do realizácie sa zapojilo 200 dobrovoľníkov.

TMSK2009_78

OZ Hrad Tematín

Žijeme Tematínom 2010

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trenčiansky kraj

veda a výskum, ochrana a tvorba životného
prostredia, podpora vzdelávania, zachovanie
kultúrnych hodnôt

TMSK2009_79

Združenie na záchranu stredovekého
architektonického dedičstva
nitrianskeho kraja - LEUSTACH

Záchrana torza Živánskej veže

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € nitriansky kraj

ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie kultúrnych hodnôt

TMSK2009_80

Renova

Záchrana hradu Dobrá Voda

1 400,00 €

1 260,00 €

140,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych
hodnôt

TMSK2009_81

Matej Hrubiško

Fotografické služby

2 000,00 €

1 800,00 €

200,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Projekt prispel k statickému zabezpečeniu koruny muriva Živánskej veže. Na jej záchrane sa podieľalo 90
dobrovoľníkov.
Vďaka projektu sa podarilo očistiť hrad od náletov a stromov a vymurovať kavernu na Východnom
predhradí a čiastočne aj znížiť násyp vo Východnej bašte hradu. Na projekte pracovalo 15
dobrovoľníkov.
Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil materiál a zariadenie na fotenie. Matej Hrubiško si založil
živnosť na fotografovanie.

TMSK2009_82
TMSK2009_83
TMSK2009_84

Pavol Mikuš
Branislav Panáček
Miroslav Panáček

Masérske služby
Stavebné práce
Murárske práce

3 000,00 €
3 232,00 €
3 163,00 €

2 700,00 €
2 908,80 €
2 846,70 €

300,00 € bratislavský kraj
323,20 € trnavský kraj
316,30 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj
podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj
podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil veci potrebné na zariadenie masérskeho salónu.
Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil náradie na vykonávanie stavebných prác.
Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil náradie na vykonávanie murárskych prác.

TMSK2009_85

Martin Masaryk

Stavebno-montážne práce

2 500,00 €

2 250,00 €

250,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil náradie na vykonávanie stavebno-montážnych prác.

TMSK2009_86
TMSK2009_87
TMSK2009_88

Stredisko evanjelickej diakonie - Dom
na polceste
Anna Pavlíková
Miroslav Susedka

Cesta k osamostatneniu
Odevná výroba
Stolárstvo

3 000,00 €
3 320,00 €
2 678,00 €

2 700,00 €
2 988,00 €
2 410,20 €

300,00 € prešovský kraj
332,00 € žilinský kraj
267,80 € bratislavský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci, ekonomický
rozvoj
podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj
podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

V rámci projektu vznikla stavebná firma a montážna prevádzka pre holandskú firmu Veba-Box, ktoré sa
venujú špeciálne tréningu pracovných návykov naších klientov(spolu pre 12 klientov)-odchovanci
detských domovov(DD). Po 8 mesiacoch výcviku sa klien naučí pracovať 8 hod. denne.
Z grantu si nepočujúca podnikateľka zakúpila vybavenie do krajčírskej dielne.
Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil stroje do stolárskej dielne.

TMSK2009_89

Miroslav Judiak

Stolárske práce a tesárstvo

3 320,00 €

2 988,00 €

332,00 € žilinský kraj

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil stroje na vykonávanie stolárskych a tesárskych prác.

TMSK2009_90
TMSK2009_91

Matej Kováč
Ľubomír Čermák

MK Design (Fotografovanie a dizajn)
Stolárstvo

3 320,00 €
3 320,00 €

2 988,00 €
2 988,00 €

332,00 € bratislavský kraj
332,00 € bratislavský kraj

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj
podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil zariadenie a programy na fotenie a grafický dizajn.
Z grantu si nepočujúci podnikateľ zakúpil stroje do stolárskej dielne.

