
Organizácia Projekt  Spôsob použitia podielu zaplatenej dane - Stručný popis projektu Región Eur

Diadém- združenie záchrany hradu 
Blatnica

Mozaika záchrany hradu Blatnica 
II.

Projekt sa pričinil o záchranu časti hradu Blatnica Na prácach sa podieľalo 20 
dobrovoľníkov z mládežníckych organizácií i z organizácií   pracujúcich na 
záchrane rôznych hradných zrúcaním na Slovensku. Z grantu bol zakúpený 
materiál na domúrovku (cement, piesok, vápno). 

Blatnica 936,07 €                   

Hokej deťom n.f. Medzinárodný hokejový turnaj 
detí

Výstupom projektu bol medzinárodný hokejový turnaj žiakov štvrtých 
ročníkov v Trenčíne na dvoch zimných hokejových štadiónoch. Do turnaja sa 
zapojilo 5 hokejových mužstiev a 99 hráčov z celého Slovenska a Čiech.  
Zúčastnení žiaci získali okrem možnosti športového zážitku aj príležitosť 
pozrieť si mesto Trenčín a dozvedieť sa viac o jeho histórii.  Z grantu bolo 
hradené ubytovanie, strava, komunikačné náklady a ocenenia pre víťazov.

Trenčín 995,82 €                   

Inštitút Krista Veľkňaza Už nikdy viac hladný IKV poskytuje sociálne služby 200 klientom. Projekt prispel k zlepšeniu 
poskytovania služieb seniorom, zdravotne znevýhodneným, sociálne 
znevýhodneným, týraným a utláčaným prostredníctvom nákupu vybavenia do 
kuchyne v IKV. Z grantu boli zakúpené hrnce, termosky, elektrický šľahač a 
súprava nožov.

Žakovce 995,82 €                   

Koníček bez bariér Do sveta na koni Projekt bol zameraný na hipoterapiu pre 10 nepočujúcich detí z Detského 
dmova. Z grantu boli hradené odmeny pre hipológa – lektora jazdy, a 
terapeuta, ktorý sa snažil počas jazdeckej školy robiť aktivity na podporu 
integrácie do zdravej populácie, na rozvoj komunikácie, dohliadal aby sa deti 
cítili bezpečne a pohodlne počas realizácie projektu, snažil sa podporovať 
osobnostný rast týchto detí.

Kremnica 663,87 €                   

Materská škola Stožok 224 Ockovia a mamy poďte cvičiť s 
nami

Projekt bol zameraný na podporu športu detí prostredníctvom nových 
pomôcok a na nadviazanie lepšej spolupráce MŠ a rodičov. Vybavením 
telocvične športovými a ortopedickými pomôckami sa u detí posilnili ich 
vôľové vlastnosti, zdravie a kultivovaný pohybový prejav. Grant bol použitý na 
nákup športových a ortopedických pomôcok.

Stožok 829,84 €                   

Materské centrum Danka a Janka Čajovňa priateľská k deťom a 
rodine

Projekt bol zameraný na vytvorenie detského kútika v čajovni. Vytvorila sa tiež
knižnica, ktorá poskytuje notebook s pripojením na internet. Z grantu boli
zakúpené zariadenie do detského kútika, odborná literatúra do knižnice
a odmeny lektorom.

Lipany 995,82 €                   

Nadačný fond ČSOB v Nadácii Pontis

Nadácia Pontis
Prehľad poskytnutých grantov

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb                    
( 2% daní z prijmu za rok 2007 / prijaté v roku 2008) - minuté do 31.12.2009

Celkom:  772 208,29 €



OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. 
Ružová v Stupave

Dopravné ihrisko autíčko 
Svetielko 

Projekt bol venovaný dopravnej výchove najmenších (až 120 detí). 
Pedagógovia systematicky vzdelávajú deti v dopravnej výchove pomocou 
teoretických a praktických činností. Grant bol použitý na nákup farieb, 
a dopravných prostriedkov pre najmladšie deti (2-4 roky).

Stupava 995,82 €                   

Rodičia deťom Stupavy Tvoríme s Krištofom - tvorivé 
dielničky pre najmenších

Počas projektu sa uskutočnilo pre 18 detí 22 stretnutí, ktoré boli tematicky 
upravované. Grant bol použitý na organizačné zabezpečenie stretnutí, a to: 
materiálno-technické zabezpečenie, marketingové aktivity a realizáciu 
tvorivých dielničiek.

Stupava 995,82 €                   

Spoločenstvo MICHAEL Denný tábor PR.AK Denného tábora "Prázdninová akadémia" sa zúčastnilo 25 detí z Cífera a
miestnych častí Pác a Jarná. Deti získavali vedomosti z prírodných vied hravou
formou. Z grantu boli hradené cestovné, ubytovanie, strava a encyklopédie.

Cífer 663,87 €                   

Spoločnosť priateľov detí  - Li(e)nka Vzdelávanie dobrovoľníkov Linky 
detskej dôvery

Projekt bol zameraný na vzdelávanie dvanástich dobrovoľníkov, ktorí pracujú 
s deťmi a mladými ľuďmi v  telefonickom kontakte na detskej linke. Pod 
vedením psychológa - supervízora absolvovali prvé telefonické náčuvy a 
rozhovory. Začínajúci dobrovoľníci si doplnili vedomosti aj počas víkendového 
kurzu s tematikou Špecifiká dištančnej komunikácie. Z grantu bol hradený 
nákup počítača, strava a ubytovanie pre účastníkov kurzu a honorár za 
supervíziu.

Košice 995,82 €                   

Stredisko ekologickej výchovy DUB Vianočný anjel Projekt bol zameraný na realizáciu benefičného koncertu Vianočný anjel, 
v ktorom účinkovali mentálne postihnuté deti a deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia spoločne so zdravými rovesníkmi (cca 200 detí). 
Deti sa naučili zodpovednosti za zverenú úlohu, naučili sa niektoré sociálne 
zručnosti priamo v praxi a našli priestor na prezentáciu svojho talentu. Z 
grantu bol hradený materiál na výrobu kostýmov a scény.  

Dubnica nad 
Váhom

497,91 €                   

ŠK Vrakuňa Bratislava - prípravka 
"B"

Deti pobláznené futbalom Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj športového talentu detí, konkrétne 
futbalových zručností a zvýšiť ich motiváciu trénovať.  Z grantu bolo 
zakúpených 16 šuštiakových súprav a 16 futbalových lôpt. Po dodaní týchto 
pomôcok sa skvalitnil tréningový proces a motivácia šestnástich detí.

Bratislava - 
Vrakuňa

697,08 €                   

Športový klub zdravotne 
postihnutých Ďumbier-Lopej

Zimný výcvikový lyžiarsky tábor 
pre vozíčkárov na monoski

Projekt podporil zimný výcvikový lyžiarsky tábor pre vozíčkárov v lyžiarskom
stredisku ParkSnow Donovaly. Výcviku sa zúčastnilo 10 osôb, z toho 6
zdravotne postihnutých športovcov a 4 dobrovoľní asistenti. Zásluhou
finančnej pomoci sa mohli 4 mladí ťažko postihnutí ľudia začleniť sa do života
a spoločnosti aj v zimnom období. Z grantu bola hradená strava a ubytovanie
pre športovcov.

Donovaly 995,82 €                   

Základná škola pri Diagnostickom 
centre pre mládež

Záhorácka ekoškolička Dobudovaním Ekoškoličky sa zabezpečilo mobilné sedenie pre 40 ľudí. Vytvoril 
sa priestor pre alternatívne vyučovanie prírodovedy, dejepisu, zemepisu, 
technického kreslenia. Z grantu bol zakúpený mobilný drevený nábytok – 8 
lavíc a 4 veľké stoly.

Záhorská Bystrica 995,82 €                   

Základná škola s materskou školou 
Trakovice

Trakovníček V rámci projektu sa podarilo pripraviť divadlo s Mikulášom na vianočnej 
besiedke a divadelné predstavenie Snehová královná. Z grantu bol zakúpený 
materiál na výrobu kostýmov pre 40 detí a výrobu scény.  

Trakovice 730,27 €                   



Základná škola SNP Zelená brána do školy Počas projektu sa vysadilo 95 kusov drevín a krovín. Docielila sa revitalizácia 
zelených plôch v rámci areálu základnej školy a sídliska SNP v Humennom za 
aktívnej účasti cieľových skupín projektu

Humenné 995,82 €                   

Základná škola v Kráľovej pri Senci Školský klub Projekt poskytol prostriedky na zriadenie školského klubu detí na základnej
škole. Klub slúži na zapojenie detí do mimoškolských aktivít. Okrem toho sa
v ňom usporadúvajú rôzne školské podujatia, ako Mikulášsky večierok.
Z grantu bol zakúpený nový nábytok.

Kráľová pri Senci 995,82 €                   

Záujmové združenie žien Fenestra JA A MAMA - náš vzájomný vzťah V rámci projektu sa vytvorila webová stránka, vyšla publikácia o násilí
v párových vzťahoch pre mladých ľudí, ktorá pozostáva z dvoch tematických
častí: násilie v rodine a násilie v rovesníckych párových vzťahoch. Súčasťou
projektu bol tiež 3 – dňový workshop pre mladých ľudí. Z grantu boli hradené
náklady spojené s vytvorením webovej stránky, vydaním publikácie a náklady
na workshop.

Košice, Herľany 995,82 €                   

ZŠ Hlinné Zlepšenie a zatraktívnenie 
činnosti školskej knižnice

Projekt skvalitnil knižnično – informačné služby žiakom, pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom, obnovil školskú knižnicu novými 
publikáciami.Zvýšila sa čitateľská kultúra žiakov a vzbudil sa celkový záujem 
o vypožičanie kníh a podpora tvorenia vlastných básni a príbehov. Táto 
motivácia prispela k tomu, aby žiaci vo svojom voľnom čase tvorili vlastne 
básne a príbehy doplnené ilustráciami

ZŠ Hlinné 917,84 €                   

ZŠ P. J. Šafárika 3 Prievidza Poďme spolu tvoriť Projekt priniesol deťom na Základnej škole množstvo tvorivých zážitkov, 
nových skúseností v oblasti remeselnej výroby v danom regióne ako súčasť 
ľudových tradícií, nadobudli nové zručnosti pri tvorbe s netradičným a im 
ťažko dostupným materiálom. Z grantu bol hradený materiál na tvorivé 
aktivity (hlina, farby, pastely, textil) pre 22 žiakov I. stupňa školy, 5 žiakov II. 
stupňa  školy, 60 žiakov materských škôl.

Prievidza 994,29 €                   

Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
Aliancia Fair-play, o.z. Spread the wings Projekt pomohol k získaniu nových zručností kľúčových spolupracovníkov 

Aliancie Fair-play. Z grantu bol hradený jeden kurz účtovníctva, kurz Linux – 
základy, kurz Linux – administrácia. 

Bratislava 563,00 €                   

Asociácia Divadelná Nitra KLUB DARUJEM TI TULIPÁN pre 
slabozraké a nevidiace deti

Vďaka projektu sa zrekonštruovala keramická dielňa, ktorú navštevujú 
slabozraké a nevidiace deti. Z grantu sa zakúpil nový nábytok a maliarsky 
materiál.

Nitra, Bratislava 700,00 €                   

Astronomický klub Juraja Bardyho Expedícia Perzeidy 2009 Astronomický klub zrealizoval odborný program zameraný na rozširovanie 
obzoru vedomostí o vesmíre. Celkový počet účastníkov bol približne 260. 
Finančné prostriedky boli určené na hradenie honorárov pre lektorov 
odborných prednášok, a na hradenie stravy počas podujatia. 

Vrchteplá 324,00 €                   

Domka - Združenie saleziánskej 
mládeže, stredisko Prešov

Školenie dobrovoľníkov Uskutočnilo sa 10 školení animátorov zameraných na zdokonalenie 
dobrovoľníckej činnosti (43 dobrovoľníkov). Z grantu bol hradený účastnícky 
poplatok, ktorý bol určený na hradenie stravy a ubytovania na kurze.

