


Miesto, kde každý môže niečo zmeniť.   

 

www.DobraKrajina.sk

 

Od roku 2009 spájame štedrých darcov

s dôveryhodnými projektami, ktoré menia

Slovensko k lepšiemu

Dobrá krajina je 3 886 darcov,
ktorí zatiaľ darovali spolu 

vyše 515 500 €

http://www.dobrakrajina.sk
http://www.dobrakrajina.sk
http://www.dobrakrajina.sk


1. Kto je Dobrá krajina?

Dobrá krajina sú

Prečo pomáhajú

“Mojím snom je žiť v krajine, kde si ľudia 
navzájom nie sú ľahostajní a nie je im 
ľahostajné ani prostredie, v ktorom žijú. 
A keďže odtiaľto nechcem utekať, ani ne-
chcem sedieť a čakať, kým sa to spraví samé, 
rozhodla som sa tejto dobrej krajine pomôcť, 
pretože jej verím!”

Táňa Pauhofová

“Dobrá krajina je krajina plná vnímavých 
a empatických ľudí, medzi ktorými cítiť 
spolupatričnosť a prajnosť. Krajina, kde 
chcem žiť a vidieť, že aj moje deti v nej 
majú budúcnosť.... Budúcnosť Dobrej 
Krajiny.”

“V dobrej krajine začneme žiť vtedy, 
ak začnem od seba a budem robiť 
dobré veci.”

Jaroslav ŽídekLucia Marková



2. Dobrá krajina sú neziskové projekty

Katapult

Ktorým darcovia v roku 2016 pomohli takto:

Vzdelávanie

Boj proti korupcii

ChudobaRadostenjší život

49 700 €28 200 € 19 600 €

13 300 € 18 100 €



konzultácie

zvyšovanie

zručností

profesionálneškolenia

Katapulťáci
Malé neziskovky, ktorým poskytujeme 
špeciálnu starostlivosť.



3. Dobrá krajina je Nadácia Pontis

starajú . 
 

Každodenne sa o chod Dobrej krajiny 
Anka, Janka a Marek

Napíšte nám na:
dobrakrajina@nadaciapontis.sk

Od roku 2009 ju spravuje tak, aby:

1.

2.

všetky dary boli dobre použité
 
a vyreportované Ministerstvu vnútra, kde 
každý rok registrujeme Dobrú krajinu 
ako verejnú zbierku.
 
 
neziskovky na Dobrej krajine 
mohli rásť a vzdelávať sa.
 
Aby mali prístup ku moderným nástrojom 
a ku know-how, sprostredkovanom expertmi 
z Nadácie Pontis.

Anka
Janka

Marek



ĎAKUJEME! 

 

Títo partneri pomohli Dobrej Krajine v roku 2016.
Ďakujeme!



Dary cez Dobrú krajinu

20102009 2011 2012 2013

1 220 €

2014 2015

44 255,82 €
24 080,65 €

55 985,17 €

95 468,34 €

112 753,13 €

95 %
5 %

Dary pre projekty

Dary na chod Dobrej krajiny 

Vďaka všetkým našim darcom stále rastieme.
Medziročne o 14,1 %.

128 612,15 €

17 236,14 €

2016



4. Kampane
Každým rokom počet darcov 

na Dobrej krajine rastie. 

Aby sa aj ďalej noví a noví 

ľudia dozvedali, ako môžu 

cielene pomôcť a mali 

príležitosť vyskúšať si, aké 

radostné je darovať, 

organizuje Dobrá krajina 

niekoľko kampaní:

Pohoda

Tvrďák

Restaurant day
24 hodinovka



Dobrá krajina na PohodeDobrá krajina

na Pohode

Po ročnej pauze sme opäť zaujali miesto v srdci 

Festivalu Pohoda. Návštevníkom sme priniesli 

rozmanité aktivity, vrátane top tech trend roka – 

virtuálnej reality.  O skvelú pamiatku z festivalu 

sa postaral aj netradičný 3D fotokútik a Dobrý

obchod. Za dobrovoľný príspevok si návštevníci 

stanu mohli odniesť výborné muffiny od cukrárne 

Danela, limonády zo sirupov Herbert, či originálnu 

kávu od vychýrenej trenčianskej kaviarne Café 

Sládkovič.