TMSK_film
TMSK_kurz

Film o grantovom program Hľadáme
ďalší zmysel - PRE PODNIKANIE
Kurzy podnikania pre nepočujúcich

5 926,20 €
13 455,33 €

5 926,20 €
13 455,33 €

-

€ celé Slovensko
€ celé Slovensko

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj
podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Film zachytáva všetky fázy grantového programu od osobných pohovorov cez kurz až pod obhajoby
podnikateľských zámerov. Film sa využíva na prezentačné účely a informuje o komunikačných bariérach,
ktorým nepočujúci čelia.
Poskytnuté financie boli použité na vzdelávanie nepočujúcich v oblasti podnikania.

2 255,15 €

2 255,15 €

-

€ celé Slovensko

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Financie boli použité na administratívu a kreatívu webovej stránky www.nepocujucipodnikatelia.sk,
ktorá poskytuje informácie pre nepočujúcich podnikateľov potrebné pre ich oblasti podnikania.

9 855,09 €

9 855,09 €

-

€ celé Slovensko

podpora vzdelávania, ekonomický rozvoj

Prostriedky grantu boli použité na podporu aktivít na predstavenie kultúry Nepočujúcich v OC Aupark pri
príležitosti Medzinárodného dňa Nepočujúcich.

TMSK_web
TMSK2010_02
ZSE fond

Webová stránka
www.nepocujucipodnikatelia.sk
OZ Myslím - centrum kultúry
nepočujúcich

Medzinárodný deň Nepočujúcich

Vďaka projektu sa podarilo zakonzervovať múry severného paláca, odľahčiť sutinou značne zaťažené
múry východnej delovej bašty a zakonzervovať zvyšky odkrytých múrov s omietkami, ktoré boli niekoľko
rokov zakonzervované pod povrchom terénu.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy

ZSE2009_DK

Meno žiadateľa

Nadácia Pontis

Názov projektu

Dobrá krajina

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

24 313,00 €

24 313,00 €

2.splátka

Región

-

€ celé Slovensko

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

Dobrá krajina je darcovská sociálna sieť, kde individuálni darcovia podporujú zaujímavé, dobročinné
nápady rôznych neziskových organizácií. Financie z 2 % boli použité na prezentáciu programu počas
festivalu Bažant Pohoda 2010 s primárnym zameraním na zvyšovanie povedomia verejnosti o
ochrana a porpora životného prostredia,
individuálnym darcovstve a dobrovoľníctve - úhrada nákladov za prenájom stage Dobrá krajina, kde
poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie
okrem koncertov (11) a divadelných predstavení (4) prebehli aj pútavé diskusie o tom, ako spraviť zo
kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora ľudských Slovenska dobrú krajinu (7 diskusií) a fundraisingovej kaviarne Dobrá kaviareň, výťažok z ktorej (13 926
práv
€) išiel na podporu 11 projektov z Dobrej krajiny.

podpora vzdelávania

Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia vyjadruje verejné uznanie firmám, ktoré rozvíjajú zodpovedné
podnikanie a firemnú filantropiu. 111 nominácií firiem súťažilo spolu v desiatich kategóriách, médiá a
žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos. Mená víťazov a členov
hodnotiacich komisií boli predstavené na slávnostnom galavečeri.

2 000,00 € bratislavský kraj

zachovanie kultúrnych hodnôt

Projekt podujatím Aukcie podporil a zvýšil zájuem o súč. slovenské umenie.

2 200,00 € celé Slovensko

zachovanie kultúrnych hodnot

10.jubilejný ročník festivalu, 11 koncertov, 60 inerpretov, Bratislava a 10 iných slov. miest.

podpora športu detí, mládeže

Nákup materiálu na zabezpečenie klubu, a to 3 brankárske hokejky, 4páry rukavíc, 3 loptičky,štucne,
chrániče.

ZSE2009_VBS

Nadácia Pontis

Via Bona Slovakia 2010

13 600,00 €

13 600,00 €

ZSE2009_01

Nadacia Centrum sucasneho umenia

20 000,00 €

18 000,00 €

ZSE2009_02

OZ Konvergencie

22 000,00 €

19 800,00 €

ZSE2009_03

TJ pri SAV

Aukcia súč. Slov umenia 09
Medz. Festival komornej hudby
Konvergencie 09
Rozvoj činnosti klubu na podporu
hokejbalu