Prešov 760,00 €                   



Emmaus Hudbu deťom pre radosť Klub poskytol pre 23 detí  zo sociálne slabšieho prostredia možnosť rozvíjať 
svoj talent. Z grantu sa zakúpili hudobné nástroje.

Jelka 928,00 €                   

Fakulta managementu, UK v 
Bratislave

Rozvoj študentov Fakulty 
managementu UK v 
Poradenskom a rozvojovom 
centre

Zorganizoval sa outdoorový tréning s odborným školiteľom na tému 
leadership, prijímanie a poskytovanie spätnej väzby a komunikačné zručnosti. 
Z grantu boli hradené honoráre odborných školiteľov.  

Bratislava 500,00 €                   

Inštitút Krista Veľkňaza Druhá šanca Zvýšila sa úroveň pracovných návykov a zručností v oblasti stavebníctva u 45 
bezdomovcov, osôb závislých na drogách a alkohole a osoby po výkone trestu. 
Na realizáciu projektu bol zakúpený stavebný materiál a pomôcky a boli 
hradené honoráre inštruktorov.

Žakovce 264,56 €                   

Kolégium Antona Neuwirtha Letná škola o etike, politike a 
kultúre

18 študentov vo veku 15 až 20 rokov sa zúčastnilo letnej školy. Venovali sa 
aktuálnym spoločenským, kultúrnym a politickým témam. Z grantu boli 
hradné náklady na ubytovanie účastníkov v kaštieli v Ivánke pri Dunaji.

Ivanka pri Dunaji 600,00 €                   

Liga za ľudské práva Prvé kroky úspešnej integrácie 
utečencov   

Projekt umožnil utečencom adaptovať sa na slovenské prostredie výukou 
slovenského jazyka a rozšíril im možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Z grantu 
bol hradený jazykový kurz, na ktorom sa začiatočníci naučili bežnej 
komunikácii v slovenskom jazyku.

Bratislava; Trnava 1 296,22 €                

Mesto Stará Turá, Komisia pre 
sociálne veci a bývanie

Spoznaj krásy Slovenska a hľadaj 
nové prespektívy

Projekt umožnil deťom z rodín v sociálnej a hmotnej núdzi zo Starej Turej 
prežiť zaujímavý a plodný tábor, ktorý bol zameraný na športové aktivity, 
zvýšenie ich kultúrneho a historického povedomia, ale tiež podporoval 
tvorivosť a zručnosť u detí, ktorých rodinné prostredie je väčšinou málo 
podnetné. Do projektu sa zapojilo 11 detí. 

Tatranská Lesná, 
Mošovce

907,00 €                   

Nezisková organizácia Voices Efektívna internetová 
komunikácia

Voices poskytla možnosť získať zručnosti, ktoré sa dajú uplatniť pri výkone 
poslania organizácií a pri rozvoji komunity, v ktorej pôsobia. Podujatia sa 
zúčatnilo 21 zástupcov z 18 organizácií. Z grantu boli uhradené 
administratívne náklady, kancelársky materiál a občerstvenie.

Bratislava 2 020,00 €                

OZ Deti Dunaja Letné tvorivé a ekologické 
ateliéry detí Dunaja

60 detí formou tvorivých ateliérov pracovalo v ateliéroch tradičných 
a súčasných remesiel, ktoré viedli skúsení remeselníci. Tvorivé ateliéry 
dopĺňali aj ateliéry pohybovej kultúry a ekologický program. Grant bol určený 
na hradenie ubytovania a nákup materiálu (keramický materiál) pre tvorivé 
dielne.

Duchonka 1 000,00 €                

OZ Galant pri špeciálnej materskej 
škole

Interaktívna počítačová učebňa 
pre zdravé a sluchovo postihnuté 
deti

Projekt bol zameraný na vybudovanie počítačovej učebne. Z grantu bol 
zakúpený digitálny fotoaparát, ktorý sa uplatní pri fotografovaní v tvorivých 
dielňach, pri tvorbe projektov a aktivít.

Bratislava 350,00 €                   

PRO VIDA o.z. Trh práce Zásluhou projekty si mladí ľudia z detských domovov dokážu pri hľadaní práce 
sami napísať životopis a sprievodný list, získali poznatky ako sa správať na 
pracovnom pohovore, informácie o možnosti pracovať brigádne a zdroje 
hľadania práce. Z grantu boli hradné náklady na softvér, na cestovné do 
detských domovov, na nákup občerstvenia a kancelárskych materiálov počas 
školení.

Slovensko 1 709,00 €                



Slovenský Skauting, o.z. Chilli – korenený tréning pre 
skautských lídrov

23 absolventov kurzu sa zúčastnilo štyroch vzdelávacích víkendov zameraných 
na prednášky z oblastí: tvorba programu, pedagogika, psychológia, skautské 
hodnoty a bezpečnosť. Absolventi získali vodcovský dekrét, ktorý ich 
oprávňuje na výchovu a vzdelávanie novej skupiny mladých zanietených 
dobrovoľníkov. Prostriedky z grantu boli určené na hradenie ubytovania.

Banská Štiavnica 1 000,00 €                

SZTP - Základna organizácia rodičov 
a priateľov telesne postihnutých 
detí č. 51

,,Aj my nato máme právo...,, Zrealizoval sa týždenný vzdelávací program "Nácvik komunikačných 
zručností", ktorého sa zúčastnilo približne 30 ľudí. Mladí handicapovaní ľudia 
získali základné počítačové poznatky pri tvorbe prezentácií, práce s 
internetom, písaním dokumentov, či práce s Excelom. Z grantu boli hradené 
lektorské služby, cestovné a nákup projektoru.

Prešov 843,00 €                   

Teen Challenge Slovakia n. o. Chov psov a drobnej hydiny Projekt zvýšil chovateľské zručností u klientov v resocializačnom zariadení 
Teen Challenge Slovakia n. o. Zameral sa na zlepšenie pracovných zručností a 
návykov, na vypestovanie zodpovednosti a na udržatelnosť týchto osvojených 
vlastností, príp. na zvýšenie predpokladov vyššej uplatniteľnosti na trhu práce 
v oblasti chovu zvierat a hydiny počas života na stredisku a po ich odchode do 
reálneho života. Z grantu sa zakúpili traja psy a 60 ks hydiny.

Sereď 1 000,00 €                

Únia materských centier Manuál pre materské centrá Výsledkom projektu je zostavenie Manuálu pre materské centrá, ktorý umoží 
ženám-matkám lepšie a efektívnejšie rozhodovať sa v oblasti hospodárenia, 
účtovníctva i práce s ľuďmi. Z grantu boli hradené grafické práce, kancelársky 
materiál a tlač manuálu.

Bratislava 800,00 €                   

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska

Mládežnícky počítačový tábor 
pre zrakovo postihnutých – 
„reSET“

26 účastníkov tábora sa zúčastnilo 11-tich počítačových workshopov a 
množstva menších akcií. Poskytnutý grant bol určený na hradenie honorárov 
pre inštruktorov tábora a kancelársky materiál.

Ždiar 1 200,00 €                

Univerzita Komenského, Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky 

Úspech čaká na pripravených 17 zdravotne postihnutých študentov stredných škôl sa zúčastnilo cyklu 
prednášok zameraných na možnosti štúdia na vysokých školách. Z grantu bolo 
hradené čiastočne ubytovanie pre účastníkov sústredenia, cestovné a príprava 
informačných materiálov.

Bratislava, Modra 1 517,00 €                

Nadačný fond TESCO v Nadácii Pontis
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
ARABESKA Slov.spol.pre rozvoj 
špec.gym.športu a tanca MP

Chceme žiť s vami, nie popri vás Prostredníctvom vystúpení, súťaží, vzdelávania a osvety v médiách sa 
podporilo vzdelávanie, životné zručnosti a schopnosti, integrácia ľudí so 
zdravotným postihnutím. Grant finančne pomohol pri financovaní 
gymnastických tréningov, gymnastického náčinia a súťaže, ktorej sa zúčastnili 
deti s mentálnym postihnutím.

Nitra 2 323,58 €                

Diadém - občianske združenie Odkazy minulosti I. Zrevitalizovala sa spustnutá národná kultúrna pamiatka a archeologická 
lokalita Hrádku v Košútoch (nazývané tiež Atilov pahorok). Počas 10-tich 
verejných brigád sa osadilo 10 drevených lavičiek, 5 drevené informačné 
tabule a 5 drevených smetných košov.

Martin 3 282,00 €                



Komunitná nadácia mesta Humenné Humenský zelený parčík – 
revitalizácia parku 

Upozornilo sa na problém starostlivosti o verejné priestranstvá a nedostatok 
oddychových zón v centrálnych častiach miest. V rámci projektu sa areál 
parku vyčistil, uskutočnili sa terénne úpravy, odstránili sa staré nefunkčné 
lavičky. 20 dobrovoľníkov v ďalšej fáze osadilo 8 nových lavičiek, 4 odpadkové 
koše a vysadili 95 nových drevín-krovín.

Humenné 3 319,00 €                

Materská škola Prešovská 28 s 
elokovanými triedami Palkovičova 
11/A

Olympiáda zdravia Vybudované detské ihrisko poslúžilo na zorganizovanie športového podujatia 
pre deti z materskej školy. Na podujatí sa podávalo zdravé občerstvenie - 
nesýtené nesladené nápoje, cereálne tyčinky, bio potraviny, ovocie, zelenina.

Bratislava 2 323,58 €                

Materské centrum Mravček EDEN Vybudoval sa priestor pre športové aktivity detí. Počas trvania projektu 
pripravilo 13 dospelých a 15 detí priestor pre záhony a vysadilo kvetiny. Boli 
osadené lavičky a pripravený piesok do pieskoviska.

Hriňová 1 842,53 €                

Mesto Krompachy Zlepšenie a skrášľovanie 
životného prostredia v meste

Mesto Krompachy realizáciou projektu skrášlili okolie v centre v parku. V prvej 
fáze postupovala výsadba stromov v parku, v druhej fáze pre supermarketom 
TESCO. Do výsadby sa zapojili 30 občania v rámci aktivačných prác.  

Krompachy 3 049,00 €                

Mesto Považská Bystrica Separovaním oslávme Deň Zeme Projekt bol zameraný na výchovu a vzdelávanie žiakov v oblasti 
environmentálnej výchovy. 10 základných škôl zasadilo svoj vlastný strom, 
ktorý má byť symbolom záväzku základných škôl k výchove detí k ochrane 
prírody a krajiny.

Považská Bystrica 3 187,00 €                

Mesto Žilina Mestská krajina – revitalizácia 
zelene v okolí supermarketu 
Tesco Hájik

V okolí Tesca sa vytvoril oddychový priestor pre trávenie voľného času. 
Vysadilo sa 400 m2 trávnika, osadil sa mestský mobiliár a 2 kusy detských 
preliezok. Plocha bola očistená od všetkého komunálneho odpadu, skál a 
ruderálneho porastu.

Žilina 3 319,00 €                

Mestský urad Pezinok Zeleň pre Saharu 30 skautov upravilo terén, ktorý vytvoril priestor pre výsadbu 25 stromov. 
Výsadbou stromov sa prostredie stalo príjemnejším a zdravším pre obyvateľov 
mestskej časti a sídliska Juh. 

Pezinok 3 303,00 €                

Nadácia Krajina harmónie Záhrada bez bariér Vybudovania záhrady sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov a ľudia so zdravotným 
postihnutím. Počas zorganizovanej akcie sa vysadili kroviny na okraji záhrady 
(oddelili frekventovanú križovatku od záhrady), vysadili sa popínavé rastliny a 
ďalšie okrasné rastliny v priestoroch skalky.

Žilina 908,00 €                   

Nitrianska komunitná nadácia Mestský park pod Borinou Vybudoval sa nový park pod Borinou, ktorý slúži občanom mesta Nitra na 
oddych. Projekt prispel k zlepšeniu životného prostredia na sídlisku Klokočina 
v Nitre.

