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Nadácia Pontis

Milí
priatelia,

nedávno som si vypočula zaujímavú TEDx prednášku od Angely Lee Duckworth. Opustila korporátny sektor, aby
mohla ísť učiť matematiku do štátnej školy a neskôr skončila v akademickom prostredí. Chcela zistiť, čo odlišuje ľudí, ktorí v živote uspejú od tých ostatných. Zistila, že to nie je ani IQ, ani bohatstvo. Bola to húževnatosť
a schopnosť zahryznúť sa do problému. A najmä vytrvalosť pri hľadaní najlepšieho riešenia.
Za odhodlanie nevzdať to so Slovenskom, či kúskom sveta, kde sme posledných 20 rokov pôsobili, patrí obrovská vďaka ľuďom z Nadácie Pontis; donorom, ktorí nám pomáhajú vytvárať dobrú krajinu; ale aj neziskovkám
a všetkým priateľom a partnerom, s ktorými spolupracujeme.
Pri pohľade späť na všetko, čo sme spoločne dokázali, sme videli množstvo vytrvalých, optimistických, hodnotových a inovatívnych ľudí z rôznych sektorov, ktorí sa spojili pre pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v boji
proti korupcii, inklúzii a vo vzdelávaní. Spolu sme stáli pri Via Bona Slovakia, Našom Meste, Pro Bono Maratóne,
Dobrej krajine, spolupracovali na krásnych projektoch komunity nepočujúcich, na Dobrej kaviarni na Pohode,
riešili sme bezdomovectvo alebo potrebu spájať watchdogy a ich podporovateľov vo Fonde pre transparentné
Slovensko, či pomáhali zraneným deťom a ich rodinám v Srdci pre deti. Videli sme aj tváre kenských dievčat
z vidieckej školy, ktoré vďaka spolupráci so slovenskou školou porazili svojím startupovým riešením aj elitné
triedy v Nairobi. Dnes sa s radosťou dívame na skvelé výsledky a čísla, ktoré naše snahy priniesli.
S pokorou a vďakou za všetko, čo sa podarilo, obraciame list. V novej etape nadácie nadväzujeme na tieto
výsledky, a kladieme si ciele, ktoré budú výzvou a pre ktoré sa oplatí nasadiť to najlepšie v nás. Za našu najdôležitejšiu prioritu sme si stanovili zmeniť budúcnosť vzdelávania na Slovensku. Chceme, aby odpovedalo na
výzvy 21. storočia, a tomu zodpovedali aj postoje, zručnosti a vedomosti nás a našich detí. Pre zmenu chceme
nadchnúť aspoň 15 000 edukátorov, čo je 20 % z našej cieľovej skupiny. Časť nášho úsilia zameriame aj na tému
transparentnosti a inklúzie. Ešte viac sa sústredíme na budovanie, spájanie a posilňovanie inovačného ekosystému a meranie dopadu. Bez Vás sa nám to však nepodarí. Preto ďakujeme, že sme na tejto ceste spolu…
Lenka Surotchak
Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
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V roku 2017
sme oslávili
20. výročie
Nadácie Pontis

Slovensko zažilo za uplynulých
20 rokov príbeh postupného
zlepšovania. Veľakrát, žiaľ, nie
vďaka zvoleným predstaviteľom,
ale napriek nim. V tých dobrých
častiach príbehu hrala dôležitú
úlohu občianska spoločnosť,
aktívni a štedrí jednotlivci,
mimovládne organizácie,
zodpovedné firmy i viacerí
predstavitelia verejnej správy,
ktorí berú svoju prácu ako
službu. My v Nadácii Pontis
týchto aktérov, ktorým záleží
na dobrej zmene, dlhodobo
prepájame a podporujeme.
A neprestávame hľadať ďalších,
ktorí chcú tiež prispieť k zmene
Slovenska na dobrú krajinu.

Silné spojenia pre pozitívne
zmeny
Už 20 rokov prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby
sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo
vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti
korupcii a chudobe.

Naše strategické témy
•
•
•
•

Zodpovedné podnikanie
Transparentnosť a boj proti korupcii
Podpora vzdelávania
Inklúzia
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Lenka Surotchak

Michal Kišša

Výkonná riaditeľka
Strategicky a exekutívne vedie našu
Nadáciu od roku 2002

Programový riaditeľ pre zodpovedné
podnikane
Vedie pilier zodpovedného podnikania
a je výkonným riaditeľom združenia
Business Leaders Forum.

Slavomíra Hvizdošová

Tatiana Žilková

Finančná riaditeľka
Finančne riadila našu Nadáciu od mája
2017.

Programová riaditeľka pre rozvojovú
spoluprácu v zahraničí.
Vedie tím demokratizácie a rozvojovej
spolupráce v zahraničí.

Anka Podlesná

Pavel Hrica

Programová riaditeľka pre
individuálnu filantropiu
Vedie pilier individuálnej filantropie.

Programový riaditeľ pre firemnú
filantropiu
Vedie pilier firemnej filantropie.

Monika Smolová

Gabika Zúbriková

Operačná riaditeľka
Monika má na starosti HR a vzdelávanie,
Open Book Management a vedie PR tím.
Okrem toho sa stará o internú komunikáciu, podujatia, interné procesy a pravidlá.

Finančná riaditeľka
Finančne viedla Nadáciu do mája 2017.

Tím Nadácie Pontis

Správna rada
Lucie Schweizer

Šimon Šicko

Partner v Ružička Csekes s.r.o.

Pixel Federation

Marcel Imrišek

Lukáš Bakoš

ProRate

Maxman Consultants

Dušan Oravský

Silvia Miháliková

konzultant

Slovenská akadémia vied

Dozorná rada
Vladimír Vaňo

Ľuboš Vančo

Sberbank

KPMG

Radoslav Derka
konzultant

Výročná správa 2017
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PR tím
Simona Fiabáne

Zuzana Schaleková

PR manažérka
Koordinuje PR stratégiu Nadácie, administruje
web a sociálne siete Nadácie. Komunikuje
s externým prostredím a buduje vzťahy
s médiami.

PR koordinátorka
Zastrešuje PR pre piliere firemnej filantropie,
individuálnej filantropie aj zodpovedného
podnikania.

Radoslav Kmec
PR asistent
Pomáha s prípravami mediálnych
monitoringov, spravuje web Nadácie
a spracúva rešerše, databázy a ďalšie
úlohy.
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Tím Nadácie Pontis

Finančné oddelenie
Martina Petrová

Zuzana Pakanová

Účtovníčka
Martina má na starosti účtovníctvo, mzdy
a dane v Nadácii Pontis.

Finančná asistentka
Má na starosti evidenciu, vystavovanie faktúr
a zodpovedá za úhrady.

Daniela Snyder

Lucia Ružičková

Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie chodu
kancelárie Nadácie.

Finančná koordinátorka
Má na starosti vedenie podvojného
účtovníctva a pomoc s prácami na ročnej
uzávierke.

Alena Vaľ ková

Adriana Petrová

Finančná manažérka
Má na starosti finančné plánovanie
a reporting pre programy oddelenia firemnej
filantropie a zahraničné projekty od inštitucionálnych donorov.

Finančná manažérka
Má na starosti finančný reporting pre projekty rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Výročná správa 2017
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Tím zodpovedného podnikania
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Ivana Vagaská

Tatiana Čaplová

Programová manažérka
Zodpovedá za komunikáciu aktivít tímu
zodpovedného podnikania, odborné výstupy
na CSR témy a programové vedenie Charty
diverzity.

Programová koordinátorka
Administruje združenie Business Leaders
Forum, organizuje CEE CSR Summit a poskytuje poradenstvo firmám pri príprave CSR
reportov či vypracovaní CSR stratégií.

Ivana Kompasová

Beata Fekiačová

Programová koordinátorka
Má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via
Bona Slovakia, administruje Chartu diverzity,
komunikuje so signatármi a zastrešuje
aktivity Charty.

Programová koordinátorka
Podieľa na príprave viacerých podujatí pilieru
zodpovedného podnikania, ako sú odborné
semináre, CEE CSR Summit, či galavečer
Via Bona Slovakia.

Radka Jurčáková

Marek Richter

Programová koordinátorka
Administruje činnosť združenia BLF a podieľa
sa na organizácii podujatí o zodpovednom
podnikaní. Od júla 2017 je na materskej
dovolenke.

Programový manažér
Má na starosti najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva Naše Mesto a jarnú a jesennú
zbierku šatstva vo firmách.

Barbora Pálešová

Martina Kolesárová

Programová manažérka
Má na starosti Pro Bono aktivity, vrátane
organizácie Pro Bono Maratónu a Pro Bono
Tréningov. Koordinuje tiež program Advokáti
Pro Bono.

Fundraisingová manažérka
Má na starosti rozvoj vzťahov s firmami
a nastavovanie fundraisingových procesov
a stratégií.

Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Tím firemnej filantropie
Norbert Maur

Tomáš Janeček

Programový manažér
Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý
pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy
na Slovensku.

Programový koordinátor
Má na starosti nadačné fondy Axa, Dell,
Unilever a Pixel Federation. Okrem toho
spolupracuje aj na projekte Generácia 3.0

Veronika Gilanová

Olga Shaw

Programová koordinátorka
Spravuje nadačné fondy Lenovo, PwC,
Honeywel, Mobis a pomáha aj pri aktivitách
Fondu pre transparentné Slovensko a nadačného fondu Accenture.

Pogramová koordinátorka
Pomáha s organizáciou podujatia
Cena Generácia 3.0.

Katarína Teglassyová

Ondrej Gallo

Programová koordinátorka
Venuje sa nadačným fondom Bekaert,
Embraco, Strabag a Adient a spolupracuje na
projekte Generácia 3.0.

Programový manažér
Koordinuje Nadačný fond Slovenských
elektrární a Fond pre transparentné
Slovensko, darcovský program Philip Morris.

Radana Deščíková

Juraj Récky

Programová koordinátorka
Koordinuje nadačne fondy Lidl, Johnson
Controls, Nadáciu Tesco a Fond pre transparentné Slovensko.

Programový manažér
Koordinuje Nadačný fond Telekom, ale
aj nadačné fondy Lear, Dell, Mobis a PSA
Slovakia.

Dominika Horňáková

Natália Petrová

Programová koordinátorka
Koordinuje nadačné fondy dm drogerie
markt, AXA, Strabag, Slovenské elektrárne
a Telekom.

Programová asistentka
Má starosti administratívu Nadačného fondu
Telekom pri Nadácii Pontis a venuje sa
kontrole záverečných správ a komunikuje
s podporenými organizáciami.

Daniela Kellerová

Alžbeta Hamráková

Programová koordinátorka
Zastrešuje nadačné fondy Johnson Controls,
Slovenské elektrárne, Mercedes, Philip
Morris, a PLSP Kooperativa a pomáha so
šírením myšlienky Fondu pre transparentné
Slovensko do krajín V4.

Programová asistentka
Komunikuje s podporenými organizáciami,
monitoruje plnenie projektov.
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Tím individuálnej filantropie
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Judita Majerová

Katarína Turčanová

Programová koordinátorka
Je súčasťou tímu Srdca pre deti, kde má na
starosti finančné záležitosti, grantové výzvy,
reportovanie darov a prípravu zmlúv.

Programová manažérka
Vedie program Srdce pre deti.

Alexandra Kopáčová

Veronika Kočišová

Programová koordinátorka
Je súčasťou tímu Srdca pre deti, kde má na
starosti komunikáciu s rodinami a prípravu
zmlúv.

Programová koordinátorka
Pracuje v tíme Srdce pre deti, kde má na
starosti spracovanie žiadostí a potrebných
dokladov od rodín.

Marek Chalány

Jana Desiatniková

Programový koordinátor
Je súčasťou tímu Dobrej krajiny. Má na starosti online kampane a technickú koordináciu
portálu.

Programová manažérka
Pomáhala rozvíjať program Dobrá Krajina
a zastrešuje podujatie Giving Tuesday.

Monika Brošková

Katarína Šujanová

Programová koordinátorka
Pomáha s aktivitami Dobrej Krajiny s organizovaním kampane Giving Tuesday.

Programová koordinátorka
Na čiastočný úväzok pomáha s rozvojom
individuálnej filantropie a meraním dopadu.

Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Tím rozvojovej spolupráce v zahraničí
Jakub Šimek

Ivana Uličná

Programový manažér
Venuje sa podpore sociálnych inovácií
a vzdelávaniu. Mal na starosti projekt
v Keni.

Programová koordinátorka
Má na starosti projekty globálneho
vzdelávania a projekt v Keni.

Maryia Hushcha
Programová koordinátorka
Má na starosti projekty podpory občianskej
spoločnosti vo východnej Európe.
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Aj v roku 2017 sme spoločne vyrazili na náš teambuliding, ktorý už tradične zahŕňa aj trošku manuálneho dobrovoľníčenia.

Michaela Dutková
Eva Trnovcová
Erika Stahoňová

Naši
dobrovoľníci

Miriama Lešková
Miriam Vinceková
Frederika Laššáková
Ivana Sebelédyová
Lucia Vyhnáliková
Bibiána Bakačová
Milada Fojtíková
Ágnes Berecz
Veronika Hrošová
Jana Zemková
Katarína Peterová
Jana Bernaťáková
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Pomáhali sme na Kalvárii v Banskej Štiavnici.

Kateřina Ronovská

Daniela Kellerová

Darina Tarcsiová

Kristina Szajkóová

Michaela Majorová

Andrej Giganič

Lenka Hybšová

Karel Doleček

Lucia Kováčová

Dominika Čajková

Alena Vaľková

Nina Gombarčeková

Gabriela Zúbriková

Ondrej Malota

Lucia Vyhnáliková

Anna Mravcová

Jozefína Rečičárová

Milada Fojtíková

Johana Palúchová

Oto Nováček

Bibiána Bakačiová

Iveta Lazorová

Peter Fedor

Michaela Dutková

Jozef Beňuška

Ivan Mako

Jana Zemková

Dušan Plichta

Martin Vavrinčík

Natália Tomeková

Dominik Dubec

František Turták

Veronika Šaradínová

Adriana Vavreková

Jarmila Holubová

Zlatica Maarová

Kristína Zrnčíková

Klára Orgovánová

Mária Košútová

Ján Rusko

Miroslava Robinson

Katarína Baráthová

Andrea Hagovská
Výročná správa 2017
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Zodpovedné
podnikanie

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2016

Via Bona
Slovakia za
rok 2016

Po sedemnástykrát sme udelili
ocenenie Via Bona Slovakia
za zodpovedné podnikanie
a firemnú filantropiu na
Slovensku.
O ocenenie sa uchádzalo spolu 71 malých, stredných a veľkých firiem. V kategórii Zodpovedná veľká firma sme prijali
10 nominácii, čo je v tejto kategórii najviac v doterajšej histórii. Ocenenia sme udeľovali v 6 kategóriách a rozdali sme
aj dve špeciálne ceny: Cenu verejnosti, o ktorej rozhodli
čitatelia denníka SME a Cenu za sociálne inovácie. Tú sme
odovzdávali prvýkrát a bola určená projektom s potenciá-
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lom zmeniť prístup k riešeniu dlhodobého spoločenského
problému.
Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania
vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu,
štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných
prezentácií v dvoch kolách. Výsledky sme vyhlásili v apríli
počas slávnostného galavečera v bratislavskej Starej tržnici,
ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska.
Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2016
Kategória Zodpovedná veľká firma
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Spoločnosť sa dlhodobo usiluje byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom. Už viac ako desať rokov vo
firme funguje jedinečný koncept poradenských miest, tzv.
Harmony miestností, ktoré sú umiestnené priamo vo výrobných priestoroch. Zamestnanci sa tak aktívne podieľajú na
zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku.
Spoločnosť sa zameriava na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu. Taktiež dlhodobo podporuje
región, v ktorom pôsobí.

Zodpovedné podnikanie
Firmy vo finále: dm drogerie markt, Kia Motors Slovakia,
Slovenská sporiteľňa
Kategória Zodpovedná malá/stredná firma
Ošetrovateľské centrum, s.r.o.
Za ich zodpovedným prístupom k podnikaniu stojí hlboké
presvedčenie, že seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Ošetrovateľské centrum posúva legislatívou určené
hranice a stará sa o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí.
Snaží sa tiež iniciovať národný projekt pre podporu a rozvoj kvality v dlhodobej starostlivosti a vďaka spokojným
sestrám vniesť viac svetla do zariadení sociálnych služieb.
Firma roky rozvíja Stratégiu k trvalej spokojnosti zamestnanca a príjemnému pracovisku.
Firmy vo finále: LEDeco solution, Ošetrovateľské centrum,
Visibility
Ošetrovateľské centrum uspelo aj v hlasovaní čitateľov
denníka SME a získalo tak Cenu verejnosti.

Kategória Férový hráč na trhu
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Zodpovedný a férový prístup k dodávateľom i zákazníkom,
ale aj dlhodobá podpora malých lokálnych dodávateľov –
týmto sa vyznačuje spoločnosť METRO. Cieľovou skupinou
veľkoobchodu s potravinami sú podnikatelia v maloobchode a v gastronomických službách. V rámci korporátnej
vízie „Pomáhame podnikateľom rásť“ preto v spoločnosti
založili tradíciu oslavy všetkých drobných podnikateľov,
nielen svojich zákazníkov.
Firmy vo finále: Metro Cash&Carry SR, VO SK, ZOOT SK
Kategória Zelená firma
2brothers s.r.o.
S projektom Zelený bicykel sa rozhodli znižovať ekologický
dopad motorizovaných dopravných prostriedkov. Ide o systém zdieľaných bicyklov, ktorý má 2 princípy – vytvárať
zdravé návyky u ľudí a znižovať v meste premávku. Pilotný
projekt bol spustený v Prievidzi, za ktorý mesto získalo
ocenenie „Efektívne trvalé opatrenia“. Jedným z cieľov pro-

Víťazi Via Bona Slovakia
za rok 2016 podľa krajov
Bratislavský: (4)
Jem iné SK,
IKEA Bratislava,
METRO Cash & Carry SR,
NOSENE

Žilinský: (1)
Kia Motors Slovakia

Prešovský: (1)
Ošetrovateľské
centrum
Nitriansky: (1)
2brothers
Výročná správa 2017
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Za Ošetrovateľské centrum si cenu prevzali Zuzana Fabianová, Alena Mochnáčová a Gabriela Hrisenková.

jektu je aj aktívne komunikovať s mestami a spolu s nimi
hľadať možnosti ekologickej prepravy na krátke trasy.
Firmy vo finále: 2brothers, Adoptuj úľ, BRAIN: IT
Kategória Dobrý partner komunity
NOSENE, s.r.o.
NOSENE reaguje na niekoľko spoločenských problémov.
Prvým z nich je aktuálny trend „fastfashion“. Okrem predaja použitého oblečenia upravujú menej vhodné kúsky
oblečenia do úplne nových výrobkov. Zákazník tak získa
nielen pekný a unikátny kúsok oblečenia, ale uvažuje
ekologicky a nezaťažuje životné prostredie. Navyše svojím
nákupom pomáha týraným ženám, pretože 15 % z ceny
každého predaného výrobku putuje občianskemu združeniu
My Mamy v Prešove.

Kategória Skvelý zamestnávateľ
IKEA Bratislava, s.r.o.
V apríli 2016 zorganizovala IKEA podujatie zamerané
na podporu osobnostného rozvoja a individuálneho
talentu zamestnancov. Na 26 interaktívnych prednáškach

Čestné uznanie: V tejto kategórii sme udelili aj čestné uznanie Squire Patton Boggs s.r.o. a bnt attorneys-at-law, s.r.o.
za dosiahnutie systémovej zmeny v procese oddlženia
a osobného konkurzu.
Firmy vo finále: Dôvera, NOSENE, Squire Patton Boggs a bnt
attonerys-at-law
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Galavečera v bratislavskej Starej tržnici sa zúčastnil
aj slovenský prezident Andrej Kiska.

Zodpovedné podnikanie

Členovia hodnotiacich
komisií Via Bona
Slovakia 2016
Zodpovedná veľká firma:
Alena Kanabová, Lukáš Bakoš, Peter Balík, Lukáš Diko,
Hana Šimková, Miroslav Kollár, Lucia Marková
Zodpovedná malá/stredná firma:
Katarína Matulníková, Daniel Mušec, Ján Lunter,
Milica Danková, Radovan Pala, Eugen Mladosievič,
Andrea Ferancová, Gabriela Dubcová,
Marcela Šimková
Férový hráč na trhu:
Miriam Kejzlarová, Petronela Ševčíková,
Ľudovít Tatár, Iveta Pačutová, Zuzana Bartošovičová,
Janette Maziniová-Motlová, Marián Leško

Zelená firma:
Zsolt Bindics, Radoslav Košík, Erika Farenzenová,
Peter Badík, Martina Kubániová, Ivana Maleš,
Monika Bandúrová, Šimon Krošlák,
Dobrý partner komunity:
Erika Turček Pfundtnerová, Petra Lipnická, Ján Pallo,
Michal Hrčka, Andrea Danihelová, Martin Vavrinčík,
Lucia Šicková
Skvelý zamestnávateľ:
Martin Bajaník, Lívia Matulová Osvaldová,
Vladimíra Bukerová, Miriam Letovanec,
Vladimíra Ledecká, Andrej Findor, MIvana Molnárová,
Tomáš Hasala
Cena za sociálne inovácie: Zuzana Polačková,
Roman Záhorec, Ivan Debnár, Barbora Orlíková,
Danica Balážová

a workshopoch sa mohli zamestnanci dozvedieť viac o sebe,
ako aj o možnostiach rastu, ktoré im IKEA ponúka na Slovensku i vo svete. Na podujatie nadviazal externý Týždeň
talentov, kde sa mohli prihlásiť ľudia, ktorí majú záujem
v spoločnosti pracovať.
Čestné uznanie: V tejto kategórii sme udelili aj čestné
uznanie spoločnosti Soitron, s.r.o. za projekt internej konferencie s názvom SoitronX.
Firmy vo finále: IKEA Bratislava, Soitron
Cena za sociálne inovácie
Jem iné SK, s.r.o.
Cieľom projektu Revolúcia v stravovaní je zmeniť povedomie o dôležitosti správneho a pravidelného stravovania.
Najdôležitejšou skupinou, ktorej sa Jem iné denne venuje,
sú deti. Vlastnia prevádzku „prvej súkromnej školskej
jedálne“ a tiež Školu varenia, kde deti nielen vzdelávajú,
ale im aj stravu pripravujú. Zlepšenie kultúry stravovania sa
snažia dosiahnuť plošne na všetkých slovenských školách,
nielen súkromných, ale aj štátnych.

Cenu za sociálne inovácie si prevzala Jana Lacová z Jem iné.

Firmy vo finále: Jem iné SK, NOSENE, Slovenská sporiteľňa
Výročná správa 2017
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Prví signatári Charty diverzity Slovensko.

Business
Leaders
Forum

zostavili pre firmy praktické odporúčania. Venovali sme
sa témam, ako aktívne starnutie, podpora zamestnávania
Rómov, ženy v biznise či LGBTI.

Členovia BLF
Charta diverzity Slovensko
Slovensko je osemnástou krajinou Európskej únie, v ktorej
môžu zamestnávatelia pristupovať k Charte diverzity. Jej
administrátorom na Slovensku sa stalo združenie Business
Leaders Forum. Firmy podpisom charty deklarujú, že vytvoria rôznorodé pracovné prostredie a dobrovoľne sa zaviažu
k podpore myšlienok rovnosti, rešpektu a inklúzie.
V máji 2017 ju pri jej spustení podpísalo prvých 16 subjektov pôsobiacich na Slovensku, medzi nimi ako firmy,
tak aj neziskové organizácie. Druhá vlna signatárov prišla
v decembri, kedy sa k Charte pridalo ďalších 13 subjektov,
pričom jedným z nich bol aj štátny orgán – Ministerstvo
spravodlivosti SR. Organizovali sme aj odborné podujatia
na témy rôznorodosti a inklúzie, na ktoré sme následne
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Členovia BLF sa aj v roku 2017 pravidelne stretávali na štvrťročných stretnutiach. Na prvom stretnutí vo februári v Bratislave sa združenie rozšírilo o 3 nových členov: ESET, Hewlett
Packard Enterprise a Lidl Slovenská republika. Týmto prírastkom bolo v BLF 39 členov s takmer 90 000 zamestnancami.
V júni vycestovali členovia na stretnutie do Mochoviec
na pozvanie spoločnosti Slovenské elektrárne. Súčasťou
stretnutia bola i prehliadka jadrovej elektrárne a interaktívneho informačného centra Energoland. Na septembrovom
networkingovom stretnutí navštívili členovia BLF závody
Kia Motors Slovakia v Žiline. V decembri zakončili členovia
rok opäť v Bratislave, kde si zhrnuli svoje doterajšie aktivity
a prediskutovali plány na rok 2018. Okrem toho na konci
februára hostil Peter Škodný, prezident BLF, výročné CEOs
stretnutie v priestoroch firmy Accenture v Bratislave. Hlavnou témou diskusie stretnutia bola budúcnosť vzdelávania
na Slovensku.

Zodpovedné podnikanie

Chartu za spoločnosť Accenture podpísala Alena Kanabová.

Kto podpísal
Chartu diverzity
v roku 2017

Vzdelávame
vysokoškolákov

AT&T Global Network
Services Slovakia

Pricewaterhouse
Coopers Slovensko

Hewlett-Packard
Enterprise

DELL

Skanska SK

IKEA

Heineken Slovensko

Swiss Re

L´Oreal

Henkel Slovensko

T-Systems Slovakia

Microsoft

IBM Slovensko

Matador Holding

ING Bank

AmCham Slovakia
(Business Service
Center Forum)

Ministerstvo
spravodlivosti SR

Lenovo (Slovakia)
Novartis Slovakia
Philip Morris Slovakia
Pivovary Topvar

Nadácia Pontis
Diversity Pro
Accenture
Adient

Sanofi
SAPIE
Slovak Telekom
VSE Holding
Zentiva

V roku 2017 sme s pomocou členov BLF zorganizovali
37 prednášok o zodpovednom podnikaní pre viac než
130 vysokoškolákov v Bratislave aj v Košiciach. O svojich skúsenostiach v tejto
téme rozprávali predstavitelia členských firiem, čím
ponúkli študentom možnosť
nahliadnuť priamo do praxe.
Dlhodobo tak dostávame
zodpovedné podnikanie na
akademickú pôdu, ktorá
vychováva budúcich manažérov vo firmách.

DXC Technology

Výročná správa 2017
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Členovia BLF na jednom z pravidelných štvrťročných stretnutí.

Podujatia BLF
Spolu s partnermi sme v roku 2017 zorganizovali 5 odborných podujatí. Prvé z nich sa týkalo témy firemného dobrovoľníctva. O výhodách, ktoré dobrovoľníctvo firme prináša
sa s vyše 100 manažérmi ľudských zdrojov, komunikácie
a CSR podelili aj členovia BLF Skanska SK a dm drogerie
markt. Druhého podujatia, ktoré sme organizovali na
tému Ženy v biznise, sa zúčastnilo približne 80 účastníkov.
V októbri sme organizovali seminár na tému Ako efektívne
manažovať vekovú diverzitu, na ktorom sme prezentovali
aj príklady dobrej praxe členov BLF. Okrem toho sme organizovali ešte dve podujatia na témy: Zamestnávanie marginalizovaných Rómov a Podpora LGBT inklúzie. Okrem toho
sme vydali tiež 4 praktické odporúčania pre firmy, ktoré sú
zdarma k dispozícii na stránke www.blf.sk na témy: Ženy
v biznise, Zamestnávanie marginalizovaných Rómov, Zdravé
kancelárie a Ako začať s firemným dobrovoľníctvom.

Časopis Zodpovedné podnikanie
V roku 2017 sme vydali 5 čísel časopisu Zodpovedné
podnikanie (predtým BLF newsletter) v náklade v zhruba
640 ks/mesiac (print) a 970 ks/mesiac (e-verzia). Každé
číslo dvojmesačníka bolo vždy venované jednej nosnej
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inšpiratívnej téme, pričom bolo zakaždým obohatené
o zaujímavý rozhovor s expertom z praxe.
•
•
•
•

Január 2017 – Zamestnávanie marginalizovaných Rómov
Apríl 2017 – CSR príklady z domova i zo zahraničia
Jún 2017 – Firemné dobrovoľníctvo
September 2017 – Ženy v biznise

Prieskum o CSR
V októbri 2017 sme v spolupráci s Agentúrou FOCUS realizovali reprezentatívny kvantitatívny prieskum Zodpovedné
podnikanie firiem. Vyplynulo z neho, že obyvatelia Slovenska vedia, čo to je zodpovedné podnikanie a dokážu
aj identifikovať zodpovedné firmy. Až 92 % respondentov
uviedlo, že by firmy pri tvorbe zisku mali mať aj ciele
v oblasti CSR.

Podujatia, ktorých sme sa zúčastnili
V priebehu roka sme sa s BLF zúčastnili 14 odborných
konferencií a iných podujatí, na ktorých sme reprezentovali
združenie a jeho aktivity. V rámci projektu Hi4CSR s partnermi zo 7 krajín sme absolvovali 4 vzdelávacie aktivity
o harmonizácii a implentácii smerníc EÚ v oblasti CSR.

Zodpovedné podnikanie

Členovia BLF navštívili závody Kia Motors Slovakia v Žiline.

Členské firmy BLF v roku 2017:
Accenture, a.s.

Johnson Controls Bratislava, s.r.o.

Tesco Stores SR, a.s.

Adient Slovakia, s.r.o.

Kaufland Slovenská republika,
v.o.s.

Tchibo Praha, spol. s r.o.

Bayer, spol. s.r.o.
Citibank Europe plc
CRH (Slovensko), a.s.
Danone Nutricia – Nutricia, s.r.o.
Deloitte
dm drogerie markt, s.r.o.
DXC Technology
Embraco Slovakia, s.r.o.
ESET, spol. s.r.o.
GSK Slovakia, s.r.o.

Kia Motors Slovakia, s.r.o.

TNT Express Worldwide,
spol. s r.o.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

T-Systems Slovakia, s.r.o.

Novartis Slovakia, s.r.o.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Orange Slovensko, a.s.

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Pfizer Luxembourg SARL, a.s.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Philip Morris Slovakia, s.r.o.

VÚB, a.s.

Pivovary Topvar, a.s.

Východoslovenská energetika
Holding, a.s.

Skanska SK, a.s.
Slovak Telekom, a.s.

Heineken Slovensko, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

Hewlett Packard Enterprise
Slovakia, s.r.o.

Tatra banka, a.s.

WHIRPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.
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Hlavným rečníkom summitu bol Lord Dr. Michael Hastings z KPMG International.

CEE CSR
Summit

Najväčšie a najstaršie
podujatie o zodpovednom
podnikaní v strednej
a východnej Európe.
V roku 2017 prišlo na 14. ročník CEE CSR Summitu viac
než 280 expertov na CSR, udržateľnosť, životné prostredie,
komunikáciu či ľudské zdroje z domova i zo zahraničia. Spoločne sa pozreli na súčasné témy zamerané na 17 cieľov
udržateľného rozvoja.
Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si rečníkov
s rôznymi témami. Dozvedeli sa, prečo je diverzita kľúčom
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k úspechu vo firme, či v čom spočíva plán tabakovej spoločnosti skoncovať s predajom cigariet. Ďalšími témami boli
Ciele udržateľného rozvoja (SDGs), vnímanie zodpovedného
podnikania slovenskou verejnosťou či výhody darcovstva vo
firmách.
Hlavným rečníkom bol Lord Dr. Michael Hastings of
S carisbrick, CBE, ktorý je riaditeľom pre korporátne občianstvo v spoločnosti KPMG International. Na summite hovoril
o SDGs, výzvach a príležitostiach v biznise, ktoré pre nás
predstavujú. Okrem neho vystúpili aj Karina Govindji
(Vodafone), Michal Kišša (Nadácia Pontis, BLF), Aaron
Sherinian (AKDN, #GivingTuesday) a Miguel Coleta (Philip
Morris International).
V rovnakom duchu, ako celý summit, sa niesli aj diskusné
stoly. Pri 14 stoloch sa diskutovalo o témach súvisiacich
s SDG a ich premietnutí do prístupov v biznise. Pod
dohľadmi odborníkov sa diskutujúci pozreli na témy ako
vzdelávanie pre budúcnosť, programy ústretové k rodine
a ich prínos pre firmy, či ako sa dostať bližšie k zákazníkovi
prostredníctvom inovácií. Svoju expertízu pri diskusiách
ponúkli zástupcovia firiem ako Accenture, Vodafone či
Volkswagen Slovakia.

Zodpovedné podnikanie

Už tradičnou súčasťou summitu boli aj diskusné stoly a a trhovisko.

Hlavné témy CEE CSR Summitu
•
•
•
•

17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
Diverzita na pracovisku
Inovácie
Nová sila filantropie (Giving Tuesday)

Trhovisko Sustainable SOLUTIONS HUB
Súčasťou CEE CSR Summitu bolo aj trhovisko zodpovedných
firiem Sustainable SOLUTIONS HUB, na ktorom sa o svoje
rady a tipy ako žiť zdravšie, férovejšie a ekologickejšie
podelilo s účastníkmi 27 prezentujúcich.
• Accenture – Vzdelávanie pre budúcnosť
• Adoptuj úľ – Pomôž prírode, zachráň včelu
• AJ Ty v IT – Podpora žien v IT
• ArtHa Production x Primat – Slowfashion x aktivizmus
• ASANTE (Ecoterra) – Čapovaná eko-drogéria a kozmetika
• Business Leaders Forum – Na zodpovednej ceste
• CURADEN SLOVAKIA – CURAPROX goes green
• DobraKrajina.sk – Dobrý obchod
• Dobrožrúti – Pekáreň bez odpadu
• Ecocapsule – Energeticky sebestačný mikrodom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flaška – Pitie vody ako zdravý zvyk
Green Bin – Sprievodca triedením odpadu
Green Plantation – Výberová káva
Heineken Slovensko – Zodpovedná konzumácia alkoholu
IKEA Bratislava – Druhý život nábytku
JRK Waste Management – E-shop pre menej odpadu
Lab powered by Nadácia Orange – Miesto, kde
myšlienky dostávajú tvar
NOSENE – Oblečenie s dobrým pocitom
PURE JUNK DESIGN – Dizajnový nábytok z odpadu
Simply Vegan – Pre lepší svet
Slovak Business Agency – Podpora podnikania na
Slovensku
Slovenské elektrárne – Pomáhame chrániť to
najcennejšie
Solved – The Cleantech Company – Dizajn udržateľných
riešení
Svet bedničiek – Záchrana krivej zeleniny
Vinárstvo Michal Bažalik – Ekologické víno
Veolia – Podpora biodiverzity
WakiVaky – Recyklovaná móda so štýlom
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Fórum
o firemnej
filantropii

Prvých sedem firemných nadácií a nadačných fondov s certifikátom
Transparentná firemná nadácia/nadačný fond.

do akých oblastí firmy najviac investujú svoje filantropické
peniaze. Vysvetlenie a sociologický kontext mapy podal
sociológ Martin Bútora.

Privítali sme zahraničných rečníkov

Hlavnou témou 9. ročníka
Fóra o firemnej filantropii
bolo meranie dopadu
filantropických aktivít.
Takmer stovka účastníkov sa 18. mája zamýšľala, ako robiť
filantropiu efektívne a s čo najväčším dopadom. Podujatie
otvoril Norbert Maur, programový manažér Nadácie Pontis.
Predstavil výsledky veľkého prieskumu filantropických
investícií. Ide o prvú komplexnú mapu filantropických aktivít na Slovensku, ktorú pripravila Nadácia Pontis metódou
skúmania výročných správ, CSR reportov či osobného dopytovania v 47 firmách na Slovensku. Cieľom bolo zmapovať,

34

Nadácia Pontis

O investovaní so sociálnym dopadom hovoril Björn Strüwer,
zakladateľ a CEO spoločnosti Roots of Impact. Na fóre
vystúpila aj Elena Calistru, zakladateľka mimovládnej organizácie Funky Citizens v Rumunsku, ktorá sa venuje boju
proti korupcii. V poobednom programe sa predstavili rečníci
s praktickými workshopmi či zamestnanci viacerých firiem,
ktorí hovorili o príkladoch najlepšej praxe a zdieľali svoje
skúsenosti. O tom, ako konkrétne merať dopad porozprávala Olalla Linares Segade z Impact Measurement & Corporate Programmes, SEIF. V paralelnej prednáške jej kontroval
Pavel Hrica z Nadácie Pontis, ktorý radil predstaviteľom
firiem, ako efektívne nastaviť darcovskú stratégiu, aby bol
dosiahnutý želaný dopad.
Vystúpili aj Katarína Hutyrová z Nosene, ktorá hovorila
o filantropickej stratégii tohto startupu. Pri nákupe zákazníci

Zodpovedné podnikanie

Fóra sa zúčastnilo takmer 100 hostí.

na štítku vidia presnú sumu z ceny oblečenia, ktorá ide na
pomoc týraným ženám. Martin Bača z Accenture rozprával
o tom, ako ovplyvnili tisícky žiakov po celom Slovensku tým,
že poskytli učiteľom informatiky kurz, na ktorom zistili, ako
vyučovať informatiku kreatívne. O tom, ako sa dá vďaka pro
bono spolupráci dosiahnuť systémová zmena, porozprávala
Silvia Belovičová z advokátskej kancelárie Squire Patton
Boggs a Martin Provazník z bnt attorneys-at-law.

Certifikáty pre „sedem statočných“
V rámci Fóra o firemnej filantropii prebehlo aj udelenie
certifikátov Transparentná firemná nadácia/nadačný fond.
Prvých sedem firemných nadácií a nadačných fondov sa
ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný
fond zaradilo medzi lídrov v transparentnosti v 3. sektore.
Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG
na Slovensku. Certifikáty získali: Nadácia Orange, Nadácia
Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia
VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni a Nadačný fond
Telekom.

Hlavnými rečníkmi fóra boli Björn Strüwer a Elena Calistru.
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12 firiem pomáhalo počas Pro Bono Maratónu 10 mimovládnym organizáciám.

Pro Bono
Aktivity

Aktivity expertného dobrovoľníctva
Tréningy Pro Bono
V roku 2017 sme chceli koncept bezplatných tréningov
pre mimovládne organizácie posunúť na vyššiu úroveň.
V porovnaní s predošlým rokom, kedy sme počas jedného
dňa zorganizovali 14 tréningov pre vyše 250 ľudí z viac ako
200 mimovládok, v roku 2017 sme sa rozhodli organizovať
pravidelné školenia raz do mesiaca. Tréningy Pro Bono reagovali na potrebu konkrétnych organizácií, ktoré sa školenia
zúčastnili a organizovali sme ich koncom každého mesiaca.
Zvýšili sme tým účasť mimovládok z regiónov a zároveň
zabezpečili spätnú väzbu pre školiteľov po každom tréningu.
Celkovo sa podarilo zorganizovať 13 tréningov, ktorých sa
zúčastnilo 220 účastníkov zo 190 organizácií.
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V roku 2017 sme zorganizovali tieto
Tréningy Pro Bono
Január
Zastupovanie detí s duševným postihnutím
Vyznáte sa v exekúciách?
Naučte sa, ako úspešne realizovať projekt od
Február
začiatku až po koniec
Marec
Viete efektívne komunikovať na sociálnych
médiách?
Ako robiť dobré PR a v čom spočíva úspešný
online marketing?
Apríl
Reforma v oblasti ochrany osobných údajov –
aké povinnosti vyplývajú z novej úpravy nariadenia?
Čo v praxi znamená zmena podmienok osobného bankrotu?
Máj
Nemáte obchodného ducha? Príďte si zlepšiť
svoje zručnosti
Jún
Komunikácia je základ! Posuňte svoje vystupovanie na ďalší level
September Právne aspekty vedenia neziskovej organizácie
Október
Ako správne komunikovať prostredníctvom
hromadného emailu
December Ako využiť médiá vo svoj prospech a presvedčivo odprezentovať vaše nápady?

Zodpovedné podnikanie

Pro Bono Maratón sa konal v júni už štvrtýkrát.

Pro Bono Maratón
Štvrtý ročník Pro Bono Maratónu
s podtitulom „Preteky systémových
zmien“ sa už tradične konal v júni.
Celkovo 12 firiem pomáhalo počas
jedného dňa riešiť otázky celospoločenského významu v spolupráci s 10
mimovládnymi organizáciami. Po prvý
raz sa zapojila aj verejná inštitúcia –
Inštitút finančnej politiky, architektonické štúdio a tiež lobingová agentúra.
Vytvorili sme dokonca zmiešaný
tím, v ktorom 3 firmy spolupracovali
pri vytváraní advokačnej kampane.
Podarilo sa nám v rámci Nadácie
Pontis spojiť sily a pre víťazov Ceny
Generácie 3.0 – OZ SOVA – sme našli
expertné tímy, ktoré pomáhali s identifikovanými problémami. Keďže sme
sa zamerali na systémové problémy,
dokázali sme v mnohých prípadoch
spolupráce predĺžiť z jedného dňa na
niekoľko mesiacov.

Zapojené firmy
(expertné tímy):

Zapojené
mimovládky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Bilingválne gymnázium
C.S. Lewisa
• Globsec
• ETP Slovakia
• SCISC
• Veganbird
• Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť
• Odyseus
• SOVA
• Eduma
• Nadácia Pontis

ESET
Fipra
bnt attorneys-at-law,
Inštitút finančnej politiky
PRime time
This Is Locco
SCR Interactive
Diorama
Visibility
TRIAD Advertising
Istropolitana Ogilvy
Dream Architecture Reality
Ixworx
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Pro Bono Akčné Fórum

Advokáti Pro Bono

Mnohé väčšie podniky na Slovensku preukázateľne zápasia
s nedostatkom pracovnej sily, pričom približne 100 000
Rómov v produktívnom veku nemá prácu. Ich zapojenie do
chodu firmy je však často náročné a firmy majú pred týmto
procesom veľký rešpekt. Pro bono akčné fórum stavalo na
poznatkoch zo stretnutia v roku 2016, na ktorom zástupcovia všetkých sektorov otvorene diskutovali o hlavných
bariérach a potrebách firiem v súvislosti so zamestnávaním
marginalizovaných rómskych komunít.

Program Advokáti Pro Bono využíva rôzne spôsoby, ktoré
spájajú právnikov s mimovládnymi organizáciami, ktoré
potrebujú právnu pomoc. V roku 2017 sa advokáti z 11
advokátskych kancelárií zúčastnili celkovo 25 možností
poskytovania odborného know-how mimovládnym organizáciám.

V roku 2017 sa Nadácia Pontis rozhodla pretaviť teóriu do
praxe a poskytnúť šiestim slovenským firmám konkrétne
kroky na zlepšenie alebo nastavenie politiky zamestnávania tejto skupiny obyvateľov. Na podujatí sa stretli experti
z mimovládneho a verejného sektora a spoločne vytvorili
súbor krokov resp. akčný plán pre firmy dm drogerie markt,
Embraco Slovakia, GGP Slovakia, Lear Corporation Seating
Slovakia, Tesco Stores SR a Trim Leader. Plány boli zostavené na mieru, na základe vopred identifikovaných potrieb
a problémov firiem. Konkrétne riešenia sme spracovali do
18 stranových praktických odporúčaní pre firmy.

Zúčastnené advokátske kancelárie:
• Schönherr
• Dell
• advokáti spoločnosti Bnt
• Kinstellar
• Squire Patton Boggs
• White & Case
• Marton & Partner
• Accace Legal
• Metlife
• Mgr. Eva Braxatorisová
• Mgr. Gabriela Hornáčková.

Advokáti v roku 2017 vyriešili celkovo
25 prípadov v týchto oblastiach
• Ľudské práva (LGBTI, práva detí, utečenecká problematika): 3 prípady
• Chudoba a sociálna inklúzia: 5 prípadov
• Zdravie a osoby so zdravotným postihnutím: 3 prípady
• Vzdelávanie, osveta a dobrovoľníctvo: 10 prípadov
• Kultúra a umenie: 1 prípad
• Verejný priestor, životné prostredie a ochrana zvierat:
3 prípady
Právna klinika pre ľudí bez domova
Advokátska kancelária Kinstellar sa rozhodla vyskúšať
model právnej kliniky a začala úzko spolupracovať
s klientmi o.z. Vagus. Celkovo v klinike pomohli 5 klientom
a do projektu sa zapojili 2 advokáti. Aby sme maximalizovali
pomoc, ktorú môžu získať mimovládne organizácie, vytvorili sme pre nich g-drive dokument, v ktorom sú uložené
šablóny užitočných dokumentov.

V októbri sa v Košiciach konalo Pro Bono Akčné Fórum.
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Právna klinika mimovládneho sektora
Tento výberový predmet Právnickej fakulty UK v Bratislave
minulý rok už po šiestykrát spojil právne potreby mimovládnych organizácii, vzdelávanie budúcich právnikov a dobrú
vôľu advokátov a koncipientov predať svoje vedomosti
a zručnosti novej generácii. Cieľom klinického vzdelávania
je umožniť študentom priamo uplatniť právne poznatky

Zodpovedné podnikanie

Tréning o oddlžovaní pre mimovládne organizácie.

v praxi. Predpokladom pre takýto model vzdelávania je
práca s reálnym klientom, v tomto prípade neziskovou
organizáciou, ktorá potrebuje právnu pomoc pre verejnoprospešný účel, ktorú by si inak nemohla dovoliť. V minulom roku sme otvorili kliniku v oboch semestroch a pomohli
tak 8 mimovládnym organizáciám získať bezplatnú právnu
pomoc a zároveň podporiť praktické právne vzdelávanie pre
17 študentov práva.
Práva detí so zdravotným postihnutím
Obdobie detstva je pre deti s duševným postihnutím
kritickým časom, kedy vieme prostredníctvom včasných
a odborných služieb alebo existujúcich zdravotných pomôcok zmenšiť dopad postihnutia na jedinca. Podpora, na
ktorú majú deti právny nárok, im však z rôznych dôvodov
často nie je poskytnutá, čo prehlbuje ich zdravotný stav
a nedovoľuje im napredovať v iných oblastiach života. Hoci
deti so zdravotným postihnutím patria k najohrozenejšej
skupine obyvateľstva, je im venovaná minimálna pozornosť
a štátny rozpočet na túto skupinu sa v posledných rokoch
výrazne znižuje.
Spoločne s Fórom pre ľudské práva a s podporou Mental
Disability Advocacy Centre sme preto pozvali advokátov,
koncipientov, mediátorov a študentov práva na intenzívny
trojdňový tréning na tému Právne zastupovanie detí
s duševným postihnutím, ktorý sa konal v januári. Cieľom
workshopu bolo nájsť právnikov, ktorí by na základe školenia a dlhodobého odborného mentoringu dokázali zastupovať túto cieľovú skupinu v strategických súdnych sporoch.