5 000,00 €

4 500,00 €

500,00 € bratislavský kraj

ZSE2009_04

Slovenský cykloklub

Obnova a údržba cyklotrás, vyznačenie
tématických cykotrás, propagácia
cykotrás v západnej časti Slovenska
2010

15 000,00 €

13 500,00 €

trenčiansky kraj,
nitriansky kraj,
bratislavský kraj,
1 500,00 € trnavský kraj

ZSE2009_05

Slovenský skauting

20 000,00 €

18 000,00 €

2 000,00 € celé Slovensko

ZSE2009_06

Slov-nadacia na pomoc popalenín

8 000,00 €

7 200,00 €

800,00 € bratislavský kraj

ochrana a podpora zdravia

ZSE2009_07

Perspektíva

Bezbariérový chodník III.etapa

7 000,00 €

6 300,00 €

700,00 € bratislavský kraj

poskytovanie sociálnej pomoci

ZSE2009_08

Slov.krizove centrum DOTYK

S.I.B.A:

8 000,00 €

7 200,00 €

800,00 € trenčiansky kraj

ZSE2009_09

OZ Odyseus

Drogová závisosť ako choroba

8 000,00 €

7 200,00 €

800,00 € bratislavský kraj

Dabarierizácia a bezpečnosť telesne postihn. klientov dobudovaním bezbariérového chodníka.
Realizácia 15 školení pre 18 klientiek podporovaného bývania v oblasti zdravia, ekonomiky,
poskytovanie sociálnej pomoci
hospodárenia, sebaobrany, a práce s PC.
ochrana a podpora zdravia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb
Informácie o drogách a drogovej závislosti prostr.časopisu INTOXI a osob.konzult.(cca 600 os.).

ZSE2009_10

Základná škola s Materskou školou
Moravany nad Váhom

ATLETIKA IDE DO BOJA S FUTBALOM –
II. ETAPA

6 640,00 €

5 976,00 €

664,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Odklínanie hradov 2010
Špecializo.vybavenie na skval.liečby
popálených pacientov

-

€ celé Slovensko

ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora športu
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých Obnova a údržba 260 km exist. siete cyklotrás, Bátoričkyn okruh,a čiast.vyznač.trasy Eurovelo 13.
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie kultúrnych hodnôt
Čistenie, skrášľovanie a údržba 13 hradných areálov.Vydanie 1brožúry a osadenie 5 infor.tabúľ.
Kúpa 2 vysokošpecializ.prístrojov na sieťovanie kože pre 350 pacienotv s rozsiahlymi popáleninami.

Dobudovanie oválu atletickej dráhy s umelým povrchom sa vytvoril multifunčný športový areál.

ZSE2009_11

Súkromná základná škola waldorfská

VItajte v zdravej škole

5 300,00 €

4 770,00 €

530,00 € bratislavský kraj

ochrana a tvorba životného prostredia, podpora
vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a
občanov zdravotne postihnutých, ochrana a
podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a
sociálnych služieb
Vytvorenie ihriska na parkovacej ploche s basket. a futbal. bránkami a oplotením.

ZSE2009_12

Stredná odborná škola, Ul. SNP 41,
Šahy, 93601

Ako zvýšiť využitie a bezpečnosť miniihriska

3 115,62 €

2 804,06 €

311,56 € nitriansky kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

ZSE2009_13

Hokejbalový Club Orly Modra

Multifunkčné ihrisko pre modranskú
mládež

6 230,00 €

5 607,00 €

623,00 € bratislavský kraj

ZSE2009_14

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Úprava plochy pod multifunkčné ihrisko

3 304,40 €

2 973,96 €

330,44 € trnavský kraj

ZSE2009_15

Obec Žabokreky nad Nitrou

Rekonštrukcia ihriska

6 600,00 €

5 940,00 €

660,00 € trenčiansky kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Rekonštrukcia starého ihriska na nové kvlaitné a multifunkčné ihrisko s mantinelmi.
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
Úprava terénu betónovým múrom a zásypom zeminy pre ďalšiu fázu zatrávnenia ihriska.
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb
Vybudovanie viacúčelového ihriska s betónovým povrchom s mantinelmi.