Nitra 7 500,00 €                

Občianske združenie TATRY Separujte s nami Projekt prispel k zvýšeniu povedomia o separovaní odpadu v regióne. Záujem 
o triedený zber prejavilo 19 subjektov (cca 33 prevádzok), ďalšie subjekty 
vyjadrili záujem o pristavenie nádob priamo na pešej zóne. K separovanému 
zberu komunálnych odpadov dalo občianske združenie k dispozícii 93 ks 120-
litrových exteriérových a 75 ks 10-litrových interiérových nádob.

Liptovský Mikuláš 4 030,74 €                

Obec Pruské Triumvirát, alebo naše zelené 
bohatstvo

Prostredníctvom projektu sa ošetrilo 15 stromov v anglickom parku a vo 
františkánskej záhrade (zaraďujú sa k najstarším v strednej Európe) a vysadilo 
sa 12 nových stromov. Do projektu sa celkovom zapojilo 55 dobrovoľníkov.

Pruské 3 319,00 €                



OZ Materské centrum Margarétka "Hádaj, hádaj, rozprávku..." Deti boli oboznámené z časťou rozprávkového fondu (spoznali klasické 
rozprávky) a prostredníctvom športových aktivít sa vytvorili užšie sociálne 
siete medzi rodičmi a deťmi navzájom. Z grantu sa zakúpili športové potreby 
(loptičky, kôš na hádzanie, detské kužely, vrecia na skákanie, záhradné 
altánky, detský tunel a terč, švihadlá), uhradili sa kancelárske náklady 
(výkresy, štetce, papiere a pod.)

Rožňava 715,46 €                   

OZ PAPAVERO Pohyb pre najmenších sídliska Dobudovala sa ucelená oddychová zóna pre rôzne vekové kategórie. Do 
projektu sa zapojilo 23 dobrovoľníkov.

Žilina 837,65 €                   

Pospolitosť pre harmonický život Zaježovčania - neseparujte sa, 
separujme spolu

Projekt sa realizoval v dvoch fazach: zvyšovanie informačného povedomia o 
správnom nakladaní s odpadom, a zo samotnej realizácie separovania 
odpadu. Návštevníci získali možnosť prakticky znižovať svoj vplyv na životné 
prostredie.

Pliešovce 3 986,00 €                

PRELES Nový život lesoparku Na vyčistených plochách lesa dobrovoľníci vytvorili novú oddychovú zónu. 
Dobrovoľnou prácou vybudovali altánok s kapacitou 20 osôb. Finančné 
prostriedky sa použili na materiál a náradie.

Žilina 3 115,00 €                

Slovenský skauting 112. zbor 
Prameň Prešov-Sekčov

Komu sa nelení, tomu sa zelení Obyvateľom sídliska Sekčov sa zvýšil záujem o environmentálne otázky. 
Zorganizovalo sa 6 brigád zameraných na čistenie sídliska od odpadkov. Z 
grantu boli vytvorené nálepky na kontajnery, ktoré obsahovali informácie o 
separovaní (630 nálepiek).

Prešov 3 289,00 €                

Slovenský výbor pre UNICEF 20. výročie Dohovoru o právach 
dieťaťa

Zrealizoval sa prieskum verejnej mienky školákov a uskutočnila sa konferencia 
k výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Z grantu sa uhradili náklady 
súvisiace s odbornou konferenciou (tlači fotografií, grafické spracovanie 
bulletinu, prieskum verejnej mienky).

Bratislava 7 349,00 €                

ŠANCA n.f. RALLYE Opatovská - Žiť na plný 
plyn

Prostredníctvom športového podujatia sa zviditeľnilo 100 mladých ľudí s 
mentálnym postihnutím. Boli vytvorené automobilové posádky, v zložení – 
vodič (známa osobnosť) a traja pasažieri.

Košice 2 323,58 €                

Špeciálna základná škola Spoznajme sa pri športe Vybudoval sa bezpečný školský dvor na realizáciu športových, rehabilitačných 
a relaxačných aktivít.

Poprad 2 323,58 €                

Základná škola Cvičme spolu- cvičme pre zdravie V rámci projektu sa usporiadali rôzne športové aktivity: aerobik, stolný tenis, 
volejbal, športová olympiáda a turistická vychádzka. Z grantu sa zakúpili 
športové potreby, športové a technické vybavenie.

Lučenec 2 323,58 €                

Združená stredná škola Šport zbližuje Stredná škola zorganizovala nohejbalový turnaj za účasti viacerých stredných 
škôl z Bratislavského samosprávneho kraja. Podarilo sa zvýšiť záujem o 
nohejbal a zlepšiť orgaizačné schopnosti študentov.

Bratislava 1 576,71 €                

Nadačný fond T-mobile v Nadácii Pontis
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
Kláštorisko, n.o. Kláštorisko - Skala útočišťa Projekt bol cielene zameraný na skrášlenie areálu kartuziánskeho kláštora 

v Slovenskom raji, na realizáciu štvrtého ročníka Sympózia a na zabezpečenie 
služieb skúsených sprievodcov po okolí.

Letanovce - 
Kláštorisko

1 327,76 €                

Materské centrum Ráčik Šarkani v rozlete Obnovilo sa detské ihrisko v blízkosti Materského centra Ráčik a osadil sa nový 
hrací prvok - detské hojdačky. Projekt bol realizovaný v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava - Rača za účasti piatich dobrovoľníkov. Zároveň sa odstránili 
staré nebezpečné konštrukcie a nahradili sa novými drevenými prvkami.

Bratislava 1 228,17 €                



OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. 
Ružová v Stupave

Čarovná trieda veveričiek Pomohlo sa triede so zameraním na dramatickú výchovu, ktorá rozvíja 
sebapoznanie a sociálne cítenie detí predškolského veku. Vďaka projektu 
došlo k výmene tridsaťročného zastaraného vybavenia triedy za nové a 
moderné nábytkové prvky a zariadenia. Vynovenú triedu bude využívať denne 
27 detí. 

Stupava 829,85 €                   

Kôň ako Koníček Kôň náš priateľ 64 osôb sa vďaka projektu mohlo zúčastniť hippoterapie – pedagogicko-
psychologického jazdenia. Terapia sa zaslúžila o zlepšenie telesného a 
psychického stavu klientov OZ.

Bratislava 1 327,76 €                

MO Plusko SPOJENIA - SPOlu JEdnoducho 
iNtegrácIA

Projekt SPOJENIA pozostával z troch nosných aktivít v rámci realizačnej fázy – 
Tančiarne resp. tematickej diskotéky, z integračnej víkendovej akcie s názvom 
eXpedícia Chľaba,  ktorej sa zúčastnilo 13 osôb a z After party (resp. stretnutia 
účastníkov víkendovky). Mladí ľudia s a bez zdravotného postihnutia dokázali 
prekonať strach v oblasti vzájomnej akceptácie a rovnocennosti.

Bratislava, Chľaba 1 301,37 €                

OZ Svet pre deti - deti pre svet Deti v krajine dúhy Zorganizovalo sa environmentálne zamerané podujatie pre 130 detí z 
materských škôl a detského domova v Leviciach. Vo vyzdobenej miestnosti 
získavali deti prostredníctvom divadielka základné informácie o životnom 
prostredí.

Levice 1 227,67 €                

Materská škola Trnava Svet patrí deťom Cca 95 detí spolu s rodinnými príslušníkmi sa zúčastnilo aktivít zameraných na 
rozvíjanie sociálnych zručností, jemnej a hrubej motoriky, odstraňovanie 
bariér. Položili sa základy pre vytvorenie materskej školy rodinného typu. Z 
grantu sa uhradili náklady na zakúpenie digitálneho fotoaparátu, stavebníc, 
lega kútika, polyfunkčných paravánov a učebných pomôcok.

Trnava 663,88 €                   

Základná škola s materskou školou Ríša detskej radosti 70 detí predškolského veku sa spolu s rodinnými príslušníkmi zúčastnilo počas 
dní detí rôznorodých aktivít. Zvýšal sa tým osobnostný rozvoj detí v oblasti 
sociálno emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej.

Bratislava - 
Rusovce

823,57 €                   

OZ Bol raz jeden človek Mobilní dobrovoľníci Ľudia s mentálnym postihnutím a autizmom získali pocit užitočnosti a zároveň 
dokázali okoliu, že dokážu byť pre svoje okolie prospešní. Projektu sa 
zúčastnilo 18 dobrovoľníkov s postihnutím a 9 dobrovoľníkov bez postihnutia. 
Z grantu sa uhradili náklady spojené s návštevou kina, aquaparku, bobovej 
dráhy.

Devín 885,82 €                   

Rodičovské združenie pri materskej 
škole Dibrovova 13, Nové Mesto 
nad Váhom

Zacvičte si a zahrajte sa s nami V rámci projektu sa zabezpečili voľnočasové aktivity rodičov a detí: rôzne 
branno-športové vychádzky, celodenná akcia "Hľadanie pokladu Čachtického 
hradu" (40 rodičov s deťmi), návšteva ZOO Lešná (50 rodičov s deťmi), 
karneval (cca 120 rodičov a detí)

Nové Mesto nad 
Váhom

1 228,17 €                

 OZ Pohodka Hlinovanie 15 detí sa hravou formou pod dohľadom svojich rodičov a troch 
dobrovoľníkov oboznámilo s príslušnou tematikou. Naučili sa robiť 
kompromisy pri vzájomnej práci. Výsledkom spoločnej práce bolo jedno dielo, 
ktoré spĺňalo kritériá funkčnosti a zároveň i dobre vyzeralo.

Stupava 537,21 €                   



Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s 
autizmom

Dokončenie bezpečného ihriska 
pre autistické deti

Spríjemnilo sa exteriérové prostredie kláštora františkánov, kde Súkromná ZŠ 
s MŠ sídli. Átrium bolo doplnené veľkou ohradenou trampolínou a pružinovou 
hojdačkou. O úspešnosti projektu hovorí najmä fakt, že deti sa od nových 
zábavných zariadení nedokážu odpútať. Je to najmä kvôli tomu, že skákanie je 
pre deti s autizmom jednoducho fascinujúce a poskytuje im relax.

Prešov 1 250,65 €                

Materské centrum Slniečko 
Prievidza

Rozvoj psychomotorického 
vývinu u detí predškolského veku

Vytvorilo sa prostredie, ktoré formou hry podporuje psychomotorický vývin 
detí vo veku od 2 – 10 rokov. Detské ihrisko si získalo u detí mimoriadnu 
priazeň, o čom svedčí aj zvyšujúca sa návštevnosť materského centra. Deti si 
okrem telesných zručností zlepšujú aj sociálne správanie voči iným deťom.

Prievidza 1 324,11 €                

Špeciálna základná škola Športom odbúrame bariéry Z grantu sa zakúpil nový, moderný a viacúčelový prvok, ktorý dodala 
školskému areálu nový vzhľad. V školskom areáli sa uskutočnili preteky Kros s 
účasťou 40-tich súťažiacich. Postihnuté deti ukázali svoje orientačné 
schopnosti, telesnú zdatnosť a schopnosť prekonať mnohé prekážky.

Košice 929,43 €                   

Historicko - Astronomická 
Spoločnosť

Dajme hradu čistý výhľad 25 ľudí sa zúčastnilo úprav hradu Lednica, čím sa vytvorila príjemná 
oddychová zóna s výhľadom na hradné nádvorie. Neočakávaným prínosom sa 
stalo objavenie zabudnutej vŕtanej studne v blízkosti hradu, ktorá bude časom 
slúžiť nielen pri obnove hradu, ale aj návštevníkom ako zdroj pitnej vody.

Lednica 829,85 €                   

Environmentálna poradňa Studnička "Havo, toto je moje ihrisko" Vytvorilo sa bezpečnejšie, hygienickejšie a zdravšie miesto pre športovanie 
detí a mládeže, na aktívny oddych dospelých a seniorov. Vďaka finančnej 
podpore sa oplotil areál športového ihriska.