Pozvaním mimovládnych organizácií v posledný deň
workshopu sme chceli rozšíriť povedomie o možnosti nájsť
komplexnú pomoc pre túto zraniteľnú skupinu. Školenia sa
zúčastnilo 36 účastníkov, čo predstavuje približne dvojnásobok účasti v porovnaní s inými európskymi krajinami.
Nová právna úprava v oblasti platobnej
neschopnosti
17. marca 2017 bola prijatá novela zákona, ktorá zmenila
podmienky osobného bankrotu. Advokátske kancelárie
Squire Patton Boggs a bnt attorneys-at-law sa v spolupráci
s OZ Proti prúdu (vydavateľom časopisu Nota Bene) dlhodobo podieľali na príprave tejto novely s cieľom zmeniť
proces konkurzu tak, aby bol dostupný aj pre tzv. skupinu
dlžníkov NINA (No Income No Assets). Táto pro bono iniciatíva priniesla zmenu zlepšujúcu život tisíckam ľudí, ktorí
sa pred tým neboli schopní zbaviť svojich dlhov a žili tak
v začarovanom kruhu.
V apríli sme usporiadali stretnutie s Centrom právnej
pomoci, ktorého cieľom bolo urýchliť proces oddlženia,
keďže novelizácia spôsobila pretlak žiadostí, ktoré Centrum
nestíha vybavovať. Výsledky stretnutia boli prezentované
právnikom a mimovládnym organizáciám na školení, ktoré
Nadácia Pontis zorganizovala. Tréningu sa zúčastnilo 26 ľudí,
z toho 9 právnikov a zvyšok tvorili sociálni pracovníci z 10
mimovládnych organizácií. Hlavným cieľom bolo oboznámiť obe skupiny so zmenami, ktoré priniesli nové právne
predpisy, ako aj podnietiť spoluprácu medzi advokátmi
a mimovládkami.
Výročná správa 2017
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Naše Mesto sa v roku 2017 nieslo pod heslom: Dnes mám rande so svojím mestom.

Naše
Mesto
Dobrovoľníci v Bratislave

11. ročník Nášho Mesta,
najväčšieho stredoeurópskeho
podujatia firemného
dobrovoľníctva,
opäť lámal rekordy.
V piatok a v sobotu 9. a 10. júna si dalo „rande s Naším
Mestom“ spolu viac ako 10 000 dobrovoľníkov. Pomohli
tak 233 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám,
domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam
zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Dobrovoľníkov zo 131
firiem ste mohli stretnúť v 52 mestách a obciach po celom
Slovensku.
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Na území nášho hlavného mesta a v jeho okolí prebiehalo
už tradične čistenie Malého Dunaja priamo z člnov. Pomáhať
sa však nepomáhalo iba manuálne. Napríklad v Rodinnom
centre Klbko pripravili dobrovoľníci program pre deti a na
pláne boli aj vychádzky s osamelými seniormi v Domove
dôchodcov na Pažítkovej. Bratislavská mestská časť Karlova
Ves sa zase môže pochváliť celoslovenským prvenstvom.
Privítala najviac – celkovo až 237 dobrovoľníkov, ktorí
pomáhali na 16 aktivitách.

V Košiciach vznikla živá reťaz
Košice skrášlilo 321 dobrovoľníkov na 49 aktivitách. Pomohli
Centru voľného času s úpravou plotu. V Lige proti rakovine
poupratovali exteriér i interiér. V Materskej škole na Trebišovskej priložili ruku k dielu aj rodičia a zamestnanci. Deťom
skrášlili preliezky. Hrdinské výkony podali aj dobrovoľníci pri
Obišovskom hrade. Na Rákociho ceste vytvorili živú reťaz
a premiestňovali kamene zdola nahor.

Zodpovedné podnikanie

Zapojilo sa 52 miest a obcí
Vo Zvolene sa dobrovoľníci postarali o bezpečnejšie ihriská
pre deti zo sídliska. Opravovali tiež kostolík sv. Heleny
v Stránskom, ktorý bol zaradený medzi národné kultúrne
pamiatky a ktorý ešte v 19. storočí poškodilo silné zeme
trasenie. V Hurbanove zase dobrovoľníci zlikvidovali čiernu
skládku a v Žiline pomohli dobrovoľníkom vysádzať kvietky
aj klienti z DSS Harmónia.

Neoddychovali ani generálni riaditelia
V minulom roku sa do Nášho Mesta zapojili aj viacerí generálni riaditelia a riaditeľky a výkonní manažéri a manažérky
firiem. Niektorí sa zúčastnili aktivít so svojimi zamestnancami, pre iných bola pripravená tzv. CEO aktivita. Stretlo sa
na nej spolu 23 „najvyšších šéfov“ a pomohli s úpravou
interiéru na ZŠ a MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej na Drotárskej ceste v Bratislave.
Do Nášho Mesta sa zapojilo až 10-tisíc dobrovoľníkov.

Čo sa podarilo:
7 109

1 398

910

metrov namaľovaných plotov či
zábradlí

vysadených
okrasných rastlín,
stromov, kríkov
a kvetov

umytých okien

903

397

177

14

31

10

namaľovaných
lavičiek,
stolov, košov či
preliezok

vyčistených riek,
potokov, jazierok,
studničiek

klientov sociálnych zariadení
strávilo deň
s dobrovoľníkmi

vyčistených
pamätihodností

vyčistených a zrevitalizovaných parkov, záhrad,
náučných chodníkov,
verejných priestranstiev,
športovísk či cyklotrás

opravených
a skrášlených hradných
zrúcanín
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Viac ako 12 a pol tony oblečenia sa vyzbieralo počas jesennej zbierky oblečenia.

Pracovná
skupina firemné
dobrovoľníctvo

Skupina firiem Engage
sa v minulom roku
pretransformovala na
pracovnú skupinu Firemné
dobrovoľníctvo pri Business
Leaders Forum. Už tradične
organizovala dve zbierky
šatstva – na jar a na jeseň.
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Jarná zbierka opäť
s rekordným výsledkom
Do jarnej zbierky šatstva a potrieb, ktorú sme organizovali
v spolupráci s firmami združenými v BLF a v pracovnej
skupine Firemné dobrovoľníctvo, sa zapojilo 20 spoločností.
Výnos zo zbierky putoval do Bratislavy, Nitry, Žiliny, Jelšavy, Košíc, Prievidze, Kláštora pod Znievom, na Oravu, do
Humenného, Sečoviec, Šamorína a mnohých ďalších miest
a obcí Slovenska. Spoločne sa podarilo vyzbierať takmer
8 ton šatstva a potrieb. Všetky vyzbierané veci sa rozdelili
medzi 19 organizácií, ktoré ich odovzdajú núdznym ľuďom
vo svojich zariadeniach a v okolí.
Neziskové organizácie dostali:
• 6 913 kg oblečenia pre deti a dospelých
• 245 kg drogistického tovaru a kuchynských potrieb
• 441 kg bytového textilu a posteľnej bielizne
• 281 kg športových, školských a relax potrieb
• 87 kg kreatívneho materiálu do chránených dielní
a iných potrieb

Zodpovedné podnikanie

Vyzbierané šatstvo putovalo z Nadácie Pontis priamo ľuďom v núdzi.

Jesenná zbierka šatstva
prekonala všetky očakávania
Do jesennej zbierky šatstva a potrieb sa zapojilo 27 spoločností. Zbierka prebehla v rámci #GivingTuesday a výnos
z nej putoval do Bratislavy, Nitry, Žiliny, Jelšavy, Košíc, Prešova, Martina, Čadce, Kláštora pod Znievom, na Oravu, do
Humenného, Sečoviec, Šamorína a mnohých ďalších miest
a obcí Slovenska. Spoločne sa podarilo vyzbierať viac ako
12 a pol tony šatstva a potrieb. Všetky vyzbierané veci sa
rozdelili medzi 23 organizácií, ktoré ich odovzdajú núdznym
ľuďom vo svojich zariadeniach a v okolí.
Neziskové organizácie dostali:
• 10 292 kg oblečenia pre deti a dospelých
• 586 kg drogistického tovaru a kuchynských potrieb
• 836 kg bytového textilu a posteľnej bielizne
• 740 kg športových, školských a relax potrieb
• 116 kg kreatívneho materiálu do chránených dielní
a iných potrieb

Členovia
pracovnej
skupiny v roku
2017
Allen&Overy

IBM

Dell

KPMG

Foxconn

PWC

Honeywell

Slovnaft
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Najväčším lákadlom boli v stane Dobrá krajina na Pohoda festivale VR videá.

Dobrá
Krajina

Od roku 2009 spájame štedrých
darcov s dôveryhodnými
organizáciami, ktoré menia
Slovensko k lepšiemu.
V roku 2017 mali ľudia možnosť na DobraKrajina.sk podporiť
60 mimovládnych organizácií. Za celý rok darovalo rekordných 2 444 darcov, ktorí darovali až 8 409 darov. Oproti
minulému roku výsledná podpora vzrástla o 16 %. Projekty,
ktoré podporili, sa venovali napríklad podpore zdravotne
znevýhodnených ľudí, vzdelávaniu, chudobe, či podpore
menších organizácií pomáhajúcim svojej komunite a boju
proti korupcii.
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DobraKrajina.sk poskytovala svoje služby organizáciám bezplatne. V roku 2017 nám pomohli títo partneri: Nadácia ESET,
Nezastaviteľní by Birell, NaturaMed Pharmaceuticals, Business Leaders Forum, Rádio Expres, ZľavaDňa, O2, Sashe.sk,
Agentúra Pohoda, organizátori behu Tvrďák, Srdiečkovo,
Danela, Martinus a the Slovak Spectator. Veľké ďakujeme
patrí všetkým partnerom, darcom aj členom správnej rady,
ktorí dohliadali na transparentný výber projektov. V roku
2017 to boli Jarka Hargašová-Lajčáková, Táňa Pauhofová,
Lenka Surotchak, Michal Kaščák, Tomáš Janovic, Jaroslav
Židek, Lucia Marková, Ján Orlovský, Peter Škodný, Vladimír
Bužek a Ján Kuric.
Komunitu darcov tvorilo tohto roku 2 244 ľudí, ktorí sa
zapojili do verejnej zbierky cez on-line rozhranie Dobrej
krajiny. Z toho vyše 10 % bolo pravidelných darcov. Vďaka
Nadácii ESET sme mohli odmeniť pravidelných darcov
v témach vzdelávanie a korupcia zdvojnásobením každého
daru do výšky 50 eur. Takto získali organizácie ďalšie zdroje.
Podobne štedrá bola spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals, ktorá zdvojnásobila všetky dary až do výšky 1000 eur
pre Centrum Memory, ktoré sa stará o ľudí s Alzheimerovou chorobou. V spolupráci so Sashe.sk sme aj tento rok

Zodpovedné podnikanie

V centre festivalu Pohoda sme aj v roku 2017 otvorili stan Dobrej krajiny.

poskytli priestor Dobrého obchodu pre neziskovky, kde
môžu ponúkať svoje výrobky na predaj.
Crowdfunding si organizácie na Dobrej krajine mohli vyskúšať aj cez spoločné kampane.

Restaurant Day
V máji sme sa zúčastnili aj celosvetového „festivalu jedla“
Restaurant Day. Pop-up reštauráciu si mohla otvoriť každá
organizácia na Dobrej krajine a ponúkať okrem skvelého
jedla, aj náhľad do svojich činností. Zapojilo sa celkovo
7 mimovládnych organizácií, medzi ktorými bolo napr. OZ
Nepočujúce Dieťa, Človek v ohrození či OZ Barlička.

Pohoda festival
Aj v roku 2017 ste mohli navštíviť dobrokrajinný stan na
festivale Pohoda. Tí, ktorí k nám zavítali, si mohli užiť
príjemné posedenie pri káve či koláči, no tiež vyskúšať
virtuálnu realitu či otestovať lavičku pre „smart“ mestá.
Ponúkali sme tiež na predaj rôzne veci z Dobrého obchodu
na Sashe.sk. Najväčšou vychytávkou však bola možnosť
pomáhať dotykom. Vďaka spoločnosti VISA ste mali mož-

nosť využiť prvýkrát na Slovensku pokladničku s bezkontaktnou platobnou technológiou. Prispenie k dobrej veci
nikdy nebolo ľahšie.

Tvrďák
Zapojili sme sa aj do neľahkého behu blatom, vodou a cez
mnohé iné prekážky v Košiciach i v Bratislave. Prostredníctvom Dobrej krajiny sa zapojilo najviac bežcov za neziskovky.
Spoločnými silami sme dosiahli najvyššiu doteraz darovanú
sumu, ktorou bolo až 2000 eur. Navyše, dvaja z bežcov
získali aj špeciálnu cenu od NaturaMed Pharmaceuticals.
Išlo o 250 eur za najrýchlejšiu bežkyňu a rovnaká suma za
bežca neziskovky. Peniaze poputujú na podporu projektov
ako Generácia 3.0 či Aj Ty v IT.

24-hodinovka
Počas 24 hodín ste mali možnosť podporiť dobrokrajinné
projekty. Už v prvých hodinách bolo isté, že nepôjde o malú
sumu. Za celý deň sme dostali 798 darov, ktorých hodnota
bola 8296,52 eur. Táto suma sa prerozdelila medzi 63
projektov. Najviac darov sa podarilo vyzbierať pre projekty
Výročná správa 2017
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Víťazi bratislavského Dobrého Tvrďáka.

Nezábudka, Online psychologická pomoc, Nepočujem, ale
rozprávať môžem, Vzdelávanie k občianskym právam a Sídlisko je naše ihrisko. Špeciálnu odmenu v podobe 500 eur
získal už vyššie zmienený projekt Nezábudka.

#GivingTuesday
Po prvýkrát sme mohli na Slovensku osláviť sviatok
štedrosti. V novembri sme sa zapojili do celosvetovej
kampane #GivingTuesday, ktorá sa niesla v duchu “Môžem,
pomôžem”. Prostredníctvom nej ste mohli podporiť ľudí
na okraji. Zapojilo sa až 174 ľudí, pričom niektorí darovali
hneď viacero projektom. Najvyšším darom bolo 500 eur,
ktoré poputovali do organizácie NepočujúceDieťa.sk. Tej sa
podarilo vyzbierať počas #GivingTuesday najviac.

hneď niekoľko firiem – VÚB, ESET, NaturaMed či Slovenské
elektrárne.

Daruj narodeniny
Začiatkom roka sme prvýkrát vyzvali ľudí, aby darovali svoje
narodeniny. Mohli si vybrať jeden z projektov na Dobrej
krajine a vyzvať svoju rodinu, kamarátov a známych, aby
namiesto darčeka prispeli na konkrétny projekt. Do kampane sa zapojili napríklad manželia Šickovci či Robo Hromec
a mnoho ďalších osobností.

Piata loď
Tvorcovia filmu Piata loď sa rozhodli premietanie filmu spojiť s charitatívnou zbierkou. Chceli totiž podporiť organizácie,
ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom mať radostnejší
život. Svoje sily spojili práve s našou Dobrou krajinou
a venovali 1 euro z každého lístka, ktorý sa predal počas
prvého týždňa v slovenskej kinodistribúcii na podporu projektov Centra Slniečko, Ulity a Mládeže ulice.

Darovacie widgety
Pre všetkých, ktorí chceli darovať ešte viac, sme pripravili
darovacie widgety, vďaka ktorým mohli darcovia pomáhať
cez akýkoľvek web či intranet. Widgety v roku 2017 využilo
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Do Restaurant Day sa zapojila aj organizácia Človek v ohrození,
ktorá otvorila svoju kuchyňu vo dvore na Baštovej.

Zodpovedné podnikanie

V obchodnom dome Eurovea sa počas Giving Tuesday
konala aktivita OZ Nepočujúce Dieťa.

Giving
Tuesday

28. novembra 2017 sa
Slovensko po prvý raz pridalo
k celosvetovému hnutiu
#GivingTuesday.

DobraKrajina.sk, prípadne sa vyzbierali v rámci offline
zbierok. Významnú časť sumy tvorili dary firiem vybraným
neziskovým organizáciám.
Ďalšou významnou aktivitu počas tohto dňa boli zbierky
pre ľudí v núdzi. Vyzbieralo sa takmer 12 ton šatstva od 26
firiem združených v Business Leaders Forum.
Ľudia vyrazili aj do terénu. Napríklad dobrovoľníci z KFC
navštívili rodinné centrum Dlháčik na Dlhých Dieloch, kde
dezinfikovali priestory a hračky. Okrem pomoci venovali
mamičkám a deťom vecné dary a pripravili pre nich catering. Zamestnanci VSE zase zorganizovali vianočné pečenie
v krízovom centre Dorka v Prešove.
Neziskovky sa okrem finančných prostriedkov uchádzali aj
o pomoc pri nastavovaní komunikačných stratégií, systému
odmeňovania, ale hľadali napríklad aj tipy na riadenie
ľudských zdrojov. Vďaka #GivingTuesday tiež študenti Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
získali zdarma simulátor pracovných pohovorov – špeciálne
vytvorený tréning zameraný na úspešné zvládnutie pohovoru a získanie zamestnania.

Kým minulý rok oslávilo #GivingTuesday 98 krajín, v roku
2017 ich bolo viac ako 150. Podľa údajov Nadácie Pontis,
ktorá je ambasádorom pre Slovensko, sa do #GivingTuesday #GivingTuesday bol pre niektorých „štartovacou čiarou“
v prvom ročníku zapojilo na Slovensku najmenej 44 firiem, a viaceré spolupráce trvajú až do Vianoc. Nákupné centrum
124 neziskových organizácií a tisícky ľudí z radov širokej
CENTRAL Bratislava 28. novembra odštartoval aktivitu
verejnosti. Registrovali sa na stránke MozemPomozem.sk, „Daruj radosť“. V rámci nej mohli návštevníci centra zakúpiť
vďaka čomu sme ich mohli prepojiť. Organizácie získali
kávu, koláčik alebo čokoľvek, s čím chceli potešiť náhodadresnú pomoc a firmy a verejnosť pomohli tak, ako im to
ného neznámeho, ktorý si voľný „kupón“ našiel pripnutý
bolo najprirodzenejšie.
na vianočnom stromčeku oproti Bille. Taktiež počas celého
Počas #GivingTuesday sa na podporu neziskových projektov adventu mohli, zakúpením hračiek, oblečenia, kozmetiky
podarilo vyzbierať spolu viac ako 83-tisíc eur. Peniaze puto- a elektroniky, spraviť krásne Vianoce rodinám v krízovom
vali na podporu konkrétnych projektov napríklad na portáli
centre Slunce.
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Transparentnosť
a boj proti
korupcii

Fond pre
transparentné
Slovensko

Fond pre transparentné
Slovensko je spoločná iniciatíva
firiem, ktoré sa snažia rozvíjať
transparentnosť a zdravé
podnikateľské prostredie
v krajine systematickou
podporou watchdogových
a analytických organizácií.
Fond pre transparentné Slovensko tvorilo v minulom roku
20 členských firiem. Tie spájal záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti
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Mimovládne organizácie sa zapojili do diskusie o novom šéfovi
Úradu pre verejné obstarávanie.

korupcii, transparentnosti fungovania štátu a vytváraniu
nástrojov na zamedzenie únosu štátu. Počas roka sme
vyhlásili dve grantové výzvy, ktoré podporili realizáciu
16 projektov, v celkovej výške 170 034 eur. Vďaka výzve
Pre transparentné Slovensko sa 8 organizácií venovalo
watchdogovým, analytickým alebo advokačným aktivitám
v témach informatizácie, dopravy, súdnictva, štátnej správy
a efektívnym nakladaním s verejnými zdrojmi. Počas roka
prebehla na manažérskej pozícii Fondu personálna výmena,
po odchode Ondreja Galla sa manažérkou Fondu stala
Radana Deščíková.

Organizácie, podporené v rámci
výzvy Pre transparentné Slovensko:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliancia Fair-play
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
VIA IURIS
Transparency International Slovensko
Slovensko.Digital
Združenie občanov miest a obcí Slovenska
OZ proti korupcii

Okrem toho počas roku 2017 prebiehala realizácia 6 projektov, ktoré boli podporené v roku 2016 prostredníctvom gran-

Transparentnosť a boj proti korupcii
tovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2016 na dvojročnej
báze (od februára 2016 do novembra 2017). Počas tejto
druhej časti sme organizáciám prerozdelili spolu 20 000 eur.

Naša prvá výzva zameraná na regióny
V roku 2017 bola prvýkrát otvorená výzva Pre transparentné
regióny, ktorá reagovala na potrebu znižovania úrovne
korupcie a transparentnejšieho hospodárenia s verejnými
financiami na lokálnej úrovni. Podporili sme 8 organizácií,
ktoré sa v regiónoch zamerali na organizovanie diskusií
a festivalu, zvýšenie otvorenosti samospráv a eurofondy.

Organizácie, podporené v rámci
výzvy Pre transparentné regióny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoulus
Občianske združenie Jazernica
Budúcnosť pre Považskú Bystricu
Podnikateľská aliancia Slovenska
OZ Proti korupcii
METRO
Natura Rusovce
Rada mládeže Bratislavského kraja

Vyrazili sme do sveta
Koncom roka sme rozbehli projekt, ktorý umožňuje rozšírenie skúseností Fondu pre transparentné Slovensko aj do
susedných krajín V4. S našimi partnermi z Česka, Maďarska a Poľska budeme zdieľať naše skúsenosti s podporou
transparentnosti. V septembri sme sa stretli s viacerými
organizáciami v zahraničí, s cieľom nájsť partnerov na
vypracovanie úvodnej analýzy stavu v ich krajine a možnosti vytvorenia podobného modelu fondu v budúcnosti.
V októbri sme pripravili v priestoroch Nadácie Pontis kick-off
workshop projektu, na ktorom sme si vymenili skúsenosti
s partnermi z Budapest Institute za Maďarsko, Nadační fond
proti korupci za Českú republiku a Siec Obywatelska za Poľsko. V nasledujúcom roku máme v pláne pripraviť výstupy
o stave spoločnosti v susedných krajinách, ako aj podrobnejšiu správu so zisteniami organizácií ohľadom najväčších
výziev pri prepojení sa na firmy.

Prieskum o budúcnosti Fondu
V roku 2017 sme zrealizovali prieskum medzi členmi fondu,
ktorého realizáciu zastrešila agentúra FOCUS. Po piatich
rokoch existencie fondu sme cítili potrebu zhodnotiť minulosť a zistiť očakávania do budúcnosti, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšej spolupráci, viditeľnosti fondu, zvýšeniu

dopadu a skvalitneniu aktivít. Z prieskumu vyplynulo, že
zásadnou úlohu pre Fond bude nájsť pre svoje fungovanie
víziu a jej zodpovedajúcu stratégiu, ako ju napĺňať. Fond by
mal v dohľadnom čase rozhodnúť, ako sa postaví k otázke
rozširovania členskej základne, ďalší rast tak bude závisieť
aj od strategického rozhodnutia súčasných členov. Požiadavkou je aj zvýšenie povedomia o Fonde, jeho aktivitách
a jeho dopade na Slovensku a zvýšenie angažovanosti
medzi členmi.

Newsletter o novinkách
na pôde transparentnosti
V roku 2017 sne pripravujeme newsletter s prehľadom
noviniek od organizácií, zaujímavými pozvánkami, ale aj
informáciami zo sveta. Našim členom, ako aj ďalším 280
spoločnostiam v mailingliste, sme v minulom roku poslali
8 newslettrov.

Dodržujeme Kódex transparentnosti
Fond pre transparentné Slovensko si zakladá na transparentnosti a férovosti. Našu webovú stránku sme preto
v roku 2017 nastavili v súlade s požiadavkami zverejňovania informácií v zmysle Kódexu transparentnosti, ktorý
zaväzuje členov Asociácie firemných nadácií k poskytovaniu
správ nad rámec zákona. Fond pristúpil k jeho plneniu aj
napriek tomu, že nie je členom tejto asociácie. Na webovej
stránke fondu www.fondpretransparentneslovensko.sk sme
tak zverejnili prehľad o činnosti a poslaní fondu, riadení,
udeľovaní grantov, komunikácii fondu a finančné prehľady.

Členské firmy
Fondu pre transparentné
Slovensko
•
•
•
•
•
•
•
•

Accenture
dm drogerie markt
ESET
GSK
Heineken
Hillbridges
Honeywell
Kaufland Slovenská
republika
• Orange Slovensko
• O2 Slovakia

• Pfizer Luxembourg
SARL
• Profesia
• Skanska
• Slovenské elektrárne
• Slovenská sporiteľňa
• TaylorWessing
• Slovak Telekom
• RWE Group
• Websupport
• ZSE
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Vzdelávanie

Slávnostné udeľovanie Ceny Generácia 3.0 sa konalo v máji
v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Generácia
3.0

mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú lepšie vzdelávať deti a mladých ľudí na Slovensku.

V prvom ročníku sa prihlásilo
53 projektov

Vo februári sme predstavili nový program Generácia 3.0.
Jeho poslaním je pomáhať zmene vzdelávania na Slovensku. Našou víziou je, aby každé dieťa a mladý človek mali
možnosť naplniť svoj potenciál a získali zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. V Nadácii
Pontis veríme, že zmenu vo vzdelávaní dosiahneme skôr,
ak sa najväčší hráči a progresívne osobnosti spoja, budú
komunikovať, zdieľať príklady najlepšej praxe a deliť
sa o know-how. Pretože už dnes existujú na Slovensku
pokrokoví učitelia a moderné prístupy, ktoré o sebe však
navzájom nevedia. Preto sme vyhlásili ocenenie Generácia 3.0, v rámci ktorého chceme každý rok tieto inovatívne
prístupy hľadať, spoločensky oceniť, finančne, a vďaka pro
bono odborníkom aj nefinančne ich podporiť, zmerať ich
dopad a pomôcť šíriť ďalej. Ocenenie udeľujeme školám či
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Do prvej výzvy, vyhlásenej 6. februára, sa prihlásilo 53 kvalitných nominácií z celého Slovenska. Najviac projektov – 34,
prišlo z neziskových organizácií. Nominovalo sa však aj
11 základných škôl, 7 stredných a 2 vysoké školy. Väčšia
časť projektov sa týkala využívania inovatívnych metód vo
vyučovaní. Objavili sa aj také, ktoré sa snažili o premenu
a zlepšenie celkovej atmosféry vo svojej škole. Tematicky
sa projekty týkali najčastejšie informačných technológií
a prírodných vied. Pokiaľ ide o rozvoj zručností u žiakov,
najčastejšie sa zameriavali na kritické myslenie a globálne
zručnosti, t j. zručnosti, ktoré zlepšujú napríklad komunikáciu či vzťahy medzi rôznymi kultúrami. Nezávislá hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov z praxe a poradnej
rady Generácie 3.0 v prvom kole vybrala 15 projektov, ktoré
Nadácia Pontis v spolupráci s odborníkmi pripravovala na
finále v štýle TED konferencií.

Zodpovedné podnikanie

Víťazi Ceny Generácia 3.0 na Pro Bono Maratóne.

Víťazi Ceny Generácia 3.0
Záverečné odhalenie troch víťazných projektov sa uskutočnilo 3. mája v Bratislave. Každý víťaz získal finančný grant
10 000 eur. V silnej konkurencii sa porota rozhodla pre
týchto víťazov:
• Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave,
ktoré bolo ocenené za hodnotové vzdelávanie, ktoré
pomáha formovať silné osobnosti z radov žiakov gymnázia. Cieľom školy je, aby z absolventov boli osobnosti
s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním.
• Nezisková organizácia EDUMA sa stala laureátom
s projektom Online živá knižnica. Knižnica, čiže videá
zverejnené na webe, je plná príbehov ľudí, ktorí môžu
byť „mainstreamovou“ spoločnosťou vytláčaní. EDUMA
sa tieto príbehy rozhodla zoskupiť na jedno miesto
a pomôcť tak ostatným chápať druhých z opačnej
perspektívy.
• OZ SOVA získala ocenenie so svojou vedomostnou hrou
o chémií. Žiaci, fanúšikovia chémie, Ivana Kravárová
a Adrián Hegedüš, vymysleli hru Chemplay na to, aby sa
ich spolužiaci, ktorých chémia nebavila, dokázali naučiť
potrebné vedomosti zábavnou cestou.

Víťazi Ceny Generácie 3.0 sa
zúčastnili Pro Bono Maratónu
Víťazi prvého ročníka Generácie 3.0 mali možnosť, vďaka
svojmu víťazstvu, absolvovať viaceré tréningy pro bono
odborníkov, ktorí im pomáhali s nastavovaním projektov.
Napríklad Bilingválnemu gymnázium C. S. Lewisa a OZ SOVA
pomáhali expertní dobrovoľníci z firiem v rámci Pro Bono
Maratónu. Venovali im jeden pracovný deň, aby im pomohli
vyriešiť problémy, ktorým čelia. Išlo o prvú zo sérií pro bono
konzultácií, ktoré víťazi získali.
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa s agentúrou PRime
time vypracovali návrh komplexnej komunikačnej kampane, v ktorej sa mala rozvinúť lepšia komunikácia medzi
študentami, medzi médiami a učiteľmi. Súčasťou kampane
malo byť aj šírenie informácií o sociálnych štipendiách a to
prostredníctvom rôznych influencerov.
Prechod offline hry ChemPlay do elektronickej podoby
bol cieľom spolupráce OZ SOVA s firmami ixworx a Skill
Drill. Počas Pro Bono Maratónu diskutovali najmä o logike
hernej mechaniky a načrtli grafický dizajn hry. Výsledkom
tohto prepojenia je dlhodobá spolupráca, ktorá prebieha aj
v súčasnosti. Vďaka nej by mala čoskoro vzniknúť mobilná
aplikácia ChemPlay.
Výročná správa 2017
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Finalisti prvého ročníka Ceny Generácia 3.0.

Príprava na meranie
Víťazné projekty neoddychovali ani cez letné prázdniny.
Pripravovali sa na meranie svojich prístupov. S nastavením
parametrov im pomáhali uznávaní výskumníci z Národného
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského. Hlavní výskumníci
boli: Ivan Lukšík, Romana Kanovská a Martin Kuruc. Odborníci tak spoločne s víťazmi diskutovali o kritériách a spoločne sme dospeli k parametrom, ktoré sa merali počas
školského roka 2017/2018. Na základe nich posúdime, či
ich prístup deklarované zručnosti, vedomosti či postoje skutočne zlepšuje. Cieľom je priniesť overené riešenia, s ktorými môže štát pracovať na celonárodnej úrovni a navrhovať
ich Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu.

Prvý EDUpoint
V novembri sme vo Zvolene, spoločne s Komenského inštitútom, otvorili prvý EDUpoint. Je to miesto inšpiratívneho
vzdelávania, kde sa stretávajú aktívni učitelia, lídri vo
vzdelávaní, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lep-
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šie vzdelávanie, aby sa delili o svoje skúsenosti. Program
pozostáva zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie.
Taktiež slúži na neformálne diskusie pre učiteľov „pri káve“.
Tento koncept plánujeme rozšíriť aj do ďalších slovenských
regiónov, najbližšie plány hovoria o Bratislave a Košiciach.
Inšpirácie sa tak budú šíriť naprieč celým Slovenskom a pridať sa bude môcť každý, komu záleží na lepšom učení detí.

Atraktívny web
V decembri sa nám podarilo spustiť samostatný web
www.generacia30.sk. Slúži pre zdieľanie aktualít o Generácii 3.0, zahŕňa mapu sociálnych inovátorov vo vzdelávaní
s názvom EDUmapa a obsahuje samostatnú sekciu pre
inšpiratívne projekty, ktoré boli finalistami Ceny Generácia 3.0. Web sa bude ďalej rozvíjať a zahrnie informácie
o školách využívajúcich inovatívne metódy, referencie
expertov aj praktické návody, ktoré pomôžu ocenené projekty Generácie 3.0 bezplatne šíriť ďalej.

Zodpovedné podnikanie

Accenture realizuje kurzy programovania s názvom S♥CODE a IT v kurze.

Accenture
Nadačný fond

Nadačný fond Accenture sa sústreďuje na tri hlavné oblasti
podpory, ktoré zodpovedajú globálnej stratégii celej spoločnosti. V rámci programu Skills To Succeed pomáha zvyšovať
IT zručnosti študentom i ľuďom v produktívnom veku tak,
aby sa im zvýšili šance na zamestnateľnosť. Realizuje kurzy
programovania s názvom S♥CODE a IT v kurze. V rámci
druhého menovaného projektu bolo vyškolených celkovo
46 účastníkov, z ktorých si 30 našlo prácu (14 z nich priamo
v Accenture). Na búranie stereotypov a propagáciu diverzity
slúžia projekty Austism@Work, Girl´s day, ako aj už spomínaný S♥CODE.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa fond sústreďuje je životné prostredie. Podporuje aktivity, ktoré zabezpečujú environmentálne udržateľný rast celej firmy. Za týmto účelom realizuje
napríklad semináre o eko riešeniach pre svojich zamestnancov, podporuje cyklo dopravu do práce, zabezpečuje na
pracovisku separáciu odpadu, či podporuje prácu z domu.
Svoju pozornosť venuje aj zamestnaneckému dobrovoľníctvu. To rozvíja vyhlasovaním zamestnaneckých grantových
výziev, ako aj účasťou na Našom Meste či zapájaním
zamestnancov do programov expertného dobrovoľníctva.

Nadačný fond Accenture podporuje aj programy Teach for
Slovakia a Generácia 3.0, ktoré podporil finančnou sumou,
ako aj pro bono službami.
Výročná správa 2017
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Finalisti programu iNOVEum si prezvali svoje diplomy.

Nadačný fond
Embraco

vali celý školský rok. Vo veľkom finále nakoniec predstavilo
svoje prototypy odbornej porote 8 tímov:

Nadačný fond Embraco otvoril ešte v roku 2016 prvý ročník programu iNOVEum, ktorý pokračoval do mája 2017.
Program sa zameral na mladých Spišiakov, študentov stredných škôl spišskonovoveskom okrese. Jeho cieľom bolo
objaviť skryté talenty, zbúrať zaužívané predstavy o náročnosti vlastného biznisu a v neposlednom rade podporiť
šance budúcich podnikateľov na ich uplatnenie sa v lokálnej
ekonomike. Každý rok totiž región bojuje s odchodom
mladých šikovných ľudí a iba malé percento z nich sa vráti.
Mladí ľudia pritom môžu mať príležitosť na prácu aj doma,
stačí, že si ju vytvoria.

• All inSale – vyhľadávač najvýhodnejších cien pre
pravidelné nákupy – Gymnázium Javorová
• Flexbox – najvariabilnejší box na balenie jedla – Gymnázium Javorová
• HiPillow – cestovný vankúš pre pohodlné cestovanie
v autobuse – Technická Akadémia
• Chargelamp – dizajnová lampa nabíjajúca váš smartfón –
Gymnázium Školská
• iCOCHA – skladateľné slnečné okuliare, ktoré menia
farbu – Cirkevné Gymnázium
• Neoprénový oblek – vyhrievaný neoprén pre komforné
potápanie v zime – Technická Akadémia
• PNT. – značka hip-hop oblečenia pre mladých – Stredná
odborná škola drevárska
• TentFest – nafukovací člnostan, ktorý nikdy nevytopí –
Stredná odborná škola ekonomická

V úvodnej fáze projektu sa uskutočnila roadshow po stredných školách, na ktorých sa program predstavil. Následne
sa doň prihlásili nadšení študenti, s ktorými mentori praco-

Začiatočný grant na vytvorenie prototypu získalo 7 tímov
z nich a vo finále 5 z nich získali výhry v celkovej výške
15 000 eur: All inSale, Flexbox, Chargelamp, PNT. a TentFest.
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Zodpovedné podnikanie

19 nadaných študentov získalo podporu na rozvoj svojej kariéry.

AXA
Nadačný fond

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis sa venuje
podpore mladých talentov. V roku 2017
v rámci grantovej výzvy podporil 19 nadaných študentov s veľkým potenciálom. Medzi
podporenými projektmi sa nachádzali napríklad štúdium bunky a jej procesov, programovanie aplikácie na záchranu ľudí bez domova,
konštrukcia elektromobilu, výskum spánku či
šetrnejšie bielenie zubnej skloviny.
V novembri AXA zároveň otvorila ďalší ročník
grantovej výzvy, tentoraz s názvom AXA Inovátor 2018. Výzva sa sústredila na študentov
a žiakov od 15 do 26 rokov, ktorí sa angažujú
v oblasti vedy a výskumu.

Finalisti
AXA Nadačného fondu
v Nadácii Pontis 2016 – 2017
• Peter Belcák

• Filip Miháľ

• Nela Gloríková

• Bibiana Miškolciová

• Vladimír Horvát

• Peter Nociar

• Adriána Kačmárová

• Martina Orvošová

• Ema Kalenská

• Eva Piatriková

• Illia Leshchenko

• Dejan Prokop

• Matúš Lištiak

• Ľuboš Teyerl

• Terézia Lúčna

• Juraj Vasek

• Dávid Mačej

• Matej Zámečník

• Lukáš Marcin
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Prednáška Roba Wilsona pre slovenských vysokoškolákov.

Globálne
v zdelávanie

V roku 2017 sme pokračovali v spolupráci so Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, na ktorej sme
pripravili podklady k akreditačnému spisu na otvorenie
nového študijného odboru rozvojových štúdií s názvom
Sociálny manažment a rozvoj. Na univerzite vzniklo dokopy
30 nových predmetov, ktoré sa venujú globálnemu vzdelávaniu do väčšej či menšej miery.

Rob Wilson na Slovensku
V rámci projektu sme zorganizovali 4 prednášky zahraničného hosťa na Slovensku, Roba Wilsona, zakladateľa READ
International a riaditeľa Ashoky UK, ktorý tiež urobil jednu
verejnú diskusiu na tému sociálneho podnikania v krajinách
globálneho Juhu. Rob prednášal aj na Univerzite Komen-
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ského a Ekonomickej univerzite v Bratislave. Okrem toho
sme vydali jeho knihu s názvom Na vzostupe, ktorú napísali
Niki Wilson spolu s Robom. Kniha sa zameriava na sociálne
inovácie v Afrike. 300 kusov knihy sme distribuovali na
4 vysoké a 2 stredné školy po celom Slovensku. Pri príležitosti Robovej návštevy sme vydali aj jedno číslo časopisu
Pontis Digest.

Spolupráca s ďalšími univerzitami
V septembri sme začali spolupracovať s dvomi novými univerzitami – Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a Prešovskou univerzitou. Na týchto univerzitách sme sa sústredili
na zvyšovanie povedomia o témach globálneho vzdelávania, vzdelávanie akademikov a ich motiváciu venovať sa
rozvojovým témam v ich výskume.
Na oboch univerzitách sme zorganizovali diskusiu so
slovenským expertom na tému demokracie a aktívneho

Zodpovedné podnikanie
občianstva. Okrem toho sme začali pracovať na publikácii
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy IV. a sylabách
nového predmetu na Katedre histórie UPJŠ. V rámci budovania kapacít učiteľov, sme vyslali dve pedagogičky zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na akademickú stáž
na Jomo Kenyatta University v Keni. Počas roka sme spolu
s 9 pedagógmi pracovali na zostavení publikácie Rozvojové
vzdelávanie: Témy a metódy III.

Počas roka 2017 sme spolupracovali
s univerzitami:
•
•
•
•

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nadačný fond
Pixel
Federation

Z Nadačného fondu Unilever grant získalo združenie Rozhýb
svoje mesto, ktoré vytvorilo v ôsmich základných školách
jednodňový festival pohybu a zdravého životného štýlu.
Lektori, odborníci, tréneri a pedagógovia poukázali v školách na potrebu pohybu a zdravia v každodennom živote.
Akcií na ôsmich školách sa zúčastnilo 3 343 detí.

• Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
• Prešovská univerzita
Celkovo sme zapojili 50 akademikov a asi 900 študentov.

Spolupracovali sme
aj so strednými školami
Na stredných školách sme naďalej podporovali spoluprácu
cvičných firiem s kenskými cvičnými firmami. V rámci tejto
spolupráce si približne 60 študentov na Slovensku zlepšovalo medzikultúrnu komunikáciu, anglický jazyk a zvyšovali
si aj povedomie o krajinách globálneho Juhu. Spolupracovali sme s Hotelovou akadémiou v Liptovskom Mikuláši,
a obchodnými akadémiami v Leviciach a na Nevädzovej 3
v Bratislave.

Nadačný fond Pixel Federation podporil v roku 2017 grantom organizáciu OZ WellGiving. Vďaka grantu organizácia
zabepečila preprogramovanie portálu dakujeme.sk, aby
mohli účinnejšie poskytovať finančnú pomoc deťom
a ľuďom s postihnutím či s vážnymi ochoreniami, rodinám
v krízovej situácii, viacdetným rodinám, rodinám so stratou
rodiča a ľuďom s neľahkým osudom.

Nadačný fond
Unilever
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Žiačky z Kajire Secondary, ktoré vyhrali medzinárodnú súťaž StartUpAfrica.

Sote ICT
a Sote Hub
v Keni

V Keni sme pomáhali mladým ľuďom zo všetkých sociálnych vrstiev získavať praktické digitálne a podnikateľské
zručnosti, ako aj naštartovať svoj biznis. Vďaka nim sa
v budúcnosti môžu stať kvalifikovanými a zodpovednými
zamestnancami či skúsenými podnikateľmi, ktorým záleží
na udržateľnom rozvoji svojej krajiny. V októbri 2017 sme
v Keni ukončili v poradí štvrtý projekt, ktorý bol podporený
SlovakAidom. Kenskí partneri sa rozhodli rozšíriť do kraja
Kwale, najprv v malom a pomocou „štíhleho prístupu“ cez
komerčné školenia mladých podnikateľov. Postupne hľadajú partnerov a zdroje na rozšírenie projektu na ďalších
8 stredných škôl a učilíšť.

Veľtrh cvičných firiem
a súťaž startup nápadov
V roku 2017 sme zorganizovali tretí ročník veľtrhu cvičných
firiem pre 12 škôl z Taita Taveta. Okrem rôznych kategórií,
ako najlepší marketing alebo produkt, v ktorých súťažili
cvičné firmy, sme tento rok oceňovali žiakov aj za súťaž
startup nápadov. Spomedzi 42 prihlásených tímov sme
ocenili 10 shortlistovaných tímov.
Jedným z ocenených startup tímov, bola štvorica žiačok
z Kajire Secondary, ktorá vymyslela zariadenie na sledovanie slonov. To slúži na hlásenie rangerom z národného
parku Tsavo, keď sa slony dostanú do dediny. Dievčatá
sa s nápadom prihlásili aj do súťaže StartUpAfrica a Sote
Hub im pomohol v konzultáciách pri zostrojení prototypu
zariadenia. Ich tím vyhral národné kolo tejto súťaže, v konkurencií spolu 90 škôl z celej Kene, vrátane elitných. A to
ich dostalo do medzinárodnej súťaže Diamond Challenge
v americkom Delaware, ktorej sa zúčastnia v roku 2018.

Podporili sme 8 firiem
V Sote Hube sme finančne podporili založenie spolu
8 reálnych firiem a mentorovali ich v rozvoji. Okrem nich
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Zodpovedné podnikanie

Naša kolegyňa Adriana na treťom veľtrhu cvičných firiem v Keni.

funguje v Sote Hube komunita spolu 20 startup tímov a 500
zapísaných členov.
Podporili sme aj firmu ReAfrika, ktorá prezentovala aj v na
podujatí v iHube v Nairobi, s prezidentom SR, Andrejom
Kiskom. ReAfrika prevádzkuje online platformu a inštaluje
sledovacie zariadenia na zníženie krádeží motoriek a nehodovosti moto-taxikárov.
Taktiež sme podporili dievčenskú skupinu Sote Tech Queens,
ktorá sa druhý rok stretáva a učí programovať a pracovať
s digitálnymi technológiami. Skupina robí prednášky na
vysokých školách, chodí na rôzne konferencie a študijné
cesty a školí lokálne ženské skupiny podnikateliek.

aktívnym učiteľom, ako Ezra Abuga, a intenzívnej podpore
zo strany Sote Hubu a vedenia školy, dokázali žiačky uspieť
v celonárodnej súťaži startup nápadov a ísť súťažiť do USA.
V júli náš tím vycestoval do Kene, kde Ivana Uličná
pomáhala už tretí rok s prípravou veľtrhu cvičných
firiem a Adriana Petrová školila startupy vo finančnom
manažmente a pomáhala kenskému tímu a podporeným
firmám v príprave ich finančných reportov. Jakub Šimek
školil startupistov v meraní sociálneho dopadu a v myslení
vo vedeckých modeloch.

Dobrovoľnícka stáž v Keni
Od januára do apríla 2017 bola na dobrovoľníckej stáži
v Keni naša kolegyňa Jana Desiatniková, ktorá pomohla
vytvoriť nové podklady pre vzdelávanie Sote ICT klubov,
školila žiakov a zorganizovala novú súťaž, Startup Idea
Competition. Vďaka tejto súťaži sme identifikovali talenty,
ako napr. tím žiačok, ktoré sa dostali z Kajire Girls až na
súťaž do USA. Škola Kajire, nemala pred našim projektom
do roku 2012 ani elektrinu, a už vôbec nie počítače. Vďaka

Sote ICT tím s prezidentom Andrejom Kiskom.

Výročná správa 2017

63

Inklúzia

Po viac ako 2-ročnom úsilí sme vydali knihu Máme dieťa s poruchou sluchu.

Nadačný fond
Telekom

dostí, z ktorých sme vybrali finálnych 5 projektov, ktoré sme
podporili.

Podporené projekty

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporuje komunitu nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Okrem aktivít, ktorým sa venuje v rámci svojej činnosti, ako je napríklad služba
Online tlmočník alebo výučba anglického jazyka dospelých
nepočujúcich, už po druhý raz vyhlásil grantový program
„Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich“. Jeho cieľom
je podporiť organizácie a združenia, ktoré pracujú priamo
s komunitou nepočujúcich alebo sa venujú jej pomoci.