V spolupráci so Slovak Fashion Council 
a iniciatívou Domov na mame sme v stane 
Dobrakrajina.sk otvorili mobilnú krajčírsku 
dielňu. Festivaloví fanúšikovia pomohli ľuďom 
na úteku a ušili im nosiče pre bábätká, ktoré 
sú nenahraditeľnou pomocou pri putovaní 
z vojnou zničených oblastí.



Tvrďák

250

1133 €

Dobrý 
Tvrďák

Prekonávať prekážky niekedy môže znamenať 
aj vyváľať sa v blate, vybehnúť štrkový kopec 
či preplávať kanál. A pomáhať niekedy môže 
znamenať aj spraviť to všetko pre niekoho 
Iného. Bežci Tvrďáka už tri roky zdolávajú pre-
kážky, aby pomohli priateľom s postihnutím,
sociálne slabším rodinám alebo mladým ľu-
ďom z ulice.

Na štart Dobrého Tvrďáka sa v roku 2016

postavilo 31 bežcov a pre Centrum Memory,

Smile, DSS Most, Mládež ulice a Ulitu vyz-

bierali 1 133,59 eur. Bežci mali zároveň šan-

cu zabojovať o bonus pre organizáciu za naj-

rýchlejšieho bežca a bežkyňu vo výške 2x250

eur, ktorý venovala Nadácia Pontis.



Restaurant Day

V máji sa konal celosvetový „festival

jedla“ Restaurand Day a s Dobrou

krajinou sa zapojilo 11 organizácií. 

6 z nich hostilo svojich priateľov, 

podporovateľov či náhodných okolo-

idúcich v Bratislave, zvyšné po celom

Slovensku.

Restaurant Day nie je len o gurmánskych 
zážitkoch. Pop-up reštauráciu si môže 
otvoriť každá organizácia na Dobrej kraji-
ne, pohostiť ľudí a bližšie im predstaviť
svoju činnosť.

Návštevníci jednodňových reštaurácii pod-
porili prácu organizácii celkovou sumou
4707, 95 eur. 

4708 €



24
hodinovka

24-hodinovka

Nezábudka

„Dom Nezábudka poskytuje sociálne 

služby ťažko zdravotne postihnutým 

deťom a mládeži už 20 rokov. Sme jedi-

né zariadenie tohto typu v celom okrese 

Senec. Vďaka darcom môžu naši ťažko- 

postihnutí klienti absolvovať špeciálne 

rehabilitácie, vzdelávanie, hodiny s lo-

gopédom, muzikoterapie, arteterapie. 

Pri pravidelných terapiách dokážu reálne 

napredovať, zlepšovať svoje schopnosti 

a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov.“

24 hodín, 204 darcov, ktorí spolu darovali 
5235,52 eur. 

Tento rok mohli ľudia prispievať na podporu 
projektov zameraných na vzdelávanie. Vybrali
sme 6 organizácií, ktoré sú menej známe, ale
vo svojom regióne robia úžasnú prácu. Aj vďa-
ka partnerstvu s rádiom Express sme ich dos-
tali do pozornosti darcov. 

Špeciálnu odmenu 1000 eur od Nadácie Pontis
získala Nezábuska.



4. Unikátne spolupráce
Matching

Dobrý obchod

Dobrá krajina usiluje aj o rozvoj

darcovstva na Slovvensku. 