Bratislava 1 327,76 €                

PIPI Občianske združenie Kyslíková dráha maličkým 90 detí z materskej školy vytvorilo priestor pre športový rozvoj. Vybudovala sa 
kyslíková dráha, ktorá zahŕňa tri športové prvky. Na jej vybudovaní sa 
podieľalo 25 rodičov so svojimi deťmi.

Bratislava 5 1 021,04 €                

Materské centrum Fifidlo MDD - Čarovný deň Počas MDD sa cca 100 detí zúčastnilo programu s rôznymi aktivitami 
(hudobno tanečná zóna, tvorivé dielne, prezentácie apod.). Projekt prispel 
hravou formou k rozvoju osobnosti dieťaťa prostredníctvom interaktívnych 
hier.

Stupava 1 161,79 €                

OZ Veselá škôlka Detská autoškola Zabezpečila sa dopravná výchova detí. Z grantu sa zakúpili detské dopravné 
prostriedky (odrážadlá, malé kolobežky).

MŠ Pezinok 829,85 €                   

OZ Modranská beseda Náučný chodník o histórii 
Kráľovej

Realizáciou projektu sa podarilo sprostredkovať zozbierané informácie 
o histórii Kráľovej a poskytnúť ich názornou formou širšej verejnosti. Boli 
vyrobené 4 informačné tabule – Pamätihodnosti Kráľovej, História, Tradičný 
spôsob života a Osobnosti, ktoré žili a pôsobili v Kráľovej. Tabule náučného 
chodníka boli slávnostne sprístupnené v máji roku 2009 pri príležitosti osláv 
400. výročia založenia Kráľovej ako poddanskej dediny slobodného 
kráľovského mesta Modra.

Modra 1 327,76 €                

Kvitnúca nádej Kúpeľ ako dar Projekt sa zameral na voľnočasové aktivity. Vďaka nemu 12 klientov DSS s 
rodinami navštívilo Slovenské liečebné kúpele v Turčianskych Tepliciach. 
Rodiny dostali poukážku v hodnote 110,73 Eur, ktorá im umožnila čerpať 
rôzne druhy procedúr podľa potreby. 

Turčianske Teplice 1 327,76 €                



Detské kardiocentrum - SR Komunikácia so srdcom Pomohlo sa rodičom i malým pacientom, ktorých hospitalizácia je nielen 
psychicky, ale aj finančne vyčerpávajúca. Mimoriadny význam malo 
sprístupnenie internetu pre rodičov samo živiteľov, ktorí môžu aspoň na 
diaľku zabezpečovať chod svojich domácností. Poskytnutý grant zvýšil 
internetovú vzdelanosť a zlepšil sociálne zručnosti rodičov a ich detí.

Bratislava 1 161,79 €                

OZ Rákociho cesta Srdce hradu Na Šarišskom hrade sa vďaka projektu podarili osadiť v oválnej bašte 2 
drevené podlažia, čím vznikol priestor  vhodný na prenocovanie a uskladnenie 
pracovného náradia. Hradná veža súčasne slúži aj ako miesto na uloženie 
nálezov z hradu. Počas letných prázdnin bola bašta využitá na prenocovanie 
účastníkov štyroch táborov. Bašta taktiež viackrát poslúžila aj ako útočisko pre 
turistov, ktorých na hrade zastihla búrka.

Veľký Šariš 1 284,60 €                

Základná škola a materská škola Chodník siedmich divov školy Vytvoril sa environmentálny náučný chodník. Do jeho budovania sa aktívne 
zapojilo cca 300 ľudí. Žiaci si tiež svojpomocne vytvorili učebné pomôcky, 
vtáčie búdky, bylinnú špirálu, jazierko, kompostovisko, mozaiku z kameňov.

Veľké Leváre 1 327,76 €                

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Petržalke

Kunerad rekondično - 
rehabilitačný pobyt

Pobytu sa zúčastnilo 19 osôb, z toho 14 osôb s mentálnym postihnutím a 5 
osôb ako sprievod a dohľad. Grant prispel k zaktivizovaniu našich klientov 
a zamestnancov k pohybu a k zdravšiemu spôsobu života. Projektom sa 
podarilo odbúrať bariéry z cestovania v  dopravných prostriedkoch (vlak, 
autobus). 

Kunerad 1 254,66 €                

Plamienok n. o. Denné centrum detského 
hospicu

Z grantu bol zakúpený notebook, ktorý bude slúžiť deťom a adolescentom 
prichádzajúcim do centra. Taktiež ho budú môcť využívať i rodičia napr. pri 
hľadaní zamestnania, hľadaní odbornej pomoci a pod. V súčasnosti je 
notebook využívaný prevažne pri domácich návštevách hospicu u detí, ktoré 
doma nemajú počítač. Môžu ho využiť pri kreslení, púšťaní hudby, filmov, hier, 
písaní príbehov a pod.

Bratislava 829,85 €                   

OZ Ružová margarétka Veselé víkendy s Ružovou 
margarétkou

Podporeným projektom sa zabezpečili dva víkendové pobyty pre deti 
dlhodobo liečené na ochorenie srdca. Každého z víkendov sa zúčastnilo 
celkom 19 detí a mladých ľudí, ktorí tak dostali možnosť stráviť víkend 
v spoločnosti svojich rovnako chorých rovesníkov. Pre mnohé z detí to boli 
vzácne chvíle strávené samostatne a mali možnosť dostať sa do detskej 
spoločnosti.

Tureň 1 325,87 €                

Detská organizácia Fénix Zdravie na chrbte - Ordinácia 
doktora Félixa

Projekt hravou formou priniesol účastníkom nové poznatky o tom, ako sa 
starať o svoje zdravie. Realizoval sa v troch etapách – Poradňa Doktora Félixa, 
Tím Doktora Félixa a Cviky Doktora Félixa. 

Sládkovičovo 1 327,76 €                

ZŠ Ul. Laca Novomeského 11, 
Trenčín

Modré z neba pre moju modrú 
planétu

Deti hravou formou pochopili dôležitosť triedenia odpadu, ako i nákupu 
slovenský výrobkov. Najväčšiemu ohlasu sa tešilo zhotovenie Smeťka a 
Smeťky, ktorí symbolizovali negatívne symboly vzťahu k prírode. Deti sa s 
nadšením zapájali do rôznych aktivít, ako napr. čistenie lesoparku Brezina, či 
do rôznych eko-hier.

Trenčín 1 235,41 €                



Občianske združenie Kamenná veža Architektonicko - historický a 
archeologický výskum 
hradu Kamenica - I.etapa

Zrealizoval sa základný typ výskumu hradu Kamenica, na základe ktorého je 
možné zahájiť samotnú fyzickú záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. 
Množstvo dobrovoľníkov získalo poznatky z oblasti Šarišského regiónu a dotkli 
sa vlastnými rukami histórie.

Hrad Kamenica 663,88 €                   

Spojená škola Dudince Mamiií, nechcem PlayStation, 
radšej budem chodiť na to nové 
ihrisko... 

Výsledkom zrealizovaného projektu je detské ihrisko zamerané na športové 
aktivity detí vo veku 3 až 10 rokov. Ihrisko môžu využívať nielen deti 
navštevujúce školu a škôlku v čase vyučovania, ale aj v mimovyučovacom 
čase. Vďaka projektu sa zlepšili výchovno-vyučovacie podmienky pre žiakov aj 
učiteľov.

Dudince 663,88 €                   

Alexu združenie na pomoc deťom a 
prírode

Integračné centrum - 
rekonštrukcia kaštieľa v 
Lukáčovciach

Do projektu sa aktívne zapojilo 11 dobrovoľníkov a traja členovia pedagogicko-
metodického dozoru. Výsledkom finančnej podpory projektu, ako 
i vynaložených 300 hodín práce dobrovoľníkov sa docielilo, že cieľová skupina 
ľudí získala základné pracovné návyky.

Lukáčovce 1 327,60 €                

Rodičovské združenie pri ZŠ Za 
kasárňou 2

Ekologická škola 21. storočia Projekt nadviazal na rok 2008 (vypracovaný metodický materiál "Využitie 
triedenia odpadu na vyučovacích hodinách") a vo vybraných triedach školy sa 
spustil pilotný program triedenia odpadu. 

Bratislava 1 161,79 €                

Nadácia pre záchranu kultúrneho 
dedičstva

Sprístupňovanie hradu Uhrovec  
– budovanie mosta 

Vybudoval sa trvalý a bezpečný prístup do areálu hradu. Na projektových a 
stavebných prácach sa podieľal tím odborníkov a 24 dobrovoľníkov. Z grantu 
sa uhradili náklady na materiál a náklady na vzdelávacie workshopy.

Uhrovské 
Podhradie

1 327,76 €                

OZ Hrad Tematín PreBuďme spolu Tematín 2009 V roku 2009 sa na hrade Tematín uskutočnil geofyzikálny prieskum 
podzemných priestorov. Podarilo sa zakonzervovať najstarší múr, osadiť 
dubový preklad nad druhou bránou, uskutočniť výrub niektorých náletových 
stromov v bezprostrednom okolí hradu a osadiť ďalšie bezpečnostné zábrany.

Hrad Tematín, k.ú. 
Lúka

1 314,81 €                

Oravská Rozvojová Agentúra Ekocentrum Zázrivá Rozbehlo sa samostatné ekocentrum pri Záchrannej stanici, ktoré už navštívilo 
vyše 500 ľudí. Z grantu sa zakúpilo 5 nových lavičiek, 2 stoly na propagačné 
materiály, 5 nových vytríniek, 20 rôznych rámov slúžiacich na umiestňovanie 
ekovýchovných plagátov, 2 nástenky a 1 vešiak v tvare stromu.

Zázrivá 1 228,17 €                

Základná škola, J. Švermu 6, 
Michalovce

MEMENTO! Napomohlo sa k zlepšeniu správania žiakov, k formovaniu ich postojov voči 
rovesníkom i dospelým ľuďom a docielilo sa to, že sa žiaci dokážu aj v zložitej 
situácii správať ľudsky. Po návšteve koncentračného tábora mali žiaci možnosť 
konfrontovať svoje teoretické vedomosti získané v škole s praxou. Svoje 
vnímanie mohli znázorniť prostredníctvom výtvarných diel (137 ks) alebo 
literárnych diel (49 ks). Plánovanej výstavy Memento! sa zúčastnilo približne 
700 ľudí.

Michalovce 1 327,76 €                

Združenie na záchranu Brekovského 
hradu.

Hrad Brekov 2009 – začiatok 
obnovy

Podmurovala sa ohrozená časť obvodovej hradby horného hradu. Bez 
finančnej podpory projektu a bez pomoci takmer päťdesiatich ľudí by vo veľmi 
krátkom čase došlo k zrúteniu najstaršej časti hradu.

Brekov 1 327,76 €                

Občianske združenie TOBIÁŠ Pamodaj šťastia lavička Povzbudili sa deti zo sociálne slabých skupín a mali možnosť zažiť rôzne 
kultúrne a oddychové aktivity. Aktivít sa zúčastnilo cca 100 detí za účasti 8 
dobrovoľníkov. Deti navštívili kino, kúpalisko a detské ihrisko, zúčastnili sa 
divadelného predstavenia, navštívili ZOO v Košiciach a zažili obed v skutočnej 
reštaurácii.

Prešov 1 327,76 €                



Informačno-vzdelávacia podporná 
agentúra

Miesto pre ľudí Projekt prispel k skrášleniu nevyužívaného miesta, ktorému sa ľudia vyhýbali 
a vytvorilo sa miesto na stretnutia dospelých a na hry detí. Súčasťou 
dobrovoľníckych prác bolo odstránenie ostrých herných prvkov, namaľovanie 
plotu a domčeku a zabudovanie nových konštrukcií.

Bratislava 1 180,31 €                

Folklórna skupina Jatelinka pri 
Obecnom úrade v Abraháme

Láskou a srdcom k tradíciam 
našich predkov

Projekt sa realizoval pomocou štyroch aktivít – Fašiangová sobota, Tvorivá 
dielňa, Vítanie jari a Májový podvečer. Vypracovaním a samotnou realizáciou 
projektu, ktorej sa zúčastnilo 24 osôb, sa podarilo širokej verejnosti, deťom a 
mládeži priblížiť zvyky a tradície obce.