Hľadáme ďalší zmysel –
pre nepočujúcich 2017
O grant mohli požiadať mimovládne organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie, ale taktiež aj mestá,
obce a združenia miest a obcí. Prijali sme celkovo 18 žia-
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• Občianske združenie NepocujuceDieta.sk s projektom
Rodičovská online poradňa,
• Fond UŠKO, pri ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým
postihnutím, internátnej, s projektom Detský areál
Drotárik,
• ZŠI pre sluchovo postihnutých Int., Viliama Gaňu
s projektom Terapia hrou, filiálna terapia,
• Spolok nepočujúcich pedagógov s projektom Aktivity
prospešné najmä pre nepočujúcich,
• Deaflympijský výbor Slovenska s projektom Bezpečnosť
a záchrana na horách.

Pokračovali kurzy angličtiny
pre nepočujúcich
Po úspešnom prvom ročníku kurzov angličtiny pre nepočujúcich sme v roku 2017 pokračovali aj v druhom. V apríli
sme otvorili dva kurzy – pre začiatočníkov, ale aj pre mierne
pokročilých absolventov minulého ročníka. Angličtina sa
vyučovala im prirodzenou formou – v slovenskom posunko-

Inklúzia

Kurzy angličtiny pre nepočujúcich absolvovalo v druhom ročníku 31 nepočujúcich.

vom jazyku. Oba kurzy trvali 3 mesiace a výučba prebiehala
v Bratislave, na Základnej škole s materskou školou pre
deti a žiakov so sluchovým postihnutím, internátnej. Kurzy
viedla skúsená lektorka Terézia Grešnerová. Bezplatného
vyučovania angličtiny sa zúčastnilo spolu 31 nepočujúcich.

Premiéra filmu Putovné načúvatká
Podporili sme natočenie dokumentárneho filmu Putovné
načúvatká. Film ponúka príbehy 5 rodín, ktoré majú deti
s poruchou sluchu. Hovoria o tom, ako sa o chorobe dozvedeli, ako postupovali, ako toto obdobie zvládali a čo všetko
museli urobiť a naďalej robia. Návody na riešenie ponúkajú
vo filme aj odborníci, foniatri, logopédka, pedagogičky,
špeciálne pedagogičky, ako aj ľudia z tretieho sektora, ktorí
v tejto problematike pracujú.
Dokumentaristi mapovali rodiny a ich deti od apríla do
decembra 2016. Film je dojemným príbehom o tom, čo
všetko rodičia chorých detí musia zvládnuť, ale zároveň
poukazuje na to, že ak človek nájde vnútornú silu, podporu
okolia a pozitívny príklad, dokáže oveľa viac ako si myslí.
Film vyšiel z produkcie organizácie Roma Media. Bratislavská premiéra sa uskutočnila 15. mája v priestoroch CineMax
v OC Bory Mall. Film je voľne dostupný pre každého, kto
potrebuje poradiť v neľahkej situácii.

Organizovali sme kurzy
posunkového jazyka
V minulom roku sme organizovali 7 kurzov posunkového
jazyka. Prvý sa konal v holíčskom Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb pre dospelých. Spoločne
s tlmočníčkou Ľubkou Šarinovou sme naplánovali trojdňové
školenie pre zamestnancov, ktorí najčastejšie pracujú
s novým nepočujúcim klientom. Naučili sa, ako s ním
komunikovať, a zároveň sa s ním aj viac zblížili. Druhý kurz
posunkového jazyka sa uskutočnil v Poprade. Zúčastnilo sa
ho 14 ľudí z rôznych oblastí – mediátori, pracovníci z Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny, chránenej dielne, domova
sociálnych služieb, materského centra a dokonca aj jeden
člen policajného zboru. Celý kurz prebiehal pod vedením
lektora Róberta Šarinu. Na podnet neziskovej organizácie
Človek v ohrození sme v Plaveckom Štvrtku zorganizovali
tretí kurz posunkového jazyka. Viedla ho opäť Ľubica Šarinová. Na školenie, ktoré sa konalo v komunitnom centre
prišli počujúci rodičia s nepočujúcimi deťmi, počujúce kamarátky, ktoré majú v triede nepočujúcu spolužiačku, počujúca
stará mama so svojím nepočujúcim vnukom. Dokonca sa
ho zúčastnili aj dve počujúce dievčatá zo zahraničia, ktoré
boli na dobrovoľníckom pobyte v Plaveckom Štvrtku. Ďalšie
školenia sa konali napríklad v Bratislave či v Košútoch.
Výročná správa 2017
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Knihu slávnostne pokrstil známy moderátor Peter Pinďo Lengyel.

Krst knihy Máme dieťa
s poruchou sluchu
V septembri sme pokrstili unikátnu knihu – Máme dieťa
s poruchou sluchu, ktorá je na Slovensku jediná svojho
druhu za posledných 10 rokov. Spája odborný pohľad
pedagógov či lekárov a reálne skúsenosti rodín s dieťaťom
s poruchou sluchu. Autorky – Silvia Hovorková, Martina
Rzymanová a Darina Tarcsiová, ktoré v knihe zúročili dlhoročné skúsenosti z ich odbornej a teoretickej praxe, ako
aj z programu Mobilný pedagóg, na nej pracovali viac ako
2 roky. Knihu slávnostne pokrstil známy moderátor Peter
Pinďo Lengyel. Sám vychováva synčeka s viacerými postihnutiami, medzi ktorými je i porucha sluchu. Krstil pomocou
vibrácií, ktoré vydáva hudobný nástroj s názvom kalimba.
Knihu si v tlačenej verzii môže ktokoľvek objednať cez
stránku DobraKrajina.sk pod projektom „Máme dieťa s poruchou sluchu“ za odporúčaný príspevok 15 eur. Výťažok putuje
na podporu občianskeho združenia OZ Nepočujúcedieťa.sk,
ktoré sa venuje rodinám s deťmi s poruchami sluchu.

Druhé narodeniny Online tlmočníka
Služba Online tlmočník oslávila 2. narodeniny. Za toto
obdobie už dvakrát dokonca zachraňovala aj životy.
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Online tlmočníka môžu využiť nepočujúci, ktorí používajú
posunkový jazyk alebo počujúci, ktorí chcú komunikovať
s nepočujúcimi. Najčastejšie sa využíva pri komunikácii so
štátnou správou, pri hľadaní si zamestnania, pri dorozumievaní sa so zamestnávateľom, ako aj v rôznych nečakaných
situáciách. Počas dvoch rokov bola služba využitá takmer
3000-krát a pomohla viac ako 260 klientom.
Za prvý rok existencie bolo cez Online tlmočníka zaznamenaných vyše tisíc hovorov, pričom medziročne sa tento
počet takmer zdvojnásobil. Práve pre zvyšujúci sa počet
volaní je od septembra 2017 Online tlmočník dostupný
už 5-krát do týždňa. Pondelky, stredy a piatky je služba
dostupná v časoch medzi 8:00 – 18:00 a utorky a štvrtky
v čase od 8:00 – 12:00.

Spustili sme novú webstánku
a fanpage
Na jeseň sme spustili novú, modernú web stránku fondu
www.nftelekom.sk a tiež fanpage na sociálnej sieti Facebook. Cieľom bolo, aby sa záujemcovia dostali ku všetkým
potrebným informáciám rýchlejšie a jednoduchšie.

Inklúzia

Online tlmočníka využívajú najčastejšie v rôznych nečakaných situáciách.

Posledné stretnutie
programu Mobilný pedagóg
V novembri sme uzatvorili piaty, a zároveň
posledný ročník programu Mobilný pedagóg.
Spolu 26 rodín sa stretlo v Tatrách, aby si
vymenili skúsenosti a navzájom sa povzbudili. Aj keď program v doterajšej podobe
končí, máme silnú víziu. Chceme dosiahnuť,
aby i náš štát plnil svoju rolu tak, ako je
to v ostatných slušných štátoch a budeme
za to klopať na dvere, presviedčať, tlačiť
a lobovať.

Boli sme súčasťou prvého
#GivingTuesday na
Slovensku
Na Slovensku v uplynulom roku po prvý raz
odštartoval #GivingTuesday, ktorý konkuruje
myšlienke Black Friday a propaguje nezištnú
pomoc. Jeho hrdou súčasťou bol aj Nadačný
fond Telekom, prostredníctvom ktorého sme
pomohli občianskemu združeniu NepočujúceDieťa.sk.

Iné
projekty
Podporili sme aj obnovu a záchranu
pamiatok na Slovensku
V programe Pomáhame pamiatkam 2017 sme podporili
22 projektov. Tento grantový program bol vyhlásený už po trinásty raz. Jeho cieľom je motivovať zamestnancov firmy Slovak
Telekom do angažovania sa vo svojom okolí, so zameraním sa
na pomoc kultúrnym pamiatkam. Grant bolo možné žiadať na
verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok,
ako aj pamätihodností. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové a rozpočtového
organizácie, mestá a obce a združenia miest a obcí.
Prijali sme celkovo 47 žiadostí, z ktorých sme vybrali a podporili 22 projektov. Po prvý raz v histórii programu sme udelili aj
extra ocenenia dvom projektom.
Výročná správa 2017
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Nadačný fond
Lenovo

Lentalk umožňuje efektívne komunikovať s okolím prostredníctvom obrázkovej slovnej zásoby a pomáha v orientácii
v čase a v aktivitách denného harmonogramu.

Rozdali sme tablety
s aplikáciou Lentalk

Nadačný fond spoločnosti Lenovo sa zameriava na podporu
detí a mládeže s poruchou autistického spektra. V roku 2017
sme spustili slovenskú aplikáciu Lentalk, ktorá významne
pomôže deťom s autizmom pri komunikácii.

Aplikácia Lentalk
Lentalk umožňuje deťom s autizmom efektívne komunikovať s okolím prostredníctvom obrázkových kartičiek. Táto
aplikácia bola vyvinutá po získaní skúseností práve so
slovenskými rodinami. Na jej výrobe sa podieľali ako odborníci, tak aj rodičia autistických detí. Je dostupná zadarmo.
Navyše, s jej uvedením bola súbežne vyhlásená výzva pre
organizácie pracujúce s autistickými deťmi, v ktorej mohli
získať tablety, pre ktoré je určená.
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Vo februári sme vyhlásili druhý ročník programu Viem ti
povedať, ktorý má slúžiť na podporu komunikácie u detí
a mladých ľudí s poruchami autistického spektra, reči
a čítania. Deťom a mladým ľuďom s autizmom, ktorí
nedokážu rozprávať, a z hľadiska svojej diagnózy a prognózy majú obmedzené možnosti inej formy komunikácie,
sme poskytli náhradnú komunikačnú pomôcku – tablety
s aplikáciou Lentalk. Prostredníctvom tejto pomôcky sme
chceli dosiahnuť, aby dokázali úspešnejšie komunikovať so
svojím okolím – s rodinou, priateľmi, osobným asistentom
v autistickom centre či v škole, a mohli sprostredkovávať
okoliu svoje potreby, emócie a základné informácie
nevyhnutné v každodennom živote. Do výzvy sa mohli
zapojiť mimovládne organizácie venujúce sa klientom
s diagnózou poruchy autistického spektra na dennej báze
alebo príspevkové a rozpočtové organizácie. Celkovo sme
podporili 46 organizácií, ktorým sme rozdali 153 tabletov
s aplikáciou Lentalk.

Inklúzia

Billa –
Asistent
nákupu pre
nevidiacich

Zamestnanci Billy sa školili, ako pomôcť nevidiacim
zákazníkom pri nákupoch.

Projekt Nákupný asistent pripravuje o. z. BILLA ľuďom, v spolupráci s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Nadáciou Pontis. ÚNSS je odborným garantom projektu, ktorý vymyslela spoločnosť BILLA Slovensko.
Tá sa rozhodla byť o krok bližšie k svojim zákazníkom so znevýhodnením. Službou Nákupný asistent sa rozhodla zamerať práve na nevidiacich
a slabozrakých. Spolupracovali sme na vytvorení metodiky a plánu, ako
zaangažovať a nadchnúť pre vec aj samotných zamestnancov predajní.
Služba bola prvýkrát spustená v Levoči, kde si situáciu nevidiacich mohli
vyskúšať na vlastnej koži zamestnanci i zákazníci obchodného reťazca.
V roku 2017 sme spustili túto službu aj v Ružomberku. Doteraz sa zapojili
celkovo 111 zamestnancov Billa a 33 nevidiacich zákazníkov.
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V roku 2017 sme podporili organizáciu Depaul.

Nadačný fond
Slovenských
elektrární

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis realizuje filantropické aktivity zamerané na podporu zamestnancov a komunít, v ktorých žijú, na vytváranie vzťahov
s dôležitými partnermi, ale aj na podporu zmysluplných
projektov, ktoré pozitívne menia celé Slovensko. Granty
s verejnoprospešným účelom išli na programy
• Energia pre život
• Špeciálny zamestnanecký program –
Ukážte sa v dobrom svetle
• Energia pre zdravie a vzdelávanie
• Energia pre krajinu – Ekoobec
• Zamestnanecký program
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Energia pre život
Súčasťou dlhodobej stratégie Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis je podpora projektov
odbornej pomoci ľuďom bez domova. Vďaka finančnej podpore organizácií, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú
problematike bezdomovectva, sa podarilo pomôcť takmer
4 000 ľuďom na ulici. Konkrétne sme podporili vydanie
pouličného časopisu Nota Bene s vianočnou prílohou, ktorý
vydáva organizácia Proti Prúdu. V organizácii Depaul mohli
naďalej prevádzkovať nízkoprahovú nocľaháreň a poskytovať zdravotné služby ľuďom na ulici, či rozvíjať streetwork
v MČ Karlova Ves. Divadlo bez domova pripravilo predstavenia mimo Bratislavy a publikovalo výnimočnú knihu
zameranú na prácu s ľuďmi bez domova v teréne. Taktiež
sme podporili organizáciu Vagus, ktorá poskytuje odborné
sociálne služby pre viac ako 2 000 klientov.

Ukážte sa v dobrom
svetle 2017
Zrealizovali sme 4. ročník zamestnaneckého grantového
programu Ukážte sa v dobrom svetle 2017. Do prvej fázy

Inklúzia
sa zapojilo 33 organizácií, ktoré sa zúčastnili aktivít v rámci
podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Na základe hlasovania verejnosti sme podporili až 23 projektov
z celkového počtu 32 organizácií, ktoré postúpili ďalej. Na
všetkých projektoch sa aktívne podieľajú aj zamestnanci
Slovenských elektrární, ktorí projekty odporúčali a sami sa
v nich realizujú. Podarilo sa napr. zrevitalizovať historickú
promenádu v Leviciach, v Záriečí pribudlo miesto na opekanie a v Novej Bani záhrada pre seniorov.

Energia pre zdravie a vzdelávanie
Mysleli sme aj na rodiny zamestnancov Slovenských elektrární, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii pre vážne
zdravotné problémy svojich detí či blízkych príbuzných.
Zakúpením zdravotných pomôcok, hipoterapií, rehabilitácií
či liečebných pobytov sme podporili onkologických pacientov, blízkych po ťažkom úraze či deti s poruchou autistického spektra. V roku 2017 sme podporili celkovo 20 rodín.

Iné
témy
Energia pre krajinu
V rámci grantového programu Ekoobec 2017 –
Chytrá obec, chytré mesto sme podporili projekty,
ktoré sa venujú modernizácii verejných priestorov
obcí a miest. Podmienkou bolo, aby sa realizovali formou riešení podnecujúcich energetickú
efektívnosť, ochranu životného prostredia alebo
implementáciu riešení prispievajúcich k efektívnej
a transparentnej komunikácii a fungovaniu obce
či mesta pre potreby obyvateľov 21. storočia. Celkovo sa do nám prihlásilo 27 žiadostí o finančnú
podporu, z ktorých sa následne hodnotiaca komisia
rozhodla vybrať 9 projektov.

Energia pre Tatry
Slovenské elektrárne realizujú v oblasti Tatier dlhodobo viaceré aktivity. Ani rok 2017 nebol výnimkou.
Podporili sme projekt zaoberajúci sa biodiverzitou
v Tatrách. Podarilo sa inštalovať búdky pre rôzne
druhy vtákov, aby sme im uľahčili zahniezdenie,
vďaka špeciálnym hibernačným boxom budú môcť
zase netopiere bezpečne prezimovať. Zároveň
boli nainštalované telemetrické vysielačky, ktoré
poskytujú dôležité dáta pri ochrane ohrozených
druhov živočíchov.

Darcovský
program
Philip Morris

Darcovský program spoločnosti Philip Morris podporuje
mimovládne organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú problematike pomoci ľuďom bez domova. Spoločnosť sa rozhodla
nadviazať dlhodobé partnerstvo s organizáciami Depaul
Slovensko, Vagus, Divadlo bez domova a programom Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis. Všetky iniciatívy sa venujú
projektom, ktorých cieľom je poskytnúť ľuďom žijúcim na
ulici pomoc a asistenciu pre ich cestu naspäť do bežného
života.

Výročná správa 2017
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Chceme si pomáhať

Nadačný fond
dm drogerie
markt

Zamestnanci, ktorí majú vo svojej rodine či blízkom okolí
vážne chorého alebo inak zdravotne či sociálne znevýhodneného príbuzného, odporučili 21 žiadostí o podporu cez
program Chceme si pomáhať. Nadačný fond dm drogerie
markt pomohol v roku 2017 všetkým 21 rodinám. Najviac
žiadostí o pomoc prichádzalo od rodičov, ktorí potrebujú
rehabilitáciu pre svoje ťažko choré deti. Pomohli sme im
tak uhradiť aspoň časť nákladov na rehabilitačné pobyty
alebo pomôcky.

Spoločnosť dm drogerie markt motivuje svojich zamestnancov, aby vnímali tých, ktorí pociťujú vážnu sociálnu
alebo zdravotnú núdzu. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov
a podporou projektov v oblastiach kvality života komunity,
športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia, sociálnej pomoci a dobrovoľníctva.

Iné
témy

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis dlhodobo strategicky podporuje
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorému sa podarilo priniesť do
Bratislavy a do Zvolena úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom
prostredí, a to vďaka projektom Mestské včely a Zelená škola.
Zmyslom projektu Mestské včely je umožniť verejnosti a školám aktívne sa zapojiť do
záchrany včiel a ostatných opeľovačov. S programom súvisia aj ďalšie témy zodpovednej
spotreby, ako je starostlivosť o pôdu, ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov
priamo v mieste ich bydliska. Mestské úle v rôznych mestách Slovenska popularizujú
včelárenie a otvárajú ho pre širokú skupinu záujemcov z radov verejnosti aj škôl. Ukážkovými opatreniami na verejnom priestranstve ponúka Živica inšpiráciu pre širokú verejnosť
aj iné samosprávy.
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné
školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských
komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou
učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej
zmene.
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Inklúzia

Naše kolegyne Saška a Katka na návšteve rodín,
ktorým pomáhame cez program Srdce pre deti.

Srdce
pre deti

Charitatívny projekt denníka
Nový Čas, Srdce pre deti, ktorý
už siedmy rok spravujeme
v Nadácii Pontis, pomáha na
Slovensku deťom so zdravotným
znevýhodnením
a v sociálnej núdzi.

napr. aj s drevom na kúrenie, výcvikom kanisterapeutického psa, so stravou v školskej jedálni, nákupom školských
pomôcok, či doplatením chýbajúcej sumy na auto slúžiace
na pravidelnú prepravu k lekárovi.
V roku 2017 Srdce pre deti prijalo 184 žiadostí z celého
Slovenska. Najviac, až 26 % z nich bolo z Prešovského
kraja. Schválených žiadostí bolo 151 v celkovej výške
136 968,15 eur. Okrem toho Srdce pre deti pomohlo grantom Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava
s rekonštrukciou čakárne pre rádiologické oddelenie.

Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale formou
nefinančnej pomoci. Najčastejšie ide o uhradenie rehabilitačného pobytu alebo dlhodobej terapie, či priamy nákup
kompenzačnej alebo zdravotnej pomôcky. Pomohli sme
Výročná správa 2017
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Naše fondy

Zoznam
všetkých
našich
fondov

a Ružová stužka, n. f. Okrem toho fond podporil aktivity
Nadácie Pontis – napr. Advokáti Pro Bono, Naše Mesto a pod.

Nadačný fond dm drogerie markt
• Inklúzia a komunitné projekty

→ Viac o aktivitách na strane 74.

Nadačný fond Embraco
• Podpora vzdelávania

→ Viac o aktivitách na strane 58.

Nadačný fond Honeywell

Nadačný fond Accenture
• Podpora vzdelávania

→ Viac o aktivitách na strane 57.

Nadačný fond Arriva

• Komunitné projekty
Fond v roku 2017 ešte nevykonával grantovú činnosť.

Nadačný fond Adient

• Komunitné projekty
Nadačný fond Adient v roku 2017 podporil jeden projekt
s názvom Hravý deň pre matku Zem, ktorý organizovalo
OZ Stimul. Išlo o environmentálny deň pre rodiny a deti
z okolia Košťan nad Turcom. Cieľom bolo aj integrovanie
detí z detských domovov z okolia a profesionálnych rodín.

Nadačný fond Axa

• Podpora vzdelávania
→ Viac o aktivitách na strane 59.

Nadačný fond Bekaert pomáha

• Podpora vzdelávania
Nadačný fond Honeywell na Slovensku pomáha rozvíjať
dobrovoľníctvo a vzdelávať študentov pre prax. V roku 2017
fond podporil dva projekty. Prvý grant získala Slovenská
technická univerzita v Bratislave na projekt Optimalizácia
riadenia dodávky tepla pri vykurovaní. Druhý grant získalo
Občianske združenie Milan Štefánik na organizáciu benefičného podujatia Osmidiv.

Nadačný fond Johnson Controls

• Inklúzia, environmentálna výchova
V roku 2017 sme podporili 8 žiadostí, ktoré boli zamerané
na pomoc komunitám, sociálne a zdravotne znevýhodneným a na podporu výchovy a vzdelávania.

Nadačný fond Lear
• Pomoc lokálnej komunite

Nadačný fond Lenovo
• Inklúzia

→ Viac na strane 70.

Nadačný fond Lidl

• Podpora detí
• Zodpovedný prístup k životnému prostrediu
• Zlepšovanie zdravia
V roku 2017 sme podporili 6 projektových žiadostí. Vďaka
financiám boli pripravené publikácie k dopravnej a zdravotnej výchove (Kamilko a Emilko na cestách, Kamil a psík
zdravotník). Okrem toho mohla prebehnúť súťaž, vyhodnotenie výhercov a dodanie bicyklov pre vyžrebovaných
žiakov 2. a 3. ročníkov základných škôl, ako aj všetkých
Nadačný fond DELL
ich spolužiakov v triede a ich triednych učiteľov v súťaži
• Komunitné projekty
„Kamil & Emil“. Fond podporil aj Organizáciu muskulárnych
V roku 2017 sme cez Nadačný fond DELL podporili 5 pro- dystrofikov kúpou 10 odsávačiek hlienov pre deti s musjektov organizácií: Manageria, Dom sociálnych služieb – kulárnou dystrofiou, ktoré zjednodušia život deťom a ich
MOST, n.o. Aliancia združení na ochranu zvierat, OZ VAGUS
rodičom. Okrem toho fond venoval aj set život udržujúcich
• Komunitné projekty
V roku 2017 sme zrealizovali 3 projekty – prijímateľmi
boli občianske združenie Priateľstvo Hlohovec – De Panne
a v dvoch projektoch Mesto Sládkovičovo. Zamerané boli na
podporu kultúrnych aktivít. Okrem nich boli z financií fondu
podporené komunitné aktivity v miestach pôsobenia firmy
Bekaert – v Hlohovci a v Sládkovičove.
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Naše fondy
prístrojov pre 53 novorodeneckých oddelení po celom
Slovensku, pre približne 5 500 novorodencov ročne, ktorí
potrebujú bezprostredne po narodení medicínsku pomoc.

→ Viac o aktivitách na stranách 66 – 69.

Nadačný fond Mercedes

→ Viac o aktivitách na strane 61.

→ Fond v roku 2017 ešte nevykonával činnosť.

Darcovský program Philip Morris

Nadačný fond Mobis

→ Viac o aktivitách na strane 73.

• Inklúzia a transparentnosť

• Komunitné projekty
Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis formou zamestnaneckého grantového programu poskytuje finančnú podporu pre
rôzne projekty zamerané na rozvoj komunity. V roku 2017
bolo v rámci tohto grantového programu podporených 31
projektov v Žilinskom kraji. S ich pomocou boli zrealizované
rôzne športové podujatia či zlepšené podmienky na kultúru
a relax. Okrem zamestnaneckého grantového programu
nadačný fond poskytol prostriedky na zakúpenie zdravotníckych prístrojov pre fakultnú nemocnicu v Ružomberku a podporu činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce Nededza.

Nadačný fond Pixel Federation

• Podpora vzdelávania
→ Viac o aktivitách na strane 61.

Nadačný fond PSA Slovakia

• Komunitné projekty
Fond v roku 2017 podporil 7 projektov, ktoré sa venujú podpore komunity napr. organizáciou športových, kultúrnych či
networkingových podujatí, ale aj súťaží a pod.

Nadačný fond PwC

• Komunitné projekty
Fond v roku 2017 podporil 4 projekty organizácií: Depaul
Slovensko, OZ Vagus, Imobilio a Manageria, o. z.

Nadačný fond Slovenské elektrárne

Nadačný fond Unilever
• Podpora vzdelávania

• Inklúzia

Darcovský program Poisťovne SLSP

• Inklúzia
• Firemné dobrovoľníctvo
• Komunitné projekty
Piaty rok pokračoval dobrovoľnícky program Lepší život –
Social Active Day, v rámci ktorého sme pre Občianske združenie Bránu do života v Petržalke v roku 2017 zorganizovali
celkovo 9 dobrovoľníckych aktivít a poskytli im tiež priamu
finančnú podporu pre rozvoj kultúrnych, športových aktivít,
i podporu zdravia a osobného rozvoja.

Nadácia Tesco

• Komunitné projekty
V roku 2017 sme organizovali program „Vy rozhodujete, my
pomáhame 2017“. Cieľom programu je podporovanie činnosti a rozvoja v miestnych komunitách a tiež povzbudenie
obyvateľov, aby menili svoje najbližšie okolie k lepšiemu.
Program má vplývať na rozvoj občianstva prostredníctvom
zapájania rôznych zainteresovaných strán do jedného spoločného cieľa, teda podporovania miestnych komunít, kde
žijú ich zákazníci. Do programu sa prihlásilo 372 projektov,
z ktorým sme podporili celkovo 70 žiadostí.

Billa – Asistent nákupu pre nevidiacich
• Inklúzia

→ Viac o aktivitách na strane 71.

Inklúzia
Firemné dobrovoľníctvo
Komunitné projekty
Energetická efektívnosť miest a obcí
→ Viac o aktivitách na stranách 72 – 73.

Nadačný fond Vrba – Wetzler
v Nadácii Pontis

Nadačný fond STRABAG

• Podpora transparentnosti a znižovania korupcie na
Slovensku
→ Viac o aktivitách na stranách 50 – 51.

•
•
•
•

• Komunitné projekty
V roku 2017 sme dostali 24 žiadostí na podporu projektu,
z ktorých sme podporili 22.

Nadačný fond Telekom
• Inklúzia
• Komunitné projekty

• Podpora vzdelávania
Fond v roku 2017 ešte nevykonával žiadne aktivity.

Fond pre transparentné Slovensko

Nadačný fond Generácia 3.0
• Podpora vzdelávania

→ Viac o aktivitách na stranách 54 – 56.
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Súvaha k 31. 12. 2017 (v Eur)
Strana aktív
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Softvér
2.
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
2.
DLHODOBÉ POHĽADÁVKY
Ostatné pohľadávky
3.
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Iné pohľadávky
4.
FINANČNÉ ÚČTY
Pokladnica
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.
Náklady budúcich období
MAJETOK celkom
Strana pasív
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peň.fondy tvorené podľa osob. predpisu
3.
Neyvsporiadaný výsledok hospodár. min. rokov
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.
REZERVY
Krátkodobé rezervy
2.
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky zo sociálneho fondu
3.
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.
Daňové záväzky
4.
BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY
Bežné bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

Bežné účtovné obdobie
Brutto
647 274,85
166 555,80
166 555,80
480 719,05
410 547,55
4 680,00
65 491,50
3 553 592,02
243 697,69
243 697,69
560 985,61
26 342,64
534 291,17
351,80
2 748 908,72
4 292,72
2 744 616,00
3 998,03
3 998,03
4 204 864,90

Korekcia
320 896,77
122 750,22
122 750,22
198 146,55
131 387,55
1 267,50
65 491,50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
320 896,77

Bežné účtovné obdobie
2 681 419,81
2 680 255,16
155 027,67
2 525 227,49
17 685,70
-16 521,05
206 757,24
4 551,63
4 551,63
1,70
1,70
202 196,67
182 683,05
1 398,72
10 692,19
7 422,71
7,24
7,24
995 791,08
995 791,08
3 883 968,13

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie
Netto
Netto
326 378,08
337 887,30
43 805,58
43 881,08
43 805,58
43 881,08
282 572,50
294 006,22
279 160,00
289 423,72
3 412,50
4 582,50
–
–
3 553 592,02
3 083 051,73
243 697,69
–
243 697,69
–
560 985,61
573 589,07
26 342,64
7 025,00
534 291,17
566 401,14
351,80
162,93
2 748 908,72
2 509 462,66
4 292,72
6 541,40
2 744 616,00
2 502 921,26
3 998,03
103 739,78
3 998,03
103 739,78
3 883 968,13
3 524 678,81
Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie
2 600 257,50
2 582 571,80
155 027,67
2 427 544,13
58 360,21
-40 674,51
100 035,30
5 876,76
5 876,76
153,53
153,53
93 984,09
90 847,78
87,98
–
3 048,33
20,92
20,92
824 386,01
824 386,01
3 524 678,81
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2017 (v Eur)
Činnosť
Číslo účtu

Náklady

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Spolu

501

Spotreba materiálu

114 202,58

–

114 202,58

76 747,98

502

Spotreba energie

1 963,40

–

1 963,40

2 106,94

511

Opravy a udržiavanie

1 888,98

–

1 888,98

1 111,32

512

Cestovné

19 042,47

–

19 042,47

12 476,13

513

Náklady na reprezentáciu

60 476,36

–

60 476,36

35 145,99

518

Ostatné služby

995 655,27

139 363,68

1 135 018,95

1 190 124,32

521

Mzdové náklady

260 636,34

268,85

260 905,19

222 028,40

524

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

82 593,31

–

82 593,31

75 521,95

527

Zákonné sociálne náklady

4 033,05

–

4 033,05

3 713,10

528

Ostatné sociálne náklady

–

–

–

124,83

538

Ostatné dane a poplatky

5 577,10

–

5 577,10

3 113,94

541

Zmluvné pokuty a penále

105,35

–

105,35

–

542

Ostatné pokuty a penále

204,70

–

204,70

44,36

544

Úroky

0,05

–

0,05

0,20

545

Kurzové straty

37 601,35

–

37 601,35

19 833,74

546

Dary

33 153,97

–

33 153,97

–

548

Manká a škody

53,87

–

53,87

–

549

Iné ostatné náklady

5 672,42

–

5 672,42

6 492,45

551

Odpisy DNM a DHM

48 465,98

–

48 465,98

36 965,09

556

Tvorba fondov

507 900,56

–

507 900,56

279 028,34

562

Poskytnuté prísp. iným účt.jednotkám

619 401,01

–

619 401,01

792 179,81

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

42 350,00

–

42 350,00

382,76

565

Poskytnuté prísp. z podielu zaplat.dane

1 597 588,03

–

1 597 588,03

979 935,76

567

Poskytnuté prísp. z verejnej zbierky

271 259,29

–

271 259,29

339 890,75

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady

4 709 825,44

139 632,53

4 849 457,97

4 076 968,16

Číslo účtu

Hlavná
nezdaňovaná

Spolu

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Činnosť
Výnosy

644

Úroky

645

Kurzové zisky

646

Prijaté dary

649

Iné ostatné výnosy

651

Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku

656

Výnosy z použitia fondu

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

667

Prijaté príspevky z verejnej zbierky

Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením

Zdaňovaná

–

1,04

1,04

546,56

2 838,71

–

2 838,71

17 767,30

26 193,80

–

26 193,80

–

318 686,22

147 388,59

466 074,81

355 812,41

–

–

–

2 000,00

551 931,58

–

551 931,58

611 755,31

1 383 733,68

–

1 383 733,68

1 406 130,25

40 308,85

–

40 308,85

18 735,09

1 855 883,85

–

1 855 883,85

1 322 814,13

507 599,69

–

507 599,69

301 536,42

4 687 176,38

147 389,63

4 834 566,01

4 037 097,47

-22 649,06

7 757,10

-14 891,96

-39 870,69

591

Daň z príjmov

–

1 629,09

1 629,09

721,65

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

–

–

–

82,17

-22 649,06

6 128,01

-16 521,05

-40 674,51

Výsledok hospodárenia po zdanení
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Nadačné fondy v roku 2017 – prehľad
Názov
Nadačný fond Pixel v Nadácii Pontis

stav k 1.1.2017

príjem

výdaj

stav k 31.12.2017

poznámka

4 938,18 €

5 545,31 €

9 258,18 €

1 225,31 €

23 067,68 €

20 000,00 €

28 931,50 €

14 136,18 €

z 2%

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

743 249,60 €

864 879,80 €

758 362,04 €

849 767,36 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Slovenských elektrární
v Nadácii Pontis

255 935,68 €

160 664,50 €

273 256,24 €

143 343,94 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

625 577,34 €

549 486,33 €

746 835,48 €

428 228,19 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond PCA Peugeot v Nadácii Pontis

z 2%

Nadačný fond ARRIVA v Nadácii Pontis

–€

11 098,47 €

–€

11 098,47 €

z 2% aj z darov

Nadačný fond ADIENT v Nadácii Pontis

–€

46 267,39 €

7 358,00 €

38 909,39 €

z 2% aj z darov
z 2% aj z darov

Nadačný fond MERCEDES v Nadácii Pontis

–€

56 885,11 €

2 000,00 €

54 885,11 €

Nadačný fond GENERÁCIA 3.0

–€

37 274,34 €

27 000,00 €

10 274,34 €

z darov

104 476,33 €

245 729,99 €

215 453,86 €

134 752,46 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond pre Transparentné Slovensko

88 639,85 €

146 868,99 €

190 968,55 €

44 540,29 €

aj z 2% aj z darov

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

20 313,42 €

14 225,99 €

13 806,42 €

20 732,99 €

z 2%

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

42 565,12 €

70 364,18 €

42 565,12 €

70 364,18 €

z 2%
aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný Fond Accenture v Nadácii Pontis

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

14 946,34 €

17 096,82 €

11 893,03 €

20 150,13 €

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

19 606,18 €

26 737,59 €

19 606,18 €

26 737,59 €

z 2%

8 706,90 €

65 029,00 €

65 537,26 €

8 198,64 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Nadačný fond Honeywell v Nadácii Pontis

1 094,63 €

3 191,23 €

2 194,63 €

2 091,23 €

z 2%

Nadačný fond MOBIS v Nadácii Pontis

76 931,20 €

132 817,32 €

76 931,20 €

132 817,32 €

z 2%

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis

39 106,35 €

25 679,45 €

28 197,84 €

36 587,96 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.
z 2%

Nadačný fond BEKAERT v Nadácii Pontis

–€

40 502,35 €

14 837,10 €

25 665,25 €

Nadačný fond Strabag v Nadácii Pontis

83 201,18 €

–€

83 201,18 €

–€

z 2%

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

88 282,88 €

50 974,94 €

88 282,88 €

50 974,94 €

z 2%

Nadačný fond UNILEVER v Nadácii Pontis

13 705,57 €

6 817,00 €

13 705,57 €

6 817,00 €

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre
deti SPD 1.11.2015-15.10.2016

20 682,21 €

–€

20 682,21 €

–€

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre
deti SPD 16.10.2016-30.09.2017

80 049,53 €

316 954,77 €

150 438,13 €

246 566,17 €

z verejnej zbierky

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

–€

33 026,27 €

-278,76 €

33 305,03 €

z verejnej zbierky

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

29 975,28 €

–€

10 583,23 €

19 392,05 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
Krajina 1.1.2016-31.10.2016

8 828,01 €

–€

8 828,01 €

–€

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
Krajina 1.11.2016-31.12.2016

33 664,67 €

–€

33 664,67 €

–€

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
Krajina 1.1.2017-30.11.2017

–€

111 702,53 €

47 482,10 €

64 220,43 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácia Pontis Predaj
predmetov 26.6.-30.11.17

–€

10 576,81 €

10 576,81 €

–€

z verejnej zbierky
z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
Krajina 01.12.17-31.10.18
Spolu

–€

35 640,18 €

6 194,64 €

29 445,54 €

2 427 544,13 €

3 106 036,66 €

3 008 353,30 €

2 525 227,49 €

z 2%
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne
výška nákladov na správu nadácie
Grantový program

2017

v%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty

1 956 381,63 €

40,33 %

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti

184 626,52 €

3,81 %

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

100 700,93 €

2,08 %

72 612,13 €

1,50 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Keňa
Granty výhercom a partnerovi v ČR / Generácia 3.0

68 870,70 €

1,42 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Balkan

45 097,35 €

0,93 %

Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy

44 005,91 €

0,91 %

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

29 000,00 €

0,60 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Gruzínsko

15 590,08 €

0,32 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Rusko

13 713,08 €

0,28 %

Grantový program – správa, monitoring, rozvoj

229 201,91 €

4,72 %

Srdce pre deti VZ – tvorba fondov/zákonný účtovný predpis

349 981,04 €

7,21 %

67 237,86 €

1,39 %

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

119 029,87 €

2,45 %

Dobrá krajina Verejná Zbierka – tvorba fondov/zákonný účtovný predpis

157 919,52 €

3,26 %

75 463,48 €

1,56 %

Priame programové náklady

Naše Mesto

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Rozvoj obč. spoločnosti v Rusku
Projekty pre nepočujúcich z fondu Telekom: Mobilný pedagóg
Via Bona Slovakia za rok 2016 v roku 2017
Projekt Dopravnej výchovy z fondu LIDL (tlač a distrib.náučnej brožúry),
súťaž o bicykle
Advokáti Pro Bono

154 579,59 €

3,19 %

99 207,50 €

2,05 %

175 093,28 €

3,61 %

42 761,09 €

0,88 %

Program Srdce pre deti

82 152,72 €

1,69 %

XIV. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní – CEE CSR Summit

50 958,28 €

1,05 %

Program Dobrá krajina

70 152,16 €

1,45 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Západný Balkán

49 104,52 €

1,01 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Kenský projekt

25 235,95 €

0,52 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Globálne vzdelávanie

16 608,71 €

0,34 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Gruzínsky projekt, UNDP

92 374,55 €

1,90 %

Ostatné sociálne projekty realizované v rámci firemnej filantropie

15 064,00 €

0,31 %

Leadership Bootcamp projekt

42 022,17 €

0,87 %

Projekt pre nepočujúcich z fondu Telekom: Online tlmočník

43 604,62 €

0,90 %

120 500,56 €

2,48 %

Generácia 3.0
Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu
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242 235,35 €

4,99 %

4 851 087,06 €

100,00 %

Financie

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu rok 2017
Prijatý podiel dane „2 %“ – použité na projekty a granty
Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO – 2%

2017

v%

1 855 883,85 €

38,4 %

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

470 713,92 €

9,7 %

Grantové zdroje z nadácií USA, Európskej Komisie na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci

249 605,32 €

5,2 %

Granty zo Slovak Aid – SAMRS na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci

188 375,19 €

3,9 %

Prijaté príspevky dary do Fondu pre Transparentné Slovensko

143 971,14 €

3,0 %

Prijaté príspevky na projekty, správu fondov a ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia

201 379,28 €

4,2 %

Prijaté príspevky na projekty Zodpovedného podnikania, Via Bona Slovakia, Naše Mesto atď.

115 063,85 €

2,4 %

40 818,78 €

0,8 %

Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CR konferencia, CR vzdelávanie, pracovná skupina Firemné
dobrovoľníctvo, Naše Mesto, Advokáti Pro Bono

279 305,25 €

5,8 %

Výnosy z aktivít: administrácia fondov a Fórum o firemnej filantropii, AsFin

135 887,64 €

2,8 %

50 881,92 €

1,1 %

Prijaté príspevky – granty, dary od organizácií

Prijaté príspevky na projekt Dobrá krajina a Srdce pre deti
Výnosy z činnosti:

Výnosy z aktivít: iné ostatné
Ostatné výnosy z činnosti
Úroky bankové – bežné účty
Kurzové zisky
Tržby z predaja hmotného majetku

1,04 €

0,0 %

2 838,71 €

0,1 %

–€

0,0 %

Výnosy z použitia fondov:
Admin z fondov z podielu zaplatenej dane – 2%
Admin z fondov tvorených z darov
Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane – 2%

167 328,10 €

3,5 %

71 747,78 €

1,5 %

17 459,00 €

0,4 %

295 396,70 €

6,1 %

40 308,85 €

0,8 %

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina

157 619,52 €

3,3 %

Prijaté príspevky Darcovský projekt Srdce pre deti

349 980,17 €

7,2 %

4 834 566,01 €

100,0 %

Povinné účtovanie Verejných zbierok výnosy použitie fondov
Prijaté príspevky – dary od jednotlivcov
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky – do verejnej zbierky

SPOLU výnosy
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Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu
5%

52 %

43 %

Grantová činnosť – 52 %
Programy Nadácie Pontis – 43 %
Administratívne náklady Nadácie Pontis – 5 %

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti
9%
20 %
Demokratizácia a rozvojová pomoc – 9 %
57 %

5%

Firemná filantropia – 57 %
Zodpovedné podnikanie – 9 %
Administratívne náklady – 5 %

9%

Individuálna filantropia – 20 %

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
16 %
42 %

42 %

Prijaté príspevky z podielu dane – 42 %
Prijaté príspevky z grantov a darov – 42 %
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy – 16 %
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Dary od firiem, neziskových organizácií a verejných inštitúcií v roku 2017
• Accenture, s.r.o. a Accenture
Technology Solutions

• Grayling Slovakia s.r.o.

• PPG Deco Slovakia, s.r.o.

• Allen Overy Bratislava s.r.o.

• GSK Slovakia s.r.o.

• PR Time s.r.o.

• Henkel Slovensko, a.s.

• PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.

• Hillbridges, s.r.o.

• Profesia s.r.o.

• Horizont 3000, Austria

• RRiF plus društvo, Slovinsko

• Infinit, s.r.o.

• SANAE, s. r. o.

• ING Bank N.V. pobočka zahr.banky

• SAS Slovakia, s.r.o.

• Beech Consulting

• Institut za društveno odgovorno
poslovanje (IDOP)

• Skanska SK a.s.

• Bekaert Hlohovec, a.s.

• INTERREG CENTRAL EUROPE

• Bratislavsky maraton o.z.

• Jazz Communications

• Slovak Telekom, a.s.

• Britské veľvyslanectvo na
Slovensku

• Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

• Budamar Logistics, a.s.

• Lenovo (Slovakia) s.r.o.

• Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
• Arisan, s.r.o.
• Arriva Slovakia a.s.
• Asseco Central Europe, a. s.
• AT&T Global Network

• Centrum pre filantropiu, n.o.
• CIPE Center for International
Private Enterprise
• Competence Call Center Slovakia
s.r.o.
• Creative Industry Forum

• Kaufland Slovenská republika v.o.s
• LIDL a.s.
• Mercedes-Benz Financial Services
Slovakia sro
• Medzinárodný Vyšehradský fond –
International Visegrad Fund

• Slovak American Foundation
• Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS), SR
• Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre
• Slovenské elektrárne, a.s. člen
skupiny Enel
• Squire Patton Boggs s.r.o.
• TaylorWessing e/n/w/

• Metamorphosis Foundation,
Macedonsko

• The Management System
International, USA

• Československá obchodná banka,
a.s.

• Mondelez EBSC, s.r.o.

• The Wiliam Davidson Institute, USA

• de Miclén a.s., registrovaná
spoločnosť GSK

• Nadace Via
• Nadácia ESET

• UNDP Regional Centre for Europe
and the CIS, Turkey

• CSR Europe

• Dentos Europe CS LLP, organizačná
zložka
• DM Drogerie Markt s.r.o.
• Embraco Slovakia s.r.o.
• Enterprise Services Slovakia s.r.o.
• ERSTE Stiftung
• ESET, spol. s r.o.
• EY, Ernst & Young k.s.
• Eventura s.r.o.
• Foundation Open Society
• Genpact Slovakia s.r.o.
• Giesecke & Devrient Slovakia s.r.o.
• Global Giving
• Globsec

• Nadácia Orange
• Nadácia Slovenskej Sporiteľne
• National Endowment for
Democracy (NED)
• O2 Slovakia, s.r.o.
• Otto Bock Slovakia s.r.o.
• OTP Banka Slovensko a.s.
• OZ Billa ľuďom
• PCA Slovakia, s.r.o.
• Pfizer Luxembourg SA
• Philip Morris Slovakia s.r.o.

• Union poisťovňa, a. s.
• Union zdravotná poisťovňa, a.s.
• United Way Worldwide
• US Department of State, USA
• Veľvyslanectvo Spojených štátov
amerických
• Veľvyslanectvo štátu Izrael
• Východoslovenská energetika
Holding a.s.
• Websupport, s.r.o.
• Západoslovenská energetika, a.s.

• Piano Media s.r.o.
• Pivovary Topvar, a.s.
• Platforma MVRO v SR
• Porticus Stiftung Austria
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Príspevky z podielu dane od firiem v roku 2017
• Accenture, s.r.o. a Accenture
Technology Solutions

• Honeywell s.r.o.

• Adient Slovakia s.r.o.

• Lenovo (Slovakia) s.r.o.

• AXA a.s.
• Arriva Slovakia a.s.

• Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
• LIDL a.s.

• DELL s.r.o.

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

• DM Drogerie Markt s.r.o.

• Mobis s.r.o.

• DXC Technology

• O2 Slovensko a.s.

• Embraco a.s.

• PCA Peugeot Slovensko a.s.

• Foxconn Slovakia, s.r.o.

• Pivovary Topvar, a.s.

• Heineken Slovensko a.s.

• Pixel Federation s.r.o.

• Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne
a.s.
• PricewaterhouseCoopers Slovensko
s.r.o.
• Slovak Telekom, a.s.
• Služby inžinierskych stavieb a.s.
• Slovenské elektrárne, a.s.
• Trim Leader, a.s.
• Unilever Slovensko s.r.o.
• Východoslovenská energetika a.s.