V roku 2016 sme rozbehli nie-

koľko zaujímavých a inovatív-

nych spoluprác s firmami pôso-

biacimi na Slovensku.
Vďaka Nadácii ESET a Poisťovni 
Slovenskej sporiteľne sme mohli 
odmeniť pravidelných darcov v té-
mach Vzdelávanie, Korupcia a Ra-
dostnejší život a každý pravidelný
dar do výšky 50 eur zdvojnásobiť. 
Organizácie tak získali ďalších 
16 000 eur.

Charitatívne kupóny

Nových darcov sme získali aj vďaka jedinečnej spolupráci s najväčším slovenským zľavo-
vým portálom. Originálne ku-póny pomohli zabezpečiť napr. 

pobyt v dennom centre pre ľudí 
s mentálnym znevýhodnením, 
či cielenú pomoc týraných de-ťom.

Dobrý obchod je priestor preslovenské neziskovky, kde môžu ponúknuť výrobky na predaj a získať tak príspevkyna svoje projkety, uverejnené 
na Dobrej krajine. 



Ako sú dary použité? Napr. takto:
V bratislavských Kopčanoch mladí ľudia
pod vedením skúseného umelca pretvorili
časť ihriska. Z pôvodného  amerického ra-
pera, ktorý vyrastal vo veľmi podobných 
podmienkach ako oni sami, vznikol nápad,
že ich raper by mohol hovoriť po rómsky.
Spreje na celú maľbu kúpili z darov vyz-
bieraných počas #GivingTuesday.

V Kokave nad Rimavicou stavajú 
vzdelávaciu včelnicu, aby deti za
každého počasia mohli nahliadnuť
do fascinujúceho života sveta ope-
ľovačov.
Zaježovskej škole Živica vybudovala
biologickú čističku a dokončili inte-
raktívnu záhradu.

Najviac pozornosti v roku 2016 darci
venovali zdravotne a sociálne znevýhod-
neným. Ťažko postihnutí klienti Nezábud-
ky chodili rehabilitačne plávať a na hipo-
terapiu. Hluchoslepí z Majáku sa tešia z
nového ateliéru. OZ Nepočujúce dieťa pri-
nieslo dobrú správu po vyše ročnom úsi-
lí, keď Ministerstvo zdravotníctva schvá-
lilo zvýšenie úhrad za načúvacie prístro-
je pre nepočujúce deti.

Kvôli ozbrojenému konfliktu opustili
svoje domovy na východe Ukrajiny 
a žijú v provizórnych podmienkach 
v Zakarpatskej oblasti. Susedská po-
moc Ukrajine vďaka darom zlepšila 
život 50 rodinám s malými deťmi.
Darcovia pomáhali aj utečencom, 
ktorí žiadaju o azyl a ľuďom bez 
domova. Pomoc dostali oravské ro-
diny v náročných životných situá-
ciách. 

Podporu dostali aj organizácie bojujúce s korupciou na Slovensku. Aliancia Fair-play
mierila do čierneho s upozorňovaním na plytvanie v zdravotníctve. Koalícii Štrngám 
za zmenu sa podarilo presadiť protischránkový zákon tak, ako ho navrhovali vo svojich
opatreniach. ZOMOS pomáhal obyvateeľom dohliadať na fungovanie samospráv. 
Via Iuris uspela na najvyššom súde v prípade investora, ktorý chcel stavať ďalšiu malú
elektráreň na Hrone.



KLIK!
Vyberte si svoj projekt 
a staňte sa darcom.

Chcete dostávať pravidelné správy? Prihláste sa do nášho newslettra.

Buďte s nami v kontakte 

cez facebook alebo twitter.

http://www.dobrakrajina.sk
http://www.dobrakrajina.sk
https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekty
http://eepurl.com/bYFU9L
http://eepurl.com/bYFU9L
https://www.facebook.com/dobrakrajina
https://www.facebook.com/dobrakrajina
https://twitter.com/DobraKrajina_sk
https://twitter.com/DobraKrajina_sk
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