Abrahám 663,81 €                   

Klub športového potápania Delfín 
Žilina

Voda je náš priateľ Deti-neplavci získali vďaka projektu základný plavecký výcvik a majú možnosť 
rozvíjať svoje plavecké návyky. Plutvovým plavcom sa zakúpilo kvalitné 
športové náčinie, ktoré skvalitňuje prípravu na rôzne plavecké súťaže.

Žilina 995,82 €                   

Základná škola Komenského ul.č.23, 
Bardejov

Pomôžme Zemi dýchať Deti spolu so svojimi rodičmi v rámci realizácie projektu vysadili v štyroch 
átriách školy vyše 150 okrasných rastlín, upravili zákony, odpracovali 120 
brigádnických hodín. Žiaci sa zúčastnili pod dohľadom lesníka Lesnej 
pedagogiky. Každý žiak vysadil vlastný stromček, ktorý po skončení školského 
roka presadil do svojho blízkeho okolia.

Bardejov 1 327,76 €                

Športový klub nepočujúcich Trenčín 1.ročník bedmintonového 
turnaja nepočujúcich

Medzinárodného badmintonového turnaja sa zúčastnilo 43 účastníkov vo 
veku od 16 do 62 rokov. Dvojhry a štvorhry mužov sa zúčastnilo 28 
nepočujúcich športovcov, medzi nimi prišli športovci z Talianska, Dánska, 
Rakúska, Švédska a Nemecka.  U žien to bolo 15 účastníčok z rôznych 
organizácií v rámci Slovenska. 

Trenčín 873,00 €                   

Národný Trust n.o. Arborétum - zelené srdce Hrádku Zásluhou obyvateľov mestečka a jeho návštevníkov sa zlepšil fyzický vzhľad a 
stav hradockého arboréta. Pripelo sa aj k vybudovaniu náučného chodníka.

Liptovský Hrádok 1 261,37 €                

Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže

Záchrana zrúcaniny kostolíka v 
Sedliackej Dubovej – Dubova 
Colonorum

Získané finančné prostriedky dopomohli k zakonzervovaniu celého severného 
múra kostola s dvoma oblúkmi. Dobrovoľníckych aktivít sa zúčastnilo 15 osôb 
(postavili táborisko), 19 osôb (v 1. družine), 21 osôb (v 2. družine) a 31 osôb 
(búracie práce). Výsledkom ich snaženia je zachovanie historického dedičstva 
a lepšia prezentácia Oravy, Sedliackej Dubovej a jej minulosti na Slovensko-
Poľskom pohraničí, ktoré je bohato navštevované rôznymi turistami.

Sedliacka Dubová 1 327,76 €                

Kvitnúca nádej Hráme si divadlo Zriadila sa literárno-dramatická miestnosť. Zakúpili sa bábky, maňušky, 
rekvizity a zariadenia, ktoré môže denne využívať postihnuté deti.

Turčianske Teplice 2 297,02 €                

ZŠ a MŠ internátna pre žiakov so 
sluchovým postihnutím.

Svetlo v tichu Projekt sprístupnil deťom ľahšie získavanie informácií pri príprave na
vyučovanie a tým sa zredukoval stres vznikajúci pri vypracovávaní domácich
úloh. Zrealizovalo sa i zosieťovanie celého internátu internetom. Pomocou
web kamier majú deti možnosť komunikovať so svojimi rodinami, priateľmi
a známymi, čím sa u niektorých podarilo odbúrať emocionálne napätie.

Bratislava I. 1 750,18 €                



"Spokojnosť", n. o. "POZOR - ZAOSTRENÉ!" - odfoť 
nás

Počas štvormesačného obdobia sa nepočujúce a nedoslýchavé deti, ich rodičia 
a profesionálni fotografi stretli na ôsmych stretnutiach. Deti sa postupne 
oboznámili s digitálnymi fotoaparátmi. Malí fotografi objavili v sebe talent na 
fotografovanie, zvýšilo sa ich sebavedomie a rozšíril sa ich priestor pri 
uvažovaní o budúcom povolaní. 

Prievidza 2 323,57 €                

OZ Centrum pre rozvoj 
zamestnanosti Lučenec

Sme si rovnocenní Lektorka vytvorila scénar bábkovej hry "O troch Labutiach", ktoré deti 
nacvičovali. Deti nadobudli nové poznatky z histórie i súčasnosti bábkového 
divadla.

Lučenec 1 659,70 €                

Neinvestičný fond "Deti naša 
budúcnosť"

"Čo tie očká vidia ?" Zásluhou šikovnosti detí na výtvarnej výchove sa mohla zrealizovať výstava, 
ktorú navštívili cca 240 detí z rôznych materských škôl. Návštevníci výstavy 
mohli obdivovať 147 výtvarných prác, ktoré vytvorili deti zo špeciálnej triedy. 
Pri tvorbe výtvarných prác bola použitá rôzna technika – maľovanie, kreslenie, 
lepenie a strihanie.  

Bánovce nad 
Bebravou

2 323,57 €                

Základná škola pre žiakov so 
sluchovým postihnutím internátna 
Viliama Gaňu

 Štvorlístok Projekt umožnil sluchovo postihnutým deťom a ich učiteľom prezentovať 
svoje aktivity. Školský časopis Štvorlístok sa stal východiskovým materiálom, 
ktorý sa použil ako komunikačný prostriedok. Žiaci i široká verejnosť sa 
dozvedela nové informácie o zameraní a poslaní školy, poskytli sa informácie 
o dosiahnutých výsledkoch školy a jej žiakov.

Kremnica 2 323,57 €                

Benefičné združenie slabozrakých 
detí

Hmatom za svetlom Vytvorila sa špeciálna keramická dielňa (zakúpenie hrnčiarskeho kruhu), v  
ktorej nevidiaci rozvíjajú svoju jemnú motoriku, hmatové zručnosti a zrakovo 
motorickú koordináciu. Záujmový krúžok bude navštevovať cca 60 žiakov.

Bratislava 2 323,57 €                

Koníček bez bariér Pes, ktorý nám rozumie Podporením projektu sa 5 nepočujúcich detí a 25 psychicky handicapovaných 
detí mohlo pod vedením terapeuta, fyzioterapeuta, dvoch canisterapeutov 
a dvoch canisterapeutických psov zúčastniť tridsiatich dvoch terapií (32 pre 
nepočujúce deti, 32 pre psychicky handicapované deti). 

Kremnica 2 323,57 €                

Spolok nepočujúcich pedagógov 
(SNEPEDA)

Zvyšovanie uvedomenia si 
metafor v slovenskom 
posunkovom jazyku 

Mladí nepočujúci sa prostredníctvom prednášok oboznámili s teoretickou 
stránkou slovenského posunkového jazyka ako materinského jazyka. Pri 
školení sa mladí nepočujúci učili správnemu postaveniu pred kamerou, 
príprave pred kamerou a samotnému natáčaniu pred kamerou. Grant sa 
použil na nákup materiálu a úhradu honorárov pre odborníkov - školiteľov.

Bratislava 2 305,15 €                

Zaostri Fotomaratón pre zrakovo 
hendikepované deti

Tvorivé prostredie pre zrakovo hendikepované deti a pre ich vidiacich
kamarátov vytvorilo priestor k vzájomnému poskytovaniu pomoci pri zvládaní
rôznych dobrodružstiev ako šermovanie alebo zlaňovanie. Pri svojich
aktivitách deti využili možnosť zvečniť si nezabudnuteľné okamihy
prostredníctvom fotografií.

Bratislava 2 321,25 €                

Myslím - rozvoj myslenia nielen pre 
sluchovo postihnutých

Fotenie očami Nepočujúcich Kurz fotografovania prebiehal v priestore „Myslím“. Zúčastnili sa ho štyria
záujemcovia, ktorí sa oboznámili s fotografickým umením a prehĺbili si svoje
fotografické vedomosti. V závere kurzu absolvovali všetci štyria účastníci
úspešne záverečné skúšky.  

Bratislava 2 323,57 €                



SINA Nitra, n.o. Idem s tebou Pre zrakovo a viacnásobne postihnuté deti boli uskutočnené 4 skupinové 
stretnutia a viacero individuálnych stretnutí (šport a trávenie voľného času). 
Filozofiou projektu bolo, že s  nevidiacim alebo slabozrakým dieťaťom 
a študentom spolupracuje jeho kamarát. Deti tak pracovali v tíme a nemali 
pocit vyselektovania. 

Nitra 1 652,89 €                

Základná škola internátna pre 
žiakov so sluchovým postihnutím

Staň sa euroobčanom! 16 sluchovo postihnutých žiakov získalo kvalitný ústny obraz anglickej 
výslovnosti parajazykový a nonverbálny vzor lektora – rodeného Angličana.  
Realizovali sa interaktívne výukové programy.

Bratislava I 1 828,98 €                

Elpida Workshop pre nepočujúcich - 
SVET TICHA

Projektu sa zúčastnila nepočujúca mládež vo veku 15 – 21 rokov z celého 
Slovenska. Počas umeleckých workshopov sa účastníci oboznámili s rôznymi 
technikami ako voľné maliarske techniky, kompozícia, adjustáž, plastika 
modelovanie z hliny, maľba  na tašku, tričko, hodváb kombinované techniky – 
koláž, maľba na sklo. Získali motiváciu do budúcnosti venovať sa umeleckej 
činnosti profesionálne. Grant sa použil na nákup materiálu, prenájom ateléru 
a úhradu miezd umeleckých lektorov.

Senec 1 951,80 €                

Maják n.o. Svet hluchoslepého v umení I. Uskutočnili sa aktivity ako: arteterapia, muzikoterapia a hra v šach. Sady nad Torysou 1 742,75 Sk              
Maják n.o. Svet hluchoslepého v umení II. Čerpalo sa z aktivít realizovaných v I.fáze. Spoznávali sa nové výtvarné 

techniky, vytvorila sa spoločná hudobná kapela.
Sady nad Torysou 1 742,75 Sk              

Nadácia Integra školenie grantistov pre grantový 
program Hľadáme ďalší zmysel - 
PRE PODNIKANIE

Kurz reagoval na potreby znevýhodnených účastníkov na začiatku založenia 
vlastného podnikania s rozdielnou úrovňou vedomostí a skúseností. Viedol ich 
od základných pojmov cez uvedomenie si konkrétnej podnikateľskej myšlienky 
až po realizáciu tejto myšlienky v praxi postupnými krokmi.

Nový Smokovec, 
Bratislava, 
Michalovce

5 756,02 €                

Peter Vaňo Počítačové 3D modelovanie a 
vizualizácia návrhov

Lučenec 3 320,00 €                

Ing. Katarína Mešková Ekonomické poradenstvo a 
vedenie účtovníctva

Tisovec 3 320,00 €                

Mgr. Angela Hefty Sedacie vaky - obchod Gela Bratislava I 3 320,00 €                
Iveta Bačičová Obchod s textilom Galanta 3 652,00 €                
Dubravko Bačič Obchod s textilom Galanta 2 988,00 €                
Janka Černákova Kaderníctvo Pezinok 3 320,00 €                
Walter Holec Sprostredkovateľská činnosť Bratislava I 3 320,00 €                
Juraj Tesar Web dizajn a 

optimalizácia/Počítačové služby
Hlohovec 3 320,00 €                

Michaela Palidrabova Fotografické služby, Reklamná a 
propagačná činnosť

Košice 3 320,00 €                

Miroslav Baranec Zlatníctvo a klenotníctvo Bratislava I 3 320,00 €                
Miroslav Bosnak Dokončovacie stavebné práce Ivanka pri Dunaji 3 320,00 €                

Poskytla sa finančná pomoc pre 12tich zdravotne 
znevýhodnených - nepočujúcich na zlepšenie ich životnej a 
sociálnej situácie, zvýšenie samostatnosti a zaradenia do 

majoritnej spoločnosti. Nepočujúci získali potrebné vzdelanie, 
zručnosti a finančnú podporu na založenie chráneného 

pracoviska a chránenej dielne. Z grantu si zakúpili potrebné 
materiálové a technické vybavenie na umožnenie rozbehnutia 

aktivít.