Dary od fyzických osôb v roku 2017
• Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí Nadácii Pontis poukázali svoj podiel dane. V roku 2017 Nadácii Pontis poukázali
mimo firiem svoj podiel dane jednotlivci v sume 30 437,26 Eur.
• Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierok Dobrá krajina a Srdce pre deti v roku 2017.
• Ďakujeme všetkým darcom, ktorí poskytli finančný dar Nadácii Pontis a programu Generácia 3.0.
• Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali v rámci našich správnych rád, poradných výborov, hodnotiacich
komisií, prípadne sa dobrovoľnícky zapojili do niektorého z projektov Nadácie.
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO
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1

7

8

4

8
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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Nadácia Pontis (ďalej ako, Nadácia“) bola založená 27. októbra 1997 a zapísaná v registri MV SR pod registračným
č. 203/Na-96/463 dňa 27. októbra 1997.
(2) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky.
Zakladateľom Nadácie je The Foundation for a Civil Society so sídlom 25 East End Ave, 1B, 100 28 New York, Spojené Štáty
Americké.
(3) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Členovia správnej rady Nadácie:
JUDr. Lucie Schweizer, (Partner v Ružička Csekes s.r.o.) predsedkyňa správnej rady,
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (SAV)
Marcel Imrišek (ProRate s.r.o.)
Šimon Šicko (Pixel Federation),
Dušan Oravský (konzultant),
Lukáš Bakoš (Maxmann Consultants),

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 9.12.2013
členstvo vzniklo od 16.3.2015
členstvo vzniklo od 13.6.2016
členstvo vzniklo od 13.6.2016,
členstvo skončilo k 11.12.2017
členstvo vzniklo od 13.6.2016.

Dozorná rada Nadácie:
Ing. Ľuboš Vančo, (KPMG spol. s r.o.)
Vladimír Vaňo, MBA (Sberbank a.s.)
Radoslav Derka (konzultant)

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 16.3.2015
členstvo vzniklo od dňa 13.6.2016.

Správca a štatutárny zástupca Nadácie:
Mgr. Lenka Surotchak
(4) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva. Hlavnou činnosťou Nadácie je:
• posilňovanie účasti občanov v procese demokratického rozhodovania podporovaním občianskej zodpovednosti, uplatňovaním občianskych práv a podporou spolupráce medzi tromi sektormi (verejným, podnikateľským a neziskovým),
• organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí,
• organizovanie a spoluorganizovanie, realizácia a podpora konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, diskusných klubov
v elektronických sieťach a všestranné šírenie informácií, ktoré môžu vzdelávať občanov o ich právach a občianskej
zodpovednosti, v rámci občianskeho vzdelávania,
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• rozvíjanie a podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať zvyšovanie kapacity mimovládnych organizácií na
dosiahnutie ich poslania a programových cieľov,
• podpora programov vzdelávania občanov o význame komunitných aktivít, budovanie prostredia podporujúceho firemné
občianstvo, individuálnu filantropiu a vzdelávanie občanov motivujúce jednotlivcov poskytnúť svoje služby a čas
prostredníctvom programov dobrovoľníctva,
• organizovanie, spoluorganizovanie, realizácia, a podpora aktivít, ktoré podporujú rozvoj modelu komunitnej nadácie,
ktorá slúži ako prostriedok pre občanov aktívne sa podieľať na identifikácii a riešení problémov vo svojej komunite,
• rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba
životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania,
• podpora a ochrana zdravia, prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu detí, mládeže
a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci,
• vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia samofinancujúcich aktivít na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia a podpora aktivít zameraných na rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti firiem.
Nástrojmi plnenia účelu Nadácie sú:
• udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie,
• udeľovanie a poskytovanie nefinančnej podpory, napr. vo forme vecných darov, alebo darovania času – dobrovoľníckej
pomoci na podporu plnenia účelu nadácie.
(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

10

8

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

1

1

105

59

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

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Nadácia je zriaďovateľom neziskovej organizácie Pontis n.o., Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO 37 925 121.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať
vo svojej činnosti.
Účtovná závierka Nadácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike (č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) a Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov.
Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
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(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby
jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci
uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši
2 400 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 551 pri uvedení do používania.
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby
jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR
a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na
účet 551 pri uvedení do používania. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola
zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná
položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evidencii.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.
g) dlhodobý finančný majetok,
Nadácia nemá dlhodobý finančný majetok ani neviedla takýto majetok v evidencii.
h) zásoby obstarané kúpou,
Zásoby obstarané kúpou sa účtujú spôsobom A. Zásoby typu zásob určených sa priamu spotrebu (napr. kancelárske
potreby, pohonné hmoty, ochranné pomôcky, reflexné prvky) sa účtujú priamo do spotreby. Nespotrebované zásoby
k 31. 12. sa účtujú ako materiál na sklade.
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Nadácia nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
Nadácia neobstarávala zásoby iným spôsobom.
k) pohľadávky,
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným
pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
l) krátkodobý finančný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
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Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Nadácia vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov
vrátane sociálneho zabezpečenia.
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty,
Nadácia neeviduje deriváty.
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Nadácia neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
s) výnosy
Vystavené faktúry za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty, v prípade ak ide o plnenia, na ktoré sa
vzťahuje zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. – podľa §2 – sú to najmä služby majúce povahu reklamy, propagácie alebo iných
služieb poskytnutých za protihodnotu. V prípade ostatných výnosov – darov a príjmov z podielu dane (tzv. 2 % z daní) –
tieto nie sú predmetom DPH podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. prípadne sú od nej oslobodené podľa § 31 a § 32.
Výnosy Nadácie tvoria najmä prijaté príspevky od iných organizácií, prijaté príspevky od fyzických osôb, príspevky
z podielu zaplatenej dane, výnosy z použitia fondu a iné ostatné výnosy.
t) Účtovanie prijatých a poskytnutých grantov
Na základe podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie financií) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu finančných účtov pohľadávok a v prospech účtu výnosov. Prijatie prostriedkov na bankový účet na základe podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie)
na bankový účet, nadácia zaúčtuje na ťarchu finančných účtov pohľadávok a v prospech účtu banky. Zostatok prijatých
prostriedkov, ktoré budú spotrebované v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období.
Pri poskytovaní prostriedkov na základe podpísanej zmluvy o darovaní a obdržaného pokynu na úhradu príslušnej splátky
(poskytnutie financií) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi
grantu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov
voči prijímateľovi grantu len schválená a zároveň aj vyplatená (vyreportovaná) časť prostriedkov grantu, v čiastke určenej
pokynom na úhradu.
V prípade, že je v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov nám, zo strany donora zadefinovaná povinnosť poskytnúť
konkrétnemu projektovému partnerovi určitú časť celej sumy grantu, o tejto časti grantu účtujeme ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka aj na strane pohladávky voči donorovi a VBO a rovnako aj na strane záväzku voči zmluvnému
partnerovi (grantistovi) a NBO.
u) Fondy na prevádzku
Pri vzniku nákladovej položky Nadácia zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného nákladového účtu a v prospech účtu záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov na prevádzkové náklady a v prospech účtu výnosov.
v) Príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu
účtov v bankách a v prospech účtu výnosov. Zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný
v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich
období. V prípade príspevku z podielu zaplatenej dane od spoločností, s ktorými je uzavretá zmluva o nadačnom fonde,
sa takýto nespotrebovaný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Peňažné
fondy tvorené podľa osobitného predpisu.
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(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku. Predpokladaná doba používania pre dlhodobý nehmotný majetok, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda odpisovania

Ročná odpisová sadzba v %

4

lineárna

25

Softvér

Predpokladaná doba používania pre dlhodobý hmotný majetok, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda odpisovania

Ročná odpisová sadzba v %

Stavby

40

lineárna

2,5

Stroje, prístroje a zariadenia

4

lineárna

25

Dopravné prostriedky

4

lineárna

25

rôzna

jednorazový odpis

100

Drobný dlhodobý hmotný majetok

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy;
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účt. obdobia

0

147 357,00

147 357,00

Prírastky

0

19 198,80

19 198,80

Úbytky

0

Presuny

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

166 555,80

166 555,80

Stav na začiatku účt. obdobia

0

103 475,92

103 475,92

Prírastky

0

19 274,30

19 274,30

Oprávky
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Úbytky

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

122 750,22

122 750,22

Stav na začiatku účt. obdobia

0

0

0

Prírastky

0

Opravné položky

Úbytky

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

0

0

Stav na začiatku účt. obdobia

0

43 881,08

43 881,08

Stav na konci účtov. obdobia

0

43 805,58

43 805,58

Zostatková hodnota

Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Samostatné
Pestovateľ- Základné
hnuteľné
Dopravné -ské celky
stádo
veci a súbory
prostriedky trvalých
a ťažné
-prístroje,
porastov
zvieratá
zariadenia

Stavby

Poskytnuté
Obstaranie
Ostatný
preddavky
dlhodobého
dlhodobý
na dlhodohmotného
majetok
bý hmotný
majetku
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

410 547,55

4 680

0

0

0

52 462,36

0

0

467 689,91

Prírastky

0

0

0

0

0

0

17 757,96

19198,80

0

36 956,76

Úbytky

0

0

0

0

0

0

4 728,82

19198,80

0

23 927,62

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

410 547,55

4 680

0

0

0

65 491,50

0

0

480 719,05

0

121 123,83

97,50

0

0

0

52 462,36

0

0

173 683,69
29 191,68

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

0

10 263,72

1170,00

0

0

0

17 757,96

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

4 728,82

0

0

4 728,82

Stav na konci
účtovného obdobia

0

131 387,55

1267,50

0

0

0

65 491,50

0

0

198 146,55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

289 423,72

4 582,50

0

0

0

0

0

0

294 006,22

Stav na konci
účtovného obdobia

0

279 160,00

3412,50

0

0

0

0

0

0

282 572,50

Zostatková hodnota

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
Nadácia neeviduje žiadny majetok so záložným právom.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Majetok Nadácie je poistený do nasledovnej výšky poistnej sumy:
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Oblasť poistenia

Budovy

Garáž

Živelná pohroma

386 700

33 200

50 000

10 000

10 000

0

0

13 200

Vandalizmus
Krádež

Súbory hnuteľných vecí
66 000

Nadácia uzatvorila zmluvu na všeobecnú zodpovednosť za škodu do výšky poistnej sumy 166 000 EUR.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.
Nadácia neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu
ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Nadácia neúčtovala o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky. Informácie o finančných účtoch sú uvedené nižšie:
Názov položky
Pokladnica, ceniny

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4 292,72

6 541,40

2 744 616,00

2 502 921,26

Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

Peniaze na ceste

0

0

2 748 908,72

2 509 462,66

Bežné bankové účty

Spolu

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Nadácia voľne disponovať.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Nadácia neúčtovala o opravných položkách k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy. Pohľadávky v lehote splatnosti zahŕňajú:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pohľadávka voči partnerovi – INTERREG (315,83)

360 972,00

0,00

Pohľadávka voči donorovi – vklad do fondu dar (315,22)

249 416,92

24 800,00

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – U. S. Department of State

66 916,54

155 775,54

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

54 420,83

155 380,89

Odberateľské faktúry v lehote splatnosti

25 875,00

6 200,00

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – SAMRS

20 343,82

125 160,25

Pohľadávka voči partnerovi – IVF, WDI, UNDP (315,70)

7 223,45

81 471,21

Pohľadávka voči donorovi – Erste (315,95)

5 000,00

5 000,00

Darovacie zmluvy ostatné drobné (315 + 335 + 378)

4 871,70

162,93

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – CSR

3 370,00

8 290,00

Ostatné pohľadávky (378; 315,10)

5805,40

0,00
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Ost. pohľadávky – dar do VZ Dobrá Krajina

0,00

Pohľadávka voči donorovi – iné (315,23)

0,00

810,00

Darovacie zmluvy MSI (315,22)

0,00

4 764,25

804 215,66

572 764,07

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

4 949,00

Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:

Odberateľské faktúry po lehote splatnosti
Spolu

467,64

825,00

467,64

825,00

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

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (zníženie)

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku z účtovníctva
(rozpustenie)

Stav OP na konci
účtovného obdobia

Pohľadávky z obchodného styku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iné pohľadávky (391)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

804 215,66

567 764,07

467,64

825,00

804 683,30

568 589,07

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období

3 998,03

103 739,78

Spolu

3 998,03

103 739,78

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne,
b) Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia uvedený v nasledujúcej tabuľke:
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Položka vlastného imania
Základné imanie:

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

Presuny

155 027,67

0

0

0

16 597,00

0

0

0

16 597,00

138 430,67

0

0

0

138 430,67

vklady zakladateľov

0

0

0

0

0

prioritný majetok

0

0

0

0

0

2 427 544,13

3 106 036,66

3 008 353,30

0

2 525 227,49

0

0

0

0

0

nadačné imanie v nadácii
fond na zvýšenie základného imania

Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Fondy zo zisku:

155 027,67

0

0

0

0

0

17 685,70

-16 521,05

0

0

1 164,65

Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

Ostatné fondy

0

0

0

0

0

58 360,21

0

0

-40 674,51

17 685,70

-40 674,51

-16 521,05

0

40 674,51

-16 521,05

2 600 257,50

3 089 515,61

3 008 353,30

0

2 681 419,81

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

c) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Prehľad analytických položiek – Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Prírastky na účtoch fondov 412 sú tvorené z 2 % prijatej dane (účet 665) a vkladov do fondov mimo 2 % (účet 662).
Úbytky na účte fondu 412 predstavujú použitie financií z fondov na poskytnuté granty (účty 562 a 565) a na správu
Nadácie (účet 656), prípadne iné použitie fondov v súlade s účelom fondu (ostatné nákladové účty).
Prehľad zmluvných fondov a verejných zbierok vykázaných v položke Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412):
Fond názov

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Fond ARRIVA 2% 17/18 (412,012)

0,00

10 998,47

0,00

Fond ARRIVA dar (412,013)

0,00

100,00

0,00

10 998,47
100,00

Fond ADIENT 2% 17/18 (412,021)

0,00

38 091,74

0,00

38 091,74

Fond ADIENT 2% Trim Leader 17/18 (412,022)

0,00

8 175,65

7 358,00

817,65

Fond MERCEDES dar (412,025)

0,00

20 000,00

2 000,00

18 000,00

Fond MERCEDES 2% 17/18 (412,026)

0,00

36 885,11

0,00

36 885,11

Fond GENERACIA 3.0 dar (412,03)

0,00

37 274,34

27 000,00

10 274,34

Fond Strabag 2% 16/17 (412,13)

83 201,18

0,00

83 201,18

0,00

Fond JCI 2% 16/17 (412,15)

88 282,88

0,00

88 282,88

0,00

Fond JCI 2% 17/18 (412,16)

0,00

50 974,94

0,00

50 974,94

Fond Unilever 2% 17/18 (412,17)

0,00

6 817,00

0,00

6 817,00

Fond Unilever 2% 16/17 (412,18)

13 705,57

0,00

13 705,57

0,00

Fond PIXEL 2% 17/18 (412,19)

0,00

5 545,31

4 320,00

1 225,31

Fond PIXEL 2% 16/17 (412,20)

4 938,18

0,00

4 938,18

0,00

Fond HONEYWELL 2% 16/17 (412,24)

1 094,63

0,00

1 094,63

0,00

Fond HONEYWELL 2% 17/18 (412,25)

0,00

3 191,23

1 100,00

2 091,23
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Fond Transp. Slovensko 2% 17/18 (412,26)

0,00

22 000,00

10 611,40

Fond Transp. Slovensko 2% 16/17 (412,27)

13 473,52

20 000,00

33 473,52

11 388,60
0,00

Fond Transp. Slovensko DARY (412,28)

75 166,33

104 868,99

146 883,63

33 151,69
575 711,71

Fond Slovak Telecom 2% 17/18 (412,30)

0,00

700 879,80

125 168,09

Fond Slovak Telecom 2% 16/17 (412,31)

542 301,47

0,00

542 301,47

0,00

Fond Slovak Telecom DAR (412,32)

200 948,13

164 000,00

90 892,48

274 055,65

Fond PCA Peugeot 2% 17/18 (412,35)

0,00

20 000,00

5 863,82

14 136,18

Fond PSA Peugeot 2% 16/17 (412,36)

23 067,68

0,00

23 067,68

0,00

Fond EMBRACO 2% 17/18 (412,40)

0,00

70 364,18

0,00

70 364,18

Fond EMBRACO 2% 16/17 (412,41)

42 565,12

0,00

42 565,12

0,00

0,00

25 679,45

0,00

25 679,45

Fond AXA DAR (412,46)

21 463,62

0,00

10 555,11

10 908,51

Fond AXA 2% 16/17 (412,47)

17 642,73

0,00

17 642,73

0,00

Fond ACCENTURE DAR (412,50)

61 041,60

241 043,00

172 019,13

130 065,47

Fond ACCENTURE 2% 17/18 (412,51)

0,00

4 686,99

0,00

4 686,99

Fond ACCENTURE 2% 16/17 (412,52)

43 434,73

0,00

43 434,73

0,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 1.11.-31.10.16
(412,56)

20 682,21

0,00

20 682,21

0,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 16.10.16-30.09.17
(412,57)

80 049,53

316 954,77

150 438,13

246 566,17

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 01.10.17-31.08.18
(412,58)

0,00

33 026,27

-278,76

33 305,03

Fond DM Drogerie Markt 2% 17/18 (412,60)

0,00

49 223,53

43 531,25

5 692,28

Fond DM Drogerie Markt 2% 16/17 (412,61)

4 274,25

0,00

4 274,25

0,00

Fond DM Drogerie Markt DAR (412,62)

4 432,65

15 805,47

17 731,76

2 506,36

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.1.-30.11.17
(412,63)

0,00

111 702,53

47 482,10

64 220,43

Fond Ver. zbierka Predaj predmetov 26.6.-30.11.17
(412,64)

0,00

10 576,81

10 576,81

0,00

29 975,28

0,00

10 583,23

19 392,05

8 828,01

0,00

8 828,01

0,00

0,00

35 640,18

6 194,64

29 445,54

33 664,67

0,00

33 664,67

0,00

Fond AXA 2% 17/18 (412,45)

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 31.12.15 mimo
(412,661)
Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.1.-31.10.16
(412,67)
Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.12.17-31.10.18
(412,68)
Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 11-12/2016
(412,69)
Fond LIDL 2% 16/17 (412,74)

395 473,48

0,00

395 473,48

0,00

Fond LIDL DAR (412,75)

230 103,86

110 000,00

182 009,00

158 094,86
270 133,33

0,00

439 486,33

169 353,00

Fond 2% Mobis 16/17 (412,80)

Fond LIDL 2% 17/18 (412,76)

76 931,20

0,00

76 931,20

0,00

Fond 2% Mobis 17/18 (412,81)

0,00

132 817,32

0,00

132 817,32

Fond BEKAERT dar (412,82)

0,00

36 500,00

14 837,10

21 662,90

Fond BEKAERT 2% 17/18 (412,83)

0,00

4 002,35

0,00

4 002,35

Fond 2% LENOVO 16/17 (412,85)

4 104,77

0,00

4 104,77

0,00

Fond 2% LENOVO 17/18 (412,86)

0,00

17 096,82

0,00

17 096,82
3 053,31

Fond LENOVO DAR (412,87)

10 841,57

0,00

7 788,26

Fond ENEL/SEP 2% 16/17 (412,90)

215 338,21

0,00

215 338,21

0,00

Fond ENEL/SEP 2% 17/18 (412,91)

0,00

120 067,03

0,00

120 067,03

Fond ENEL/SEP DAR (412,92)

0,00

40 597,47

17 320,56

23 276,91

Fond ENEL/SEP DAR (412,94)

40 597,47

0,00

40 597,47

0,00
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Fond DELL 2% 17/18 (412,95)

0,00

20 732,99

0,00

Fond DELL 2% 16/17 (412,96)

20 313,42

-6 507,00

13 806,42

0,00

Fond PWC 2% 17/18 (412,97)

0,00

26 737,59

0,00

26 737,59

Fond PWC 2% 16/17 (412,99)
Spolu

20 732,99

19 606,18

0,00

19 606,18

0,00

2 427 544,13

3 106 036,66

3 008 353,30

2 525 227,49

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Účtovná stratu za rok 2016 vo výške -40 674,51 EUR bola vysporiadaná nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2017 preúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie k 31. decembru 2016 na výsledok hospodárenia minulých období.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Účtovná strata

40 674,51

Rozdelenie účtovnej straty:
Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

40 674,51

Prídel do základného imania

0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

0

Prídel do fondu reprodukcie

0

Prídel do rezervného fondu

0

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

0

Prídel do ostatných fondov

0

Úhrada straty minulých období

0

Prevod do sociálneho fondu

0

O rozdelení straty za účtovné obdobie k 31. decembru 2017 vo výške – 16 521,05 EUR správna rada Nadácie do dňa
zostavenia účtovnej závierky nerozhodla.
Štatutárny orgán navrhuje správnej rade Nadácie previesť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 31. decembru 2017
na výsledok hospodárenia minulých rokov.
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka. Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

0

0

0

0

Zákonné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0
0

Ostatné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0
4 551,63

Krátkodobé rezervy, z toho:

5 876,76

3 635,00

4 960,13

0

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:

5 876,76

3 635,00

4 960,13

0

4 551,63

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
vrátane sociálneho zabezpečenia

5 876,76

3 634,00

4 960,13

0

4 550,63

Rezerva na audit

0

1,00

0

0

1,00

Ostatné krátkodobé rezervy

0

0

0

0

0

5 876,76

3 635,00

4 960,13

0

4 551,63

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

Úbytky

80 512,76

1 934 292,92

2 014 710,80

0,00

1 786 333,68

1 786 333,68

0,00

1 471,05

0,00

1 471,05

0,00
4 498,02

Granty pre MVO poskytnuté (325,10)
Granty pre MVO do 2017 (325,13)

Stav na konci
ú čtovného obdobia

Prírastky

Granty pre MVO do 2018 (325,14)

94,88

0,00

4 498,02

0,00

8 908,34

500,03

9 408,37

0,00

0,00

22 450,82

22 330,82

120,00

Záväzky voči partnerom v zahraničí (325,40)

33 126,31

32 318,43

70 967,88

- 5 523,14

Záväzky – zahr. contracty – KWT (325,41 + 325,61)

35 577,06

10 022,94

45 600,00

0,00

Ostatné záväzky – platby kartou (325,50 + 325,54)

0,00

10 379,78

10 379,78

0,00

1 430,00

65 114,93

65 544,93

1 000,00

0,00

7 172,31

7 172,31

0,00

Vratka nespotr. časti grantu donorovi (325,20)
Ostatné záväzky (325,30)

Zmluvy o dielo – ZOD (325,60)
Ostatné záväzky – správca budovy (325,80)

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti zahŕňajú:

Daňové záväzky
Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

7 422,71

2 355,33

12 090,91

87,98

177 512,77

10 335,02

Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (325,40 + 325,41)

-5 523,14

68 703,37

Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,10 + 325,11-14)

4 498,02

1 471,05

120,00

8 908,34

Dodávateľské faktúry (321 + 326)

Ostatné záväzky (účet 325,20 + 325,30 + 325,70)
Zmluvy o dielo – ZOD (325,60)
Krátkodobé záväzky celkom

1 000,00

1 430,00

197 121,27

93 291,09

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

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

5 075,40

1 278,93

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

197 121,27

92 012,16

Krátkodobé záväzky spolu

202 196,67

93 291,09

1,70

153,53

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
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0

0

1,70

153,53

202 198,37

93 444,62

Poznámky
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

153,53

324,40

Tvorba na ťarchu nákladov

806,57

824,33

Tvorba zo zisku
Čerpanie

0

0

958,40

995,20

1,70

153,53

Stav k 31. Decembru

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:.
Nadácia nečerpá bankové úvery. Ako bežný úver v banke je evidované povolené prečerpanie bankového účtu.
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 – Výnosy budúcich období sa účtuje o výške prijatého podielu dane
z príjmov a príspevkov od iných organizácií. V súvislosti s použitím finančného daru ako aj príspevku dane z príjmov
sa hodnota použitých finančných prostriedkov zúčtováva do výnosov.
Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Položky výnosov budúcich období z dôvodu:

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
ú čtovného obdobia

824 386,01

1 017 320,39

845 915,32

995 791,08

Zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00

0,00

0,00

0,00

21 158,89

0,00

817,50

20 341,39

212 361,59

0,00

212 361,59

0,00

0,00

654 822,86

41 870,70

612 952,16
65 125,98

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu dane (384,01)
Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok
nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, v tom:
– Granty, dary, príspevky zmluvné FF (384,10)
– Granty, dary, príspevky zmluvné Tím EDU (384,11)
– Granty, dary, príspevky zmluvné Tím INKLÚZIA (384,12)
– Granty, dary, príspevky zmluvné CR (384,30)
– Granty, dary, príspevky zmluvné Tím FD/DK (384,31)

0,00

65 125,98

0,00

71 784,89

5 215,65

71 784,89

5 215,65

0,00

60 969,08

0,00

60 969,08

– Granty, dary, príspevky zmluvné Tím FD/DK prenosy
do nasl. roka (384,311)

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

– Granty, dary, príspevky zmluvné Tím FpTS (384,32)

0,00

113 164,33

0,00

113 164,33

– Granty, dary, príspevky zmluvné DDA (384,40)

457 430,11

81 585,23

457 430,11

81 585,23

– Príspevky na VZ DK a SPD nepoužité (384,50)

9 500,00

0,00

9 500,00

0,00

52 150,53

0,00

52 150,53

0,00

0,00

30 437,26

0,00

30 437,26

– Granty, dary, príspevky zmluvné IF (384,70)
– VBO podiel dane všeobecný (384,80)

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
Nadácia uzavrela zmluvu o prenájme osobného auta Peugeot 308 formou finančného prenájmu s firmou Business Lease
Slovakia od januára 2016. Výška mesačnej splátky je v zmluve dohodnutá na 371,12 € mesačne a nájom trvá 60 mesiacov
od januára 2016 do januára 2021.
Prehľad majetku prenajatého formou finančného prenájmu
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Stav na konci bezprostredne
p redchádzajúceho účtovného obdobia

Istina

Celková suma dohodnutých platieb

17 813,76

4 453,44

0

13 360,32

do jedného roka vrátane

4 453,44

4 453,44

0

4 453,44

od jedného roka do piatich rokov vrátane

13 360,32

8 906,88

0

8 906,88

0

0

0

0

Záväzok

viac ako päť rokov

Finančný náklad

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2017 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať v rokoch 2018 a neskôr:
7400088 U.S. Department of State, Rusko (8613) + 7600113 U.S. Department of State, Rusko (8613) účet 315,49
Obdobie trvania projektu: 20.9.2013-31.1.2016 (1. predĺženie do 30.9.2016, 2. predĺženie do 30.6.2018)
Celková suma projektu: 190 000 USD + 180 000 USD,
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 z 7600113 80 253,00 USD = 66 916,54 EUR
7600013 Foundation Open Society Institute Fond (TTF) pre Transparentné Slovensko (46166) účet 315,24
Obdobie trvania projektu: 1.12.2015 – 30.11.2017
Celková suma projektu: 120 000,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 46 278,00 USD = 38 587,51 EUR
7600080 PLATFORMA MVRO (99168) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 1.8.2016 – 31.12.2016
Celková suma projektu: 15 560,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 1 656,00 EUR
7600093 RRiF plus društvo d. (71163) účet 315,82
Obdobie trvania projektu: 3.10.2016 – 31.7.2017
Celková suma projektu: 8 750,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 3 370,00 EUR
7600098 SAMRS/2016/D/1/17 (91161) účet 315,63
Obdobie trvania projektu: 7.11.2016 – 30.9.2017
Celková suma projektu: 3 600,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 449,64 EUR
7600100 SAMRS/2016/RV/1/7 (77161) účet 315,63
Obdobie trvania projektu: 16.11.2016 – 30.6.2018
Celková suma projektu: 38 424,42 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 12 900,38 EUR
7600109 UNDP (90161) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 12.12.2016 – 8.12.2017
Celková suma projektu: 49 800,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 2 208,15 USD = 1 841,20 EUR
7700025 Erste Foundation (27173) účet 315,95
Obdobie trvania projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017
Celková suma projektu: 25 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 5 000,00 EUR
7700035 Veľvyslanectvo USA Bratislava (27173) účet 315,22
Obdobie trvania projektu: 4.12.2017 – 31.5.2018
Celková suma projektu: 24 300,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 4 416,92 EUR
7700077 Union zdravotná poišťovňa (17171) účet 315,30
Celková suma projektu: 190,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 190,00 EUR
7700087 Genpact Slovakia s.r.o. (17171) účet 315,30
Celková suma projektu: 190,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 190,00 EUR

106

Nadácia Pontis

Poznámky

7700113 The William Davidson Institute (98172) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 24.8.2017 – 31.12.2017
Celková suma projektu: 6 591,04 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 1 511,04 EUR
7700114 The William Davidson Institute (98172) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 24.8.2017 – 31.12.2017
Celková suma projektu: 2 215,21 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 2 215,21 EUR
7700123 Center for International Private Enterprise (46177) účet 315,24
Obdobie trvania projektu: 1.9.2017 – 30.6.2018
Celková suma projektu: 25 988,90 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 18 988,90 USD = 15 833,32 EUR
7700132 SAMRS/2017/RV/1/7 (58404) účet 315,64
Obdobie trvania projektu: 1.10.2017 – 31.5.2019
Celková suma projektu: 38 856,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 6 993,80 EUR
Individuálny darcovia (27171) účet 315,22
Obdobie trvania projektu: 19.6.2017 – 14.7.2022
Celková suma projektu: 100 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 80 000,00 EUR
7700147 AT&T Global Network Services Slovak účet 315,30
Celková suma projektu: 5 000,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 4 169,10 EUR
7700149 Slovak Telekom, a.s. (38172) účet 315,22
Celková suma projektu: 165 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 165 000,00 EUR
7700152 Interreg CENTRAL EUROPE (58504) účet 315,83
Obdobie trvania projektu: 1.8.2017 – 31.7.2020
Celková suma projektu: 360 972,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 360 972,00 EUR
7700153 Institut za društveno odgovorno poslovanje (58514) účet 315,10
Obdobie trvania projektu: 16.10.2017 – 15.10.2019
Celková suma projektu: 3 784,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 3 784,00 EUR
7700154 CSR Europe (61171) účet 315,10
Celková suma projektu: 1 992,20 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2017 1 992,20 EUR

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Nadácia negeneruje tržby za vlastné výkony a tovar.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
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Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky od právnických osôb 662
Prijaté príspevky od fyzických osôb 663

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 383 446,30

1 406 130,25

40 308,85

18 735,09

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

Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Dobrá krajina
Prijaté príspevky na Fond pre Transparentné Slovensko

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce

6 788,87

17 012,10

1,91

999,85

Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis

33 518,07

723,14

Spolu

40 308,85

18 735,09

(4) Štruktúra príspevkov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia na účet 662:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

LIDL do fondu mimo 2% (662,51)

180 009,00

34 896,14

SAMRS / Slovak Aid a MZV

176 866,47

232 634,81

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

166 930,53

100 430,92

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

143 971,14

152 600,00

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

129 589,12

104 020,64

Accenture – príspevok do fondu mimo 2%

98 519,13

138 923,05

U.S. Department of State USAID

89 176,56

110 543,24

Slovak Telekom do fondu mimo 2%

72 392,48

141 011,53

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

64 752,22

8 158,33

Príspevky do Fondu Generácia 3.0 (662,53)

55 870,70

0,00

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

45 308,98

26 040,02

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

38 800,00

25 900,00

Lenovo, DM, AXA do fondov mimo 2%

37 214,95

26 462,27

Príspevky od MVO (662,93)

28 319,43

32 428,87

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

20 000,00

25 543,45

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

15 520,56

62 008,03

Príspevky firiem do Fondu BEKAERT (662,82)

11 187,10

0,00

Interreg

5 294,33

0,00

Príspevky firiem na dobrovoľníctvo a pro bono (662,92)

1 992,20

41 925,39

Príspevky Ringier na admin projektu SPD (662,90) ÚČTOVANÉ NA 649

1 350,00

36 122,50

Prijaté príspevky na admin nadácie

668,78

50,00

The Mott Foundation, USA

0,00

52 143,41

European Commission – UNIDEV project

0,00

25 017,13

European Commission – BLR Project

0,00

18 900,52

Príspevky MVO na admin projektu SPD (662,91)

0,00

10 370,00

1 383 733,68

1 406 130,25

Spolu
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(5) Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Členské BLF (Business Leaders Forum) 649,10

121 000,00

129 450,00

Správa grantových programov a meranie efektivity darcovstva/filantropie
649,45+649,50

118 334,00

50 659,44

CR zdaniteľné reklama VBS 649,31

64 267,50

53 767,50

Iné výnosy nezdaniteľné 649,95

50 798,58

0,00

Naše mesto účastnícky poplatok 649,80

34 187,25

39 899,25

CSR konferencia – zdaniteľné 649,20

26 244,00

36 372,00

CR ostatné zdaniteľné 649,30

22 606,50

20 961,83

ASFIN členské príspevky 649,25

17 553,64

3 268,90

Členské Engage (dobrovoľníctvo) 649,70

6 000,00

15 000,00

FD nezdaniteľné Advokáti Pro Bono 649,65

5 000,00

2 530,00

83,34

1 788,27

FF zdaniteľné 649,40

0,00

800,00

Iné výnosy – trovy 649,0

0,00

522,70

Iné – zdaniteľné firemné dobrovoľníctvo 649,60

0,00

470,00

Ostatné výnosy DDA nezdaniteľné 649,35

0,00

322,52

466 074,81

355 812,41

Iné výnosy zdaniteľné 649,90

Spolu

(6) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom
období a minutých v roku 2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s. 2% aj DAR

82 866,53

144 666,00

Accenture, s.r.o 2% aj DAR

31 446,09

11 972,30

Výn.z použ.fondu iné

28 400,43

0,00

LIDL a.s. 2% aj DAR

27 710,22

16 885,14

Výn.z použ.fondu JCI/2%

26 277,28

0,00

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko 2%

13 226,55

2 000,00

Výn.z použ.fondu SE/2%projekty

10 952,00

0,00

DELL s.r.o. 2%

8 538,34

1 520,31

Mobis 2%

7 693,12

0,00

Lenovo DAR

5 095,23

0,00

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 2% + DAR

4 543,00

4 797,60

Bekaert DAR

3 650,00

0,00

PSA 2%

2 431,50

7 025,50

AXA DAR

1 776,00

3 409,09

DM Drogerie Markt DAR + 2%

1 580,55

4 197,37

348,04

2 000,82

Západoslovenská energetika, a.s. 2%

0,00

44 419,14

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko MIMO 2%

0,00

9 167,00

LEAR a MOBIS 2%

0,00

7 241,72

EMBRACO 2%

0,00

5 155,14

256 534,88

264 457,13

Honeywell 2%

Spolu
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(7) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom
období a minutých v roku 2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s.

579 452,83

379 865,21

LIDL a.s.

539 116,26

258 397,38

Slovenské elektrárne, a.s.

196 186,21

37 761,66

Strabag

73 681,62

12 000,00

MOBIS a.s.

69 238,08

59 187,40

Johnson Controls International spol. s r.o.

51 063,73

4 488,30

Firmy cez vklady do Fondu pre Transparentné Slovensko

44 084,92

56 500,00

DM Drogerie Markt

42 805,50

20 225,49

Accenture, s.r.o.

39 488,64

21 760,90

Embraco a.s.

35 639,00

45 028,00

Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne

33 762,05

20 525,33

PCA Peugeot Slovensko a.s.

26 500,00

54 176,82

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

22 350,53

48 601,26

Trim Leader, Adient

18 299,87

0,00

AXA a.s.

15 525,60

12 987,10

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

15 063,18

32 816,84

Unilever

12 060,90

0,00

DELL s.r.o.

11 775,08

13 678,60

Pixel

7 170,00

8 624,38

Ostatné fyzické a právnické osoby

6 000,00

23 237,04

Firmy cez vklado na projekt CEE CSR

5 000,00

0,00

Firmy príspevky na Naše Mesto spolu

4 714,00

8 965,00

Lenovo

4 241,76

3 181,28

Honeywell

1 846,59

1 500,00

817,50

1 648,75

Odpis 1/20 z časti 2 % použité na kúpu nehnuteľnosti
Ostatné fyzické a právnické osoby–minutie prísp. z 2014; 2015

0,00

17 875,17

Západoslovenská energetika, a.s.

0,00

171 910,54

LEAR a.s.

0,00

4 871,68

Firmy cez vklady do programu Advokáti Pro Bono

0,00

3 000,00

1 855 883,85

1 322 814,13

Spolu

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

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

2 839,75  

18 313,86

Kurzové zisky, z toho:

2 838,71

17 767,30

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky

0,02

14 846,86

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

1,04

546,56

Úroky

1,04

546,56
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Poznámky
(9) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
Súvisiace audítorské služby
Daňové poradenstvo, Ostatné neaudítorské služby, Uisťovacie audítorské služby

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 216 426,76

1 238 857,76

5 442,20

9 001,20

1,00

1,20

5 441,20

9 000,00

0

0

1 210 984,56

1 229 856,56

Sprostredkovanie – zmluvní živnostníci

387 262,69

403 762,75

Sprostredkované cestovné, ubytovanie, diéty a poistenie

127 660,04

156 070,62

90 381,24

124 800,51

Propagácia programov (grafika, inzercia, PR, tlač)

142 410,80

125 927,65

Konferencie – prenájom, eventové náklady

105 317,08

102 880,01

Náklady na reprezentáciu

60 476,36

35 145,99

Preklady

26 390,27

22 407,61

Ostatné služby (vrátane kopírovania)

71 969,90

106 451,78

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Odborné programové konzultácie

Operatívny leasing Peugeot

4 539,12

4 396,06

Autorské honoráre

61 878,86

64 357,48

Telefóny, internet a poštovné

33 291,41

24 044,88

Cestovné

19 042,47

12 476,13

Opravy a udržiavanie

1 888,98

1 111,32

Účtovníctvo

26 226,00

10 850,00

Služby webstránky

21 075,21

8 347,12

Školenia, konferencie, semináre

7 894,30

4 789,23

Software

5 553,40

7 883,79

Členské poplatky

8 569,46

3 501,22

Platby nájomného správcovi

5 212,50

8 325,26

Monitoring médií

2 742,00

1 705,44

Notár, právne služby

1 202,47

621,71

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

5887,20

3 158,50

Ostatné dane a poplatky (vrátane platieb do autorských fondov)

5577,10

3 113,94

Ostatné pokuty a penále

310,05

44,36

Ostatné (vrátane úrokov)

0,05

0,20

Finančné náklady, z toho:

43 273,77

26 326,19

Kurzové straty, z toho:

37 601,35

19 833,74

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

27 232,27

15 760,81

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

5 672,42

6 492,45

Bankové poplatky

4 794,18

5 624,67

812,00

863,17

66,24

4,61

Poistenia
Iné – zaokrúhlenie
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(10) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma v bežnom účtovnom
období

Poskytnuté granty z podielu dane (665, xx)

Použitá suma v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

1 821 715,82

979 935,76

Projekty realizované z podielu dane (656, xx)

324 726,93

326 480,63

Náklady na administráciu fondov (656, xx)

227 204,70

199 316,42

Interne realizované projekty z fondov z podielu dane (665,00 + 01 + 02)
Spolu použitie v roku

Spolu zostatok podielu zaplatenej dane na 384
V tom na účte 384,7(Ringier – SPD)
V tom na účte 384,30; 384,12 (Poisť. SlSp)
V tom na účte 384,30; 384,31 (Continental, Foxconn, DXC, Topvar)

6 817,50

42 760,96

2 380 464,95

1 548 493,77

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

0,00

22 350,53

24 477,93

30 484,22

9 970,59

2 035,00

V tom účte 384,80

30 437,26

0,00

Spolu

64 885,78

54 869,75

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

43 273,82

26 326,19

Kurzové straty, z toho:

37 601,35

19 833,74

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky

27 232,27

15 760,81

5 672,47

6 488,04

Názov položky

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Úroky
Poistenia
Bankové poplatky
Spoluúčasť na poistnej udalosti, iné

0,05

0,20

812,00

863,17

4 794,18

5 624,67

66,24

0,00

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z fondu LIDL

539 116,26

150 573,60

Granty z fondu Slovak Telekom

399 845,68

273 127,32

Granty z fondu Enel

194 291,21

92 604,06

Granty z fondu Strabag

73 681,62

12 000,00

Granty z fondu Mobis

69 238,08

59 187,40

Granty z fondu Johnson Controls

46 947,53

4 488,30

Granty z fondu FpTS

44 084,92

56 500,00

Granty z fondu DM drogerie markt

42 805,50

20 225,49

Granty z fondu Accenture

39 488,64

15 500,00

Granty z fondu Embraco

35 012,00

44 188,00

Granty z fondu PCA Peugeot

26 500,00

54 176,82

Granty z programu Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

16 477,24

10 025,63

Granty z fondu AXA

15 525,60

12 987,10

Granty z fondu PricewaterhouseCoopers Slovensko

15 063,18

32 816,84

Granty z fondu Unilever

12 060,90

0,00

Granty z fondu DELL

11 075,08

8 328,60
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Granty z fondu Adient

7 358,00

0,00

Granty z fondu Pixel

7 170,00

8 624,38

Granty z fondu Honeywell

1 846,59

1 500,00

Granty z fondu ZSE

0,00

111 910,54

Granty z 2% – ostatné

0,00

6 300,00

Granty z fondu Lear

0,00

4 871,68

1 597 588,03

979 935,76

Spolu

(13) Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% iným účtovným jednotkám je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Granty z Fondu pre Transparentné Slovensko z darov 562,7

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

133 657,08

181 615,00

Granty z fondu Accenture z daru 562,07

76 493,48

124 198,27

Poskytnuté granty/partnerská organizácia v Keni 562,014

72 612,13

46 459,42

Poskyt.prisp./Fond Generácia 3 DAR 562,53

68 870,70

0,00

Granty z Telekom fondu z daru 562,05

64 462,48

141 000,00

Poskytnuté granty/partnerské organizácie na Balkáne 562,015

45 097,35

51 999,18

Granty ostatné drobné 562,093

30 707,08

26 886,48

Poskyt.prispevky/LIDL DAR 562,75

30 625,94

0,00

Príspevky mimovládnym organizáciám – Naše Mesto 562,06

24 218,43

38 671,79

Granty z Enel fondu z daru 562,095

17 320,56

39 340,97

Granty z DM Drogerie Markt fondu z daru 562,097

16 151,21

9 853,26

Poskytnuté granty/organizáciám v Moldavsku 562,013

14 090,08

6 642,36

Poskytnuté granty/Rusko/U. S. Department of State 562,022

13 713,08

12 295,61
3 765,29

Granty z AXA fondu z daru 562,49

8 729,11

Poskyt.prispevky/BEKAERT fond 562,82

2 900,00

0,00

Poskytnuté príspevky/priame granty

2 122,76

13 500,00

Poskytnuté granty/partnerská organizácia v Gruzínsku 562,023
Granty partnerom z EC projektov 562,019
Poskytnuté granty/partnerské organizácie v Bielorusku 562,011
Spolu

1 500,00

24 962,31

-3 870,46

24 752,82

0,00

46 237,05

619 401,01

792 179,81

(14) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na:
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

1,00

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a iné pod.

5 441,20

Spolu

5 442,20

(15) Informácie o daniach z príjmov:

Hospodársky výsledok
Nedaňové náklady

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

-14 891,96

-40 674,51

69 045,82

38 647,21

Ostatné položky

4 639 746,63

3 834 488,02

Pripočítateľné položky spolu

4 709 825,45

3 873 135,23

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

4 339 457,65

3 660 971,20

347 718,73

168 338,72

Príjmy oslobodené
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Odpočítateľné položky spolu

4 687 176,38

3 829 309,92

Základ dane

7 757,11

3 150,80

Daň 21%

1 628,99

693,00

Preddavky za zdaňovacie obdobie

0,00

0,00

Preddavky vybrané zrážkou

0,10

28,65

Daňový preplatok
Daň k úhrade

0,00

0,00

1 628,99

693,00

V roku 2017 tvorili najväčšiu časť zdaniteľných výnosov nasledovné príjmy: od firiem za sponzoring galavečera Via Bona,
z účastníckych poplatkov za dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto, príjmy za účastnícke poplatky a reklamu na konferencii
CEE CSR Summit a platby za správu grantových firemných programov. Ostatné menšie zdaniteľné príjmy tvorili príjmy za CSR
poradenstvo, za organizovanie firemných dobrovoľníckych eventov a príjmy z bankových úrokov. Ku zdaniteľným príjmom
boli priradené súvisiace zdaniteľné náklady, vypočítané pomerným podielom prislúchajúcim k projektu.
Prehľad ostatných výnosov – zdaniteľných – v tabuľke:
Účet

Názov

Zdaniteľné výnosy

Zdaniteľné náklady

HV zdaňovaný

649,31

Iné CSR – Via Bona 1517

64 267,50

59 451,50

4 816,00

649,8

Naše mesto projekt 1717

34 187,25

27 732,64

6 454,61

649,2

CSR konferencia 6117

14 542,95

13 602,15

940,80

649,2

Fórum o firemnej filantropii

2 563,00

2 040,33

522,67

649,3

Iné CSR poradenstvo 7117

9 556,50

8 276,52

1 279,98

649,3

Iné CSR poradenstvo 6017

649
649,6

Admin 1017
Dobrovoľnícke eventy 2617
Spolu

644,20

6 700,00

6 288,72

411,28

13 521,39

20 322,71

- 6 801,32

2 050,00

1 917,95

132,05

147 388,59

139 632,52

7 756,07

1,04

0,00

Bankové úroky – daň už vysporiadaná
Spolu

147 389,63

1,04
7 757,11

Základ dane

7 757,11

Daň nezaokrúhlená

1 628,99

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Nadácia neúčtuje a neeviduje takéto položky.