ZSE2009_16

Základná škola s materskou školou

6 640,00 €

5 976,00 €

664,00 € trnavský kraj

podpora vzdelávania, podpora športu detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých

Zakúpenie a inštalácia multifunkčnej cvičebnej zostavy, kladiny a hrazdy.

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

Obnova schátralého hokejbalového ihriska a vybudovanie oplotenia a svetelnej tabule.

ZSE2009_17

Mesto Pezinok

ZSE2009_18

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Telocvičňa na zelenej lúke
Rekonštrukcia hokejbalového ihriska v
Pezinku
Revitalizácia ihriska na Farského ulici v
MČ Bratislava-Petržalka

ZSE2009_19

Obec Dvorec

ZSE2009_20

6 632,64 €

5 969,38 €

663,26 € bratislavský kraj

6 640,00 €

5 976,00 €

664,00 € bratislavský kraj

Rozvoj športu v obci

5 000,00 €

4 500,00 €

500,00 € trenčiansky kraj

Stredná odborná škola

ŠPORT PRE VŠETKÝCH

3 900,00 €

3 510,00 €

390,00 € bratislavský kraj

ZSE2009_21

ZŠ Vajanského

Rozšírené využitie školského ihriska

1 719,00 €

1 547,10 €

171,90 € bratislavský kraj

ZSE2009_22

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava
Rusovce

Malá škola s veľkým srdcom

6 640,00 €

5 976,00 €

664,00 € bratislavský kraj

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;

Vybudovanie konštrukčnej úpravy ihriska zabezpečením ochranných sietí a oplotenia.

Rekonštrukcia a dobudovanie multifunkčného ihriska s oplotením a mantinelmi.
Osadenie mantinelového systému prispelo k využívaniu plochy aj v zime na hokej a korčuľovanie.

Zabezpečeníie antuky pre viaúčelový športový telovýchovný areál a zakúpenie 3 trampolín.

Využitie malej plochy vedľa ihriska vybetonóvaním a umiestnením basketbalových košov.

Vybudovanie podkladovej vrstvy pre uloženie povrchovej vrstvy multifunkčného ihriska neskôr.

Použitie 2% prijatých v roku 2009
Č. zmluvy
ZSE2009_23

Meno žiadateľa
Obecný športový klub Marianka

Názov projektu
Dobudovanie športovej plochy

legenda:

použité v 2009, použité v 2010

Suma 2%

1.splátka

2 256,00 €

2.splátka

Región

225,60 € bratislavský kraj

2 030,40 €

ZSE2009_24

Občianske združenie "Bzince"

Komplex vonkajších ihrísk pre potreby
občanov Bziniec /príp.okolitých obcí/.

6 595,00 €

5 935,50 €

659,50 € nitriansky kraj

ZSE2009_25

Športový klub Ironsheep Crew

Bike Park Želiezovce

6 640,00 €

5 976,00 €

664,00 € nitriansky kraj

ZSE2009_26

Cirkevná základná škola Narnia

Poďme spolu športovať

6 026,16 €

5 423,54 €

602,62 € bratislavský kraj

ZSE2009_27

ZŠ Ul.pohraničná 9, 94501 Komárno

Multifunkčné školské ihrisko

4 110,63 €

3 699,57 €

411,06 € nitriansky kraj

ZSE2009_28

DOMKA Bratislava-Trnávka

Vychovávať športom

3 500,00 €

3 150,00 €

350,00 € bratislavský kraj

ZSE2009_29
ZSE2009_29 vratka
ZSE2009_Pontis NO

Obec Veľký Klíž

viacúčelové ihrisko

2 510,55 €

4 716,00 €

Pontis n.o.

Vecné dary in-kind darovanie

22 000,00 €

19 800,00 €

-

251,06 € trenčiansky kraj
2 456,51 €
2 200,00 € celé Slovensko

Oblasť podľa zákona o použití 2%

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;

Vybudovanie zábranných sietí za futbalové brány na zefektívnenie športového procesu

podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;
podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých, ochrana a podpora
zdravia;

Realizácia hrubých konštrukčných prác a povrchových úprav kvôli spodným vodám.

Výstavba bike parku s terénnymi drevenými a hlinennými prekážkami.