Martina Judiakova Pánske, dámske a detské 
kaderníctvo

Poskytla sa finančná pomoc pre 12tich zdravotne 
znevýhodnených - nepočujúcich na zlepšenie ich životnej a 
sociálnej situácie, zvýšenie samostatnosti a zaradenia do 
majoritnej spoločnosti. Nepočujúci získali potrebné vzdelanie, 
zručnosti a finančnú podporu na založenie chráneného 
pracoviska a chránenej dielne. Z grantu si zakúpili potrebné 
materiálové a technické vybavenie na umožnenie rozbehnutia 
aktivít.

Novoť 3 320,00 €                

Stredisko Evanjelickej Diakonie Dom na polceste 10 klientov zariadenia sa venovalo stavebným a elektromontážnym prácam, 
čím sa naučilo pracovnej disciplíne a návykom a pracovnej zručnosti. Z grantu 
sa uhradil prenájom dielne a práce vyškolených pracovníkov.

Veľký Slavkov 2 471,69 €                

Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
Nadácia LÚČ v Žiline Nájdime na bicykli lepší život Projekt skvalitnil život detí, ktoré pochádzajú z málo podnetného prostredia, 

sú zanedbávané a týrané. Z grantu sa nakúpilo 8 bicyklov a 8 prílb pre deti, 
ktoré sa zúčastnili cyklotúr do prírody.

Žilina 1 496,00 €                

Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb pre dospelých

Vytvorenie oddychovej zóny pre 
zdravotne postihnutých a 
seniorov dobudovaním a 
revitalizáciou parku.

Vytvorila sa príjemná oddychová zóna s parkovými lavičkami, zeleňou, 
okrasnými drevinami a kvetmi pre obyvateľov domova. V rámci projektu sa na 
ôsmych dobrovoľníckych brigádach zúčastnilo 87 zamestnancov, 64 klientov, 
29 príbuzných  a obyvateľov z okolia.

Čadca 1 075,00 €                

Gymnázium Martina Hattalu v 
Trstenej

Uč sa a  relaxuj! Študenti upravili plochu na trávnik, zabezpečili výsadbu rastlín a tým vytvorili 
priestor pre vyučovanie v exteriéri. Ich snaha prispela k úprave a zveľadeniu 
životného prostredia. Z grantu sa zakúpili záhradnícké potreby, dreviny, 
záhradné stoly a knižné publikácie o životnom prostredí.

Trstená 845,00 €                   

Gymnázium Michala Miloslava 
Hodžu

Buďme konkrétni ... 40 študentov gymnázia prakticky implementovalo teoretické poznatky z 
oblasti životného prostredia. Vyčistili lokalitu Prosiecka zátoka Liptovskej 
Mary a hodnotili kvalitu vody a pôdy. Z grantu bolo zakúpené kufríkové 
laboratórium, vrecia na odpad, rukavice.

Liptovský Mikuláš 1 350,00 €                

Klub OMD Farfalletta Žilina BOCCIA rúca beriéry - BOCCIA 
ľudí spája!

Projekt bol zameraný na využitie voľného času zdravotne postihnutých osôb. 
Zorganizovala sa Boccia mini liga (je to hra, ktorú môžu hrať telesne 
znevýhodnení ľudia). Z grantu sa zakúpilo kvalitné športové náradie a 
pomôcky.

Žilina 1 455,00 €                

Klub turistov a horolezcov Javorník Monitoring a stráženie 
hniezdnych lokalít dravých 
vtákov

Členovia klubu v rámci projektu vykonávali strážne služby v Národnom parku 
Malá Fatra. Strážili sa hniezdne lokality dravých vtákov a robili ďalšie 
ochranárske činnosti.  Z grantu sa zakúpil materiál potrebný pre stráženie (až 
65 strážnych služieb), zakúpila sa výstroj, ktorá bola používaná v horskom 
teréne.

Národný park 
Malá Fatra (Varín)

1 117,00 €                



Komunitná nadácia Liptov Revitalizácia jazierka v alpíniu 
Hrádockého arboréta 

Revitalizácia areálu prispela k navráteniu pôvodného stavu arboréta a 
k vybudovaniu oddychovej zóny pre občanov Liptovského Hrádka, ale aj pre 
turistov. Boli vykonané zemné práce, osadená fólia a upravené brehy jazierka.

Liptovský Hrádok 1 179,00 €                

Konzultačné a informačné centrum 
EDUKOS

Život bez predsudkov V rámci projektu sa riešila problematika sociálnopatologických javov. 
Uskutočnilo sa takmer 500 rôznych aktivít a akcií pre deti a mládež. Z grantu 
sa zakúpili náradia (hrable, lopaty, rukavice, vrecia), pomôcky (farby, štetce, 
tričká) a občerstvenie na aktivitách.

Dolný Kubín 900,00 €                   

KVAPKA, nezisková organizácia Modrá stužka Projekt bol zameraný na deti na školách. Školy vytvorili vlastné ekohliadky, 
ktoré v rámci školského vyučovania čistili prírodu v okolí škôl a vodných tokov. 
Projekt bol ukončený benefičným koncertom, kde boli oficiálne vyhodnotené 
súťaže a deti boli odmenené.

Orava, Trstená 965,00 €                   

Nadácia Krajina harmónie Jašidielňa 2009 - Hudba 
20.storočia v kocke

Zrevitalizoval sa medzinárodný festival tvorivosti a fantázie, na ktorom sa 
každoročne zúčastňuje približne 500 mladých ľudí s postihnutím, ale aj bez 
postihnutia. Spoločne sa zúčastňovali na tvorivých workshopoch. Vďaka 
projektu sa podarilo zabezpečiť i vystúpenie hudobnej skupiny.

Žilina 1 440,00 €                

Náruč - Pomoc deťom v kríze Tvorivá dielňa ako nástroj 
terapeutickej pomoci pre deti z 
Náruče

V rámci projektu sa zriadila pracovná dielňa pre deti. Umožňuje zapájať deti to 
techniky ergoterapie, arterapie, dramatoterapie a muzikoterapie. Grant 
poslúžil na zakúpenie stolárskeho a pracovného náradia, zakúpenie materiálu 
na prácu s hlinou (keramická dielňa). Terapeutická miestnosť sa zariadila 
novým detským nábytkom, divadlom, hudobnými nástrojmi a didaktickými 
hračkami.

Žilina - Zádubnie 1 500,00 €                

OZ Mulica Ulice pre ľudí Do projektu sa aktívne zapojilo 10 ľudí, ktorí vytvorili 10 ks bilboardov  s 
nápisom "Nechaj auto doma", maľovali zábradlie a betónové zábrany na 
parkovanie, inštalovali bicyklové zábrany. Dosiahli sa výsledky smerujúce k 
zlepšeniu stavu životného prostredia a jeho zatraktívnenia. Z grantu sa uhradili 
náklady na výrobu spotu, na realizáciu workshopu, inzerciu projektu, tlač 
programových bulletinov a plagátov.

Žilina 1 100,00 €                

Spišská katolícka charita, Dom 
Charitas sv. Kláry

"Mať domov" Projekt naučil mladých ľudí s ľahším mentálnym handicapom samostatnosti. 
Grant prispel k realizácii 12-tich klubových stretnutí, 12-tich seminárov, 8-ich 
individuálnych stretnutí s právnikom a k vymaľovaniu dvojizbového bytu. 
Cieľovej skupine sa zmenila kvalita bývania a možnosť využívať pomoc 
osobného asistenta.

Liptovský Mikuláš 1 175,00 €                

Športový klub telesne postihnutých 
športovcov Kinex Bytča

Príprava juniorov na Zimné 
paralympijske hry 2010 vo 
Vancouveri

Projekt bol zameraný na prípravu dvoch športovcov s telesným postihnutím
na paralympijské hry vo Vancouveri. Prostriedky určené na projekt boli určené
na hradenie sústredení, na ktorých zvyšovali svoje športové zručnosti.
Z finančných prostriedkov bolo hradené ubytovanie, strava a nákup
zjazdových lyží pre dvoch športovcov, ktorí sa zúčastnia na paralympijských
hrách. 

Bytča 8 417,00 €                

Truc sphérique, občianske združenie Stanica Žilina-Záriečie 2 (Rondel 
strechou pre nové divadlo)

Grant sa využil pri stavbe divadla pod nadjazdom. Pri stavbe sa využívali 
alternatívne materiály (steny z prepraviek piva, podlaha zo železničných 
podvalov, omietka zo slamy a hliny. Stavba mala pozitívnu odozvu i v médiách 
a odborných kruhoch.

Žilina 1 000,00 €                



Nadačný fond Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
Nadácia - Centrum súčasného 
umenia

Aukcia súčasného slovenského 
výtvarného umenia 2008

Nadácia výročnými aukciami podporuje a propaguje slovenské súčasné 
výtvarné umenie, tohto roku bolo zo 67 ponúkaných diel vydražených 22 prác 
súčasných slovenských výtvarníkov.

Bratislava 19 916,36 €              

Občianske združenie Vyšehrad Spoločne pre šport Nevyužitá plocha v blízkosti kultúrneho domu sa zmenila na upravený 
estetický priestor, v ktorého centre je vybudované viacúčelové ihrisko, na 
ktorom možno hrať futbal, volejbal, tenis, stolný tenis, badminton, nohejbal 
a v zime ho možno využiť ako ľadovú plochu na korčuľovanie alebo hokej.

Nitrianske Pravno 1 964,00 €                

Obec Košúty (zriaďovateľ ZŠ v 
Košútoch )

Exteriérová telocvičňa Z grantu sa podarilo vybudovať viacúčelový športový areál nielen pre cca 100 
detí, ale i pre obyvateľov Košút rôzneho veku.

Košúty 2 440,00 €                

Obec Moča Moderné prostredie dýchajúce 
dušou európskych krajín

Rozšírili sa možnosti športovania školákov, mládeže a širokej verejnosti. Z 
grantu sa zakúpili stolnotenisové stoly, ktoré sú určené pre vonkajšie použitie.

Moča, okr.Nitra 2 600,00 €                

Špeciálna základná škola, Materská 
škola a Praktická škola Pezinok

 "Neboj sa" Vytvorilo sa nové multifunkčné ihrisko, ktoré vytvára priestor pre relax a 
stretávanie sa rodičov zdravých a postihnutých detí. 

Pezinok 2 762,00 €                

Obec Dubník Malé futbalové ihrisko Projekt sa zaslúžil o dokončenie už existujúceho futbalového ihriska, ktorý 
neposkytoval kvalitný priestor na rôzne športy. Dnes ponúka miesto nielen pre 
futbal, ale i pre rôzne loptové hry. Ihrisko môže v súčasnosti slúžiť na 
realizáciu rôznych turnajov a má veľkú zásluhu pri rozvíjaní športového života 
komunity.

Dubník 3 280,00 €                

ZŠ Ľ.Štúra Modra Ihrisko v Prírodnej učebni V areáli ZŠ sa vybudovala prírodná učebňa, ktorú využívajú žiaci pri hodinách 
prírodopisu a geografie, ale čoraz viac sa stáva navštevovaným miestom 
obyvateľov Modry a prichádzajúcich turistov. V prírodnej učebni vyrástlo 
drevené ihrisko pozostávajúce z troch lezeckých stien, dvoch vyhliadkových 
večí a štyroch hojdačiek. Deti tak dokážu spojiť dve aktivity – zašportujú si a 
zároveň sa z informačných tabúľ dozvedia zaujímavé informácie o Malých 
Karpatoch.