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti,
ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Nadácia neeviduje takéto položky.
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Poznámky
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné,
že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá
spoľahlivo oceniť.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe;
pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Nadácia neeviduje takéto položky.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Nadácia nemá kultúrne pamiatky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom
jej zostavenia.
Nenastali žiadne významné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
(6) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Členom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2017 neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky, preplatené
žiadne náklady ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie Pontis.
Hrubý príjem štatutárneho zástupcu Nadácie (Mgr. Lenka Surotchak) za jej činnosť v sledovanom účtovnom období predstavoval 38 660,00 EUR (v 2016: 37 460,00 EUR).
(7) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Nadácia Pontis iniciovala koncom roka 2007 založenie Neziskovej organizácie Pontis n. o., registrácia sa uskutočnila začiatkom roka 2008. Pontis n. o. v roku 2017 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle a samostatne mimo Nadácie Pontis.
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Zoznam poskytnutých grantov Nadáciou Pontis spolu v období
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

ACC17_01

Manageria

Teach for Slovakia

Najlepší absolventi najlepších univerzít sú postavení do role učiteľa na
školách s deťmi zo sociálne znevýhodnených komunít.

ACC17_02

PROVENTUS

Druhá šanca pre prácu
2017

Pravidelné interaktívne workshopy a tvorivé dielne pre 15 abstinujúcich
závislých, ktoré im môžu pomôcť v zaradení sa do pracovného života a do
spoločnosti.

ACC17_03

Divé maky, o. z.

Divé maky – pracujeme
na sebe

Trojdňový tréning pre 10 mladých ľudí z programu Divé maky, na ktorom si
zlepšili zručnosti dôležité pre uplatnenie sa na trhu práce.

ACC17_04

Nezisková organizácia Voices

Podnikaví Trenčania

10 workshopov na rozvoj komunikačných, prezentačných, sociálnych
a podnikateľských zručností a finančného manažmentu.

1 000,00 €

ACC17_05

ÁNO PRE ŽIVOT n. o.

Človeče, pomôžme si!

4 kurzy zamerané na rozvoj pracovných a životných zručností.

2 000,00 €

ACC17_06

Združenie STORM

3P – pomoc, práca,
podpora

Individuálna práca s motiváciou 11 ľudí užívajúcich drogy alebo p racujúcich
v sex-biznise.

AJ Ty v IT

ScratchMatch

Workshopy programovania pre 200 dievčat a organizáciu súťaže, ktorej sa
zúčastnilo 21 žiačok.

2 000,00 €

ACC17_08

Liga za ľudské práva

Koučingom
k zamestnaniu 2

Projekt bol zameraný na zlepšenie prístupu cudzincov a utečencov
k zamestnaniu.

2 000,00 €

ACC17_09

Paneurópska vysoká
škola n. o.

Lego robot

Zriadenie laboratória so stavebnicami LEGO robotov, v ktorom si formou
krúžku zlepšuje svoje IT a technické zručnosti cca 20 detí.

1 600,00 €

ACC17_10

Združenie kresťanských Mladý človek
spoločenstiev mládeže v spoločnosti

Intenzívny tréning pre 38 účastníkov v oblasti komunikácie, prezentácie,
t ímovej práce, či budovania osobnej značky.

1 000,00 €

ACC17_11

Kukučky

Kukučky

Víkendový pobyt pre 28 detí z detského domova zameraný na to, aby sa
deti čo najlepšie uplatnili pri hľadaní si práce.

1 000,00 €

ACC17_12

Občianske združenie
Odyseus

Empowerment:
Koučingom k posilneniu
ohrozených komunít

Spolupráca s komunitou ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy, ich zapojenie do
práce združenia, čím sa zabezpečil rozvoj ich sociálnych zručností.

2 000,00 €

ACC17_13

Nadácia Cvernovka

Integrácia sociálne vylúčených ľudí do komunity
Kreatívneho Centra

Integrácia sociálne vylúčených ľudí do komunity Kreatívneho centra, vďaka čomu si môžu znovu nájsť uplatenie v spoločnosti a zaradiť sa do bežného života.

2 000,00 €

ACC17_14

Združenie sclerosis
multiplex Nádej

Skills To Succeed

Vďaka projektu sa v chránenej dielni podarilo zamestnať dvoch novodiagnostikovaných pacientov a ďalších 15 vyškoliť formou kreatívnych workshopov.

1 000,00 €

Späť do práce

Workshopy pre 18 mamičiek s cieľom uľahčiť zaradenie do pracovného
procesu po ukončení rodičovskej dovolenky.

1 490,00 €
2 000,00 €

ACC17_07

ACC17_15

MC Baba klub o. z.

10 000,00 €
750,00 €
1 000,00 €

975,00 €

ACC17_16

Raná starostlivosť, n. o.

Máme na to!

Pomoc 11 rodičom detí s viacnásobným znevýhodnením, ktorí sa dlhodobo starali o svoje dieťa, na ceste k ich opätovnému návratu do pracovného procesu.

ACC17_17

Občianske združenie
PRO VIDA

Buddy pomáha pri
hľadaní brigády

Mentoring pre dobrovoľníkov, kde sa s mladými z detských domovov riešili
situácie ako je hľadanie práce či písanie životopisu.

2 000,00 €

ACC17_18

Otcov dom – občianske
združenie

Rómske lavičky v Žehre

Projekt bol zameraný na osvojenie pracovných návykov a pracovných
zručností pre skupinu 6 ľudí zo znevýhodneného prostredia.

1 973,40 €

ACC17_19

STEP – Spoločenstvo pre
ŠKOLIFE
oblastný rozvoj

Odučených 81 vyučovacích hodín pre 94 študentov na cirkevnom gymnáziu
v Snine, ktoré boli zamerané na mäkké zručnosti a profesijné kompetencie.

997,00 €

ACC17_20

Asociácia Divadelná
Nitra

FENOMENÁLNA
NEVIDIACA VERONIKA

Séria 30 výtvarných workshopov pre nevidiacu Veroniku a kolektívnych
workshopov pre zrakovo postihnuté deti.

542,50 €

ACC17_21

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

Lady Up

2 tréningové víkendové podujatia s cieľom zvýšiť povedomie o problémoch,
s ktorými sa stretávajú ženy nielen v zamestnaní, ale aj podnikaní.

1 500,00 €

ACC17_22

Spoločenstvo Ladislava
Hanusa

Zlepšenie PC zručností
pre ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou
na Slovensku

2 počítačové kurzy pre skupinu 9 cudzincov, ktorí majú zhoršené postavenie
na trhu práce kvôli svojej krajine pôvodu a statusu.

1 999,22 €

ACC17_23

Proti prúdu

Nota bene –
Nosiči batožín

Grant pomohol udržať a realizovať projekt Nosiči batožín Nota bene, ktorý
zamestnal 5 ľudí so skúsenosťou bezdomovectva.

2 000,00 €
815,00 €
1 500,00 €

ACC17_24

Púpava

Inštruktorom skokom 2

Víkendové školenie a workshop pre 11 inštruktorov, ktorí si zlepšili svoje schopnosti práce s deťmi, zvládania krízových situácii a efektívnej
komunikácie.

ACC17_25

Manageria

Futures

Iniciovanie mentoringového programu Futures, ktorý formou mimoškolských aktivít rozvíja zručnosti žiakov základných škôl.
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Financie
Č. zmluvy
ACC17_26

Prijímateľ / organizácia
Občianske združenie
Barlička

Projekt

Popis

Výška grantu

Tréningové centrum

10 týždňová stáž v pracovných tímoch pre 18 mladých ŤZP ľudí.

940,00 €
1 850,00 €

ACC17_27

Uni2010

Social Startup Days

3 celodenné podujatia na zlepšenie podnikateľských zručností na troch
univerzitách, v BB, BA a KE, ktorých sa zúčastnilo 215 mladých ľudí.

ACC17_28

N. o. Epic

Za-ruky pre mladých vo
Zvolene

Interaktívne vzdelávacie semináre a tréningy na 2 stredných školách
a v 1 detskom domove, ktorých sa zúčastnilo celkovo 50 mladých ľudí.

1 000,00 €

ACC17_29

YMCA Nesvady

Využi príležitosť a urob
krok pre svoj život

Séria vzdelávacích podujatí pre sociálne znevýhodnených a rodičov na rodičovskej dovolenke zamerané na finančnú gramotnosť a PC zručnosti.

1 300,00 €

ACC17_30

Inštitút pre verejné
otázky

Informatické vzdelávanie
Prieskum úrovne informatického vzdelávania a aké sú najväčšie chyby
optikou absolventov záka nedostatky optikou generácie, ktorá práve vstupuje na trh práce.
ladných a stredných škôl

ACC17_31

Nezisková organizácia
Aptech Europe

Skills to Succeed

Vo 4. ročníku projektu Skills to Succeed sa podarilo vyškoliť na testerov
a programátorov 35 nezamestnaných mladých ľudí vo veku 24 – 27 rokov.

50 000,00 €

Depaul Slovensko n. o.

Podpora útulkov pre ľudí
bez domova

Zabezpečenie prevádzky útulku sv. Lujzy de Marillac a útulku sv. Vincenta
de Paul – úhrada faktúr za stravu pre klientov a čerpanie žumpy.

1 250,00 €

ACC17_32

1 000,00 €

ACC17_33

3lobit, o. z.

Podporované zamestnávanie osôb s PAS

Predvýber, príprava na náborový proces a prijatie 5 osôb s vysokofunkčným
autizmom alebo Aspergerovým syndrómom na vybranú pracovnú pozíciu
13 500,00 €
v Accenture.

ADIPP17_
002

Stimul o. z.

Hravý deň pre matku
Zem

"Zorganizovanie environmentálneho dňa pre rodiny a deti z okolia Košťan.
nad Turcom a integrovanie detí z detských domovov z okolia a profesionálnych rodín."

AXA_
IP17_03

Preplatenie cestovného AXA ziadatelia

Preplatenie cestovného pre potreby účastni na slávnostnom odovdzávaní
gratnov AXA Talent 2017.

7 358,00 €
240,49 €

AXA17_01

Anna Miškolciová

Medzinárodné umelecké aktivity – rozvoj
a podpora talentu

AXA17_02

Ing. Božena Marcinová

Bielenie zubnej skloviny
prírodnými látkami a prí- Lukáš Marcin zrealizoval výskum, v ktorom vytváral prírodnú bieliacu hmotu
prava na súťaž EUCYS
na odstránenie zafarbenia zubnej skloviny.
Estónsko

AXA17_03

Illia Leshchenko

Mladý lekár 2017

Illia Leshchenko si vďaka grantu mohol zakúpiť knihy potrebné na štúdium
a úspešne absolvovať záverečné štátne skúšky na medicíne.

1 264,11 €

AXA17_04

Peter Belcák

Podpora v ďalšom vzdelávaní

Peter Belcák vďaka grantu mohol pokračovať v štúdiu matematiky na
Oxfordskej univerzite.

1 260,00 €

AXA17_05

Adriána Kačmárová

Vývoj softvéru pre
počítačom riadenú
bezpečnostnú analýzu
chemických podnikov

Adriána Kačmárová sa vďaka grantu zúčastnila 2 medzinárodných
konferencií, na ktorých prezentovala svoj projekt.

650,00 €

AXA17_06

Katarína Teyerlová

Ekologický elektromobil

Ľuboš Teyerl mohol vďaka grantu vylepšiť elektromobil, s ktorým sa
z účastnil na súťaži Shell Eco Marathon 2017 v Londýne.

450,00 €

AXA17_07

Dejan Prokop

Dejan Prokop sa vďaka grantu zúčastnil na jazykovom kurze, stal sa jedným
Podpora pre podporu
z organizátorov súťaže Expedicie Mars a nakúpil si tiež literatúru potrebnú
vzdelávania – astronómia
na štúdium.

AXA17_08

Ema Kalenska

Phect NEPAL

Ema Kalenská absolvovala vďaka grantu mesačnú stáž v nepálskej
nemocnici, vďaka čomu získala praktické skúsenosti.

AXA17_09

Martina Orvošová

Ako vyzerá práca v modernom laboratóriu?

Martina Orvošová vďaka grantu absolvovala stáž v biomedicínskom
laboratóriu Jenny Gallop v Cambridge v Anglicku.

AXA17_10

Dávid Mačej

Letná stáž Nepál

Dávid Mačej sa vďaka grantu stal na dva týždne súčasťou lekárského tímu
na Emergency oddelení v miestnej nemocnici v Kathmandu.

AXA17_11

Anna Zámečníková

Vplyv veternej kalamity
na diverzitu a populačné Matej Zámečník skúmal pomocou rôznych metód ornitocenózy územia pocharakteristiky ornitoce- stihnutého veternou kalamitou a vďaka grantu si nakúpil napríklad odbornú
nóz na základe časového literatúru.
odstupu od postihnutia

AXA17_12

Ing. Andrea Nociarová

Manažment, ochrana
a údržba významného
biotopu.

Peter Nociar monitoroval biotop mokrade Béter, kontroloval jej znečistenie
a popularizoval oblasť medzi žiakmi základnej školy.

1 996,00 €

AXA17_13

Juraj Vasek

Podpora výskumného
projektu spánku

Juraj Vasek realizoval projekt, ktorý sa zaoberal výskumom spánku študentov na stredných školách. Vďaka projektu spustil informačný web.

500,00 €

Eva Piatriková

Podpora Olympijského
športu cez môj výskum

Eva Piatriková sa vďaka grantu zúčastnila svetového kongresu ECSS 2017
v Nemecku, kde prezentovala svoj výskum o športovej výžive.

AXA17_14

Bibiana Miškolciová vďaka grantu úspešne absolvovala medzinárodnú
klavírnu súťaž a klavírne kurzy v Carmeli-Indianapolis v USA, a majstrovské
klavírne kurzy v Dánsku.

Výročná správa 2017

1 989,80 €

1 610,00 €

524,00 €
820,00 €
1 100,31 €
950,00 €

900,00 €

2 000,00 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

AXA17_15

Zuzana Gloríková

Behaviorálny experiment
Nela Gloríková založila 12 chovov pavúka Amaurobius ferox, ktoré následne
sociálneho správania paskúmala a zaznamenávala ich reakcie pri predkladaní koristi.
vúka Oxyopes ramosus

AXA17_16

Matúš Lištiak

Talent 2016

Matúš Lištiak vďaka grantu navštevoval štúdium spevu, priebežne chodil na
zbor a na vystúpenia a študoval hru na flautu.

1 900,00 €

AXA17_17

Dagmar Lúčna

Koncert víťazov Golden
Classical Music Awards
v New Yorku

Flautistka Terézia Lúčna sa zúčastnila Koncertu víťazov Golden Classical
Music Awards v New Yorku a rozvinula svoje nadanie v hre na flautu.

1 000,00 €

AXA17_18

Nadežda Miháľová

Keď strojové učenie
pomáha

Filipovi Miháľovi sa vďaka podpore podarilo zlepšiť svoje schopnosti
v programovaní a vytvoril mobilnú aplikáciu pre pomoc ľuďom bez domova.

2 000,00 €

Podpora pomohla zdravotne postihnutému Vladimírovi kúpiť výbavu na
fotografovanie a jeho rodine tak odľahčila zaťažený finančný rozpočet.

1 900,00 €

1 200,00 €

AXA17_19

Vladimír Horvát

Vladimír Horvát

Bekaert
PP17_001

Priateľstvo Hlohovec –
De Panne

Podpora a rozvoj vzájomných medzinárodných
Projekt prezentoval družobnému belgickému mestu De Panne kultúru
družobných aktivít a spoSlovenska a sprostredkoval stretnutie s obyvateľmi Hlohovca.
lupráce medzi mestami
Hlohovec a De Panne

1 000,00 €

Bekaert
PP17_002

Mesto Sládkovičovo

Sládkovičovské kultúrne
dni

Mesto Sládkovičovo vďaka grantu zorganizovalo 20. ročník Sládkovičovských
kultúrnych dní, na ktorom sa zúčastnilo cca 500 ľudí.

1 000,00 €

Bekaert
PP17_003

Mesto Sládkovičovo

Vianočný koncert

Podpora lokálnej komunity vďaka kultúrnemu vystúpeniu v čase Vianoc.

5 000,00 €

900,00 €

Dell17_1

Manageria

Teach for Slovakia

Absolventi najlepších univerzít strávia dva roky života v chudobných
komunitách na škole v roli učiteľa.

Dell17_2

Dom sociálnych
služieb – MOST, n. o.

PreMOSTenie brehov

Zapojenie klientov so závažnou duševnou poruchou do športových tréningov, tvorivých dielní a výletu.

1 175,00 €

Dell17_3

Aliancia združení na
ochranu zvierat

Nájdite sa... so zvieratkom z útulku 2017

Organizácia podujatia Nájdite sa... so zvieratkom z útulku, vďaka ktorým si
ľudia adoptovali opustené a týrané zvieratá.

1 000,00 €

Dell17_4

OZ VAGUS

Križovatka

Vytvorenie pracovnej príležitosti pre ľudí bez domova. Pravidelne upratovali bratislavské ulice a získali tak dočasnú finančnú stabilitu a zmysluplnú
dennú činnosť.

1 900,00 €

Dell17_5

Ružová stužka, n.f.

Prevencia onkologických
ochorení prsníka

Prednášky pre ženy o prevencii onkologických ochorení a zdravej výžive,
brožúrky a letáky, hradené z grantu.

2 000,08 €

DK_N_02

F.d.: 3701546 inSPORTli*17/1154-1

Nezastaviteľní

Športové vybavenie pre zdravotne postihnuté osoby: cyklotrenažér.

877,75 €

DK_N_03

F.d.: 3701520 HAVE FUN
Nezastaviteľní
*17/1153-1

Športové vybavenie pre zdravotne postihnuté osoby: lukostrelecké
vybavenie.

2 400,00 €

Centrum Slniečko, n. o.

Naordinujme hru deťom
bez lásky

Kontinuálna podpora darcov pomáha Centru Slniečko venovať sa profesionálne týraným deťom.

1 357,29 €

Maják n. o.

Farebný život
hluchoslepých

7 hluchoslepých klientov vytvorilo 50 unikátnych obrazov a 5 knižiek, ktoré
približujú svet hluchoslepých ľudí.

DK12013

Občianske združenie
Misia mladých

Potešia sa darovaným
sliepkam a ovocným
stromčekom

Vďaka darom z Dobrej krajiny darovala Misia mladých 80 ovocných
s tromčekov a 60 sliepok 15 rodinám s deťmi v núdzi.

DK12014

Stopy snov

Lákajú ich svetlá
reflektorov

Stopy snov spolu s 10 hercami s mentálnym postihnutím nacvičili a odohrali
sériu divadelných predstavení.

OZ Vagus

Domov je viac ako dvere Nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova Domec môže vďaka darcom
a pár stien
Dobrej krajiny poskytovať svoje služby stovkám ľudí týždenne.

Divé maky, o. z.

Šanca pre talentované
rómske deti

10 talentovaných rómskych detí získalo pomoc s nákladmi na ich
vzdelávanie.

Integrácia s gráciou

13 zdravotne znevýhodnených hercov absolvovalo tanečno-pohybové
terapie.

1 597,05 €

DK12002
DK12005

DK12020
DK12026
DK14_02

Len Tak Tak

177,09 €
1 155,74 €
68,44 €
653,13 €
1 474,47 €
100,59 €

DK14_03

Ulita

Sídlisko je naše ihrisko

Ulita vďaka darcom mohla pokračovať v poskytovaní priestoru a voľnočasových služieb pre deti a mladých ľudí na Kopčanoch.

DK14_04

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Adoptujte si kozu

Chránené územie Devínskej kobyly je spásané kozami, ktoré umožňujú
rozšírenie pôvodných rastlín.

1 215,85 €

DK14_09

Bol raz jeden človek

HENTO TOTO – značka,
ktorá teší a pomáha

Počas 26 podujatí sa mali možnosť 10 ľudia s mentálnym postihnutím
stretnúť s verejnosťou, búrať predsudky a prirodzene a milo integrovať
dva svety.

509,93 €

DK14_10

Vnútroblok

Mobilné záhrady

Darcovia dopomohli šíreniu susedských mestských záhrad, ktoré
d obrovoľníci vytvárajú z opustených priestorov.

332,65 €
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OZ Púpava

Pripravme domovákov
do života

Dobrovoľníci z Púpavy sa vďaka darcom z Dobrej krajiny môžu venovať
deťom z detského domova v Kolárove.

1 280,14 €

DK14_17

Združenie občanov
miest a obcí Slovenska

Vzdelávanie
k občianskym právam
v samospráve

Dobrovoľníci vďaka darom poskytli bezplatnú pomoc pre občanov, ktorých
samosprávy maria verejnou mocou.

3 286,27 €

DK14_21

Občianske združenie
DOGAZYL

Pomôžte nechceným

Vďaka darom zrekonštruoval DOGAZYL priestory útulku, bývalého poľno
hospodárskeho objektu vo Veľkom Mederi.

171,45 €

DK14_24

Amnesty International,
Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ KNIŽKU
A BÚRAJ PREDSUDKY

30 mladých ľudí zažilo 8 inšpiratívnych príbehov "živých kníh".

127,33 €

DK14_25

Divadlo bez domova

Divadlo bez domova

V priebehu 10 divadelných predstavení malo 400 divákov možnosť zažiť
10 hercov zo sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

193,77 €
108,09 €

DK14_16

DK15_01

Liga proti rakovine

Rehabilitácia onko
logických pacientov

Rehabilitačná starostlivosť o onkologických pacientov, kontrola bolesti, starostlivosť o lymfedém, maximálne obnovenie a uchovanie funkcií v oblasti
pohybového systému.

DK15_04

Mládež ulice

Mládež (z) ulice

Arteterapia je prostriedok na sebapoznávanie, sebarozvoj, dosiahnutie vnútornej harmónie a relax prostredníctvom výtvarného prejavu.

DK15_06

Claudianum n. o.

Okná do sveta

Výmena okien a zmena "výhľadu" do budúcnosti viacerým ľuďom.

DK15_07

Centrum MEMORY n. o.

Alzheimerspace –
špeciálny priestor pre
ľudí s Alzheimerovou
chorobou

Vytvoríenie spoločného aktivizačného priestoru pre ľudí s Alzheimerovou
chorobou, kde môžu žiť, tvoriť, zdieľať, pracovať i oddychovať, smiať sa
i smútiť.

400,09 €

DK15_08

Nadácia Pomoc
druhému

Darujte 1 hodinu
c vičenia pre hendikepované deti

Podpora handicapovaných detí v rehabilitačnom Centre Natália: dostupnejšie cvičenie deťom pod dohľadom skúseného profesionálneho personálu
Centra.

525,34 €

DK15_11

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka – história
„na vlastnej koži“

Projekt Katarínka je pre mladých ľudí protipólom ku konzumnému svetu,
ponúka prežitie času v jednoduchosti, bez stresu a bez techniky, ponúka
možnosť okúsiť históriu na vlastnej koži.

921,64 €

DK15_12

Život bez 
závislostí, n. o.

Chcem, ale sám to
nedokážem!

Projekt je zameraný na prevenciu závislostí u detí a mládeže, prácu s deťmi zo závislých rodín a na prácu s dospelými, ktorí sa usilujú riešiť svoju
závislosť a spoluzávislosť.

202,74 €

DK15_15

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar

Susedská pomoc
Ukrajine

Pomoc rodinám ohrozených ozbrojeným konfliktom vo východných
oblastiach Ukrajiny (Doneck, Luhansk) a z Krymu.

DK15_20

NepocujuceDieta.sk

Nepočujem, ale rozprávať môžem / Pomôžte
nám pomáhať rodičom
nepočujúcich detí

Pomoc rodičom nepočujúcich detí: pripravovať, organizovať a realizovať
vzdelávanie rodičov,študentov a odborníkov v oblasti sluchovej poruchy.

989,95 €

DK15_21

PLAMIENOK n. o.

Darujme rodinám
stratené Slnko

Bezplatné poradenstvo a psychologická pomoc deťom a rodinám, ktoré
stratili svojho blízkeho.

1 313,52 €

DK16_03

Občianske združenie
Všestranko o. z.

Les nie je smetisko

Informovanie širokej verejnosti o čase rozkladu rôznych látok v prírode
a zabezpečenie zlepšenie povedomia verejnosti o stave prírody.

47,95 €

AJ Ty v IT

Celoročne pracujeme so stredoškoláčkami a snažíme sa im ukázať čaro
a výhody informatiky.

897,27 €
111,59 €
216,56 €

DK16_04

Aj Ty v IT

979,11 €
1 591,39 €

68,50 €

DK16_05

OZ Čarovný prútik

Keramická pec

Keramická pec na tvorivé dielne pre deti s viacnásobným postihnutím
s hlavou diagnózou DMO.

DK16_06

Learn2Code o. z.

Learn2Code pre deti

Cieľom krúžku je naučiť deti hravou formou logicky a algoritmicky pre
mýšľať prostredníctvom vizuálnych programátorských online nástrojov.

DK16_09

Vstúpte, n. o.

Strecha pre Vecičky
s Dušou

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

DK16_11

Nové krídla pre Rómov

Nové krídla

Vrátená platba na nesprávnu (neplatnú) zbierku.

DK16_12

Centrum environ
mentálnej a etickej
výchovy Živica

Záhrada, ktorá učí

Zaježovská škola je malou komunitnou školou, fungujúcou vďaka podpore
rodičov a miestnej komunity.

290,71 €

DK16_13

VIA IURIS

Zodpovedný občan

Misiou našej organizácie aj cieľom projektu je pomoc verejnosti obhajovať
svoj záujem a efektívne a včasne participovať na správe vecí verejných.

39,07 €

Včelia kRajina

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

591,39 €

POMÁHAME S ÚSMEVOM

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

314,65 €

Kampaň Štrngám za
zmenu

Spoločná iniciatíva organizácií, ktorá požaduje od politických strán, aby sa
pred parlamentnými voľbami 2016 prihlásili k sérii zásadných systémových
zmien.

493,17 €

DK16_14
DK16_15
DK16_17

kRaj
SMILE, n. o.
VIA IURIS

658,24 €
-123,50 €

Výročná správa 2017

119

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko, ale
chcú byť ako iné deti

Dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje detských pacientov navštevujú,
pripravujú letný tábor, víkendové akcie a výlety.

DK16_19

Depaul Slovensko, n. o.

Raňajky a čistá bielizeň
pre ľudí bez domova

Prevádzkovanie nízkoprahovej nocľaháreň a útulkov pre ťažko chorých ľudí
bez domova, kde im poskytujú celodenný pobyt.

1 897,76 €

DK16_20

OZ Proti prúdu

NOTA BENE –
Nosiči batožín

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

1 889,66 €

DK16_21

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom
na prsty

Vaša osobná jednotka sa vydá po predražených, či spackaných tendroch,
dostane sa politikom pod kožu a zverejní prešľapy, plytvanie našimi peniazmi alebo porušovanie práv ľudí.

1 327,75 €

DK16_22

Autistické centrum
Andreas

Pre rodičov bez rodičov

Cieľom projektu je realizovanie „oddychových pobytov“ pre deti
s autizmom.

2 129,30 €

DK16_23

Nezábudka – združenie
Nezabúdame na
Dom Nezábudka denne navštevuje 44 detí a mladých s ťažkým zdravotna pomoc rodinám so
zdravotne znevýhodnené
zdravotne postihnutými
ným znevýhodnením – škola, škôlka, klub.
deti
deťmi a mladistvými

DK16_25

Dom sociálnych
služieb – MOST, n. o.

Samostatnosť, nie
samota 2017

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

DK16_26

Návrat, občianske
združenie

4 500 opustených detí
chce vyrastať v rodine

Združenie Návrat im dlhodobo pomáha nachádzať adoptívne mamy a otcov,
pestúnske rodiny alebo zachraňuje rodiny v kríze.

3 689,65 €

DK16_27

Liga za ľudské práva

Dajme šancu utečencom

Pomoc tým, pre ktorých sa cieľovou krajinou stalo práve Slovensko, ktorí tu
o azyl požiadali a dúfajú v kladné rozhodnutie, ako aj tým, ktorí sa ho dočkali.

1 556,28 €
415,99 €

DK16_18

395,59 €

5 118,48 €

215,33 €

DK16_28

Solar Team SK

Solárny automobil

Projektom podporujeme kreatívne myslenie, nové myšlienky a dávame zelenú novým technológiám, ktoré by mohli byť v budúcnosti súčasťou nášho
každodenného života.

DK16_29

Slovak Fashion
Council,o. z.

DOMOV NA MAME –
pomôž nám dať prácu
ľuďom v núdzi – šijeme
nosiče pre detii

DOMOV NA MAME pomáha dvakrát. Dáva prácu ľuďom v núdzi a tí ušijú
nosiče pre deti.

744,95 €

DK16_30

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar

Dorka – Cestovináreň

Projekt Dorka – Cestovináreň reaguje na potreby ohrozených rodín, ktoré žijú v Centre na obnovu rodiny Dorka v Prešove, v jednom z najmenej
rozvinutých regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.

695,75 €

DK17_01

Inštitút pre dobre spra- Odhaľujeme nepravdy
vovanú spoločnosť – SGI a zavádzania politikov

Projekt odhaľuje nepravdy a zavádzania politikov. Demagog.SK pravidelne
overuje faktické vyjadrenia politikov médiách, odhaľuje ich nepravdivé či
zavádzajúce tvrdenia.

100,93 €

DK17_02

SME SPOLU

Zdravotnícke zariadenie
a pomôcky pre detskú
nemocnicu v Donbase

Snahou projektu je podporiť detskú nemocnicu v Luhanskej oblasti, ktorá
ma aktuálne 265 klientov prostredníctvom nákupu zdravotníckych pomôcok, hygienickým potrieb a ďalšieho zariadenia.

130,60 €

DK17_03

Mládež ulice

Mládež (z) ulice

Tím sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov realizuje nízkoprahový program
a terénnu sociálnu prácu pre deti a mládež na bratislavských uliciach,
sídliskách a komunitách.

2 091,76 €

DK17_04

Centrum environ
mentálnej a etickej
výchovy Živica

SOKRATOV INŠTITÚT

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

430,32 €

DK17_05

Claudianum n. o.

Okná do sveta

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

DK17_07

Dom sociálnych
služieb – MOST, n. o.

Samostatnosť, nie
samota 2017

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

764,22 €
2 431,33 €

1 460,34 €

DK17_08

Život bez závislostí, n. o.

Chcem, ale sám to
nedokážem

Projekt je zameraný na prevenciu závislostí u detí a mládeže, na prácu
s deťmi zo závislých rodín a na prácu s dospelými, ktorí sa usilujú riešiť svoju závislosť a spoluzávislosť.

DK17_09

OZ Proti prúdu

NOTA BENE –
Nosiči batožín

Bratislava, Hlavná stanica – chýbajúce výťahy, starší ľudia a ženy potrebujú
pomoc s batožinou – ľudia bez domova potrebujú legálnu prácu a možnosť
riešiť svoje dlhy, bývanie, zdravie.

928,14 €

DK17_10

Združenie občanov
miest a obcí Slovenska

Vzdelávanie
k občianskym právam
v samospráve

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

673,69 €

DK17_11

MISIA MLADÝCH

Sebestačné oravské
rodiny

OZ Misia mladých učí sebestačnosti rodiny v oravskom regióne, ktoré sa
ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach.

DK17_12

Autistické centrum
Andreas

Pre rodičov bez rodičov

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

1 334,77 €
394,11 €

Financie
Č. zmluvy
DK17_13

Prijímateľ / organizácia
Divadlo bez domova

Projekt

Popis

Výška grantu

Divadlo bez domova

Pravidelne, obvykle aspoň raz mesačne, hrajú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím a iní ľudia na "okraji" svoje divadelné predstavenia.

19,79 €

10 003,30 €

DK17_14

Nadácia Výskum rakoviny

Na kolesách proti
rakovine 2017

V rámci kampane Na kolesách proti rakovine chceme naplno rozkrútiť kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširovať osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle, ako aj zbierať finanančé
prostriedky na prístroje.

DK17_15

Vstúpte, n. o.

Strecha pre Vecičky
s Dušou

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

899,80 €

Stopy snov

Lákajú ich svetlá
reflektorov

Tento rok sme 7 × hrali inscenáciu „RaJ, alebo láska je (mo)drina“ a 27. 11.
sme ju odderniérovali.

366,27 €
2 354,93 €

1 717,39 €

DK17_16
DK17_17

OZ NepocujuceDieta.sk

Nepočujem, ale
rozprávať môžem

Tvorba vzdelávaco-komunitného portálu, rodičovskej poradne, osvetovo-komunitných stretnutí a spustenie online klubu rodičov a priateľov nepočujúcich
detí, ktorý im prinesie nové nástroje a možnosti prepájania a vzdelávania.

DK17_18

Návrat, občianske
združenie

4 500 opustených detí
chce vyrastať v rodine

Projekt ponúka náhradným rodinám, ktoré prijali deti so špeciálnymi
potrebami a rodinám v kríze, ktoré z rôznych dôvodov nedokážu zabezpečiť deťom všetko potrebné, odborné poradenstvo, terapie a odľahčovaciu
službu, ktoré postrádajú.

DK17_19

Nezábudka – združenie
na pomoc rodinám
s postihnutými deťmi
a mladistvými

Nezabúdame na zdravot- Poskytujeme vzdelávanie a výchovu formou terapií so špeciálnym
ne znevýhodnené deti
a liečebným pedagógom, vychovávateľkou, logopedickú pomoc.

DK17_20

OZ Čarovný prútik

Hlinohranie

Kúpa materiálu pre keramický krúžok: hlinu, štetce, glazúry, formy a možno
aj hrnčiarsky kruh.

1 516,05 €
2 831,37 €

2 285,37 €

6 010,46 €

DK17_21

Ulita

Sídlisko je naše ihrisko

Na sídlisku v Kopčanoch chýbali plochy, kde by sa dalo bezpečne hrať
a športovať. Pracovníci komunitného centra túto situáciu spoločne
s obyvateľmi zmenili.

DK17_22

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar

Susedská pomoc
Ukrajine

Najnevyhnutnejšie materiálne veci ( jedlo, oblečenie, hygienické potreby,
prikrývky, lieky), či istota dlhodobejšieho vhodného bývania a životnej
perspektívy pre rodiny z Ukrajiny (Doneck, Luhansk) a rodiny z Krymu.

DK17_23

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar

Práca pre rodiny v núdzi

Projekt Práca pre rodiny v núdzi reaguje na potreby ohrozených rodín, ktoré
žijú v Centre na obnovu rodiny Dorka v Prešove.

155,84 €

DK17_24

Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko, ale
chcú byť ako iné deti

Pomoc malým pacientom s kardiologickým ochorením – dobrovoľníci
z Klubu Detskej Nádeje im už 15 rokov spríjemňujú život.

383,28 €

DK17_25

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka – história
„na vlastnej koži"“

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

185,70 €

DK17_26

Centrum Slniečko, n. o.

Naordinujme hru deťom
bez lásky

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

2 418,72 €
142,50 €

DK17_27

Liga proti rakovine

Rehabilitácia onko
logických pacientov

Hlavným poslaním projektu je rehabilitačná starostlivosť o onkologických
pacientov – kontrola bolesti, starostlivosť o lymfedém, maximálne obnovenie a uchovanie funkcií v oblasti pohybového systému.

DK17_28

VIA IURIS

Kampaň Štrngám
za zmenu

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

1 516,54 €

DK17_29

Maják n. o.

Darujme hluchoslepým
farebný život

Kreatívna tvorba unikátnych obrazov a ich prezentácia širšej verejnosti
spolu s brožúrkami a diskusiou počas vernisáže s cieľom zvýšiť povedomie
spoločnosti o hluchoslepote.

870,75 €

DK17_30

PLAMIENOK n. o.

Darujme rodinám
stratené Slnko

Rodičia i deti majú možnosť v bezpečnom prostredí pochopenia a podpory
vyjadriť svoj smútok a opäť nájsť stratenú radosť.

366,01 €

DK17_32

Domov sociálnych
služieb pre deti
a dospelých Integra

Chcem byť v obraze

Projekt "Chcem byť v obraze" je zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mladých dospelých s ťažkým zdravotným znevýhodnením prostredníctvom interaktívneho príslušenstva.

128,61 €

DK17_33

kRaj

Včelia kRajina

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

857,87 €

DK17_34

Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom
na prsty

Vaša osobná jednotka sa vydá po predražených, či spackaných tendroch,
dostane sa politikom pod kožu a zverejní prešľapy, plytvanie našimi
peniazmi alebo porušovanie práv ľudí.

678,89 €

DK17_35

OZ Centrum Natália

Darujte 1 hodinu
cvičenia pre hendikepované deti

Vďaka finančnej podpore bude cvičenie pod dohľadom skúseného profesionálneho personálu v Centre Natália deťom dostupnejšie.

597,10 €
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Nové krídla pre Rómov

Projekt Nové krídla pre Rómov pracuje pre zmenu v živote rómskych
komunít s cieľom motivovať a vzdelávať rodičov, aby pripravovali svoje deti
na zápis do 1. ročníka.

605,40 €

Depaul Slovensko, n. o.

Raňajky a čistá bielizeň
pre ľudí bez domova

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

2 408,48 €

DK17_38

Občianske združenie
Barlička

Všetci spolu: Bez
bariérové detské ihrisko

OZ Barlička sa mení z centra pre postihnutých na inkluzívne komunitné
centrum.

211,11 €

DK17_41

Deti Afriky SK

Vzdelávanie v Tanzánii

Spoločne zlepšime vzdelávanie v Tanzánii.

447,17 €
1 169,97 €

DK17_36

Tvoja pomocná
ruka n. o.

DK17_37

DK17_43

IPčko oz

online psychologická
pomoc

Internetová poradňa IPčko.sk poskytuje mladým ľuďom možnosť hovoriť
o svojich náročných životných okolnostiach, traumách, či duševných problémoch zadarmo v anonymnom prostredí, kde sú mladí ochotnejší zveriť sa.

DK17_44

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Adoptujte si kozu

Cieľom je obnoviť vzácne biotopy pasienkov a lúk, ako aj prinavrátiť kultúrny fenomén pastvy do našej blízkosti. Zabezpečíme kozám na Devínskej
Kobyle a hrade Devín krmivo na zimu, postavíme im nový prístrešok
a kŕmidlo, ale hlavne budeme môcť rozšíriť pastvu na nové lokality.

462,58 €

DK17_45

Občianske združenie
Všestranko o. z.

Les nie je smetisko

Projekt "Les nie je smetisko" realizuje OZ Všestranko s cieľom informovať
širokú verejnosti o čase rozkladu rôznych látok v prírode a zabezpečiť tak
zlepšenie povedomia verejnosti o stave prírody, hrozbách jej devastovania
a nevyhnutnosti jej ochrany.

72,04 €

DM_
IP17_02

Adeli centrum

Priama podpora – rehab

Prostredníctvom podpory sa vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom
formou zberu vrchnákov podarilo podporiť rehabilitáciu zdravotne
postihnutého dieťaťa.

Priama podpora

Podpora dieťaťa zamestnankyne dm drogerie markt v ťažkej životnej
situácii.

500,00 €
480,00 €

DM_
IP17_03/
p. Martinková
DZ2017/403

2 092,08 €

DM_IP17_04 p. Fugediová

Priama podpora

Podpora zamestnankyne dm drogerie markt v ťažkej životnej situácii.

DM_IP17_05 p. Belinová

Priama podpora

Podpora postihnutého dieťaťa zamestnankyne v ťažkej životnej situácii.

500,00 €

DM_IP17_06/
p. Poštrková
DZ2017/405

Priama podpora

Podpora žiadateľa v ťažkej životnej situácii po odcudzení majetku

500,00 €

DM_IP17_07/
p. Melich
DZ2017/407

500,00 €

Priama podpora

Podpora rodiny v ťažkej životnej situácii – nákup načúvacieho aparátu

DM16_02

Centrum environ
mentálnej a etickej
výchovy Živica

Mestské včely 2016

Nadviazali sme spoluprácu s MČ Karlova Ves, realizovali 8 ukážkových plôch
prírode blízkeho manažmentu zelene s infotabuľami.

DM16_05

Andrea Suchá

Rehabilitácie pre Lucku

Podpora bola využitá na opakované tréningovo-terapeutické pobyty
v centre Svetielko Trenčín pre dievča so zdravotným znevýhodnením.

50,00 €

Monika Aghová

Zotavenie z liečby

Finančné prostriedky boli využité na stravu a ubytovanie pre zotavenie sa
z liečby rakoviny prsníka.

45,00 €

DM16_11

Gabriela Jurišová

finančná pomoc pre
Gabiku

Finančná pomoc bola určená na nákup liekov a čiastočne na náklady
v domácnosti.

28,00 €

DM17_01

Centrum environ
mentálnej a etickej
výchovy Živica

Mestské včely 2017

Výsev kvetinových lúk na 3 miestach, výsadba jedlého záhona, osadenie
kompostovísk, vermikompostoviska, 3 hmyzích hotelov a mobiliáru na
sedenie v parku.

DM17_02

Andrea Šutková

liečba pre Peťka

Podarilo sa zrealizovať rehabilitáciu a zlepšiť tak celkové motorické funkcie
chlapca, držanie tela a celkovo zlepšiť jeho zdravotný stav.

500,00 €

DM17_03

Jana Országhová

„Liečba pre Leušku“

Uhradene rehabilitačného pobytu, ktorý by v inom prípade veľmi zaťažil
rozpočet rodiny.

500,00 €

DM17_04

Anna Schwartzová

Pomoc pre Jakubka

Podarilo sa zrealizovať terapeutický camp pre Jakubka, ktorý zostal imobilný
po vrodenej srdcovej vade.

500,00 €

Petronela Chudová

Rehabilitácie
pre Kristínku

Zámerom projektu bolo zabezpečiť niekoľko rehabilitácií, vďaka ktorým sa
zlepšuje stav malého dievčatka.

500,00 €

Andrej Rajner

Podarilo sa zlepšiť zdravotný stav Rebeke, ktorá sa mohla zúčasniť
Rehabilitácia pre Rebeku
rehabilitačného pobytu v Hlovoce.

500,00 €

Daniel Harman

Pomoc rodine v zlej
sociálnej situácii

Finančná pomoc prispela zmierniť dôsledky zlej sociálnej situácie rodiny.

500,00 €

Nikolka Pešková

Zdravotnícky materiál
a pomôcky

Podarilo sa napomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu Nikolky, tým, že jej
mohla byť poskytnutá kvalitnejšia zdravotná starostlivosť.

450,00 €

Lucia Vargová

rehabilitácia
pre Kristiána

Intenzívna rehabilitácia a zvýšenie pohybových možností pacienta, ktorý
trpí detskou mozgovou obrnou.

500,00 €

Pomôcky pre dvojičky

Zakúpenie náhradných dielov do Kochelárneho implantátu zdravotne
postihnutému dievčatku.

500,00 €

DM16_08

DM17_05
DM17_06
DM17_07
DM17_08
DM17_09
DM17_10
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Lukáš Letkovič
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1 965,50 €

19 440,00 €

Financie
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

Andrea Plachá

Rehabilitácia pre Tomička

Vďaka finančnej podpore sa mohol chlapec Tommy zúčastniť
rehabilitačného pobytu a postavil sa na vlastné nohy.

500,00 €

DM17_12

Mária Fügediová

Rekreačný pobyt
s manželom a s dcérkou

Uhradený pobyt pri mori, nakoľko pani pravidelne absolvuje chemoterapie.

450,00 €

DM17_13

Andrea Kučeríková

Podpora pre Táničku

Finančná pomoc na kúpu zdvíhacej plošiny pre maloletú Táničku, ktorá pre
telesné postihnutie potrebuje neustálu zdravotnú starostlivosť.

450,00 €

DM17_14

Zuzana Joštová

Zuzana Joštová

Finančná pomoc pomohla Lukáškovi, ktorý má hypotóniu a vďaka podpore
mohol absolvovať rehabilitačný pobyt.

500,00 €

Emka

Uhradené každodenné výdavky a podpora zlej životnej situácie žiadateľky,
ktorá sa sama stará o dcérku, ktorá trpí zriedkavým genetickým ochorením.

317,23 €

Mária Adamcová

Liečba pre Lukáška

Podpora bola využitá na pravidelnú rehabilitáciu Bobath koncept
v Hlohovoci.

500,00 €

IVETA KOVACIKOVA

Rehabilitácie pre
Martinka

 ozgovou
Vďaka grantu sa zabezpečili rehabilitácie pre Martinka, ktorý trpí m
obrnou.

500,00 €

Marián Vrábel ml.

pomoc rodine v núdzi

Dofinancovanie nákladov kúpy auta na uľahčenie mobility matke, ktorá sa
sama stará o ťažko zdravotne postihnutého synčeka.

450,00 €

Jana Kvasnová

Pooperačná liečba
pre Mateja.

Cieľom projektu bolo pomôcť Matejovi prostredníctvom rehabilitácie
dolných končatín.

500,00 €

Alena Kunetková

Rehabilitačný pobyt
pre Marcelka

Dvojtýždňový rehabilitačný pobyt v zariadení Fyzio Beskyd vo Frýdku-Místku.

493,40 €
445,50 €

DM17_11

DM17_15
DM17_16
DM17_17
DM17_18
DM17_19
DM17_20

Beata Repkova

DM17_21

Katarína Holbayová

Liečba pre Dominika

Nákup rôznych výživových doplnkov, liečba, alebo cestovné náklady
súvisiace s prepravou na rehabilitácie.

DM17_22

CEEV Živica

Zelená škola

Podpore mäkkých zručností učiteľov, čiže motivácií žiakov a študentov.

DM17_23

Spojená škola
internátna

Šporťáčik Slucháčik

Nákup športového náčinia pre žiakov so sluchovým postihnutím
a zlepšenieich zapojenia do školských aktivít.

DM17_24

Zuzana Behúlová

Doplatok na Kochleárny
implantát

Nákup Kochleaárneho implantátu pre 7 ročného Marka, vďaka čomu z ačal
lepšie počuť.

500,00 €

DM17_25

Ivana Ungradyová

Svetielko pre Kamilku

Vďaka rehabilitácii sa podarilo zlepšiť zdravotný stav malej Kamilky.

500,00 €

DM17_26

Lukáš Letkovič

Pomôcky pre dvojičky

Podarilo sa zlepšiť život sluchovo postihnutým deťom zakúpením
náhradných dielov do načúvacích prístrojov.

500,00 €

DM17_27

Martina Trubačová

kupa hudob.nastrojov

Z grantu boli uhradené hudobné pomôcky, ktoré napomohli k rozvíjaniu
talentu Patrika, syna žiadateľky.

400,00 €

DM17_28

Centrum environ
mentálnej a etickej
výchovy Živica

Mestské včely – Mestá
pre opeľovače

Podporené aktivity, ktoré sa venovali zvýšeniu povedomia a vzdelávaniu
v oblasti včelárčenia.

DoKr
2010_04

Človek v ohrození, n. o.