Vybudovanie streetbalového ihriska položením umelého trávnika a obrubníkov.

Rekonštrukcia ihriska položením povrchovej asfaltovej vrsty a rôznych brán na outdoor. aktivity.

Oplotenie ihriska ochrannými sieťami a doplnenie šport.prvkami (brány,sieť,lavičky,koše).

Zabezpečenie technického vybavenia futbal.bránok, sietí a ochranných sietí na ihrisku.

poskytovanie sociálnej pomoci

Vytvorenie inovatívneho web.portálu pre rozšírenie darovania nefinančnou formou.

Dobrá krajina je darcovská sociálna sieť, kde individuálni darcovia podporujú zaujímavé, dobročinné
nápady rôznych neziskových organizácií. Financie z 2 % boli použité na nákup médií v rámci
marketingovej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o individuálnom
darcovstve a jeho potrebnosti pre ďalší rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.
Rekonštrukcia priestorov zariadenia núdzového bývania v Beckove, kde sa poskytuje komplexná pomoc
obetiam domáceho násilia a obetiam obchodovania s ľuďmi

Ostatné použitie:

Enel_DK
ENEL2009_01

ENEL2009_01

HP_DK

ostatné

aa fee

Nadácia Pontis

Dobrá krajina

9 500,00 €

9 500,00 €

0 celé Slovensko

ochrana a podpora životného prostredia,
poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie
kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora ľudských
práv

Slovenské krízové centrum Dotyk

Dokončenie rekonštrukcie krízového
strediska

8 100,00 €

8 100,00 €

0 trenčiansky

poskytovanie sociálnej pomoci

OZ Mestské zásahy

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis

spolu 2% prijaté v roku 2009
spolu 2% prijaté v roku 2009-kontrola

BA_LIK

Dobrá krajina

nákup nehnuteľnosti

admin fee Accenture, ČSOB, Dell, VP,
Enel, JCI, KIA, SSE, TMSK, ZSE fondy

11 400,00 €

5 400,26 €

32 974,85 €

79 839,82 €

872 114,66 €
872 114,66 €

11 400,00 €

5 400,26 €

32 974,85 €

16 177,71 €

0 bratislavský

Netradične riešený umelecký priestor - pavilón Balík, umiestnený na Františkánskom námestí v
Bratislave počas letných mesiacov. V BA_liku sa uskutočnili koncerty, diskusia na politickú tému, výstava
architektonického workshopu ako aj literárny večer. Na kedysi „bočné“ námetie sa odrazu dostal život a
v Bratislave sa objavil nový priestor.

0 celé Slovensko

zachovanie kultúrnych hodnôt
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb; podpora a
rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie sociálnej
pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt;
podpora vzdelávania; ochrana ľudských práv;

0 bratislavský

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb; podpora a
rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie sociálnej
pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt;
podpora vzdelávania; ochrana ľudských práv;
ochrana a tvorba životného prostredia; veda a
výskum

Čiastočné financovanie kúpy nehnuteľnosti - kancelárie Nadácie Pontis

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb; podpora a
rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie sociálnej
pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt;
podpora vzdelávania; ochrana ľudských práv;
ochrana a tvorba životného prostredia; veda a
výskum

Správa grantových kôl, t.j. pokrytie administratívno-prevádzkových nákladov: nájomné, účtovná
kontrola a finančný audit, cestovné a komunikačné náklady, a mzdy programových koordinátorov, ktorí
pripravujú podklady pre grantové kolá, administrujú hodnotiaci a výberový proces, manažujú pridelenie
grantov v odsúhlasených termínoch a splátkach, kontrolujú priebežné správy o realizácii a monitorujú
projekty v teréne, ďalej komunikácia kompletných informácií o poskytovaných grantoch a podmienkach
ich poskytnutia pre MVO a verejnosť,

63 662,11 € celé Slovensko

Dobrá krajina je darcovská sociálna sieť, kde individuálni darcovia podporujú zaujímavé, dobročinné
nápady rôznych neziskových organizácií. Financie z 2 % boli použité na nákup médií v rámci
marketingovej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o individuálnom
darcovstve a jeho potrebnosti pre ďalší rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.