Modra 3 319,00 €                

Obec Brezolupy Vybudovanie celoročne 
vyžívateľnej zastrešenej 
športovej plochy

Vybudovala sa podkladová betónová plocha s obrubníkmi po celom jej 
obvode, čím sa vytvorilo multifunkčné športové ihrisko. To ponúka pre 
obyvateľov obce a tiež pre 68 detí zo Základnej internátnej školy pre 
nehovoriacich rôzne voľnočasové aktivity, napríklad loptové hry, korčuľovanie 
alebo kreslenie na asfalt.

Brezolupy 3 640,00 €                

Obec Horné Semerovce Viacúčelové ihrisko pre všetkých Finančná pomoc pre obec Horné Semerovce bola efektívne využitá pri 
dobudovaní basketbalového ihriska. Zásluhou tohto projektu sa môže ihrisko 
využívať celoročne. V zimných mesiacoch uvíta záujemcov o korčuľovanie 
alebo hokej. V jarných, letných a jesenných mesiacoch ponúka priestor pre 
basketbal, minifutbal, hádzanú či bedminton.

Horné Semerovce 4 328,00 €                

Mesto Nitra Orechov Dvor - športový priestor Vytvorila sa športová plocha poskytujúca priestor pre voľnočasové aktivity 
obyvateľov lokality Orechov Dvor.

Nitra 6 130,58 €                



Obecný úrad Suchohrad Športujeme v Suchohrade 30- 50 ľudí Suchohradu participovalo pri výstavbe ihriska. Podaril sa vytvoriť 
priestor pre športové aktivity miestnych obyvateľov. Z grantu sa zakúpilo 
športové náradie a uhradili sa náklady na terénne úpravy plochy.

Suchohrad 6 253,00 €                

Základná škola s materskou školou Ihrisko pre všetkých Projektom sa dokázalo zmeniť nevyužívané, zastarané a zničené ihrisko na 
priestor pre šport a vzdelávanie. Nová plocha je v porovnaní s pôvodným 
stavom bezpečnejšia. Plocha je plne využívaná v rámci vyučovacie procesu, 
krúžkovej činnosti detí, ale aj na voľnočasové aktivity miestnej komunity.

Bratislava, Nové 
Mesto

6 320,00 €                

Základná škola Obnov svoje ihrisko Zabezpečila sa kvalitatívna zmena pôvodného ihriska. Finančné prostriedky z 
grantu sa využili na úpravu a zatrávnenie ihriska.

Pezinok 6 429,00 €                

Obec Kamanová Viacúčelová asfaltovo - betónová 
plocha

Finančné prostriedky boli v obci Kamanová využité pri výstavbe novej 
asfaltovo-betónovej plochy, ktorej významným plusom je jej viacnásobné 
využitie. V letnom období ju možno využiť na volejbal, nohejbal, futbal 
a v zimnom období na korčuľovanie. 

Kamanová 6 477,00 €                

Obec Rybany Basketbalové ihrisko v 
športovom areáli pri ZŠ Rybany

Novovybudované ihrisko vytvorilo priestor pre 20 až 50 športovcov, ktorí ho 
denne využívajú. Okrem žiakov školy je ihrisko plne využívané i dospelými 
spoluobčanmi. Poskytuje priestor pre rôzne športové aktivity, ako napr. 
basketbal, futbal, hokej, či florbal.

Rybany 6 630,00 €                

Základná škola s materskou školou 
Moravany nad Váhom

Atletika ide do boja s futbalom Vybudovala sa priama bežecká dráha s umelým povrchom oranžovej farby s 
vyznačenými bežeckými sektormi. Pre žiakov základnej školy sa tým vybudoval 
priestor pre rozvoj športu a ľahkej atletiky, či pre kvalitné tréningy športových 
družstiev, ktoré reprezentujú obec.

Moravany nad 
Váhom

6 638,00 €                

Spojená škola, Šaľa, OZ Stredná 
priemyselná škola chemická, Šaľa

Či je teplo, či je mráz - vonku 
športujem ja rád

Zrekonštruovala a prestavila sa sezónna športová plocha na celoročnú. Novú 
plochu môžu využívať rôzne športové krúžky (futbal, tenis, volejbal a hádzaná) 
a vyše 200 žiakov. Je vhodným miestom pre usporadúvanie súťaží žiakov 
stredných škôl v okrese, resp. kraji, ide cca do 1000 žiakov.

Šaľa 6 638,00 €                

Obec Čachtice Rekonštrukcia športového ihriska 
Čachtice

Obec Čachtice vybudovala Viacúčelové ihrisko o rozmeroch 40 x 20 m. Plocha 
ihriska môže byť využívaná na futbal, volejbal, hádzanú, tenis a pod.

Čachtice 6 638,00 €                

Súkromná stredná odborná škola - 
Magán Szakközépiskola

Šport pre zdravie a radosť Vybudovala sa viacúčelová športová plocha, ktorá podporí a rozšíri možnosti 
bezpečného športovania pre žiakov a študentov škôl v Sládkovičove. Zároveň 
je plocha využiteľná i pre širokú verejnosť, ktorá má záujem stráviť svoj voľný 
čas aktívne. 

Sládkovičovo 6 638,00 €                

Obec Vinodol Viacúčelové ihrisko Vybudovalo sa viacúčelové ihrisko. Na ihrisku sa osadili basketbalové koše, 
stĺpiky na nohejbal a volejbal. Z grantu sa zakúpili hracie siete a prenosné 
bránky. Okolie sa upravilo vysadením okrasných stromčekov.

Vinodol 6 638,00 €                

Základná škola Dobudovanie mantinelov a 
športového vybavenia 
multifunkčného miniihriska.

Projekt pomohol pri dobudovaní multifunkčného minihriska, ktorého plochu 
využíva cca 450 žiakov základnej školy. Zabudovaním chýbajúcich mantinelov 
sa zvýšila funkčnosť ihriska, atraktívnosť ihriska a zvýšila sa i bezpečnosť 
športovcov.

Levice 6 638,00 €                

Mesto Nové Zámky Športové centrum novej 
generácie

Vybudovalo sa športové centrum novej generácie, čím sa kvalitatívne zvýšila 
úroveň športového areálu. Vznikol i nový športový krúžok pre obézne deti a 
deti trpiace nadváhou. Počet členov novovzniknutého športového krúžku je 
cca 100 žiakov.

Nové Zámky 6 638,00 €                



Perspektíva- Občianske združenie 
pre telesne postihnuté deti a 
mládež

Bezbariérový chodník - II.etapa Projekt výrazne prispel k debarierizácii terénu a vytvoril vhodné podmienky 
pre bezpečný pohyb osôb pohybujúcich sa na invalidných vozíkoch, ako aj 
osôb s inými pohybovými obmedzeniami. Druhou etapou projektu sa podarilo 
prepojiť dva susediace objekty, v ktorých sú poskytované služby pre telesne 
znevýhodnených klientov (DSS Gaudeamus a IRP-Inštitút pre pracovnú 
rehabilitáciu). Medzi zariadeniami sa vytvorilo prepojenie a vznikla podstatná 
časť vnútroareálovej komunikácie, ktorá tu doposiaľ neexistovala.

Bratislava 6 639,00 €                

Lepší svet n.o. Vybudovanie športového 
viacúčeľového ihriska na záhrade 
zariadenia PSC Lepší svet

Z poskytnutého grantu sa vybudovali hracie plochy určené na rôzne 
pochodové cvičenia, na stimuláciu nervových zakončení, ale i plochy na 
petanque či  bocciu. Cvičenia na upravených plochách ihriska s bosými nohami 
prospievajú k riešeniu nepriaznivých komplikácií (ako napr. zlé držanie tela, 
ploché nohy), ktorými trpia dospelí klienti s mentálnym postihnutím.

Bratislava 
Petržalka

7 140,42 €                

Slovenská nadácie na pomoc 
popáleným

Doplnenie prístrojov na liečbu 
ťažko popálených

Výrazne sa zlepšilo prístrojové vybavenie Kliniky popálenín. Pomocou 
novozakúpených prístrojov je možné znižovať komplikácie pri liečbe a 
zvyšovať celkový komfort pacientov.

Bratislava II 9 958,00 €                

Slovenské krízové centrum DOTYK Krízové stredisko Beckov - 
vnútorné vybavenie

Z grantu boli krízovému stredisku nakúpené potrebné interiérové vybavenia. 
Veľkým plusom otvoreného krízového strediska je zvýšenie ubytovacej 
kapacity pre obete násilia (ženy a deti) o 18 miest. Dočasné útočisko pre 
týchto ľudí nachádzajúcich sa v ťažkom životnom období získalo nádych 
ubytovania rodinného typu.

Beckov 9 958,00 €                

OZ Odyseus Chráň sa sám Grant pomohol prekonať nestabilitu Protidrogového fondu a združenie 
dokázalo udržať svoje služby, ktoré pre takmer 900 ľudí predstavuje pomocnú 
ruku do lepšej budúcnosti. V rámci projektu sa zrealizovala i cielená prevencia 
a sociálne poradenstvo.

Bratislava 9 958,36 €                

Slovenský cykloklub Oonova a údržba cyklotrás, 
prezentácia hradnej cesty

Grant bol použitý na obnovu a údržbu existujúcej siete cyklotrás v oblasti 
západného Slovenska. Výsledkom širokého spektra prác (rekognoskácia 
cyklotrás v teréne, príprava objednávok cykloznačenia, príprava podkladov 
pre spracovanie tlačových materiálov o najatraktívnejších miestach 
západného Slovenska, úprava a aktualizácia webu, cyklovýlety a a tipy na 
výlety a iné aktivity) je 300km dlhá obnovená cyklotrasa, ktorú môže využívať 
desaťtisíce cykloturistov.

Západné 
Slovensko

19 916,00 €              

Slovenský skauting Odklínanie hradov Zrealizovali sa pomocné a záchranné práce na šiestich hradoch (Dobrá Voda, 
Biely Kameň, Ostrý Kameň, Čachtice, Korlátka a Plavecký hrad). Záchranných 
prác sa zúčastnilo cca 200 dobrovoľníkov, ktorí vyčistili hradný areál od 
odpadu, zbierali a triedili stavebný materiál uložený blízko zrúcanín, 
odstraňovali náletovú zeleň. Grant sa použil na nákup materiálu, tlač 
pohľadníc a brožúr, na úhradu nákladov pre účastníkov akcií.

SR 19 916,00 €              



Konvergencie - spoločnosť pre 
komorné umenie

Medzinárodny festival komornej 
hudby Konvergencie 2008

Vďaka finančnej podpore sa mohlo aj v roku 2009 uskutočniť desať koncertov 
na festivale KONVERGENCIE, na ktorých svoje umenie predstavilo cca 50 
interpretov a ich umelecké podanie bolo odmenené bohatou návštevnosťou 
(až 2 500 divákov). Idea a ciele festivalu sa naplnili v spolupráci slovenských a 
zahraničných interpretov, vytvorením nových programov a ich spájaním 
rôznych štýlov do jedného celku. Festival sa podieľa i na rozvíjaní tradície 
komornej hudby v Bratislave, čo bolo jedným z cieľov tohto podujatia.

Bratislava a 
Bardejov, Banská 
Bystrica, Košice, 
Nitra, Liptovský 
Hrádok, Levoča

21 576,04 €              

Ostatné granty
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
Nezisková organizácia Voices Nezisková organizácia a 

internetová komunikácia

Pripravila sa samostatná vzdelávacia aktivita pozostávajúca z dvoch 
nezávislých seminárov: Internetová stránka organizácie a Ďalšia komunikácia 
na internete (blogy, portály, videá, reklama a pod.). Podporila sa 
profesionálnosť menších a stredne veľkých neziskových organizácií a 
občianskych združení, podporil sa rozvoj individuálnej a firemnej filantropie, 
podporil sa širší koncept občianskej spoločnosti.

Bratislava 1 329,58 €                

Kaspian Lepší Kaspian Vďaka projektu sa zabezpečilo bezpečnejšie a podnetnejšie prostredie klubu a 
skateparku. Z grantu sa zabezpečila výmena zámku na vchodových dverách 
(kúpa materiálu, inštalácia, výroba náhradných kľúčov), zakúpili sa 2 hasiace 
prístroje, v skateparku sa upevnili jazdné prekážky a dokončila sa dlažba 
prístrešku.