Známky pre lepšiu
budúcnosť

72 detí zo sociálne vylúčeného prostredia má vďaka darcom prístup ku
individuálnemu a skupinovému doučovaniu so sociálnymi pracovníkmi,
pedagógmi, aj dobrovoľníkmi.

DZ2017/402 Centrum pre filantropiu

Aktivity Asociácie
firemných nadácií

Prevod zostatku do CpF (aktuálny správca) – prostriedky Asociácie fir. nadácií

DZ2017/404 Depaul Slovensko n. o.

17 000,00 €
800,00 €

3 600,00 €

584,53 €
17 553,64 €

Nocľaháreň sv. Vincenta

Integrácia a zmiernenie sociálnej núdze klientov.

EMB16_04

Uni2010, o. z.

iNOVEum

Grant prispel k zorganizovaniu úvodných motivačných stretnutí so
študentmi a učiteľmi stredných škôl v Spišskej Novej Vsi.

EMB16_05

Inštitút hokejových
štúdií

Spiš Indians

Pre deti zakúpená hokejová výstroj a ceny pre víťazov turnajov.

EMB16_06

Hokejový klub Spišská
Nová Ves o. z.

warriors hockey
academy

Zabezpečenie personálneho pokrytia pre vedenie hokejových tímov
v sezóne 2016/2017.

Spišská katolícka
EMB17_002
charita – DCHSJ

darujme deťom
konvektomat

Nákup konvektomatu pre dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.

7 000,00 €

EMB17_003 Uni2010, o. z.

iNOVEum 2017 – 2018

iNOVEum je program rozvoja podnikavosti stredoškolákov v spišskom regióne.

7 350,00 €
5 300,00 €

60,00 €
4 002,00 €
800,00 €
1 200,00 €

EMB17_004

Hokejový klub Spišská
Nová Ves o. z.

hokejová prípravka HK
Spišská Nová Ves

Materiálna výbava a výdavky na turnaj pre hokejový klub Spišská Nová Ves,
ktorý sa venuje hokejovým juniorom.

EMB17_01

Dominik Krupa

iCOCHA

Základy podnikateľského startupu.

250,00 €

EMB17_02

Andrej Sopka

all in sale

Grant pomohol podporiť a rozvinúť podnikateľský potenciál v skupine
študentov, ktorí pracovali na vývoji prototypu svojho nápadu.

250,00 €

FlexBox

Počas projektu sa študentom podarilo vytvoriť fyzický prototyp boxu na
jedlo – Flexbox, ktorý tvoril základ pre následnú kampaň.

250,00 €

TENTFEST

Vďaka grantu boli podporené podnikateľské zručnosti u študentky strednej
školy.

250,00 €

EMB17_03
EMB17_05

Andrea Lengvarská
Mgr. Renáta Biacovská

Výročná správa 2017
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Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

Ľuboš Bazár

ChargeLamp

Vďaka projektu si študenti mohli vyskúšať realitu podnikateľa a zlepšiť si
komunikačné a podnikateľské zručnosti.

250,00 €

EMB17_08

Marek Dadej

Značka oblečenia
zameraná na Hip Hop

Projekt pomohol zlepšiť komunikačné, obchodné, finančné a prezentačné
zručnosti stredoškolských študentov.

250,00 €

EMB17_09

Peter Andráš

Hippospáč

Vďaka projektu si študenti mohli vyskúšať podnikateľský inkubátor a skúsiť
svoj nápad nielen vymyslieť, ale aj zrealizovať.

210,00 €

EMB17_10

Marek Dadej

Značka oblečenia

Projekt podporil cestu študentov od nápadu k jeho realizácii počas
a bsolvovania podnikateľského inkubátora.

2 000,00 €

Allinsale

Projekt podporil rozvoj podnikateľských zručností cez tvorbu a realizáciu
vlastnej služby zameranej na donášku potravín zo supermarketu.

1 000,00 €
2 250,00 €
2 400,00 €

EMB17_07

EMB17_11

Andrej Sopka

EMB17_12

Andrea Lengvarská

Flexbox

Projekt pomohol skupine študentov rozvinúť svoje podnikateľské zručnosti
pri práci na prototype boxu na jedlo s názvom Flexbox.

EMB17_13

Viktória Raffajová
(Renáta Biacovská)

Tentfest

Projekt podporil rozvoj podnikateľských zručností u študentov, ktorí pracovali na vývoji prototypu – snažili sa dostať svoj nápad z papiera do reality.

Strom života

Dobrodružstvo na
Malom Dunaji

Dobrovoľníci prispeli vyzbieraním odpadu z vôd Dunaja k zlepšeniu
a ochrane životného prostredia.

Centrum rodiny n.o

Komunitna zahrada

Dobrovoľníci pomáhali pri úprave komunitnej záhrady, ktorú využívajú
návštevníci Centra rodiny.

75,00 €

Sloboda zvierat

EY Community Day 2017
v útulku Slobody zvierat

Dobrovoľníci pomohli pri príprave kotercov pred zimou a venčili psíkov čím
prispeli k zlepšeniu ochrany a podmienok zvierat.

50,00 €

EY17_005

OZ DOMOV – DÚHA

Pomoc Bezpečnému
ženskému domu 2017

Dobrovoľníci svojou prácou prispeli k vytvoreniu krajšieho a zdravšieho
prostredia krízového centra.

50,00 €

EY17_006

DORKA n. o.

Dobrovoľníci EY na Dorke

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo vypratať sklad a povalu
a tiež podrviť množstvo konárov na záhrade.

100,00 €

EY17_007

Imobilio, o. z.

Maľovanie stien
a pokládka podláh s EY

Projekt je zameraný na maľovanie vnútorných stien a pokládku podláh
v objekte Imobilio.

75,00 €

EY17_008

Domov Dôchodcov
Pažítkova 2

Aktívne trávenie času so Vďaka grantu a ochotným dobrovoľníkov zažili klienti domova dôchodcov
seniormi
príjemnú prechádzku a tvorivý poobedný program.

EY17_009

Národný Trust n. o.

Dobrovoľnícke dopoludnie v Kochovej záhrade

EY17_010

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Montovanie dekoračných Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu a podarilo skrášliť
ozdobných platní
priestory rodinného centra.

FPTR17_01

Zoulus

Dolná Nitra –
Transparentný región

Projekt vytvoril priestor na networking predstaviteľov samospráv v obciach
nitrianskeho regiónu.

4 500,00 €

FPTR17_02

Občianske združenie
Jazernica

Rozpočet obce

Zaškolenie členov OZ Jazernica a členov finančnej komisie a poslancov obce
ekonomickým expertom do problematicky rozpočtu a hospodárenia obce.

2 000,00 €

FPTR17_03

Budúcnosť pre
Považskú Bystricu, o. z.

Transparentná Považská
Bystrica

Projekt monitoroval nakladanie s majetkom mesta v regióne v okolí
Považskej Bystrice.

2 000,00 €

FPTR17_04

Podnikateľská aliancia
Slovenska

Eurofondy v regiónoch –
aké ovocie priniesli
bruselské peniaze?

Cieľom projektu je zvyšovanie transparentnosti verejného života s dôrazom
na regionálnu a lokálnu úroveň cez posúdenie zmysluplnosti a efektívneho
využitia eurofondov.

3 600,00 €

FPTR17_05

OZ Proti korupcii

Protikorupčný festival
2017

Protikorupčný festival má ambíciu okrem odborného obsahu zábavnou
a kreatívnou formou zatiahnuť do úvah o stave spoločnosti bežného občana.

3 600,00 €
4 500,00 €

EY17_002
EY17_003
EY17_004

Vďaka grantu a dobrovoľníckej práci sa podarilo vyzbierať a odviezť najmä
biologický odpad z Kochovej záhrady.

200,00 €

60,00 €
100,00 €
50,00 €

FPTR17_06

METRO

Martinská kaviareň

Projekt Martinská kaviareň predstavuje debatný klub, ktorý sa koná každý
mesiac a komunikuje vždy jednu tému.

FPTR17_07

Natura Rusovce

OROSZVAR – Otvorená
rusovská samospráva –
záruka vízie a rozvoja

Rusovce dlhodobo čelia málo kontrolovanému stavebnému rozvoju, ktorý
má negatívny vplyv na kvalitu života v obci.

2 250,00 €

FPTR17_08

Rada mládeže
Bratislavského kraja

Heyou – mladí novinári

Cieľom Heyou v projekte je systematicky pokrývať spoločenské a verejné
dianie na lokálnej a regionálnej úrovni prostredníctvom mladých novinárov
a videotvorcov.

4 950,00 €

FpTS16_01

Súdy, sudcovia,
prokuratúra – Zvyšovanie
Transparency
a zabezpečovanie
International Slovensko verejnej kontroly
systému spravodlivosti
na Slovensku

Hlavnými cieľmi projektu je prispieť k zvyšovaniu transparentnosti inštitúcií
zabezpečujúcich spravodlivosť (súdy, prokuratúra) a zmysluplne využívať už
zverejnené informácie pre zlepšovanie ich fungovania.

4 500,00 €

FpTS16_03

Aliancia Fair-play

AFP sa spojil s IT komunitou, Slovensko.Digital, firmami, s lekármi, s estrami,
aktívnymi úradníkmi, naštartoval a prehĺbil spoluprácu pri získavaní
informácií, ich analýze, mediálnej prezentácii.

4 000,00 €
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FpTS16_04

Inštitút pre ekonomické Otvorene o doprave
a PPP – veľké projekty
a sociálne reformy,
INEKO
pod drobnohľadom

INEKO dohliadalo na veľké projekty v doprave, pripravilo 6 analytických
článkov, 10 blogov, 200 mediálnych výstupov, interaktívnu mapu zobrazu
júcu kľúčové parametre plánovaných úsekov diaľnic a rýchlociest.

3 900,00 €

FpTS16_06

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Kontrola, transparentnosť, profesionalizácia –
nový model fungovania
mestských firiem

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť sa vďaka podpore pozrel na
oblasť efektívnosti a transparentnosti spravovania firiem vo vlastníctve
samospráv.

3 000,00 €

FPTS17_01

Združenie občanov
miest a obcí Slovenska

Transparentná
samospráva

Zlepšenie odbornosti ľudí pracujúcich v obecnej samospráve a zrealizovanie
seminára Transparentná samospráva v Martine.

9 198,00 €

FPTS17_02

Inštitút pre ekonomické Otvorene o doprave –
a sociálne reformy,
odkrývanie prejavov
a následkov únosu štátu
INEKO

Prostriedky boli použité na analytický projekt, ktorý poukázal na širokú
priepasť medzi diaľničnými sľubmi a realitou.

22 114,00 €

FPTS17_03

Slovensko.Digital

Transparentné informovanie o projektoch
Slovensko.Digital vytvorilo a otestovalo na dvadsiatich projektoch metodiku
a aktéroch informatizácie
30 000,00 €
na hodnotenie štátnych IT projektov https://redflags.slovensko.digital/
spoločnosti (metodika
Red Flags)

FPTS17_04

VIA IURIS

Sudcovia ako základ
kvalitnej justície

FPTS17_05

Kvalitnou štátnou
Transparency
s právou proti korupcii
International Slovensko
a klientelizmu

FPTS17_06

Aliancia Fair-play

Funkčný a kontrolovaný
štát

Aktivitami sa snažíme „zabrať“ proti nefunkčnosti orgánov, zlepšiť
legislatívu a komunikovať tak, aby dôvera vo funkčný štát opäť zosilnela.

FPTS17_07

OZ Proti korupcii

Verejné zdroje v malých
samosprávach

Osem verejných diskusií na témy, ktoré sa týkali verejného života, z oblasti
kontroly a správy verejných zdrojov a v rámci investigatívnej práce.

FPTS17_08

Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť

Transparentné a efektív- Vďaka podpore SGI realizoval výskum v oblasti efektívnosti a transpane nakladanie so štátny- rentnosti nakladania so štátnymi nehnuteľnosťami vybranými troma
ministerstvami (MF SR, MH SR a MK SR).
mi nehnuteľnosťami

G3.017_01

SOVA – občianske
združenie na podporu
nadaných detí

ChemPlay – nadstavba

Elektronická aplikácia, ako nadstavba vzdelávacej doskovej hry ChemPlay.

9 000,00 €

G3.017_02

Od emócií k poznaniu,
n. o.

Online živá knižnica – inovatívny nástroj na formo- Špecifickým cieľom je pokryť medzipredmetové vzťahy a a prierezové
vanie kritického myslenia vzdelávanie na ZŠ a SŠ, ktoré rozvíjajú a budujú kritické myslenie mládeže
u mládeže cez osobný
s prepojením na jazyky, humanité a prírodovedné vedy.
a online storytelling

9 000,00 €

G3.017_03

Program rozvoja
Cieľom nášho programu je jeho multiplikácia a hľadanie foriem jeho
Bilingválne gymnázium c harakteru a premena
C. S. Lewisa
g ymnázia C. S. Lewisa na rozšírenia do iných škôl.
inkluzívnu komunitu

G3.017_04

EDUin, o. p. s.

Generace 3.0

Rozšírenie vzdelávacieho programu Nadácie Pontis s názvom Generácia 3.0
do Česka.

HWL17_01

Ústav automobilovej
mechatroniky

Inovácia učebne
mechatroniky pre
pedagogické účely

Dobudovanie vysoko sofisitkovanej učebne pre výučbu, výskum a vývoj
v oblasti mechatronických systémov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

HWL17_02

Slovenská technická
univerzita v Bratislave,
pracovisko Stavebná
fakulta STU

Optimalizácia riadenia
dodávky tepla pri
vykurovaní

Nákup regulátora Eagle s jedným snímačom teploty a s napájacím zdrojom
ako demonštračný prístroj pre overenie funkčnosti obvodov pre riadenie
a reguláciu výroby a dodávky tepla na STU.

HWL17_03

Občianske združenie
Milan Štefánik

Osmidiv 2017

Krytie časti nákladov na organizáciu 8. ročníka benefičného podujatia
Osmidiv pre mentálne a zdravotne postihnuté deti.

JC17_1

Nadácia Cvernovka

Mobilita v kreatívnom
Projekt Mobility v Kreatívnom centre umožnil Nadácii Cvernovka zabezpečiť
centre – Výťah do mamičľahkú dostupnosť do centra vďaka inštalácií výťahu.
kovského coworkingu

JC17_3

Nadácia pre deti
Slovenska

Hodina deťom

Nadácia pre deti Slovenska vďaka podpore zorganizovala projekt Hodina
deťom, počas ktorej prebiehala verejná zbierka a uskutočnil sa benefičný
televízny galavečer.

JCZGP17_01 Eva Szalayová

Nákup bezlaktózových
výrobkov

Vďaka podpore si mohla pani s intoleranciou kupovať kvalitné bezlaktózové
výrobky a zlepšiť tak svoj zdravotný stav.

423,00 €

JCZGP17_02 Janka Šimovičová

Kúpeľná liečba pre Janku

Finančná pomoc na pobyt v kúpeľoch pacientke veľmi pomohla zotaviť sa
a cítiť sa lepšie po fyzickej aj psychickej stránke.

630,00 €

Vďaka projektu sa VIA IURIS mohli venovať téme personálneho obsadzovania Súdnej rady a Ústavného súdu.

20 000,00 €

Vďaka podpore mohla Transparency International Slovensko priniesť kľúčové
17 000,00 €
informácie o zákazkách v kauze Evka.

Výročná správa 2017
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Spolu s dobrovoľníkmi chceme pokračovať v natieraní nového náteru čo najviac zo zvyšných 160 metrov zo 400 metrov dlhého plotu, ktorý ohraničuje
areál Športového gymnázia v Ružinove.

200,00 €

LI17_001

Komúna

Maľovanie školského
plota s Lidl

LI17_003

DOMKA, Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Žilina

Oprava detského ihriska

Pomocou projektu chceme toto detské ihrisko zrekonštruovať, nanovo
namaľovať a vymeniť niektoré zastarané súčasti.

250,00 €

LI17_004

KASPIAN

Revitalizácia skateparku

Projekt je zameraný na revitalizáciu skateparku na Markovej ulici a jeho
blízkeho okolia.

250,00 €

Slnečná záhrada s LIDL

V zariadení„Útulok „Bezpečný dom“ pre ženy a matky s deťmi je záhrada,
ktorá si priam želá oživenie.

250,00 €

Nadácia Pontis

10 odsávačiek hlienov pre deti s muskulárnou dystrofiou pre Organizáciu
muskulárnych dystrofikov na Slovensku.

LI17_005

Centrum Slniečko, n. o.

Odsávačka hlienov
pre deti s muskulárLIDLPP17_4 nou dystrofiou pre
Organizáciu muskulárnych dystrofikov

Set život udržiavajúcich
LIDLPP17_5 prístrojov pre novoroNadácia Pontis
denecké oddelenia

169
353,00 €

Pomôcky pre voľnočsový krúžok, na ktorom sa deti sa naučili pracovať
s kamerou, mikrofónom a ďalšou filmárskou technikou.

2 000,00 €

pomáhame komunite
obec Kysucký Lieskovec
2017

Prostriedky sa použili na nákup vonkajších fitnes strojov – trojzostavy pre
obec Kysucký Lieskovec, na ktorých môžu naraz cvičiť štyria občania.

2 000,00 €

MO17_03

CSS Lúč

Prázdniny

Desať detí z Centra sociálnych služieb Lúč Žilina si užilo týždenný pobyt
mimo zariadenia v krásnom prostredí Liptova.

1 964,00 €

MO17_04

Súkromná základná
umelecká škola,
Ružová 1637, Žilina

Podpora gymnastických
talentov

Prostriedky grantu boli použité na náradia a náčinia pre tréning mladých
gymnastiek – žinienky, odrazový mostík, rebriny a stuhy s obručami.

1 998,60 €

MO17_05

Základná škola
s materskou školou

Učíme interaktívne
s Alfom a Kozmixom

Projekt rozšíril možnosti školy rozvíjať u žiakov vedomosti prostredníctvom
využívania interaktívnych programov.

2 000,00 €
2 000,00 €

MO17_01

Hurbanko

MO17_02

Aké bude moje
povolanie?

Set život udržujúcich prístrojov pre 53 novorodeneckých oddelení po c elom
Slovensku.

7 279,20 €

MO17_06

Základná škola

Za kultúrou kultúrne

Zakúpenie mobilného pódia na vystupovanie, ktoré bolo inštalované na
dolnej chodbe školy v Gbeľanoch.

MO17_07

Ďurčanské Javoriny
(Pavol Mičech )

Tradičný slovenský
ľudový kroj

Zakúpenie tradičného dámskeho a pánskeho kroja, ktoré organizácia využije
pri svojich vystúpeniach a ktoré prispejú k zachovaniu kultúreho d edičstva.

1 950,00 €

MO17_08

Obec Hôrky

Detské ihrisko
a workoutové cvičisko

Zakúpenie prvkov detského ihriska a workoutového cvičiska, lavičiek a odpadkového koša v obci Hôrky, ktoré ročne využije cca 400 obyvateľov obce.

2 000,00 €

MO17_09

Obecný futbalový klub
Kotrčiná Lúčka

Máme radi futbal

Grant bol použitý na nákup tréningových pomôcok miestneho futbalového klubu.

2 000,00 €

MO17_10

Preles

Žilinské blatíčko 2017

Spolufinancovanie podujatia Žilinské blatíčko 2017, ktorého sa na amatérskom prekážkovom behu zúčastnilo 495 pretekárov a zhruba 15 detí.

2 000,00 €

MO17_11

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Fačkov

Výmena okien na
kostole sv. Mikuláša

Z projektu bola čiastočne financovaná výmena starých okien na kostole
obce Fačkov.

2 000,00 €
2 000,00 €

MO17_12

OŠK NEDEDZA

FUTBAL SPÁJA

Z grantu nakúpil OŠK Nededza športové vybavenie pre deti a mládež,
čo výrazne prispelo k skvalitneniu tréningového procesu.

MO17_13

Občianske združenie
Asanka klub

Podporme deti k športu

Vďaka grantu získal súbor mažoretiek finančné prostriedky na zakúpenie
nových čižiem pre juniorskú kategóriu.

2 000,00 €

MO17_14

Náruč – Pomoc deťom
v kríze

Výstavba nového
oporného múru

Vďaka získanej finančnej podpore sa podarilo kompletne zrekonštruovať
oporný múr pri centre Náruč, ktorý bol v havarijnom stave.

1 990,00 €

MO17_15

TJ Nižná nad Oravou –
Cykloklub

50. ročník Okolo Tatier

Prostriedky boli použité na spolufinancovanie cyklistického podujatia
„Okolo Tatier“, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1 200 cyklistov.

2 000,00 €

MO17_16

Základná škola
s materskou školou,
Krasňany 19

Každý školák športuje,
pohybom si zdravie
buduje

Nákup cvičebných pomôcok, ktoré ZŠ s MŠ Krasňany využíva nielen pri vyučovacom procese, ale aj vo voľnočasových aktivitách.

2 000,00 €

MO17_17

OZ Kompostujme

Komunitné
kompostovanie v Žiline

Grant prispel k rozšíreniu kompostovania na ďalšiu ulicu v meste Žilina –
na Bajzovu ulicu.

2 000,00 €

MO17_18

TJ Sokol Žilina

Výstavba vstupného
schodišťa do budovy
lodenice

Zakúpenie a inštalácia vstupného schodišťa na prvé poschodie budovy
TJ Sokol, kde sa budú nachádzať šatne pre športovcov, sociálne zariadenia
a spoločenská miestnosť.

2 000,00 €

MO17_19

Obec Kotrčiná Lúčka

ZaStav Sa!

Dobrovoľnícke komunitné aktivity, vďaka ktorým sa podarilo svojpomocne
zrekonštruovať autobusovú zastávku pri kaplnke v obci Kotrčiná Lúčka.

1 918,19 €

Rekonštrukcia práčovne
a sušiarne

Rekošntrukcia priestorov sušiarne futbalového klubu Vrútky, čím boli výrazne zlepšené pracovné a hygienické podmienky a skvalitnená údržba
priestorov.

2 000,00 €

MO17_20
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MO17_21

Telovýchovná jednota
Višňové

Brána

Grant bol použitý na kúpu a montáž brány do športového areálu, ktorá
prispeje k skrášleniu prostredia a zabráni vzniku nelegálnych skládok.

2 000,00 €

MO17_22

Telovýchovná jednota
Krásno nad Kysucou

Otužilecké mrože
z Krásna

Prostriedky boli využité na zlepšenie prostredia a podmienok otužilcov
otužileckého klubu v Krásne nad Kysucou.

2 000,00 €

MO17_23

Obec Teplička
nad Váhom

Vzduchová terapia pre
klientov ZpS a DS

Z grantu boli zakúpené čističky vzduchu pre Domov pokoja
Žofie Bosniakovej.

2 000,00 €

MO17_24

Obec Predmier

Podpora mladých
futbalistov

Grant bol použitý na nákup športových pomôcok, ktoré sa využívajú na
tréningoch mládežníckych futbalových družstiev a zápasy pre všetky
mládežnícke kategórie.

1 592,09 €

MO17_25

Materská škol

Bezpečné a zdravé
prostredie pre deti

Výmena podláh v materskej škole Suvorovova v Žiline, čím sa zvýšila
bezpečnosť a kvalita prostredia pre výučbu detí.

2 000,00 €

MO17_26

Športový klub
Brazílskeho Jiu Jiutsu –
Martin

Deti o krok bližšie
k športu

Zlepšenie tréningového vybavenia športového klubu Jiu Jitsu v Martine,
ktoré sa pol roka využije približne 150 osôb.

2 000,00 €

MO17_27

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Hrad Lietava – expozícia
pre verejnosť

Rekonštrukcia prestrešenej časti hradu Lietava. Boli vyrobené a osadené
nové okná do expozície a nová drevená podlaha.

2 000,00 €

MO17_28

OZ Mulica

Som ZA Bicykel

Projekt pomohol vytiahnuť cyklistiku do verejného priestoru a ulíc v Žiline.

1 850,00 €

MO17_29

OZ Lackovci

Tóny domova

Pokrytie časti nákladov na dopravu na zborový koncert a pobyt OZ Lackovci
vo Francúzsku, ktorého cieľom bola propagácia slovenskej kultúry v Paríži.

2 000,00 €

MO17_30

Obec Fačkov

Výmena okien na
školskej jedálni

Vymenených 15 starých, drevených okien na budove jedálne za plastové
s novými parapetnými doskami a žalúziami.

2 000,00 €

MO17_31

Mládežnícký basketbalový klub Victoria Žilina

Fatranská mikrobasketbalová liga

Financovanie prevádzky prípravky basketbalového klubu Victoria v Žiline –
odmenu trénerom, organizáciu turnaja a podporu náboru do klubu.

2 000,00 €

MO17_32

Obec Nededza

Dobrovoľná činnosť
hasičov

Z projektu bola podporená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
v Nededzi.

3 000,00 €

3701524

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Zlepšenie vybavenia
urologického oddelenia

Z finančných prostriedkov boli zakúpené diagnostické prístroje pre
oddelenie.

4 975,20 €

NM17_002

Baseballový klub
Angels Trnava

Nový športový Angels
areál

Vďaka dobrovoľníckej pomoci a udelenému finančnému grantu sa podarilo
čiastočne zrealizovať dostavbu baseballového areálu v Trnave.

400,00 €

NM17_003

Múzeum mesta
Bratislavy

Dobrovoľnícke práce na
Hrade Devín – čistenie
Vďaka grantu a pomoci dobrovoľníkom sa prispelo k zatraktívnenie areálu
areálu národnej kultúrnej národnej kultúrnej pamiatky.
pamiatky

400,00 €

NM17_004

Združenie na záchranu
hradu Revište

Firemné dobrovoľníctvo
na hrade Revište 2017

Vďaka dobrovoľníckej pomoci a udelenému finančnému grantu sa podarilo povynášať kamenie zo závalov hradu, roztriediť ich, očistiť značnú časť
okolia hradu od náletovej zelene.

400,00 €

NM17_005

Slovenský
skauting, o. z.

Naše mesto 2017

Pomoc pri záchrane zrúcaniny Plaveckého hradu a zlepšenie informovanosti
návštevníkom vďaka osadeniu informačnej tabule.

200,00 €

NM17_007

Zoologická záhrada
Spišská Nová Ves

Krajšia ZOO

Vďaka dobrovoľníckej pomoci a udelenému finančnému grantu sa podarilo
farebne skrášliť časť plota, ako aj obnoviť areál ZOO.

200,00 €

NM17_008

Strom života

Čistenie Malého Dunaja
2017

Prácou dobrovoľníkov bolo možné vyzbierať z vôd Malého Dunaja približne
7 metrov kubického odpadu, čo prispelo k ochrane životného prostredia.

600,00 €

NM17_011

Inex Slovakia

Integra sa teší na
dobrovoľníkov

Integrácia a socializácia klientov a pomoc pri upratovaní priestorov
a revitalizácii záhrady v DSS Integra.

300,00 €

Inex Slovakia

Dobrovoľníci deťom

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zasadiť 45 kríkov, jeden strom,
namaľovať múriky, ostrihať stromčeky a kríky a taktiež umyť 40 okien.

200,00 €

NM17_015

DEŤOM n.f.

Výroba nábytku z euro-paliet, úprava priestoru

Podarilo sa esteticky obnoviť učebňu i herňu pre deti, vyrobiť sedenie
z paliet, ako aj upraviť areál školy pre 700 žiakov.

100,00 €

NM17_016

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím
v Slovenskej republike

Pomôžme spoločne!

Integrácia ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí v spolupráci s firemnými
dobrovoľníkmi revitalizovali lavičky a smetné koše.

NM17_017

Škola komunikácie
a médií, n. o.

Školské kvetináče a MŠ

Podarilo sa skrášliť viaceré prvky areálu ZŠ a MŠ, konkrétne betónové kvetináče, hracie prvky, lavičky, múrik, odvod dažďovej vody, stena budovy.

100,00 €
100,00 €

NM17_014

62,00 €

NM17_018

OZ Batania

Vymaľujme naše triedy

Podarilo sa natrieť steny 4 tried podkladovou farbou a vrchné steny natrieť
penetráciou, čím sa obnovil vzhľad školských tried pre 80 detí.

NM17_019

Základná škola,
Vrútocká 58, Bratislava

Naša škola v nových
farbách

Dobrovoľníci mohli namaľovať plot a školskú jedáleň čím prispeli k skrášleniu priestorov a zlepšeniu podmienok detí a zamestnancov školy.

100,00 €

NM17_020

Denné Centrum Frézia
Partizánske n. o.

Spoločnými silami 2017

Podarilo sa obnoviť poškodené nátery stien Centra a vyčistiť jeho priestory.

100,00 €

Výročná správa 2017
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NM17_022

SVETIELKO POMOCI n. o.

OVVS/12/2011

Projekt

Dobrovoľníci svojou prácou pomohli kompletne vyčistiť 2 izby náhradného
ubytovanie pre deti a ich rodičov.

Popis

Výška grantu

NM17_024

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Dobrovoľníctvo na hrade
Hričov 2017

Dobrovoľnícka pomoc a grant prispeli k záchrane kultúrneho dedičstva
a zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov Hričovského hradu.

NM17_025

Domov dôchodcov

129/2010/1-soc pre
klientov

Dobrovoľníci vyčistili záhradu, čo prispelo k zlepšeniu a skrášleniu priestoru,
v ktorom trávia klienti svoj čas.

50,00 €

NM17_026

Domov dôchodcov

Spoločník osamelým
seniorom

Socializácia klientov domova dôchodcov počas príjemných rozhovorov
s dobrovoľníkmi pri káve a drobnom občerstvení.

50,00 €

NM17_027

Domov sociálnych
služieb pre deti
a dospelých Sibírka

Aj ja chcem niečo zažiť

Dobrovoľníci venovali svoj čas klientom a napomohli tak k ich socializácií a integrácií a spoločný čas mal pozitívny vplyv aj na emocionálny stav
klientov.

50,00 €

NM17_029

Mestská časť
Bratislava – Devín

Zelený Devín

Hrabanie a čistenie trávnatých porastov prispelo k zlepšeniu estetického
hľadiska verejných priestranstiev a tiež k zníženiu stavu alergénov.

50,00 €

NM17_030

Saleziáni don Bosca –
Slovenská provincia

Rodinné centrum

Úprava plôch a sadenie, ktoré realizovali dobrovoľníci prispeli k skrášleniu
areálu, ktorý bude slúžiť širokej komunite návštevníkov rodinného centra.

200,00 €

NM17_031

N. O. SUN RISE Dom pre
seniorov

SENIOR

Socializácia a interakcia klientov domova dôchodcov počas prechádzky,
úpravy záhradky a tvorivých dielní s dobrovoľníkmi.

100,80 €

NM17_032

Stredisko sociálnych
služieb Petržalka

Stredisko sociálnych
služieb Petržalka

Vďaka dobrovoľníkov sa podarilo revitalizovať záhradu, ktorú využívajú
klienti strediska sociálnych služieb.

100,00 €

NM17_033

CSS STRANÍK

Pomôžte nám vymaľovať Podarilo sa vymaľovať priestory, ktoré slúžia 16 klientom sociálnej služby.

NM17_034

Občianske združenie
ZVOLEN ZAPAD

Obnova II – rezervovaná
pre firmu Continental

Podarilo sa zrenovovať 2 detské ihriská, vďaka čomu sa bude približne 150
detí mesačne môcť hrať v bezpečnejšom priestore.

100,00 €

NM17_035

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám
s postihnutými deťmi
a mladistvými

Naše Mesto –
Naša Nezábudka

Upratovanie interiéru a úprava exteriéru prispeli k skrášleniu a zlepšeniu
prostredia, v ktorom trávia čas klienti zariadenia.

100,00 €

NM17_036

RZ pri MŠ Poľná 1
Košice

Dopravné ihrisko

Podarilo sa obnoviť čiary dopravného ihriska Materskej školy, čo výrazne prispeje k pohybovej orientácii približne 30 detí v rámci výučbového
procesu za mesiac.

50,00 €

NM17_037

Rodičovské združenie
pri MŠ Kežmarská 46,
Košice

Farebný svet

Vďaka pomoci 7 dobrovoľníkov a udelenému finančnému grantu sa podarilo natrieť časť plota dĺžky 20 m okolo Materskej škôlky v Košiciach, čím sa
spríjemnilo prostredie pre 86 detí.

50,00 €

NM17_038

Zoborský skrášľovací
spolok

Zážitková expozícia
kláštorov na Zobore

Podarilo sa vyčistiť priestory Zoborského kláštora od zeminy, konárov,
nadbytočných kameňov i špiny, čo prispelo k príprave areálu.

99,00 €

NM17_039

Klub rýchlostnej
kanoistiky Vinohrady

Naše mesto

Dobrovoľnícke práce v obľúbenej rekreačnej zóne v Karloveskej zátoke
prispeli k zlepšeniu prostredia a podmienok nielen vodákov.

100,00 €
100,00 €
399,40 €

50,00 €
400,00 €

50,00 €

NM17_041

I Klub

lesík

Vďaka dobrovoľníkom sa les sa stal bezpečnejším miestom pre pohyb detí,
hlavne sú bezpečnejšie chodníčky pre cyklistov.

NM17_042

Základná škola
s materskou školou
Brodno 110, Žilina

Školská záhrada

Dobrovoľníci pomohli vytvoriť na záhrade ZŠ hry pre mladších žiakov
a podarilo sa im zatraktívniť areál školy.

NM17_043

ZRPD Púpava, občianske združenie

„Farebný dvor“

Podarilo sa vypratať a uložiť pivničné priestory, zlikvidovať odpad a namaľovať preliezačky pre skrášlenie priestoru MŠ, ktorú navštevuje 120 detí.

97,69 €

NM17_044

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v Spišskej
Novej Vsi

Sadíme a maľujeme

Podarilo sa vymaľovať dve denné miestnosti Domova, ako aj plot v zadnej
časti dvora.

49,80 €

NM17_045

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC)

Pomáhajme si navzájom!

Skrášlenie a spríjemnenie prostredia kancelárií, ktoré okrem zamestnancov
a dobrovoľníkov pocítia aj návštevy z radov umelcov.

50,00 €

NM17_046

Bratislavská
arcidiecézna charita

Domov seniorov Charitas
Socializácia a integrácia seniorov počas prechádzky a posedenia v kaviarni
na prechádzke Starým
s dobrovoľníkmi.
mestom

NM17_047

Odborné učilište

Krajšia a čistejšia škola

Dobrovoľníci umyli okná a žalúzie, čím zlepšili podmienky ubytovaných
a kompletne vyčistili 12 počítačov čím potešili najmä ich užívateľov.

Čistý výhľad pre deti

Práca dobrovoľníkov prispela k vyčisteniu a rozšíreniu priestorov pre deti,
ktoré svoj čas trávia v klube KASPIAN.

Úprava areálu, opekačka

Úprava záhrady, ktorú využívajú klienti na terapiu a socializácia počas
spoločnej opekačky s dobrovoľníkmi.

100,00 €

Hravo a bezpečne

Podarilo sa zorganizovať hravé popoludnie pre približne 80 detí žijúcich
v okolí sídliska na Kopčianskej ulici.

50,00 €

NM17_048
NM17_050
NM17_051
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KASPIAN
GAUDEAMUS-ZKR
Ulita

Nadácia Pontis

50,00 €
200,00 €
50,00 €

Financie
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt
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Výška grantu

NM17_052

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko Bratislava –
Mamateyova

Jarné upratovanie ihriska

NM17_053

Mesto Pezinok

Obnova náteru kovového Podarilo sa očistiť a obnoviť náter kovového plota. Projekt prispel
plota Zámockého parku k priebežnej údržbe oplotenia miestneho parku v Pezinku.

Dobrovoľníci pomohli vytvoriť krajšie a bezpečnejšie prostredie pre deti
a mladých, ktorí využívajú priestory na aktívne trávenie svojho času.

195,00 €

100,00 €

Mesto Stupava

Maľovanie v parku

Ochrana životného prostredia a revitalizácia oddychovej zóny – mestského
parku, kde trávi čas a relaxuje veľká časť obyvateľov mesta.

Centrum rodiny n. o.

Komunitná záhrada
pre všetkých

Podarilo sa skrášliť celý areál Komunitnej záhrady.

300,00 €

NM17_058

Modranský okrášľovací
spolok

Rekultivácia priestoru
v okolí mestského
opevnenia

Dobrovoľníci vyčistili okolie národnej kultúrnej pamiatky – Modranské
mestské opevnenie.

100,00 €

NM17_059

Občianske združenie
Medzilaborka

Naše mesto

Nový náter stien budovy školy a hracích prvkov a tiež odpratanie a odvoz
odpadu čo prispelo k celkovému zlepšeniu vzhľadu areálu školy.

100,00 €

NM17_061

Základná škola,
Kežmarská 28, Košice

Úprava školského areálu
školy

Podarilo sa výrazne skrášliť prostredie školy. 634 zamestnancov školy spolu
so žiakmi má kvalitnejšie prostredie na vzdelávanie.

200,00 €

NM17_062

Občianske Združenie
Rodinná Rozprávka

ROZŽIARME STENY
ROZPRÁVKY

Podarilo sa upraviť a zútulniť priestory rodinného centra – brúsenie a maľovanie nábytku, presvetlenie telocvične, umyté okná a hračky...

200,00 €

NM17_064

Academia Istropolitana
Nova

Svatojursky skanzen
2017 – oprava

Dobrovoľníci významne prispeli k údržbe náučného chodníka a budovaniu
vinohradníckeho skanzenu ako budúcej zastávke náučného chodníka.

100,00 €

NM17_065

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

A bude čisto!

Dobrovoľníci pomohli pri revitalizácií záhrady čo zlepšilo jej vizuálny vzhľad
ako aj využiteľnosť.

100,00 €

NM17_068

Mestská časť
Bratislava-Petržalka

DobrovoľníckoNový náter lavičiek a kvetináčov a zbieranie odpadkov prispeli k skrášleniu
environmentálne aktivity
verejných priestranstiev v Petržalke.
v Petržalke

100,00 €

NM17_069

Iniciatíva rodičov
Lamača

Indiánska noc v škôlke

Podarilo sa vytvoriť pre 54 detí zábavné popoludnie a nočnú hru v priestoroch MŠ na Zlatohorskej.

100,00 €
50,00 €

NM17_054
NM17_057

200,00 €

NM17_070

Základná škola

Dopravné ihrisko

Podarilo sa namaľovať dopravné ihrisko, ktoré napomáha prevencií vzniku
nebezpečných situácií na cestách.

NM17_072

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Práca pri zvieratách –
Devínska Kobyla

Dobrovoľníci prispeli k ochrane životného prostredia a k záchrane vzácnych
biotopov.

100,00 €

NM17_073

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Pomoc pri pastve oviec
v Biskupiciach

Dobrovoľníci vylepšili pastevnú infraštruktúru a pomohli so starostlivosťou o zvieratá.

100,00 €

NM17_074

Základná škola,
Kulíškova 8, 821 08
Bratislava

Revitalizácia školského
areálu

Podarilo sa vyčistiť a nalakovať kamenný obklad na 100 m2 múre školského
plota, skultivovať 20 m kamenný chodník, dosadiť zeleň.

100,00 €

NM17_076

Materské centrum
HOJDANA

okná v Hojdane

Dobrovoľníci umyli okná a dvere a pomohli aj v záhrade čím skrášlili
a spríjemnili priestory materského centra.

100,00 €

NM17_078

Mestské lesy
v Bratislave

Clean up Bratislava
City Forests 2017

Dobrovoľníci pomohli vyčistiť viacero lokalít mestského lesoparku, renovovať
drevené zábradlia a prispeli tak k zatraktívneniu obľúbenej o ddychovej zóny.

400,00 €

NM17_079

občianske združenie
Hrad Čeklís

Odkrývanie hradu Čeklís

Pomohlo sa pri príprave celého priestoru Hradu na archeologický výskum.

200,00 €

NM17_082

Detský fond Slovenskej
republiky (DF SR)

Maľovanie v Mixklube

Dobrovoľníci prispeli novým náterom k skrášlenie priestorov nízkoprahového
centra, kde trávia deti a mladí svoj voľný čas.

50,00 €

NM17_083

HESTIA n. o.

Naše mesto 2017

Vďaka práci dobrovoľníkov sa skrášlil interiér aj exteriér, ktoré využívajú
klienti, čo prispelo k zlepšeniu priestorov, v ktorých trávia svoj čas.

50,00 €

NM17_084

Združenie príbuzných
a priateľov Radosť

Skrášlime si našu Radosť

Podarilo sa vymaľovať steny, vyčistiť okná a obnoviť sokel, vďaka čomu sa
skrášlilo pracovné prostredie 5 zamestnancov a 5 dobrovoľníkov strediska.

50,00 €

NM17_086

Občianske združenie
JK4C

Naše mesto – Harmónia
rôznorodosti – miesto,
kde sme všetci spolu
(rastliny, zvieratá, ľudia)

Dobrovoľníci pomohli pri revitalizácií priestorov ranča, čím zlepšili podmienky pre možnosť zážitkov pre deti, dospelých, ergoterapiu, hipoterapiu
a podporu klientov protidrogového centra.

400,00 €

NM17_087

Domov n. o.,
Partizánske

„Krajší Domov“

Podarilo sa obnoviť 10 záhradných lavičiek v oddychovom areáli, ktoré
slúžia 101 klientom Zariadenia sociálnych služieb.

NM17_088

OZ DOMOV – DÚHA

Pomoc KS DÚHA
a novému Bezpečnému
ženskému domu DÚHA

Dobrovoľníci pomohli vymaľovať vnútorné priestory, následne upratali po
maľovke, vytepovali stoličky, ostrihali kríky, orezali stromy, vyčistili záhradu
v KS aj v BŽD.

400,00 €

NM17_089

Gymnastické centrum
Bratislava

Zdravšie prostredie
v gymnastickej hale

Dobrovoľnícka práca pomohla zlepšiť podmienky pre tréning mladých
a tlétov vrátane zlepšenia hygienických podmienok gymnastického centra.

50,00 €

Výročná správa 2017

50,00 €

129

Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

NM17_090

OZ Klub mladé
makovice 95

Veselá medicína pre
dušu počas podujatia
Naše mesto 2017

Socializácia klientov 3 zariadení pre seniorov v Žiline – dobrovoľníci pripravili klientom sociálnych zariadení občerstvenie a pomohli mladým ľuďom
z Makovíc s programom.

100,00 €

NM17_094

Komunitné centrum
M16

Chodník zdravia

Dobrovoľníci vytvorili bosonohý chodník zdravia, ktorý okrem detí zo škôlky
môže využívať aj široká verejnosť.

50,00 €

NM17_095

ZŠ Borodáčova 2,
Bratislava

Revitalizácia zelene
v areáli ZŠ

Podarilo sa kompletne zrevitalizovať priestory ZŠ na Borodáčovej ulici.

200,00 €

NM17_096

Canis Center Eddy
Slovakia

úprava kynologického
cvičiska

Podarilo sa upraviť trávnatú plochu Kynologického cvičiska, natrieť
tréningové prekážky a upratať časti zariadenia.

100,00 €

NM17_097

Obec Kajal

Zveľadenie detského
ihriska

Revitalizácia verejného priestranstva: odstránenie buriny, vysadenie túj,
o dstránenie starého plota a namaľovanie lavičiek a stĺpikov nového plota.

ZŠ Hlboká

Maľovanie plota a úprava Vďaka práci dobrovoľníkov a poskytnutému grantu sa podarilo realizovať
zelene
nový náter plota a vyčistiť kvetinové záhony.

NM17_098
NM17_099
NM17_100
NM17_101

50,00 €
100,00 €

OZ „Zelená deťom“

Generálne upratovanie

Podarilo sa kompletne obnoviť vnútorné i vonkajšie priestory MŠ na
Legerského ulici v rámci aktivity Generálne upratovanie.

Mesto Nitra

Detské ihriská v novej
farbe

Vďaka dobrovoľníckej pomoci a udelenému finančnému grantu sa podarilo
kompletne zrenovovať dve detské ihriská v meste.

200,00 €

DSS a ZPS Rača

Dss a ZPS Rača –
žime krajšie

Grant a dobrovoľnícka práca prispeli k skrášleniu životného prostredia
a zvýšeniu kvality života klientom, ktorí žijú v DSS a ZPS Rača.

100,00 €
100,00 €

200,00 €

NM17_104

Spojená škola,
Mudroňova 1 Nitra

Naša záhrada

Vďaka dobrovoľníckej pomoci a udelenému finančnému grantu sa podarilo vytvoriť tri ohradené záhony a dve kompostoviská, ako aj zveľadiť
areál školy.

NM17_105

Základná škola

Namaľujme krajší svet

Podarilo sa zrenovovať fasádu budovy starej teplárne a natrieť železnú
mriežku v areáli ZŠ, ktoré potešia nielen žiakov, ale aj verejnosť.

100,00 €

NM17_106

Občianske združenie
Iniciatíva rodičov
Ružinova

Výsadba živého plotu
a revitalizácia dvora MŠ

Dobrovoľníci vysadili 86 kríkov, revitalizovali hojdačky a upravili dopadovú
plochu pri preliezke čím zlepšili bezpečnosť detí.

100,00 €

NM17_107

RZ pri MŠ Watsonova 2,
Detský raj
Košice 040 01

Podarilo sa zbrúsiť starý náter a farebne vymaľovať prielezačku v areáli
školy.

50,00 €

NM17_109

Mesto Žilina

VVS/1-900/90 – 14356
mesto 2017

NM17_111

Domov sociálnych
služieb pre deti
a Rehabilitačné
stredisko Rosa

Vyčistime Rosu

NM17_112

Základná škola
s materskou školou
svätého Gorazda

Farebná škôlka – táto
aktivita je zarezervovaná
Podarilo sa namaľovať 10 zárubní a cca 30 m zábradlia v budove Materskej
pre spoločnosť Heineken
školy, čím sa skrášlil priestor pre 60 detí.
(4 dobrovoľníci, kontakt:
Martin Simoncic)

NM17_114

Občianske združenie
„Pre našu školu“

Bezbariérová zelená
edukačná zóna pre deti
a žiakov so zdravotným
znevýhodnením

Podarilo sa pripraviť priestor pre environmentálne vzdelávanie a telesnú
výchovu žiakov so 200 žiakov zdravotným znevýhodnením.

200,00 €

NM17_115

Rodinné centrum
Dlháčik, Bratislava

Centrum dlhodielskych
rodín – opäť krajšie

Podarilo sa kompletne upratať a skrášliť priestory Rodinného centra Dlháčik,
ktoré pravidelne slúžia 250 deťom a ich rodičom.

100,00 €

NM17_116

Domov sociálnych
služieb prof. Karola
Matulaya pre deti
a dospelých

Cez okno...