Bratislava 176,69 €                   

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím 

Jednoduché praktické zručnosti 
pri príprave jednoduchých jedál 
teplej a studenej kuchyne

Cca 10 detí  a mladých ľudí  s mentálnym postihnutím získalo zručnosti pri 
príprave jednoduchých jedál. Naučili sa vnímať pracovný postup a zapamätať 
si jednoduché recepty, zorganizovať si prácu. Osvojili si zásady bezpečnosti pri 
práci s kuchynskými nástrojmi a najmä elektrospotrebičmi, upevnili si 
hygienické zásady, osvojovali si pravidlá správneho stolovania a aranžovania 
jedál. Prínosom projektu je zlepšenie motorických zručností detí , zvýšenie 
sebaúcty ku vlastnej práci, či pocit potrebnosti.

Gelnica 1 353,18 Sk              

Dom Svitania, n.o. Dom Svitania, n.o. - podpora 
trvalej udržateľnosti projektu a 
zabezpečenie prevádzky  CHD

Projektom sa podarilo zabezpečiť chod chránených dielní a rehabilitačného 
strediska. Z grantu sa zakúpil materiál do chránených dielní (kníhviazačskej a 
krajčírskej), zakúpil sa kancelársky materiál do rehabilitačného strediska a 
uhradilo sa stravné pre 17 klientov Domu Svitania n.o.

Jakubov / okr. 
Malacky

3 040,49 €                

Pontis N.O. Štart sociálneho podniku Rozšírili sa aktivity Pontis n.o. o služby v oblasti regionálneho rozvoja a 
zamestnanosti s cieľom poskytovať služby znevýhodneným uchádzačom o 
zamestnanie. Poskytlo sa zamestnanie trom pracovníčkam z kategórie 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (z toho 2 pracovníčky s 
príspevkom Úradu práce). Rozbehli sa rôzne projekty, napr.: TechSoup 
Slovakia, uskutočnil sa prieskum v oblasti firemných nadácií, pripravili sa 
podklady pre projekt Vecné dary, realizovali sa štúdie Analýza rozvojovej 
pomoci krajín V4 krajinám juhovýchodnej Európy, v spolupráci s Nadáciou 
Pontis

Bratislava 53 325,00 Sk            



Krízové centrum a Detský domov 
Brána do života

Naša Bratislava 2009 Vyfarbime 
sa !

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 350,00 €                   

DSS pre deti, dospelých a zariadenie 
podporovaného bývania 
Gaudeamus

Naša Bratislava 2009 Natieranie 
stolov a stoličiek v tréningovom 
pracovisku

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 150,00 €                   

Krízové centrum Maják Nádeje Naša Bratislava 2009 Manuálne 
práce: maľovanie v interiéri / 
zábradlie, chodba/

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 80,00 €                     

OZ Jablonka Naša Bratislava 2009 Budovanie 
prírodnej jedlej školskej záhrady

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 150,00 €                   

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Bratislava Naša Bratislava 2009 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 100,00 €                   
Kaspian, OZ Naša Bratislava 2009 Petržalská 

hra s farbami.

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 200,00 €                   

Gerium - zariadenie pre seniorov Naša Bratislava 2009 Maľovanie 
izieb pre seniorov

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 100,00 €                   

Rodinné centrum Prešporkovo, OZ Naša Bratislava 2009 Jarná 
brigáda pre čistejšie materské 
centrum; maľovanie eko-tašiek; 
Revitalizácia dvorčeka 
materského centra

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 150,00 €                   

Združenie LUNA pri Základnej škole 
Jelenia č. 16

Naša Bratislava 2009 Budujeme 
počítačovú učebňu

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 100,00 €                   

Detský fond Slovenskej republiky 
(DF SR)

Naša Bratislava 2009 Maľovanie 
v MIXklube a v MIXáčiku

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 150,00 €                   

Depaul Slovensko, n.o. Naša Bratislava 2009 Výsadba 
zelene v záhradke, Maľovanie 
priestorov útulku

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 300,00 €                   

Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých Sibírska

Naša Bratislava 2009 Úprava 
areálu zariadenia – terénne 
práce, výsadba okrasnej zelene

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 160,00 €                   

OZ Ulita Naša Bratislava 2009 Deň pre 
Komunitné centrum Kopčany

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 110,00 €                   

Slovenská ornitologická 
spoločnosť/BirdLife Slovensko

Naša Bratislava 2009 Pomáhame 
vtákom

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 100,00 €                   



INEX Slovakia Naša Bratislava 2009 Poď sa hrať Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 150,00 €                   

Centrum MEMORY n.o. Naša Bratislava 2009 
Skrášľovanie prostredia 
maľovaním plotu a presadením 
kvetov

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 230,00 €                   

ZŠ s MŠ Hargašova, Bratislava Naša Bratislava 2009 Farebný 
svet detí

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 250,00 €                   

Základná škola Prokofievova     Naša Bratislava 2009 Naša škola Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 60,00 €                     

Nadácia Horský Park Naša Bratislava 2009 HORSKÝ 
PARK + AUTPARK + HORÁREŇ

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 400,00 €                   

Saleziáni don Bosca, Slovenská 
provincia - stredisko Mamateyova

Naša Bratislava 2009 Zelený plot - 
nový náter oplotenia

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 200,00 €                   

ZŠ sv. Uršule Naša Bratislava 2009 - sociálna 
pomoc

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 100,00 €                   

Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie, BROZ

Naša Bratislava 2009 Ochrana 
bratislavských lužných lesov 

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 360,00 €                   

Slovenský Červený kríž, Bratislava Naša Bratislava 2009 Maľovanie 
oplotenia a zabradlí na terasách, 
čistenie terás a rýn na objekte 
Domova sociálnych služieb 
Územného spolku SČK

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 200,00 €                   

Zoologická záhrada Bratislava Naša Bratislava 2009 Vyčistenie 
výbehu barasíng

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 200,00 €                   

Sloboda zvierat, OZ Naša Bratislava 2009 
Zveľaďovanie okolia útulku 

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 150,00 €                   

Dom sociálnych služieb – MOST, 
n.o.

Naša Bratislava 2009 Maľovanie 
a dekorácia chránenej kaviarne, 
školenie o príprave kávy.

Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 100,00 €                   

Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie, BROZ

Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 431,52 €                   

Centrum MEMORY n.o. Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 132,78 €                   
Detský domov Bratislava   Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 99,58 €                     
Detský domov Studienka    Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   



Detský Fond SR, Mixklub                Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 398,33 €                   
DSS pre deti, dospelých a zariadenie 
podporovaného bývania 
Gaudeamus

Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   

DSS pre deti, dospelých a zariadenie 
podporovaného bývania 
Gaudeamus

Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 132,78 €                   

Gerium - zariadenie pre seniorov Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 331,94 €                   
Hestia domov dochodcov    Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 49,79 €                     
INEX Slovakia Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 168,99 €                   
Kaspian, OZ Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 365,13 €                   
Krízové centrum a Detský domov 
Brána do života

Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 331,94 €                   

Mestské lesy v Bratislave         Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 199,16 €                   
Nadácia Horský Park Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 331,94 €                   
NROZP v SR Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 129,52 €                   
OZ Domov - Dúha Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   
Sloboda zvierat, OZ Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 99,58 €                     
OZ Domček Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 265,55 €                   
Rodinné centrum Prešporkovo, OZ Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 99,58 €                     
Slov.humanitná rada Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   
Slovenská ornitologická 
spoločnosť/BirdLife Slovensko

Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   

Slov.autoturist klub        Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   
Slovenský skauting Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 331,94 €                   
Združenie LUNA pri Základnej škole 
Jelenia č. 16

Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   

Zoologická záhrada Bratislava Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 265,55 €                   
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Bratislava Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   
Materské centrum Petržalka Naša Bratislava 2008 Naša Bratislava - dobrovoľnícky deň Bratislava 165,97 €                   
Domov dôchodcov, DSS pre 
dospelých a útulok, Organizačná 
jednotka  Útulok

Naša Žilina ´09 Kvety skrášlia 
naše zariadenie

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 245,26 €                   

Nadácia LÚČ v Žiline Naša Žilina ´09 Čarovná záhrada Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 150,00 €                   

Saleziáni Dona Bosca, Slovenská 
provincia

Naša Žilina ´09 Kam si sadnem? Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 300,00 €                   



DOMKA – združenie saleziánskej 
mládeže

Naša Žilina ´09 Verejné detské 
ihrisko 

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 572,00 €                   

OZ PAPAVERO Naša Žilina ´09 Priestor pre 
všetkých

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 100,00 €                   

Domov dôchodcov domov 
sociálnych služieb pre dospelých a 
útulok

Naša Žilina ´09 Maľovanie izieb a 
spoločenských miestností

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 164,57 €                   

Občianske združenie Materské 
centrum Nezábudka

Naša Žilina ´09 Úprava a 
maľovanie priestorov

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 300,00 €                   

Občianské združenie Chránené 
dielne Žilina

Naša Žilina ´09 Úprava okolia a 
interiéru špeciálnej základnej 
školy

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 350,00 €                   

Truc sphérique (kultúrne centrum 
Stanica)

Naša Žilina ´09 Rondel strechou 
pre nové divadlo (Stanica Žilina-
Záriečie 2)

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 540,00 €                   

ŠK Juventa Žilina Naša Žilina ´09 Úprava 
športového areálu

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 100,00 €                   

Združenie na záchranu Lietavského 
hradu

Naša Žilina ´09 Archeológia za 
pomoci dobrovoľníkov

Naša Žilina - dobrovoľnícky deň Žilina 596,33 €                   

Ostatné projekty v Nadácii Pontis
Organizácia Projekt Stručný popis projektu Región Eur
Nadácia Pontis Grant.program Hľadáme ďalší 

zmysel-technická podpora, 
školenia

Kurz pre začínajúcich podnikateľov - nepočujúcich. Témy – marketing, 
financie, dane,požiadavky hygieny, povinnosti živnostníka, predaj cez internet, 
prieskum trhu, príprava cenníka služieb, daňový systém, základy účtovníctva, 
nápady na reklamu. Ďalej info o chránenej dielni a chránenom pracovisku. 
Lektori kurzu sú odborníci na dané oblasti, kurz je tlmočený do znakovej reči 
pre nepočujúcich.

Bratislava 9 054,35 €                

Nadácia Pontis Naša Bratislava 2008 organizačné zabezpečenie Naša Bratislava 2008 Bratislava 979,45 €                   
Nadácia Pontis Naša Žilina 2009 organizačné zabezpečenie Naša Žilina 2009 Žilina 6 316,84 €                
Nadácia Pontis webportál Darca.sk kompletné vytvorenie portálu www.darca.sk, grafika, naprogramovanie, 

spustenie do prevádzky
SR 13 000,00 €              

Nadácia Pontis Webportál Dobrá Krajina.sk kompletné vytvorenie portálu www.dobrakrajina.sk, grafika, 
naprogramovanie, spustenie do prevádzky

SR 39 350,00 €              

Nadácia Pontis Via Bona 2008 Via Bona Slovakia - vzdelávanie verejnosti o zodpovednom podnikaní a 
firemnej filantropii, ocenenie za firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie 
za rok 2008

SR 16 597,00 €              

Nadácia Pontis Trhovisko neziskoviek 2008 Trhovisko neziskoviek 2008 - prezentácia činností 48 MVO na trhoviskách v 
Banskej Bystrici, Bratislave a na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne (ZSE)

SR 33 193,92 €              



Nadácia Pontis Dofinancovanie zakúpenia 
kancelárie Nadácie Pontis

Čiastočné dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti - kancelárie Nadácie Pontis. SR 11 582,51 €              

Nadácia Pontis Náklady na prípravu, správu a 
komunikáciu grantových kôl v 
roku 2008 a 2009

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.

SR 71 466,67 €              

SPOLU súčet 772 208,29 €    