Skrášlenie a zlepšenie interiéru a exteriéru, v ktorom trávia čas klienti
podporovaného bývania.

200,00 €

NM17_117

Liga proti rakovine

Zveľadenie denného
Podarilo sa vypratať sklady, umyť okná a revitalizovať záhradu – pokosiť
centra pre onkologických
trávu, vytrhať burinu, orezať stromy a odstrániť starý betónový chodník.
pacientov v Košiciach

100,00 €

NM17_118

Mestská časť Košice –
Sever

Revitalizácia okolia
zariadenia opatrovateľskej služby

Podarilo sa plne zrevitalizovať vonkajšie priestranstvo Zariadenia opatrovateľskej služby pre 15 seniorov, ktorí sa v ňom budú cítiť útulnejšie.

100,00 €

NM17_119

Rodičovské združenie
pri MŠ Dénešova 53,
Košice

Spoločne pre deti

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa zlepšila bezpečnosť ale aj estetický
vzhľad školy a školského areálu.

200,00 €

NM17_121

Mesto Hlohovec

Estetizácia plotu
Zámockej záhrady
v Hlohovci

Podarilo sa odstrániť starý náter a hrdzu a následne vymaľovať 231 m plota
Zámockej záhrady v Hlohovci.

200,00 €

130

Nadácia Pontis

Dobrovoľníci pomáhali pri maľovaní plota, oprave dlažby a točitých schodov
čím prispeli k zlepšeniu bezpečnosti žiakov a skrášleniu prostredia školy.

200,00 €

Úprava areálu DSS (sadenie letničiek, obnova oddychovej zóny...), kde
klienti trávia svoj čas, zlepšenie kvality života klientov DSS.

400,00 €

50,00 €

Financie
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Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

NM17_123

Mestská časť
Bratislava-Dúbravka

Krajšia Dúbravka

Pridelený grant a práca dobrovoľníkov prispeli k revitalizácii detských ihrísk
a verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

400,00 €

NM17_124

Základná škola
s materskou školou
Vývojová 228

Krajšie prostredie školy

Podarilo sa skrášliť vonkajšie priestranstvo ZŠ a MŠ Vývojová 28, ktoré slúži
265 žiakom a 121 deťom denne.

100,00 €

NM17_126

Materská škola
Trebišovská 11

Urob krajšou našu
škôlku III

Podarilo sa obnoviť náter na 5 preliezačkách a zrevitalizovať zeleň v areáli,
ktoré budú slúžiť nielen 132 deťom, ale aj ich rodičom, zametnancom,
sympatizantom Materskej školy.

198,80 €

NM17_127

Domov sociálnych
s lužieb pre dospelých

Naše Mesto – Spoločne
za krásami Slovenska

Socializácia a integrácia klientov DSS počas výletu v sprievode firemných
dobrovoľníkov.

100,00 €
50,00 €

NM17_128

OZ Žijeme TAK

Hurá do prírody 2

Integrácia a socializácia klientov zariadenie počas spoločnej opekačky
s dobrovoľníkmi na Železnej studničke.

NM17_129

Základná škola,
Kežmarská 30, Košice

Natrieme to na etapy

Podarilo sa obnoviť celkom 150 m plota – obrúsenie a nový náter, čo
výrazne prispelo k estetizácii prostredia Základnej školy.

100,00 €

NM17_130

Základná škola

Farby pre život

Dobrovoľníci opravili poškodený plot, ktorý aj natreli a taktiež opravili
schodisko čím zlepšili bezpečnosť žiakov školy a personálu.

200,00 €

NM17_132

Rodičovské združenie
pri materskej škole

Krajšia a bezpečnejšia
MŠ

Podarilo sa zrenovovať preliezky na detskom ihrisku v areáli MŠ v Ivanke
pri Dunaji.

48,00 €

DORKA, n. o.

Náš dvor

Dobrovoľníci upravili zeleň na dvore čím zlepšili vizuálny dojem a taktiež
zabránili zachytávaniu odpadu v poraste.

40,00 €

Mesto Prievidza

Náučný chodník nielen
pre deti...

Podarilo sa sčasti obnoviť priestory ihriska ZŠ s MŠ, ktoré budú slúžiť spolu
500 deťom v priebehu jarných a jesenných mesiacov.

50,00 €

Dobrovoľníci skrášlili areál školy – natreli bránu a časť plotu a tiež zlepšili podmienky na výučbu a zvýšili bezpečnosť detí úpravou dopravného ihriska.

50,00 €

NM17_133
NM17_135
NM17_137

Základná škola

S farbami je život krajší

NM17_138

Harmónia – DSS, ZpS
a útulok, organizačná
jednotka útulok,
Organizačná jednotka:
Útulok, Hviezdoslavova
56, 01001 Žilina

Socializácia klientov DSS pri práci s dobrovoľníkmi, ktorí im pomohli ožiKvety skrášlia náš útulok viť kvetinovú výzdobu pred zariadením a spríjemniť tak klientom ich p obyt
v zariadení.

100,00 €

NM17_141

Diecézna charita Žilina,
Dom charity sv. Kamila

Katarína Bobulová

Úprava okolia Domu charity sv. Kamila spríjemní pobyt klientom zariadenia
ale aj obyvateľom danej lokality.

50,00 €

NM17_142

Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Veselší pocit

Dobrovoľníci vymaľovali pôvodne biele steny v 3 miestnostiach DSS farebnou maľovkou a spríjemnili tak priestory dlhodobo ubytovaných klientov.

50,00 €

NM17_143

Základná škola s mater- Uvoľnime priestor
skou školou sv. Uršule novým veciam

Dobrovoľníci pomohli s uprataním a vyprataním priestorov školy čím
vytvorili nový priestor pre žiakov a tiež miesta pre zamestnancov školy.

50,00 €

NM17_144

Občianske združenie
Katarínka

Katarínka –
pridaj sa k nám

Dobrovoľníci pomohli pri záchrane historickej pamiatky, ktorú vyhľadáva
množstvo turistov zo širokého okolia.

180,00 €

NM17_145

Centrum Slniečko, n. o.

Vytvorme spoločne
krajšie prostredie pre
pomoc deťom

Dobrovoľníci pomohli pri maľovaní, upratovaní a dezinfekcií priestorov
Intervenčného centra, vďaka čomu prispeli k vytvoreniu krajšieho prostredia
pre klientov centra

NM17_147

EnviroFuture

Skrášlime bansko
bystrické ihriská

Podarilo sa skrášliť vyše 130 m plota detského ihriska, na ktorom sa hrá
približne 100 detí.

NM17_148

PRIMA n. o.

Mať čisto je PRIMA

Dobrovoľníci pomohli s upratovaním interiéru, úpravou záhrady a montážou
skriniek vďaka čomu skrášlili a zlepšili prostredie chránenej dielne.

NM17_149

Mestská časť
Bratislava-Karlova Ves

Naša Karlova Ves 2017

Pomoc viac ako 200 dobrovoľníkov pri skrášlení a vyčistení verejných
priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

NM17_150

DSSaZPS Hrnčiarska 37,
Pezinok – detašované
pracovisko DSS HESTIA

Spoločne to zvládneme!

Podarilo sa zrevitalizovanie petangového ihriska, na ktorom pravidelne
trénuje 25 klientov detašovaného pracoviska.

NM17_151

SZŠ Užhorodská 39

SPOLU ozeleňme ŠKOLU

Dobrovoľníci revitalizovali záhradu, čím prispeli k zatraktívneniu prostredia,
v ktorom žiaci trávia voľný čas.

NM17_152

Zariadenie pre senioSpríjemnime posedenie
rov a domov sociálnych
v záhrade
služieb Žilina

NM17_153

Mesto Partizánske

NM17_154

Centrum voľného času

Dobrovoľníci natreli 41 ks záhradného nábytku, ktorí slúži 120 klientom
a taktiež personálu zariadenia.

50,00 €
170,00 €
85,00 €
100,00 €
99,00 €
200,00 €
50,00 €

Za krajšie mesto
Partizánske

Podarilo sa skrášliť priestory spolu 5 verejných i súkromných zariadení, čím
sa prispelo k skvalitneniu prostredia pre ich klientov či návštevníkov.

400,00 €

Krajšie CVČ

Podarilo sa skrášliť prostredie piatich elokovaných pracovísk Centra,
v ktorých trávi voľný čas okolo 5000 detí a 20 zdravotne znevýhodnených
mladých ľudí.

392,00 €

Výročná správa 2017
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Prijímateľ / organizácia

Projekt
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Skrášlenie Komunitného
centra na Predmestí

Dobrovoľníci pomohli pri vyčistení a skrášlení priestorov Komunitného centra, v ktorom deti každý deň v poobedných hodinách trávia svoj voľný čas.

200,00 €

NM17_156

Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej
Krajšia škola 2017
ulici č. 3 Bratislava

Vďaka dobrovoľníkom a grantu budú žiaci a zamestnanci školy tráviť čas
v zdravom a čistom prostredí.

200,00 €

NM17_157

Miestny úrad
Bratislava-Ružinov

Naše Mesto v Ružinove

Zlikvidovali sa 2 skládky, na 2 betónových ihriskách pribudli nové pestré nátery, vyčistil sa parčík a poupratovalo okolie Štrkoveckého jazera, natreli lavičky a ploty detských ihrísk.

200,00 €

NM17_158

Slovenský Červený
kríž – územný spolok
Žilina

Jarné skrášlenie
priestorov pre seniorov

Podarilo sa vymaľovať terasu zariadenia pre seniorov a vysadiť kvetiny
do kvetináča. Rovnako sa podarilo odstrániť starý náter zo zábradlia na
vstupnom schodisku.

NM17_159

Mesto Hurbanovo

Čisté Hurbanovo

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo odstrániť 2 menšie čierne
skládky a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

100,00 €

Strom života

Skúsme to inak –
skrášlime školský dvor

Dobrovoľníci pomohli skrášliť areál školy a zlepšiť podmienky na výučbu aj
oddych žiakov.

100,00 €

NM17_161

ZŠ s MŠ Riazanská 75

Drevený plot a Kabinet
pomôcok

Dobrovoľníci osadili drevený plot a zabránili tak ničeniu a devastácií zelene.
V interiéri sa podarilo vytvoriť priestor pre zasadaciu miestnosť pedagógov.

198,24 €

NM17_162

Autistické centrum
Andreas

Naše mesto 2017

Vďaka 50 dobrovoľníkom sa podarilo poupratovať priestory a záhradu autistického centra Andreas čo zlepšilo podmienky pre klientov zariadenia.

300,00 €

NM17_165

RATIO EDUCATIONIS
„RE“

Úpravy na školskom
d vore – Dunajská 13

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo namaľovať lezeckú stenu, preliezeky, herné prvky, altánok a lavičky čo spríjemnilo a skrášlilo areál školy.

50,00 €
100,00 €
100,00 €

NM17_155

Občianske združenie
Kumakokra

NM17_160

Výška grantu

50,00 €

NM17_166

OZ Pedál

PumpPark Petržalka

Dobrovoľníci vyzbierali z lokality budúceho pumparku dva veľkokapacitné
kontajnery biologického odpadu, ako napr. tráva a drevo.

NM17_167

Základná škola
s materskou škola,
Odborárska 2

športovisko

Dobrovoľníci prispeli k skrášleniu areálu (obnova náterov) a zvýšeniu
funkčnosti a bezpečnosti športovísk (orez konárov, inštalácia volejbalovej siete...).

NM17_168

Krajská knižnica v Žiline

Spoločne tvoríme
a hráme sa v knižnici

Účasť dobrovoľníkov a grant na nákup materiálu prispeli k realizácií aktivít, ktoré rozvíjali medzigeneračný dialóg a napomáhali integrácií znevýhodneých občanov.

50,00 €

NM17_169

Slovenská rada rodičovských združení –
rodičovské združenie
pri Materskej škole –
občianske združenie

Skrášlime škôlku III.

Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť, zútulniť a skrášliť priestory MŠ
Karadžičova.

50,00 €

NM17_170

Rodinné centrum
Prešporkovo

Prešporkovské
upratovanie

Dobrovoľníci pomohli upratať a umyť priestory rodinného centra a opravili
tiež prvky na vertikálnom ihrisku a dorobili nové čím prispeli k lepšiemu
vybaveniu rodinného centra.

200,00 €

NM17_171

Spojená škola
sv. Františka z Assisi

Krajšie miesto pre našich žiakov

Dobrovoľníci pomohli v interiéri a exteriéri školy, čím spríjemnili prostredie,
zlepšili podmienky pre trávenie voľného času detí a pomohli uchrániť
majetok školy.

100,00 €

NM17_172

Národný Trust n. o.

Spolu pre Kochovu
záhradu, spolu pre
Rómerov dom

Dobrovoľnícka pomoc pri ochrane životného prostredia a záchrane vzácnej
prírodnej lokality (Kochova záhrada) a pomoc pri obnove historického
Romerovho domu.

200,00 €

NM17_173

Výchova k slobode

Gaudího dielňa III.
a úprava školskej
záhrady.

V rámci Gaudího dielne budú dobrovoľníci dotvárať a špárovať mozaiky na
ošarpaných múroch, ktoré vedú popri pešom vstupe do Mierovej kolónie.

220,00 €

NM17_175

DSS Andreas

Naše mesto 2017

Upratovanie a umývanie okien v DSS Andreas zlepšilo podmienky klientov
ale aj personálu zariadenia.

100,00 €

Trnava je MOJE MESTO

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo zveľadiť 5 areálov
materských škôl.

299,00 €

NM17_176

Mesto Trnava

NM17_178

Revitalizácia areálu
Bilingválne gymnázium
školského dvora
C. S. Lewisa
Haanova 28

Podarilo sa zrevitalizovať školský dvor a odviezť odpad čo napomohlo vytvoreniu príjemnejšieho, bezpečnejšieho a podnetnejšieho prostredia pre
žiakov ale aj zamestnancov školy.

200,00 €

NM17_179

Obnova Slovenskej
Zeme

Naše mesto a zrúcanina
sv. Heleny

Vďaka práci dobrovoľníkom sa podarilo zlepšiť stav kultúrnej pamiatky
a jej okolia.

200,00 €

NM17_180

Zemplínsko-užská
hradná cesta

Úspešné schody

Návštevník hradu je u nás vítaný a žiadúce je aby sa na hrade nielen dobre
cítil, ale aj mal zabezpečený bezpečný pohyb po hrade.

200,00 €

NM17_181

Občianske združenie
Why Not?

Rekultivácia zábradlí
pred Nemocnicou
Kramáre

Dobrovoľníci zmenili novým náterom zábradlí vzhľad ulíc Limbová
a Stromová. Dobrovoľníci tiež osadili 2 nové lavičky, ktoré zvýšili kvalitu
čakania na MHD.

387,00 €

NM17_182

O. Z. Kultur

Detske lesne ihrisko

Dobrovoľníci upratal lesné ihrisko, ktoré denne využíva 16 detí a 7 rodičov
a cez víkend ďalších 20-50 detí.
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50,00 €
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NM17_183

OZ VITUS

Očistenie a úprava
židovských náhrobných
kameňov

NM17_184

Slovenský skauting,
1. zbor Baden-Powella
Bratislava

Traverz

Práca dobrovoľníkov umožnila premeniť zadnú stenu ihriska na provizórnu lezeckú stenu, ktorá slúži pre malých lezcov a spestruje programovú
ponuku detského ihriska na Molecovej.

NM17_185

Občianske združenie
Farbičky čarbičky

Nové ihrisko

Dobrovoľníci zveľadili školskú záhradu. Nový náter, revitalizácia skalky, nové
kvety a pieskovisko prispeli k lepšiemu tráveniu voľného času žiakov školy.

300,00 €

Naše Klbko 2017

Dobrovoľníci pomohli vymaľovať dve menšie miestnosti v centre a upravili aj
priľahlé ihrisko pred centrom. Na ihrisku pribudli nové hracie prvky a plot.

296,00 €

NM17_187

Rodinné centrum Klbko

Pomoc dobrovoľníkov pri ochrane kultúrnej pamiatky.

45,00 €

50,00 €

NM17_189

Pro Meliori, n. o.

Neďaleko od Popradu

Podarilo sa vyčistiť 4 km náučného chodníka, vykonať údržbu knižnej
búdky, upratať múzeum a naskenovať historické fotografie.

NM17_191

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Miesto relaxu –
Lietavský hrad

Grant a práca dobrovoľníkov prispeli k záchrane kultúrnej pamiatky
a historického dedičstva – hradu Lietava.

400,00 €

NM17_192

Materské centrum
Pastierik

Pastierikova denná
herňa

Druhé najväčšie sídlisko v Košiciach – Dargovských hrdinov, vďaka dobrovoľníkom a ich ochote získa upravený priestor venovaný herni Materského
centra Pastierik.

100,00 €

NM17_193

Združenie rodičov
a zástupcov žiakov na
ZŠ A. Dubčeka

Športový areál

Dobrovoľníci prispeli úpravou bežeckej dráhy a volejbalového ihrisaka,
odstránením grafitov, natrením oplotenia k zlepšeniu podmienok na
športovanie pre deti zo ZŠ.

100,00 €

NM17_194

Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa

Lesopark Vrakuňa

Dobrovoľníci natreli plot cintorína a prekryli tak graffiti, čím prispeli
k zlepšeniu vzhľadu pietneho miesta.

NM17_195

Rákociho cesta

Kamene pre
Obišovský hrad

Poskytnutý grant a práca dobrovoľníkov prispeli k obnove Obišovského
hradu a uchovaniu kultúrnej pamiatky.

100,00 €

NM17_197

rc stonožka

Bosé nôžky

Získaný grant a dobrovoľníci prispeli k oprave vonkajšieho priestoru
RC Stonožka – namaľoval sa altánok, pneumatiky na sedenie a osadil sa
senzorický chodník.

100,00 €

NM17_200

OZ Zámoček (Materská
škola Kuzmányho
v Bratislave)

Jarná revitalizácia
škôlkarského ihriska

Dobrovoľníci prispeli k revitalizácií ihriska a záhrady MŠ. Prispeli tak
k skrášleniu a zlepšeniu možností trávenia času detí.

100,00 €

NM17_201

Lucia Dubovská

Deti v Pramienku

Dobrovoľníci vyčistili celú záhradu, čím zveľadili priestor pre deti z lesného
klubu Pramienok.

199,00 €

NM17_202

Deti a svet n. f.,
Materská škola
J. C. Hronského

Pomôž skrášliť školský
dvor

Dobrovoľníci revitalizovali školský dvor a prispeli k skrášleniu areálu,
uchovaniu majetku a zlepšeniu bezpečnosti detí.

100,00 €

NM17_203

Klub stráže prírody

Artemisia – záchrana
endemického druhu

Projekt je zameraný na zlepšenie stavu lokality s výskytom vzácneho
endemickéhu druhu rastliny na svahu pod hradbami hradu Devín.

100,00 €

NM17_204

Imobilio, občianske
združenie

Stavba Vzdelávacieho
centra pre zdravotne
postihnutých Imobilio

Na vzdelávacom centre Imobilio, ktoré je v súčasnosti vo fáze stavby, sme
dokončili hrubú stavbu.

400,00 €

NM17_205

Nadácia Cvernovka

Naše Mesto 2017.
Komunitná záhrada

Dobrovoľníci pomohli vytvoriť komunitnú záhradu, ktorá bude slúžiť nielen
kreatívcom ale aj návštevníkom Cvernovky.

400,00 €

NM17_207

Mesto Topoľčany

Revitalizácia detských
ihrísk v Topoľčanoch

Za pomoci dobrovoľníkov sa podarilo zrealizovať nové nátery detských hracích prvkov na 5 detských ihriskách v lokalite sídliska Juh.

200,00 €

NM17_208

Rodičovské združenie
pri materskej škole
Hnilecká 2

Veselo je na dvore

Vďaka dobrovoľníckej pomoci a udelenému finančnému grantu sa podarilo
oživiť exteriér školského dvora v Materskej škole, a tým prisieť k rozvoju
prírodovednej gramotnosti u 93 počas roka.

200,00 €

NM17_209

Daphne – Inštitút
aplikovanej ekológie

Zelená spolupráca –
Devínska Kobyla

Cieľom projektu je záchrana vzácnych lúk v národnej prírodnej rezervácii
Devínska Kobyla pri Bratislave.

400,00 €
50,00 €

50,00 €

50,00 €

NM17_210

MŠ Budovateľská 8

Farebný svet

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa podarilo namaľovať časť školského plota čím sa zlepšila kvalita prostredia čo ocenia nielen deti a zamestnanci školy.

NM17_211

OZ Teresa Benedicta

Jar v záhradke

Skrášlenie vonkajšieho priestoru pre klientov zariadenia.

50,00 €

NM17_212

SRRZ – Rodičovské
Ako nové
združenie pri SPŠ Levice

Cieľom projektu je zlepšiť prostredie tried žiakov 1. ročníkov a to hlavne
náterom školských lavíc.

50,00 €

Záhrada Jurajov dvor
2017

NM17_213

VIRIDI VIA n. o.

Dobrovoľníci revitalizovali areál záhrady a vyčistili priestor historickej vily.

107,70 €

NP_LIDL
PP16_02

Set život zachraňujúcich
Nadácia Pontis
prístrojov pre novo
rodenecké oddelenia

Set život udržujúcich prístrojov pre 52 novorodeneckých oddelení po c elom
Slovensku.

392
160,00 €

NP17_01

Cyklistická Detská Tour

Podujatie slúžilo nielen ako súťažné podujatie, ale zároveň prispelo
k zlepšenie základnej pre deti.

Detská tour Petra Sagana

Výročná správa 2017
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NP17_02

OZ KDE BOLO, TAM
BOLO...

festival KDE BOLO, TAM
BOLO... a ARCHkempt

V rámci podpory bol zrealizovaný kreatívny tábor pre deti, ktorého cieľom
bola integrácia zdravých detí a zdravotne znevýhodnených detí.

5 000,00 €

NP17_03

„Deti Devína – Naša
a Materská škola“
občianske združenie

Športovisko

Zámerom projektu bolo vybudovať športovisko pre deti a aktívne tak
pracovať na tom, aby sa deti zapájali do rôznych športových aktivít.

4 000,00 €

NP17_04

OZ Brána do života –
Krízové stredisko DOM

Terénka

Podarilo sa zrealizovať projekt Terénka pre klientov krízového centra Brána
do života – DOM za cieľom podporiť osobnostný, morálny a sociálny rozvoj
klientov krízového strediska.

2 000,00 €

1730328,
1730258,
1730605,
1730151,
1730152

OZ Brána do života

Rastieme hlavou

Príspevky na kurzy a zabezpečenie školení pre klientov.

1 400,00 €

NPI_
SE17_02

ASFIN

Centrum pre filantropiu

Zvyšovanie dôveryhodnosti nadácií a nadačných fondoch.

1 500,00 €

Learn2Code pre deti

Vzdelávací materiál pre vizuálny programovací jazyk Scratch, využiteľný pre
učiteľov informatiky, rodičov aj deti.

100,00 €
250,00 €

PF16_3

Learn2Code o. z.

PF16_5

OZ SOVA

ChemPlay

OZ Sova vďaka grantu odštartovala práce na tvorbe aplikácie hry ChemPlay,
ktorá je elektronickou nadstavbou doskovej hry ChemPlay využívanej
v školách.

PF17_1

Občianske združenie
WellGiving

Nový make up pre
dakujeme.sk

OZ WellGiving zabezpečil vďaka grantu preprogramovanie portálu
dakujeme.sk.

Greschner Marián

Pomoc po úraze

Vďaka podpore si dokázal spraviť nevyhnutné úpravy svojho rodinného
domu a zakúpiť automobil, čo mu pomohlo zlepšiť mobilitu.

PM16_001

Depaul Slovensko n. o.

Útulky Depaul nádej pre
ľudí pre ľudí kríze

Projekt bol zameraný na skvalitnenie služieb a zlepšenie individuálneho
prístupu ku klientom zariadenia.

PM16_002

Divadlo bez domova

PM 2017

Zlepšenie podmienok pri skúškach a prípravy hercov Divadla bez domova.

PM16_003

OZ VAGUS

Sociálna poradňa

Projekt bol zameraný na zlepšenie životnej situácie ľudí bez domova.

PM17_01

Black white horse, o. z.

Terapeutický domček

V rámci projektu bola poskytnutá pomoc deťom, ktoré trpia akýmkoľvek
znevýhodnením a nachádzajú sa v nepriaznivej situácii.

3 821,96 €

PSA17_1

EMKO športový klub

PSA CITY RUN TRNAVA

Projekt bol zameraný na propagáciu športovej aktivity a organizáciu
bežeckého podujatia.

3 000,00 €

PSA17_2

Podnikateľská aliancia
Slovenska

Nová krv pre slovenskú
ekonomiku II.

Cieľom projektu bolo zefektívniť a zlepšiť zamestnanosť slovenských
občanov, ktorí boli evidovaní ako nezamestnaní.

800,00 €

PFG17_1

2 500,00 €
29 000,00 €
757,00 €
5 220,00 €
757,00 €

PSA17_3

For Regions

Terchovské Vianoce
v Trnave

Cieľom projektu bola realizácia vianočného koncertu terchovského hudobného telesa, kde sa hrali staré vianočné koledy, aby sa mohli obyvatelia
Trnavy zoznámiť s tradíciou.

PSA17_4

Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trnava

Majstrovstvá SR v súťaži
mladých záchranárov CO

V rámci projektu prebehla súťaž pre mladých, s cieľom zvýšiť povedomie
v oblasti civilnej ochrany.

PSA17_5

Slovenská technická
univerzita Bratislava,
Materiálovo
technologická fakulta
so sídlom v Trnave

Automobilová JUNIOR
akadémia

Poskytnutý grant bol použitý na realizáciu druhého ročníka letnej
Automobilovej JUNIOR akadémie.

8 000,00 €

PSA17_6

Zväz automobilového
priemyslu Slovenskej
Republiky

NEWMATEC 2017

Cieľom projektu bolo podporiť podujatie o networkingu, ktorý podporuje nové obchodné príležitosti čím sa zlepšuje podnikteľské ale aj
zamestnanencké prostredie.

2 000,00 €

PSA17_7

OZ Záleží nám

Cieľom projektu bolo zabezpečiť mladým dospelým ľudom z detského doVodičské preukazy pre
mova vodičský preukaz ako príležitosť lepšieho vstupu do samostatného
deti z detských domovov
života.

PWC16_02

Asociácia Divadelná
Nitra

DARUJEM TI TULIPÁN –
integračné tvorivé
aktivity pre zrakovo
postihnuté deti

PWC16_03

Claudianum n. o.

ARTETERAPIA –
Pozvanie k tvorbe

PWC16_04

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR

Šachový turnaj svalových Organizácia šachového turnaja pre msukulárnych dystrofikov, do ktorého sa
dystrofikov
zapojilo 12 ľudí so svalovou dystrofiou a 12 dobrovoľníkov.
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Nadácia Pontis

Vrátenie chybne generovanej splátky.
Projekt zabezpečil materiálne a personálne pokrytie arteterapeutických
stretnutí pre klientov OZ Claudianum počas realizácie projektu
a 2 workshopy pre verejnosť.

1 000,00 €
700,00 €

11 000,00 €

-150,00 €

120,00 €

120,00 €

Financie
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

PWC16_05

RESOTY – resocializačná
komunita Antona
Srholca pre ľudí bez
domova

PWC16_06

Domov použitých
kníh, o. z.

PWC16_07

Projekt

Popis

Výška grantu

Navarme si sami

Finančné prostriedky z grantu boli použité na nácvik prípravy a úpravy stravy jednoduchých a zdravých jedál pre klientov útulku pre ľudí bez domova
RESOTY.

120,00 €

Knihy poruke

Domov použitých kníh vďaka grantu sprístupňuje 2000 použitých kníh
mesačne širokej verejnosti so zameraním na deti a mládež.

120,00 €

Rodičovské združenie
sv. František

Byť rodičmi nás baví

Z grantu bolo podporené veľké podujatie pre 240 detí a ich rodičov, na ktorom boli neformálnym spôsobom prepojené deti a ich rodiny a starší žiaci.

PWC16_08

Hradgym

Grant bol použitý na podporu krúžku robotiky pri gymnáziu. Boli z neho
Dráha pre súťaž RoboCUP
zakúpené zostavy robotov, s ktorými si študenti v praxi testovali svoje
Junior Rescue
znalosti programovania a výborne sa umiestnili aj v celoslovenskej súťaži.

PWC16_09

Oheň nádeje

Šikovná mama

Pomocou prednášok a poradenskej služby laktačnej poradkyne, gynekologičky a špeciálneho pedagóga odovzdané vedomosti a zručnosti pre
výchovu deti 15 rodinám zo znevýhodneného prostredia (Luník IX).

120,00 €

PWC16_10

Čerstvé Ovocie, n. o.

Urban Market 2016
(Winter Edition)

Organizácia obľúbeného podujatia Urban Market, ktorého súčasťou bolo
množstvo kultúrno-umeleckého sprievodného programu.

286,00 €

PWC16_11

Raná starostlivosť, n. o.

Transdisciplinarita –
riešenie pre rodiny detí
so znevýhodnením

Projekt pomohol 6 rodinám s deťmi s viacnásobným znevýhodnením,
ktorým zabezpečil spoluprácu s odborníkmi a uľahčil im tak situáciu pri
rozhodovaní o výbere a prepojení intervencií u svojho dieťaťa.

286,00 €

PWC16_12

Dobrovoľný hasičský
zbor (DHZ) Čižatice

Beháme pre radosť

Prostriedky z grantu boli použité na nákup požiarnej striekačky, čím sa
podarilo zabezpečiť zlepšenie podmienok pre fungovanie hasičského
zboru – rozvíjanie aktivít členov vo voľnom čase.

286,00 €

PWC16_13

OZ VERITAS

Grant bol použitý na vytvorenie modernej a melodickej pesničky o vybraCHCEME MAŤ MÚDRE DETI ných slovách, ktorá slúži ako didaktická pomôcka pre ľahšie zapamätanie
vybraných slov.

286,00 €

PWC16_14

HoryZonty, občianske
združenie

HoryZonty – Festival
Dobrodružných filmov

286,00 €

PWC16_15

Športový klub Bokša

Z grantu bolo v Oddychovej zóne v Bokši vybudované plážové volejbalové
Plážové ihrisko ako v Riu
ihrisko, ktoré napomôže zvýšeniu pohybových aktivít obyvateľov obce.

286,00 €

PWC16_16

Občianske združenie
Barlička

Z grantových prostriedkov boli vytvorené podmienky pre absolvovanie
Reklamná dielňa: Revival
pracovnej stáže mladých ľudí s postihnutím v chránenej dielni.

286,00 €

Z prostriedkov grantu sa podarilo zorganizovať 11. ročník environmentálneho
multižánrového festivalu HoryZonty v Trenčíne.

1 200,00 €
120,00 €

PWC17_01

Depaul Slovensko n. o.

Podpora nocľahárne pre
ľudí bez domova

Grant bol použitý ako spolufinancovanie zabezpečenia plynulej prevádzky nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá v priebehu roka poskytne pomoc
a podporu vyše 1 500 klientom a klientkám.

PWC17_02

OZ Vagus

Rekonštrukcia DOMCA

Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť rekonštrukciu Denného nízko
prahového centra DOMEC.

3 000,00 €

Imobilio

Podlaha vo výskumno-vývojovej časti Imobilia

Grant bol použitý na nákup podkladu pre podlahy pre časť rehabilitácie
a výskumnú časť objektu Imobilia v Bratislave.

2 000,00 €

Z grantu bolo zorganizované podujatie – diskusia pre 28 študentov rôznych
smerov na tému pracovného uplatnenia, do ktorého bola zamestnankyňa aj
dobrovoľnícky zapojená.

3 000,00 €

PWC17_03

3 291,18 €

PWC17_04

Manageria, o. z.

Knowledge sharing –
z praxe medzi študentov

PXL17_2

Vĺčatá.sk

Tvorba mediálneho
Rodičia a učitelia vďaka o. z. Vlcata.sk a ich webstránke vedia, ktoré
obsahu www stránky
videohry, prípadne technológie majú pre deti hodnotu vo vzdelávacom
vlcata.sk a prednášky na
a výchovnom procese.
školách

4 320,00 €

SEEO17_01

BUĎ ZMENOU, o. z.

Park detí a mládeže

Cieľom projektu bola úprava nevyužívaného priestoru prostredníctvom
výsadby drevín a kríkov, čím sa prispelo k zvýšenie záujmu
o environmentálnu problematiku v obci.

2 407,00 €

SEEO17_02

OZ NOW

Nabíjame v Leviciach!

Zámerom projektu bolo zakúpiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily a vďaka
ich prítomnosti podnietiť záujem o využívanie elektormibilov namiesto
spaľovacích áut.

2 500,00 €

SEEO17_03

Občianske združenie
Rybársky spolok Prekár
Tekovské Lužany

Úprava okolia a zarybneCieľom projektu bola obnova a obohatenie zarybnenia v jazere Prekár.
nie vodnej nádrže Prekár
Prostredníctvom projektu sa aj skrášlilo prostredie jazera.
v Tekovských Lužanoch

SEEO17_04

Základná škola
s materskou školou,
Jur nad Hronom 284,
935 57

Hravo a zdravo

V rámci projektu bolo v areáli školy pridaných niekoľko obnovených
bicyklových stojanov, spolu s prístreškom, za cieľom podporiť u detí záujem
o cestovanie do školy na bicykli.

2 500,00 €

SEEO17_05

Mesto Vráble

Revitalizácia zelene
na sídlisku Lúky

Cieľom projektu bola revitalizácia medzi-blokových priestorov na sídlisku
Lúky, prostredníctvom výstavby stromov, kríkov a trvaliek a zlepšenie
kvality bývania.

2 491,00 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

V rámci projektu bola vybudovaná interaktívna oddychová zóna pre klien„Pozveme Vás do svetla“ tov ZSS, na ktorej sa v rámci socializácie s okolím podieľali samotní klienti
zariadenia.

Výška grantu

SEEO17_06

Svetlo pre Olichov

SEEO17_07

Revitalizácia pozemkov
v extraviláne obce
Obec Veľké Kozmálovce po zlikvidovaní
neevidovanej nelegálnej
skládky odpadu

SEEO17_08

Obec Horná Seč

Obnova a skrášlenie
Cieľom projektu bolo nasadiť stromy a iné dreviny slúžiace na zlepšenie
zelenej plochy: „Zasaď si
ovzdušia a skrášlenie životného prostredia v obci.
svoj strom“

SEEO17_09

Obec Vinodol

Solárne osvetlenie do
športového areálu

Zámerom projektu bolo nakúpiť a osadiť 5 kusov solárnych lámp v obecnom
športovom areáli a zabezpečiť tak atraktívnosť aj bezpečnosť daného
verejného priestoru v obci.

2 280,00 €

Stabilita a odborná
pomoc

Vďaka podpore sa podarilo prevádzkovať služby ľuďom bez domova
ako poskytovanie stravy, ošetrenia, sociálne poradenstvo, hygiena i.
v Nízkoprahovom a Integračnom centre Domec.

8 000,00 €

Pouličný časopis a kniha
Nota bene

Vďaka projektu sa podarilo distribuovať časopisť Nota Bene s prílohou
Starec a dieťa, a tým zvýšiť možnosti na zamestnanie ľudí bez domova.

8 000,00 €

SEEPZ17_03 Depaul Slovensko, n. o.

Podpora udržateľnosti
nízkoprahových služieb
pre ľudí bez domova

Prostriedky grantu boli využité na zabezpečenie prevádzky organizácie Depaul, ktorá poskytuje sociálne služby a sociálne poradenstvo ľuďom
bez domova.

8 000,00 €

SEEPZ17_04 Divadlo bez domova

Energia 2017

Cieľom projektu bolo zorganizovanie divadelného workshopu, prostredníctvom ktorého sa odohrali dve divadelné predstavenia mimo BA pre rôzne
skupiny divákov.

6 000,00 €

SEI17_01

Lýdia Kohútová

Klimatizačná jednotka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 500,00 €

SEI17_02

Martin Kúdela

ABA terapia

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 500,00 €

SEI17_03

Peter Backo

Rehabilitačný pobyt
v centre Svetielko

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 400,00 €

SEI17_04

Branislav Karaba

Rehabilitačný pobyt
v centre Svetielko

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

4 800,00 €

SEI17_05

Pavel Adámik

Zdravotné pomôcky

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 316,90 €

SEI17_06

Martin Piatrik

iPad

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

500,00 €

SEI17_07

Ľuboš Hronec

Liečebný pobyt
v Lúčivnej a Centrum FIE

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 168,35 €

SEI17_08

Matej Kováčik

Rehabilitačný pobyt
v Adeli

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 988,00 €

SEI17_09

Rastislav Sakoš

Hipoterapia

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 080,00 €

SEI17_10

Ľubomír Mihók

Kúpele Vyšné Ružbachy

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 496,00 €

SEI17_11

Miloš Kopecký

Hipoterapia

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 494,00 €

SEI17_12

Marián Ježík

Tablet

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

510,44 €

SEI17_13

Štefan Horvát

Rehabilitačný pobyt
v Kováčovej

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 352,00 €

SEI17_14

Roman Kočner

Prídavný pohon k vozíku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 183,00 €

Bohuš Kriho

Rehabilitácie v Neuro
Rehabilitacio, Sopron

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 800,00 €

Ján Sedlár

Lieky a zdravotnícky
materiál

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

395,15 €

Pavol Gajdoš

Rehabilitačný pobyt
a zdravotné pomôcky

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 798,00 €

SEPG17_01

Projekt DOM.ov

O čom snívajú rómske
osady

Zámerom projektu bolo podporiť bývanie a integrovať do spoločnosti segre20 000,00 €
govanú rómsku komunitu.

SEPG17_02

OBČIANSKE ZDRUĚNIE
LES

Podpora biodiverzity
v Tatranskom národnom
parku

Vďaka projektu sa podarilo nainštalovať búdky pre vtáctvo, hibernačné
boxy pre prezimovanie netopierov a tým prispieť k zachovaniu druhovej
rozmanitosti v TANAPe.

15 000,00 €

SEPG17_03

Hub Innovation, spolek

Smart City Accelerator

Zámerom projektu bola profesionálna príprava a výber startupov v oblasti
smart cities a samotné prepojenie tých najlepších stratupov zo SR a ČR.

25 000,00 €

Cyklomaratón 2017

Celkový prínos projektu bol v zorganizovaní celkom nie tradičného
cyklomaratónu.

SEEPZ17_01 OZ Vagus
SEEPZ17_02

SEI17_15
SEI17_18
SEI17_19

SEPG17_04
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Proti prúdu
(občianske združenie)

ŠK Maraton

Nadácia Pontis

Cieľom projektu bolo vyčistenie plochy nelegálnej skládky a následná
výsadba stromov.

2 300,00 €

2 500,00 €

2 498,00 €

3 000,00 €

Financie
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

SEPP16_01

Základná škola P. O. H.
Veľké Kapušany

Spoznávaj a chráň
prírodu svojho regiónu

Cieľom projektu je vytvoriť modernú školu, ktorá nie je miestom, kde žiaci
dostanú od učiteľov hotové poznatky, vedomosti, ale miestom, kde sa žiaci
aktívne zúčastňujú na objavovaní.

100,00 €

SEPP16_02

Rodičovská rada rodičovského združenia pri
ZŠ s MŠ Červeník

Dopravné ihrisko
v Materskej škole
Červeník

Cieľom projektu je dopravná výchova – pripraviť dieťa na samostatný pohyb
po cestných komunikáciách v súlade so zásadami bezpečného správania sa
v cestnej premávke.

100,00 €

SEPP16_03

Obec Dolné Srnie

Altánok pre kultúrne
podujatia

Cieľom projektu je vytvoriť kultúrnu zónu s pódiom pre účinkujúcich na
r ôzne akcie organizované v za kultúrnym domom.

100,00 €

SESZP16_01 Zuzana Dobiašová

Dobiasova2016

Podporu vzdelávania a krúžkovej činnosti Miroslava D. z dôvodu straty
jedného z rodičov (zamestnanca SE) a finančnej náročnosti pokrytia
výdavkov na vzdelávanie a rozvoj dieťaťa pre zostávajúceho rodiča.

873,30 €

SESZP16_02 Vladimír Horvát

Vladimír Horvát

Podpora nákladov na vzdelávanie pre Vladimíra H., ktorý sa narodil
s ražtepom chrbtice a jeho rodina je v zlej ekonimickej situácii.

SESZP16_03 Ľuboš Hronec

Podpora mnohodetnej rodiny (6 detí), kde jeden z rodicov nemoze kvoli
Vzdelanie pre deti
zdravotnemu postihnutiu dietata pracovať. Podpora je určená na výdavky
študujúce mimo domova
spojené so vzdelávaním detí.

1 100,00 €

SESZP16_04 Ivan Orgoník

Orgonik 2016

Podpora vzdávania detí v rodine zamestnanca spoločnosti, po nečakanom
úmrtí manželky.

1 500,00 €

Gajdos 2016

Podpora vzdelávania štyroch neplnoletých detí zamestnanca spoločnosti,
ktorého rodina sa dostala po nehode manželky do zlej finančnej situácie.

1 400,00 €

SESZP16_06 Peter Backo

Backo 2016

Podpora mnohodetnej rodiny (5 detí), kde jeden z rodicov nemoze kvoli
zdravotnemu postihnutiu dietata pracovať. Podpora je určená na výdavky
spojené so vzdelávaním detí.

620,00 €

SESZP16_07 Marta Michníková

Michnik 2016

Podpora nezaopatrenej rodiny určená na vzdelávanie detí po nečakanom
úmrtí manžela, zamestnanca SE.

800,00 €

SESZP16_08 Elemír Čizmadia

ŠTUDENTKY

Podpora vzdelávania piatich detí zamestnanca spoločnosti, ktorého rodina
sa dostala po nehode manželky do zlej finančnej situácie.

1 800,00 €

SESZP16_09 Peter Kapičák

Pomoc pozostalým
deťom

Finančná podpora študenta vysokej školy a zníženie nákladov na štúdium
a pobyt v zahraničí.

2 000,00 €

SESZP17_03 Zuzana Dobiašová

Dobiašová 2017

Na základe poskytnutia grantu bolo podporené vzdelávanie a rôzne
mimoškolské rozvojové aktivity syna žiadateľky, ktorá prišla o manžela,
po smrteľnom úraze v práci.

900,00 €

SESZP17_04 Ľuboš Hronec

Podpora vzdelávania
detí študujúcich mimo
domova

Finančná podpora vzdelávania a iných potrieb detí z mnohopočetnej rodiny.

900,00 €

SESZP17_06 Juraj Trusina

Podpora vzdelávania –
Juraj Trusina

Na základe finančnej podpory boli podporené základné potreby pre štúdium
na vysokej škole a iné vzdelávacie aktivity žiadateľa, ktorý sa tak mohol
kvalitnejšie venovať písaniu bakalárskej práce.

900,00 €

SESZP16_05 Pavol Gajdoš

1 900,00 €

SEZP16_02

Gymnázium
Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

Gymnázium Andreja
Vytvorenie parkového priestoru v areály gymnázia, ktorý bude slúžiť na
Vrábla, Mierová 5, Levice realizáciu voľnočasových aktivít a zážitkové vzdelávanie.

250,00 €

SEZP16_03

Športový klub
Topoľčianky

Tréningová cyklistická
trať pre deti, mládež
a verejnosť

Športový klub Topoľčianky pripravil pre deti, mládež a aj všetkých
priaznivcov dvoch kolies v regióne cyklistickú tréningovú trať zameranú na
jazdu v teréne.

250,00 €

SEZP16_04

Mesto Zlaté Moravce

Obnova areálu a ihriska
materskej školy,
Slnečná 2

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre deti, kde záujem o pohybové aktivity a pohyb v prírode, prevýšia potrebu hrať sa na tabletoch, telefónoch
alebo počítačoch a zaistí bezpečnosť pri športových aktivitách.

250,00 €

SEZP16_05

Rodinné centrum
Prešporkovo

Chodníčky pre naše
nožičky

Projekt Chodníčky pre naše nožičky má za cieľ vytvoriť športové prostredie
v Rodinnom centre Prešporkovo a organizovať súťaž Športové hry pre deti
i rodičov.

190,00 €

SEZP16_06

Rodičovské združenie
pri ZŠ v Lehote
pod Vtáčnikom

Pohybom ku zdraviu

Boli zriadené vonkajšieho fitness a posilňovne pre všetky vekové kategórie.
Účastníci aktivity aktívne pomáhali pri príprave plochy pod fitnes stroje na
vyhradenom mieste pred Základnou školou.

250,00 €

SEZP16_07

ArTUR

3K – Knižnica, Komunitná V rámci projektu združenie vytvorí priestor na víkendové aktivity pre
rodičov s deťmi – komunitnú záhradu a so stodolov/edukačným centrom.
záhrada, Kamarátsky
k prírode
V priestoroch budú prebiehať vzdelávacie aktivity.

250,00 €

SEZP17_01

FAIN Občianske združenie

Oplotenie záhrady

Vďaka podpore sa podarilo prostredníctvom dobrovoľníckej práce upraviť
a skrášliť priestory OZ Fain a ich záhrady. Podarilo sa postaviť i nový plot.

2 343,60 €

Bezpečnosť na cestách

Vďaka zakúpeniu dopravných prostriedkov sa podarilo zvýšiť motiváciu
60 detí MŠ a ZŠ Šarovce zaujímať sa o bezpečnosť na cestách.

SEZP17_02

MŠ pri ZŠ s MŠ
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

SEZP17_03

Gymnázium
Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

SEZP17_04

Projekt

Popis

Výška grantu

Úprava školského parku

Projektom sa podarilo vytvoriť modernú výukovú zónu pre Gymnázium
A. Vrábla v Leviciach prostredníctvom zapojenia dobrovoľníkov a tým
podporiť rozvíjanie talentu žiakov.

2 300,00 €

Rodičovské združenie pri ZŠ v Lehote pod
Vtáčnikom

Pohyb aj zábava
v jednom

Vďaka projektu sa podarilo zákupením nových cvičebných pomôcok pre ZŠ
Lehota pod Vtáčnikom zvýšiť záujem študentov o šport a zdravý pohyb.

2 400,00 €

SEZP17_05

Základná škola,
Pribinova ul. 123/9,
Nováky

Za krajší školský dvor

Vďaka grantu sa podarilo prostredníctvom dobrovoľníkov vybudovať triedu v prírode a tým zatraktívniť vyučovací proces ako aj obnoviť školskú
záhradu a ľadové ihrisko.

2 200,00 €

SEZP17_06

ZŠ s MŠ Diviacka
Nová Ves

Ukážte sa v dobrom
svetle 2017

Vďaka grantu bola vytvorená v ZŠ a MŠ Diviacka Nová Ves oddychová
zóna s lavičkami. Žiaci sa budú starať o skalkovú záhradu a zároveň budú
poznávať dreviny a byliny.

2 000,00 €

SEZP17_07

Materské centrum Lipka

Revitalizácia pešej zóny
na Lipníku

V rámci akcie Naše mesto bolo vysadených niekoľko druhov rastlín,
s cieľom využiť zarastenú plochu v mestskom parku.

2 400,00 €

V obci Zemianske Kostoľany vznikol vďaka grantu altánok a vďaka dobrovoľníkom bol obnovený detský domček, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom
obce.

2 400,00 €

SEZP17_08

Obec Zemianske
Kostoľany

Pod modrou oblohou
hráme sa s prírodou

SEZP17_09

Mesto Zlaté Moravce

Obnova areálu a záhrady V rámci akcie Naše mesto sa zrealizovalo prekrytie pieskoviska, úprava tematerskej školy,
rénu, čistenie areálu. V rámci druhej etapy sa dokúpili a osadili dve hojdačSlnečná 2, 6. etapa
ky do detského ihriska. Hojdačky rozšírili možnosti športových aktivít.

SEZP17_10

Mesto Levice

Obnova historickej
promenády

Vďaka projetku bola dobrovoľníkmi vyčistená historická promenáda
v Leviciach a zároveň sa podarilo umiestniť nové informačné a smerové
tabule či odpoadkové koše.

2 199,00 €

SEZP17_11

Občianske združenie
Vĺčik

Posed s panorámou
Trenčína

S pomocou grantu bol v horách v okolí obce Hrabovka postavený altánok,
ktorého viacúčelové využitie umožní príjemnejšie strávený čas v prírode
všetkým turistom, cyklistom a rodinám.

2 057,10 €

SEZP17_12

Michaelis

Detská besiedka –
centrum pre našich
najmenších

Projekt bol zameraný na zorganizovanie čistiacich a upratovacích aktivít
na zatraktívnenie priestorov, v ktorých budú prebiehať aktivity a krúžky
pre deti.

SEZP17_13

Základná umelecká
škola Dobšiná

V rámci aktivity Naše mesto sa podarilo v externých priestoroch umelecV krajšom prostredí bude
kej školy vysadiť niekoľko druhov rastlín, o ktoré sa do budúcna budú starať
radosť tvoriť
žiaci ZŠ a tým sa tak výučba prírodných vied stane viac zážitková.

SEZP17_14

Obec Dolné Srnie

Altánok pre kultúrne
podujatia

Na základe získaného grantu bol vďaka dobrovoľníkom osadený drevený
a ltánok so strechou, vďaka čomu sa podarilo skrášliť verejný priestor obce.

2 400,00 €

SEZP17_15

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
v Novákoch

Bezpečne na cestách

Vďaka 15 dobrovoľníkom sa podarilo v MŠ v Novákoch obnoviť dopravné
ihrisko, ktoré môžu naďalej plnohodnotne využívať a zvyšovať bezpečnosť
cca. 110 deťom ročne.

400,00 €

SEZP17_16

Mesto Prievidza

Náučný chodník nielen
pre deti...

Vďaka projektu sa podarilo zrevitalizovať Mestský park v Prievidzi vďaka
dobrovoľníkom a zakúpiť informačné tabule, ktoré budú následne
inštalované vo vznikajúcom náučnom chodniku.

2 200,00 €

SEZP17_17

LA-VI-NA

Miesto na opekanie
alebo piknik v Záriečí

Dobrovoľníci v Záriečí upratali, vyzbierali smeti, pokosili a vyklčovali
náletové dreviny. Podarilo sa postaviť prístrešok, lavičky a totem.

2 000,00 €

SEZP17_18

DSS Hrabiny

Záhradka pre seniorov

Vďaka projektu sa v DSS Hrabiny zrealizovala pri altánku záhradka, ktorá
slúži na relaxáciu a spoločenské akcie pre seniorov.

1 380,00 €

SEZP17_20

Združenie rodičov „Pre
radosť našich detí“ pri
Materskej škole Vojany

Cieľom projektu bolo v rámci aktivity Naše mesto prehĺbiť záujem rodičov
Bezpečná a pekná škôlka
o podmienky materskej školy kam chodia ich deti, skrášliť priestory ihriska
Vojany 2017
a v rámci bezpečnosti zabezpečiť nový nábytok.

2 400,00 €

SEZP17_21

Pozemkové
spoločenstvo
obč. Starého Tekova

Oddychové zóny na
brehu Hrona

V rámci aktivít Naše mesto sa vykonali upratovacie a iné rekonštrukčné
práce, ktoré sprístupnili pobrežie Hrona pre rekreačné turistické a š portové
aktivity.

400,00 €

SEZP17_22

AUTIS, občianske
združenie

Zdravší život
pre naše deti

V rámci projektu sa podarilo zrenovovať priestory autistického centra,
aby sa skvalitnila zdravotná starostlivosť o deti.

1 014,30 €

SEZP17_23

SRRZ – RZ pri
Obchodnej akadémii

Zelená učebňa

Cieľom projektu bolo pokračovať v dobrovoľníckych aktivitách zameraných
na úpravu okolia školy.

2 400,00 €

SEZP17_24

Základná škola,
J. A. Komenského 161/6, VERTIGO
Zemianske Kostoľany

V rámci projektu bol v ZŠ upravený školský areál- pieskové doskočisko
a ihrisko, čím sa zlepšili podmienky pre športovanie detí a mládeže.

200,00 €

SEZP17_25

Rodičovská rada
rodičovského združenia Nová záhrada
pri ZŠ s MŠ Červeník

V rámci projektu boli vybudované pestovateľské políčka, v ktorých sú
vysadené ovocné stromy či kríky, čím žiaci ZŠ a MŠ získajú povedomie
o environmentálnej problematike.

2 291,00 €

SEZP17_26

OZ Dog Azyl

Cieľom projektu bolo dobudovanie 4 kotercov a úprava terénu výbehov, kde
boli postavené dané koterce.

2 200,00 €
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SEZP17_27

Obec Radobica

Vyčistenie potoka
a vybudovanie
oddychovej zóny

SEZP17_28

SKLENKO

ZÁHADY ZÁHRADY

SEZP17_29

Rada rodičovského
združenia

V rámci projektu sa podarilo skrášliť exteriér materskej školy aj vďaDigitalizácia edukačného
ka pomoci veľkého počtu dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na upratovaprocesu v MŠ
cích prácach.

SEZP17_30

Obec Slepčany

Modernizácia 
priestorov školy

V obci Slepčany prešiel revitalizáciou areál ZŠ a MŠ, kde dobrovoľníci vyčistili priestor od náletových drevín, vybrúsili starý náter na lavičkách a nanovo
ich ponatierali. V ZŠ sa obnovil aj interiér.

SEZP17_31

Občianske združenie
BARLIČKA

3 záhrady – 3 generácie

Akcia Naše mesto pomohla zrevitalizovať terén pre ďalší rast komunitnej
záhradky v Prešove.

SEZP17_32

Basketbalový klub AŠK
Slávia Trnava

Na rozvoj detského diev- V rámci projektu sa podarilo spropagovať a zvýšiť záujem detí o športovanie
čenského basketbalu
a podporiť aktivity basketbalového tímu.

2 200,00 €

SEZP17_33

Cieľom projektu bolo podporiť zvýšenie informovanosti širokej verejnosti
Výcviková škola pre vo- Výcviková škola pre
o činnosti organizácie a zároveň použiť financie na preventívne veterinárne
diace a asistenčné psy vodiace a asistenčné psy
ošetrenia psov v tréningovom programe.

2 062,00 €

SPD16_030

Roman Pikulik

Cvičenie pre Romanka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

210,00 €

SPD16_037

Patrik Fock

Pomoc pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

133,80 €

SPD16_063

Denis Targoš

Cvičenie pre Deniska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

SPD16_080

Cinoví

Pomoc pre súrodencov
Cinových

Vrátenie nedočerpanej sumy

SPD16_088

Claudia Pauliková
a Sofia Šarinová

Pomoc pre Claudiu
a Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

365,74 €

SPD16_113

Natália Síposová, Mária Pomoc pre súrodencov
a Adrián Sárkozioví
Sárkoziových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

519,00 €

SPD16_120

Ondrej Jonáš

Cvičenie pre Ondrejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

890,00 €

SPD16_132

Marko Šimurda

Pomoc pre Marka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

713,70 €

SPD16_133

Dominika

Gerecová

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 233,00 €

SPD16_148

Svetlana Heribanová

Cvičenie pre Svetlanku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD16_150

Lukáš Kožár

Pomoc pre Lukáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

3 252,00 €

SPD16_153

Matias Hudák

Pomoc pre Martinka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

456,00 €

SPD16_155

Vladimír Mašek

Pomoc pre Vladka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 000,00 €
298,48 €

V obci Radobica bol v rámci projektu vyčistený potok, ktorý bol znečistený
a zarastený.

2 400,00 €

V rámci projektu bolo cieľom vytvoriť zo záhrady multifunkčný priestor na
realizáciu workshopov a upraviť externé priestory školy.

400,00 €
200,00 €

2 400,00 €
200,00 €

88,21 €
-278,76 €

SPD16_156

Dominika Parobeková

Pomoc pre Dominiku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

SPD16_166

Martin Vanca

Pomoc pre Martinka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

438,00 €

SPD16_168

Kristína Pavlove

Pomoc pre Kristínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 000,00 €

SPD16_169

Tadeáš Harcek

Pomoc pre Tadeáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPD16_170

Simona Makulová

Rehabilitácia pre
Simonku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

950,00 €

SPD16_172

Bianka Palubová

Pomoc pre Bianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

554,50 €

SPD17_001

Terézia Holíčková

Pomoc pre Terezku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

900,00 €

SPD17_002

Aneta Lucká

Pomoc pre Anetku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 000,00 €

SPD17_003

Mario Gergely

Pomoc pre Maria

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

211,00 €

SPD17_004

Liana Kálaziová

Pomoc pre Lianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

560,00 €

SPD17_005

Patrik Balog

Pomoc pre Paťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

744,00 €

SPD17_006

Ladislav Dutkiewicz

Pomoc Ladislava

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

640,00 €

SPD17_007

Sandra Duľová

Pomoc pre Sandru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_008

Filip Magula

Pomoc pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 590,00 €

SPD17_009

Tamara a Dorota Zoe
Badidové

Pomoc pre Tamarku
a Dorotku Zoe

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 440,00 €

SPD17_010

David Martiniak

Pomoc pre Davidka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 858,00 €

SPD17_011

Lucas Dulina

Pomoc pre Lucaska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_012

Markus Riedl

Pomoc pre Markusa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_013

Alexandra Dreveňáková Pomoc pre Sašku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

650,00 €

SPD17_014

Maxim Bereš

Pomoc pre Maximka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPD17_015

Simona Krajcárová

Pomoc pre Simonku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

930,00 €
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SPD17_016

Filip Frimmel

Pomoc pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

3 000,00 €

SPD17_017

Radoslav Slivka

Pomoc pre Radka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_018

Laura Fančovičová

Pomoc pre Lauru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

960,00 €

SPD17_019

Juraj a Martin Migašoví

Pomoc pre Jurka
a Martinka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 720,00 €

SPD17_020

Ľubomír a Diana Ďuroví

Pomoc pre Ľubka
a Dianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

400,00 €

SPD17_021

Lenka Hnidzíková

Pomoc pre Lenku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 233,00 €

SPD17_022

Nicolas, Marián,
Veronika, Kevin
a Jenifer Mattoví

Pomoc pre súrodencov
Mattových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

624,00 €

SPD17_023

Denis Holotňák

Pomoc pre Deniska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 460,00 €

SPD17_024

Patrik Špalek

Pomoc pre Paťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 600,00 €

SPD17_025

Alex a Adam Laščekoví

Pomoc pre Adamka
a Alexka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

944,00 €

SPD17_026

Renáta Húšťavová

Posteľ pre Renátku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

377,50 €

SPD17_027

Patrik, Mária a Michal
Brindzakoví

Školské pomôcky
a drevo pre deti v núdzi

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

531,70 €

SPD17_028

Mária Novotná

Cvičenie pre Majku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_029

Marek Kľučka

Pomoc pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPD17_030

Valentína Horváthová

Pomoc pre Valentínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

416,50 €

SPD17_031

Lea Majerníková

Cvičenie pre Leu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

684,00 €

SPD17_033

Katarína Tanáčová

Cvičenie pre Katku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

700,00 €

SPD17_034

Alex a Sofia Kalaninoví

Cvičenie pre Alexa
a Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 008,00 €

SPD17_035

Adam Boldi

Pomoc pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 286,00 €

SPD17_036

Martina Dugasová

Pomoc pre Martinku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD17_037

Michal Kaňuk

Cvičenie pre Miška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_038

Tomáš Jánošík

Auto pre Tomáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_039

Dávid Demko

Auto pre Dávidka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_040

Kristián Polgár

Cvičenie pre Kristiánka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD17_041

Miroslava Sendreiová

Pomoc pre Mirku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

203,20 €

SPD17_042

Richard Rohun

Cvičenie pre Riška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

684,00 €

SPD17_043

Ondrej a Sára Koščákoví

Pomoc pre Sárku
a Ondrejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 590,00 €

SPD17_044

Dominika Grundzová

Pomoc pre Dominiku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

496,00 €

SPD17_045

Daniela Giertlová

Auto pre Danielku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_046

Richard Katrenčík

Cvičenie pre Riška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 590,00 €

SPD17_047

Matúš Páleník

Cvičenie Pre Matúška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_048

Peter Václavík

Cvičenie pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPD17_049

Miriam a Slávka
Špirengové

Pomoc pre Miriam
a Slávku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

256,16 €

SPD17_050

Ján Važecký

Cvičenie pre Janka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_051

Peter Prcin

Cvičenie pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 500,00 €

SPD17_052

Henrich Maňák

Pomoc pre Henka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_053

Karolína Dudíková
a Rastislav Bugaj

Pomoc pre Karolínku
a Rastíka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

459,00 €

SPD17_054

Martin Medveď

Biolampa pre Martinka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

439,00 €

SPD17_055

Natália Červeňáková

Cvičenie pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

684,00 €
155,27 €

SPD17_056

Denis Targoš

Rehabilitácie pre Deniska Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

SPD17_057

Oliver Šarkan

Pobyt pre Olivera

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

768,00 €

SPD17_058

Dominika Jurková

Pomoc pre Dominiku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

684,00 €

SPD17_059

Hugo Mitrovčák

Rehabilitácie pre Huga

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

684,00 €

SPD17_060

Milan Tomašák

Pobyt pre Milana

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD17_061

Kristína a Natália
Scirankové

Cvičenie pre Kristínku
a Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 488,00 €
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SPD17_062

Adam Vasičkanin

Rehabilitačný pobyt

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

SPD17_063

Natália Tysoňová

Terapia pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

420,00 €

SPD17_064

Zara Poláková

Rehabilitačný pobyt

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 800,00 €

SPD17_065

Michaela Bartošová

Rehabilitačný pobyt

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 600,00 €

SPD17_066

Radovan Stas

Terapia pre Radka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

420,00 €

SPD17_067

Dorota Milanová

Psík pre Dorotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 640,00 €

SPD17_068

Karolína Gáliková

Pomoc pre Kajku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

463,99 €

SPD17_069

Erika Mačeková

Pobyt pre Eriku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

241,81 €

SPD17_070

Martin Oparty

Auto pre Martina

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_071

Tobias Majlát

Cvičenie pre Tobiasa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_072

Marcela Matovičová

Pomoc pre Marcelku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

480,00 €

SPD17_073

Dorotka Hajdučíková

Terapia pre Dorotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

420,00 €

SPD17_074

Ondrej Horváth

Cvičenie pre Ondrejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

416,00 €

SPD17_075

Milota Kolečániová

Bývanie pre Milotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 440,00 €

SPD17_076

Jakub Adam

Auto pre Jakubka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_077

Lea Janičová

Auto pre Leu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_078

Daniel, Marek, Darina
a Barbora Taraboví

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 352,00 €

SPD17_079

Sára a Adam Kišoví

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 118,16 €

SPD17_080

Viktória Lišková a Jana
Kúdeľová

Pomoc pre Viktóriu
a Janku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

505,80 €

SPD17_081

Matej Leško

Cvičenie pre Matejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

420,00 €

SPD17_083

Mária Malíková

Pomoc pre Máriu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

260,84 €

SPD17_084

Nikola Pešková

Pomoc pre Nikolku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 000,00 €

SPD17_085

Jana Tomiová

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

556,20 €

SPD17_086

Šimon a Kristián
Ščavnickí

Pomoc pre Kristiána
a Šimona

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

241,74 €

SPD17_087

Sebastián a Ľubomír
Masarykoví

Pomoc pre Sebka
a Ľubka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

500,00 €

SPD17_088

Erika a Anna Mária
Cickové

Školské pomôcky pre
deti v núdzi

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

177,64 €

SPD17_089

Samuel a Viktória
Jankuroví

Cvičenie pre Samka
a Viktorku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 296,00 €

SPD17_090

Ema Mikulec

špeciálna pomôcka
pre Emku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_091

Tomáš Čarnecký

Kanisterapie pre
Tomáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_092

Samuel Vojtyla

Rehabilitácia pre Samka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

640,00 €

SPD17_093

Tomáš Tabak

Auto pre Tomáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_095

Viktória Matová
a Nikolas Beňo

Pomoc pre Viktorku
a Nikolasa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

500,67 €

SPD17_096

Viktor Pitrun

Cvičenie pre Viktorka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

800,00 €

SPD17_097

Patrik Gašpar

Auto pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_098

Diana Čorňáková

Cvičenie pre Dianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

620,00 €

SPD17_099

Lucas, Milan a Eva
Cicuoví

Pomoc pre Lucasa,
Milana a Evu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

538,58 €

SPD17_100

Dominik a Kristína
Bariová, Esmeralda
Landoriová

Pomoc pre Dominika,
Kristínku a Esmeraldu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

176,07 €

SPD17_101

Filip Bajza

Pomoc pre Filipa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

110,09 €

SPD17_102

Filip Gutter

Rehabilitácia pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

496,00 €

SPD17_103

Matej Praženka

Kočík pre Mateja

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 857,00 €

SPD17_104

Dávid Fejér

Cvičenie pre Dávidka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

496,00 €

SPD17_106

Eva a Kevin Samkoví

Pomoc pre Evku a Kevina Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

497,22 €

SPD17_107

Lukáš Vais

Cvičenie pre Lukáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

720,00 €

SPD17_109

Alexandra Dreveňáková Pobyt pre Alexandru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

408,00 €

Výročná správa 2017

1 500,00 €
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SPD17_111

Damian, Aneta, David,
Evelin Cichí

Pomoc pre deti v núdzi

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

385,50 €

SPD17_113

Valentína Horváthová

Pomoc pre Valentínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

422,20 €

SPD17_114

Lucas a Ema Rajnikoví

Pomoc pre Lucasa
a Emku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

528,68 €

SPD17_116

Jakub Hereng

Canisterapia pre Jakubka Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

SPD17_117

Viktor Zimula

Auto pre Viktora

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_118

Jakub Jacko

Canisterapia pre Jakubka Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

960,00 €

SPD17_119

Maxim Portugall

Pomoc pre Maxima

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

950,00 €

SPD17_122

Sára Mlynárová

Pomoc pre Sáru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

200,00 €

SPD17_131

Simona Horvátová

Pomoc pre Simonku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 373,00 €

SPD17_132

Viktória Siváková

Auto pre Viktorku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_133

Laura, Sandra a Marko
Valachoví

Palivová karta

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

300,00 €

SPD17_134

Samuel Smaženka

Kočík pre Samka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

1 634,00 €

SPD17_136

Adam Budzeľ

Pomoc pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_137

Vanessa Matejová

Auto pre Vanessku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_139

Patrik Špalek

Školské pomôcky pre
Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

148,24 €

SPD17_140

Patríca, Norbert
a Loreno Piloví

Pomoc súrodencom
Pilovím

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

189,40 €

SPD17_141

Imrich a Ella Marcinoví

Pomoc pre Imricha a Ellu Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

648,00 €

SPD17_143

Matúš Butala

Palivová karta

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

SPD17_145

Adam a Mário
Tomorioví

Drevo na zimu
a palivová karta

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

150,00 €

SPD17_147

Peter Prcin

Auto pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 800,00 €

SPD17_148

Jozef Sivák

Drevo pre Jožka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

312,00 €

SPD17_153

Samuel Pavol Babiš,
Pomoc pre Samka
Ľubomír Leonard Klimas a Ľubka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

488,23 €

SPD17_155

Tomáš a Adam
Bereznaninoví

Pomoc pre Adamka
a Tomáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

221,50 €

SPD17_158

Dominik Kováč

Pomoc pre Dominika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

470,50 €

SPD17_159

Eszmeralda Bandová,
Ramon Csicso

Pomoc pre Eszmeraldu
a Ramona

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

420,96 €

SPD17_160

Mátyás Gulyás

Pomoc pre Mátyása

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

384,60 €

SPD17_161

Žaneta Horváthová

Pomoc pre Žanetku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

396,00 €

SPD17_162

Marek Čižmár

Auto pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

2 000,00 €

SPD17_163

Patrik Brindzak

Pomoc pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

300,00 €

SPD17_165

Lucia a Martina Didiové

Pomoc pre Lucku
a Maťku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a soc. znevýhodnené deti

383,90 €

4704015

rodiny s chorými deťmi,
týrané ženy, domovy
Priama podpora 2017
dôchodcov

Lístky na predstavenie Cirque de Soleil

SPDG17_01

Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou Bratislava

Rekonštrukcia čakárne
pre RDG oddelení

Tím ilustrátorov a dizajnérov vytvoril vizuálno-architektonický koncept,
ktorý časť priestorov na chodbe oddelenia pretvorí do podoby fantazijného
dopravného prostriedku.

ST16_007

HUBBA, o. z.

Rozvoj ekosystému
a systematická podpora
podnikania a projektov
s dôrazom na spolo
čensky prospešné
a inovatívne riešenia

Projekt systematicky zviditeľňoval a zvyšoval povedomie prospešného
podnikania ako možnej voľby pre mladých, začínajúcich podnikateľov.

ST16_058

Centrum environ
mentálnej a etickej
výchovy Živica

Komenského inštitút
2017-2018

Cieľom projektu bolo podporiť 20 učiteľov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnili
letnej školy a workshopu Rešpektujúcej komunikácie.

1 000,00 €

ST16_060

Nezisková organizácia
Voices

Ivan Ježík

Cieľom projektu bolo možnosť lepšie spoznať ďalších vzdelaných ľudí a ich
prácu súvisiacu s dôležitými témami spoločenského a občianskeho života.

2 000,00 €
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Projekt bol zameraný na zlepšenie zdravotnej, ale aj spoločenskej situácie detí, ktoré trpia sluchovým postihnutím, a to tak, že bolo umožnené
zabezpečiť kvalifikovaného lektora.

673,00 €

ST16_061

Amity o. z.

Muzikoterapia
2016/2017

ST16_063

ZDRUŽENIE
"NEPOČUJEM"

Cvičná firma internacional

Zámerom projektu bolo preveriť a skvalitniť podnikateľské zručnosti žiakov
so zdravotným znevýhodnením zo Strednej priemyselnej škole odevnej.

743,89 €
100,00 €

ST17_001

Ulita

Spoznávajme sa
navzájom vo svete

V rámci projektu bolo umožnené deťom zo sídliska Kopčany absolvovať
niekoľko výletov, na ktorých sa pripravovali na medzinárodný výmenný
pobyt mládeže do Talianska.

ST17_002

Základná škola,
Ďumbierska 17,
Banská Bystrica

Pocitová zóna – kontakt
s prírodou uprostred
sídliskovej džungle

Zámerom projektu bolo vybudovať pocitový chodník, ktorý je zložený
z rôznych prírodných materiálov, čo poskytuje priestor na vzdelávanie,
terapiu či relax.

100,00 €

ST17_003

FBC Slovan Rimavská
Sobota

Zlepšenie podmienok
pre konanie športových
aktivít

Zámerom projektu bolo zrenovovať priestory umývárky, šatne či
c hodby florbalového klubu, na základe čoho sa zvýšil počet podujatí
organizovaných športovým klubom.

100,00 €

ST17_004

Florbalový a bedmintonový klub Akademik
Technická univerzita
Košice

Florbalový turnaj
CASSOVIA GAMES 2017

Projekt bol zameraný na zorganizovanie florbalového turnaja, ktorá sa koná
pravidelne každý rok.

98,80 €

ST17_005

Miesto v dome o. z.

Aby sa netúlali.

Projekt bol zameraný na zmysluplné vyplnenie voľného času detí formou
aktivít, výletov, či získaním praktických zručností ako napr. narábanie
s financiami a manuálnych schopností.

99,00 €

ST17_006

Spoločenstvo Tolkiena,
združenie fantastiky

SlavCon 2017

Zámerom projektu bolo zorganizovať už jedenásty ročník festivalu SlavCon
2017, ktorý je určený fanúšikom literatúry, filmu, seriálov, hier, histórie
a výtvarného umenia.

100,00 €

ST17_007

Detský klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže v Košiciach

Dokumentárne štúdio

Projekt bol zameraný na zvýšenie povedomia o živote ťažko zdravotne
postihnutých.

100,00 €

ST17_008

Viac ako Vzdelanie, o. z.

...no gravity – no drogs
v Petržalke

V rámci projektu bola vybudovaná work-out zóna, ktorá má slúžiť všetkým
generáciám.

100,00 €

ST17_009

Základná škola s mater„Kráčaj vpred!“
skou školou Podkonice

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem detí o športové aktivity, zveľadiť
priestory školského dvora a zefektívniť hodiny telesnej výchovy.

ZŠ kpt. J. Nálepku

Úpolová telocvičňa

Zámerom projektu bolo využiť finančné prostriedky na vybavenie úpolovej
telocvične, ktorú okrem žiakov využívajú aj mieste športové kluby.

1 000,00 €

Nadácia Aigyptos

Výpravy do starovekého
Egypta

Projekt bol zameraný na zorganizovanie cyklu prednášok, ktoré boli určené
verejnosti ale aj iným záujemcom o dejiny Starovekého Egypta.

100,00 €

Plameniaci v akcii

Zámerom projektu bolo skvalitniť tréningovú prípravu a zvýšiť tak záujem
hlavne mladých ľudí o prácu a činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

1 000,00 €

Lezieme spoločne

Projekt bol zameraný na zlepšenie podmienok v rámci rekonštrukcie
lezeckej steny, keďže záujem detí o túto športovú aktivitu je naozaj veľký.

100,00 €

ST17_010
ST17_011
ST17_012
ST17_013

DHZ Vranie
Horoklub ŠK UMB

95,50 €

ST17_014

Základná škola

Kuliškiáda

Z prostriedkov grantu boli zakúpené športové pomôcky a zorganizované
dobrovoľnícke podujatie s rodičmi žiakov, ktorí osádzali lavičky.

ST17_015

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava –
Mamateyova

Orientačné dni –
preventívne programy
pre školské triedy

Projekt bol zameraný na integrálny rozvoj žiakov 2. stupňa základných škol
v Petržalke.

100,00 €

ST17_016

Radioklub OM3VSZ

Rekonstrukcia vertikalneho stoziara – I. etapa

 ohla
Projekt bol zameraný hlavne na finančnú podporu organizácie, ktorá m
zakúpiť potrebný materiál na prekotvenie stožiara, aby bol použiteľný na
ďalšiu prevádzku.

100,00 €

ST17_017

Harmónia – zariadenie
pre seniorov, domov
sociálnych služieb
a útulok

Harmónia – pocit
b ezpečia pre seniorov

Projekt bol zameraný na nákup špeciálnych zdravotných pomôcok, ktoré
zlepšia kvalitu života ťažko zdravotne postihnutých pacientov.

ST17_018

Mesto Banská Bystrica

Krajší dvor

Projekt bol zameraný na sprístupnenie a zväčšenie dvora materskej školy
a jeho doplnenie o herné súpravy pre deti pomocou brigád rodičov.
Zámerom projektu bolo za pomoci rodičovských brigád vybudovať
pocitový – zdravotný chodník z prírodných materiálov a využiť tak priestory
školského dvora na trávenie času v prírode.

ST17_019

„Dúhový strom“

„Zdravé nôžky“

ST17_020

Včelia oáza

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem a podporiť rozvoj vedomostí detí
Zasaď kvet pre lepší svet o opeľovačoch a o včelárstve. Vďaka pripraveným aktivitám sa deti
oboznámili hravou formou o živote včiel.

ST17_021

Obec Miklušovce

Deň tradícií obce
Miklušovce Vl.

Zámerom projektu bolo zorganizovať pre verejnosť v obci Miklušovce
„Deň tradícií“, ktorého cieľom je aktivizácia občanov na verejnom živote,
ako aj priblíženie tradícií a kultúrnych zvykov na Slovensku.
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ST17_022

Rodičovské združenie
pri MŠ SNP

V zdravom tele, 
zdravý duch

Projekt bol zameraný na nákup pomôcok, vďaka ktorým boli pre deti zorganizované rôzne aktivity týkajúce sa zdravého životného štýlu, záchrany
života, vzdelávacích či pohybových aktivít.

99,43 €

ST17_023

Úlet s knihou, o. z.

Webová platforma
Uletsknihou.sk na
podporu čítania u detí
a tínedžerov

Projekt bol zameraný na spustenie profesionálnej databázovej úrovni, ktorá
zlepší a skvalitní vyhľadávanie knižných recenzií.

99,00 €

ST17_024

Katedra telekomunikácií
a multimédií, EF,
POPULAS 2
Žilinská univerzita
v Žiline

ST17_025

Základná škola

Cyklo-kolobežko škola –
bezpečne a zodpovedne
na kolesách do školy.

Zámerom projektu bolo preškoliť deti druhého stupňa ZŠ z dopravnej
v ýchovy, aby mohli bezpečne cestovať do školy na bicykli.

ST17_026

ZS s MS Hargašova

Nauč sa pomáhať
kamarátom

Zámerom projektu bolo zapojiť deti z MŠ a hendikepované deti do rôznych
aktivít a úloh.

ST17_027

Občianske združenie
Skalná Hrana

„Move UP“ – zlepši sa
lezením

Vďaka projektu sa zrealizoval nákup pomôcok potrebných na lezecké
tréningy, čo umožnilo zrealizovať niekoľko lezeckých aktivít.

ST17_028

Základná škola
s materskou školou,
V ríši vládcu Skalolama
Rakovec nad Ondavou 2

Projekt bol zameraný na realizáciu viacerých výchovno-vzdelávacích aktivít,
ktoré žiakom zaujímavou formou poskytli nahliadnutie do fungovania
ekosystémov.

600,00 €

ST17_029

Občianské združenie
Žilinský štart

Arteterapia pre ľudí
bez domova

Projekt bol zameraný na rozvíjanie pracovných zručností ľudí bez domova.
Pomocou výroby sviečok sa klienti naučili novej zručnosti ako aj trpezlivosti
pri práci.

50,00 €

ST17_030

SME SPOLU

Ukrajinská škola
v Bratislave

Zámerom projektu bola podpora komunitného centra ukrajinskej komunity
žijúcej na Slovensku, pravidelnou výučbou ukrajinského jazyka.

50,00 €

ST17_031

Kynderko OZ

Voľnočasové aktivity
vymyslíme, tradície
a zvyky podporíme

Projekt bol zameraný na podporu pohybu, zdravého rozvoja a vzťahov detí
a mládeže vo Veľkom Kýre a zároveň upevniť vzťahy v slovensko-maďarskej
komunite.

100,00 €

ST17_032

Základná škola

Radostne a hravo

Zámerom projektu bolo uskutočniť niekoľko besied s rodičmi, ktorí predstavili svoje povolania deťom, ktoré neskôr pomocou didaktickej stavebnice
vyjadrili, ako si dané povolanie osvojili.

50,00 €

ST17_033

Materská škola
Hamuliakovo

„BYŤ ZDRAVÍ NÁS BAVÍ“
alebo My sme zdraví
škôlkari

V rámci projektu bolo zrealizovaných niekoľko prednášok týkajúcich sa
zdravej životosprávy, správnej starostlivosti o zúbky, či zdravej výchovy detí
v predškolskom veku.

700,00 €

ST17_034

Matka a dieťa Turca,
o. z.

Naša krajšia záhrada

Zámerom projektu bolo zakúpiť novú športovú výbavu a zrekonštruovať
priestor záhrady DDS.

ST17_035

Eduplex občianske
združenie

Mesto povolaní pre
deti – Tichý workshop
Bratislava 2017

V rámci interaktívno-vzdelávacích workshopov pre deti, sa zvýšilo
povedomie o nepočujúcich.

ST17_036

Inštitút pre verejné
otázky

Informatické vzdelávanie
Projekt priblížil problematiky výučby informatiky na školách, ktoré priamo
optikou absolventov zákovplyvňujú šance mladých ľudí, ktorí vstupujú na trh práce.
ladných a stredných škôl

ST17_037

Centrum pre výskum
etnicity a kultúry

Fokusové skupiny
o hodnotách na
Slovensku

Zámerom projektu bolo vykonať výskum, ktorého účelom mala byť
výskumná analýza hodnotového nastavenia a orientácií ľudí všetkých
vekových skupín.

ST17_038

VIA IURIS

Inštitucionálna podpora
organizácie

Zámerom projektu bola inštitucionálna podpora organizácie, ktorej hlavným
cieľom je posilňovať princípy právneho štátu. V roku 2017 sa organizácia
venovala najmä kampani za zrušenie Mečiarových amnestií.

ST17_039

Od emócií k poznaniu,
n. o. – EDUMA

Online živou knižnicou
ku kritickému mysleniu
mládeže a inkluzívnemu
prístupu v službách

Cieľom projektu bolo zlepšiť možnosti využívania inovácií vo vzdelávaní,
motivovať prostredníctvom workshopov.

35 000,00 €

ST17_040

Manageria

Teach for Slovakia

Projekt bol zameraný na nábor nových účastníkov programu, ktorý má za
cieľ zlepšiť kvalitu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodnených komunít.

20 000,00 €

ST17_041

Slovenské centrum
fundraisingu

Posilňovanie
fundraisingových
kapacít mimovládnych
neziskových organizácií

Zámerom projektu bolo zorganizovať 2 kľúčové vzdelávacie podujatia na
posilnenie fundraisingových kapacít a zlepšenie porozumenia fundraisingu
na Slovensku, ale aj v Čechách.

3 000,00 €

ST17_042

Materská škola
sv. Vincenta de Paul

Bezpečne pri športe
a hre

Zámerom projektu bolo zabezpečiť dopadové plochy na detskom ihrisku,
aby sa na ňom mohli odteraz deti hrať bez rizika vážneho úrazu.

2 500,00 €
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Nadácia Pontis

Projekt bol zameraný na šírenie a vzbudenie záujmu študentov stredných
škôl o štúdium v oblasti informačných komunikačných technológií.

100,00 €

83,70 €
450,00 €
87,23 €

90,00 €
10 080,00 €

7 000,00 €

18 272,00 €

5 000,00 €

Financie
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Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

OZ Vagus

Dobrá šanca
v Dobre&Dobré

Vďaka projektu sa vytvorila tréningová skupina ľudí bez domova, s cieľom
ľahšieho uplatenia v procese socializácie, prípravy na pracovnú pozíciu,
osobnostný rozvoj, ale aj pre zvýšenie povedomia u ľudí.

5 000,00 €

ST17_044

Nadácia Novohradská

Dokončenie
rekonštrukcie školského
ihriska Gymnázia Jura
Hronca/Spojenej školy
Novohradskej

V rámci projektu boli financie využité na vybudovanie športového areálu
školy, ktorý bude služiť na športové, ale aj kultúrne účely a podujatia.

7 000,00 €

ST17_045

Stopka n. o.

COrvus

Práca na na sprístupnení smartfónov pre nevidiacich a slabozrakých,
napríklad športová aplikácia, prístup do knižníc, rozpoznávanie hlasu a lebo
predmetov.

30 000,00 €

ST17_046

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Lietavská hradná
kaplnka

Za pomoci dobrovoľníkov a horolezcov sa podarilo v rámci projektu vyčistiť
múry paláca a kaplnky Lietavského hradu.

1 800,00 €

ST17_047

Združenie na záchranu
hradu Revište

Revište 2017

Zámerom projektu bolo zakonzervovať murivo interiéru horného hradu, ale
aj zorganizovať osvetové podujatia pre laickú verejnosť, mládež a deti.

1 500,00 €

ST17_048

Prievidzský Parostrojný
Spolok o. z.

Generálna oprava
vodných vaní parného
rušňa 464.001 Ušatá

V rámci projektu sa demontovali bočné vodné vane z parného rušňa a dala
sa vyrobiť novú vodná vaňa.

1 200,00 €

ST17_049

Združenie priateľov
Hričovského hradu

statické zabezpečenie
hradu Hričov 2017

Na základe finančnej pomoci bola vykonaná konzervácia a sprístupnenie
rožnej veže, ako aj stabilizácie dvoch okien zadného paláca, a teda
sprístupnenie pamiatky ako takej.

1 000,00 €

ST17_050

Združenie Rondel

Hrad Čabraď 2017 –
severný palác

Z grantu boli vykonané rekonštrukčné práce severného paláca hradu
Čabraď, čím sa podarilo ochrániť kultúrnu pamiatku a sprístupniť ju
verejnosti.

2 000,00 €

ST17_051

o. z. Dubova Colonorum

Záchrana kostolíka
v Sedliackej Dubovej

V rámci projektu bolo zorganizovaných niekoľko brigádnicko-dobrovoľníckych táborov, v rámci ktorých prebehli konzervačné práce na kostolíku
sv. Kozmu a Damiána.

1 800,00 €

ST17_052

Združenie na záchranu
hradu Šášov

Sanácia severného
traktu východného
paláca hradu Šášov

V rámci realizácie projektu sa nakúpil materiál a náradie potrebné pri
reštauračných prácach a brigádach.

1 000,00 €

ST17_053

CASTRUM GHYMES

Záchrana hospodárskej
budovy na hrade Gýmeš
2017

Zámerom projektu bola rekonštrukcia hospodárskej budovy horného hradu
v rámci dobrovoľníckych brigád za záchranu NKP hradu Gýmeš.

1 800,00 €

ST17_054

KLÁŠTORISKO,
občianske združenie

Lapis refugii –
Lapis de Amicitia

Zámerom projektu bolo zaistiť technické zabezpečenie a prekryť o hrozené
stavebné detaily v prietore pamiatky ako aj sprístupnenie náučného
chodníka.

1 620,00 €

ST17_055

Združenie na záchranu
stredovekého archi
tektonického dedičstva
nitrianskeho kraja –
LEUSTACH

Vyhliadka na hrade
Hrušov

V rámci projektu sa zrekonštruovalo podlažie lichobežníkovej bašty hradu
Hrušov a vytvorila sa historicky prvá vyhliadka na hrade.

1 000,00 €

ST17_056

Klub vojenskej histórie
Beskydy

Obnova vojnového
cintorína Sukov

V rámci projektu sa vykonali práce potrebné na obnovu oplotenia
vojnového cintorína z I. svetovej vojny.

1 900,00 €
1 000,00 €

ST17_043

ST17_057

Obec Cerová

Aktivity na záchranu
hradu Korlátko 2017

Zámerom projektu bolo zorganizovať niekoľko workshopov, v rámci ktorých
mohla prebehnúť rekonštrukcia časti hradu Korlátko, ako aj vyčistenie
a vyupratovanie jeho okolie.

ST17_058

Pro futuro hradu Čičva

Hrad Čičva – Záchrana
britovej veže

V rámci projektu sa vykonali rekonštrukčné práce na hrade Čičva.

2 000,00 €

ST17_059

Občianske združenie
Hrad Uhrovec

Titán

V rámci dobrovoľníckych brigád sa vyčistilo okolie hradu Uhrovec a vymurovala sa časť objektu a predišlo sa výraznejšiemu poškodeniu pamiatky.

1 000,00 €
1 200,00 €

ST17_060

RENOVA

Záchrana hradu Dobrá
Voda 2017

Zámerom projektu bola realizácia niekoľkých dobrovoľníckych workshopov,
ktorých úlohou boli rekonštrukčné práce na hrade Dobrá Voda, a zároveň
slúžili ako zmysluplné využitie voľného času pre mládež.

ST17_061

Čierny hrad

Zachráňme Čierny hrad
2017

Zámerom projektu bolo zorganizovať niekoľko workshopov a dobrovoľnícky
tábor, ktorých výsledkom bola konzervácia steny interiéru hradnej veže.

1 200,00 €

ST17_062

Obnova Slovenskej
Zeme

Záchranné práce na
zrúcanine gotického
kostola sv. Heleny –
konzervácia gotických
kamenných článkov

V rámci projektu bola zabezpečená reštaurátorská práca a konzervácia
historických omietok pamiatky pod dohľadom reštaurátora, ale aj pomoci
dobrovoľníkov.

1 000,00 €

ST17_063

Obec Maňa

Obnova maňanského
kríža – 2. etapa

V rámci projektu prebehla odborná reštaurácia podstavca kríža v obci Maňa,
vybudoval sa nový betónový základ a pôvodný kríž bol umiestnený do
interiéru, aby sa zabránilo poškodzovaniu.

1 000,00 €
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ST17_064

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Ladice

Schodisko na románsku
emporu do NKP – kostol
sv. Juraja v Kostoľanoch
pod Tíbečom

Popis

Výška grantu

Zámerom projektu bolo vytvorenia a montáž schodiska, dlážky a parapetov
a sprístupniť tak kostolík sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom verejnosti.

2 000,00 €

ST17_065

Spoločnosť pre
pamiatky

Hrad Likava: Konzervácia Zámerom projektu bolo poukázanie na stav hradu Likava a jeho význam pre
fragmentov ohrozených občanov a odbornú verejnosť, prostredníctvom poskytnutých prostriedkov
omietok
bolo zabezpečené reštaurovanie omietok.

1 000,00 €

ST17_066

HUBERT Ľuborča,
občianske združenie

Po stopách lesnej
železnice

Prínos projektu spočíva v úprave okolia Ľuborčianskej doliny a zároveň
v ybudovania prístrešoku nad miestnym vyvierajúcim prameňom.

VAŠKO

V rámci projektu vyšla publikácia vo forme informačnej brožúrky, ktorá
bola slávnostne predstavená za prítomnosti verejnosti, návštevníkov hradu
Liptov.

1 000,00 €

800,00 €

ST17_067

Castrum Liptov

ST17_068

Združenie kresťanských Projekt Katarínka –
spoločenstiev mládeže záchrana kláštora

Vykonali sa konzervačné práce na pamiatke, archeologický výskum a iné
pomocné práce za pomoci dobrovoľníkov v rámci organizovaných táborov.

2 000,00 €

ST17_069

Gotická cesta

Sedem strážcov

Projekt bol zameraný na sprístupnenie a spropagovanie kultúrnej pamiatky,
kostolíka v Henckovciach a prebudiť záujem o jeho ochranu u obyvateľov
žijúcich v tejto oblasti.

1 800,00 €

ST17_070

TEDxBratislava o. z.

TEDxBratislava 2017

Zámerom projektu bolo zorganizovať ďalší, už teda 8. ročník multižánrovej
konferencie, ktorá má rovnakú formu a podobu ako svetová konferencia TED.

5 000,00 €

ST17_071

Imobilio občianske
združenie

Výťah v Imobiliu –
Z grantu bol vybudovaný trakčný výťah v objekte Imobilia potrebný
komunitnom a vzdeláva- pre vertikálnu prepravu postihnutých študentov a osôb so zhoršenou
com centre v Bratislave pohyblivosťou v budove.

ST17_072

OZ NepocujuceDieta.sk

Rodičovská online
poradňa

Cieľom projektu bolo zrealizovať desať podujatí, kde sa účastníci mohli
naučiť hovoriť rukami a spoznať svet nepočujúcich.

3 000,00 €

ST17_073

Fond UŠKO pri ZŠ s MŠ
pre deti a žiakov so SP,
internátna

Detský areál Drotárik

Cieľom projektu bolo zrevitalizovať exteriér ZŠ a MŠ prostredníctvom
vybudovania záhradky a vylepšenia existujúceho ihriska pre deti.

2 954,21 €

ST17_074

ZŠI pre SP, int.
Viliama Gaňu

Terapia hrou,
filiálna terapia

Cieľom projektu bolo vytvorenie špeciálnej terapeutickej miestnosti, kde
prebiehali individuálne terapie pre deti so sluchovým postihnutím.

3 000,00 €

ST17_075

Spolok nepočujúcich
pedagógov

Aktivity prospešné
najmä pre nepočujúcich

Cieľom projektu bolo zrealizovanie prospešných aktivít pre nepočujúcich –
zorganizoval sa medzinárodný deň nepočujúcich, uskutočnila sa prednáška.

3 000,00 €
3 000,00 €

4 500,00 €

ST17_076

Deaflympijský výbor
Slovenska (DVS)

Bezpečnosť a záchrana
na horách

Cieľom projektu bolo vzdelávanie a šírenie vedomostí o pohybe v horských
podmienkach, ako sa pripraviť na krízové momenty, ich riešenia a spôsob
komunikácie so záchrannými zložkami.

ST17_077

Linka detskej 
istoty, n. o.

Aktívne počúvanie detí
a mladých ľudí.

 aloletým
Projekt napomohol k zabezpečeniu kontaktu a odbornej pomoci m
deťom, ktorým bola poskytnutá pomoc s problematikou šikanovania,
násilia, sexuality a rôznych závislostí.

5 000,00 €

ST17_078

Porta Artium

Musica Medica –
hudba sa nás dotýka

V rámci projektu bolo zrealizovaných 9 koncertov a workshopov pre žiakov
so sluchovým postihnutím a sprostredkovať žiakom so sluchovým postihnutím zážitok z hudby formou jedinečného hudobného prístupu.

6 600,00 €

ST17_079

SLOVAK FASHION
COUNCIL

Letná Akadémia Módy
2017

V rámci projektu bol zorganizovaný 5 dňový tábor.

7 000,00 €

ST17_080

Od emócií k poznaniu,
n. o. – EDUMA

Online živou knižnicou
ku kritickému mysleniu
mládeže a inkluzívnemu
prístupu v službách

Cieľom projektu bol redizajn portálu Online živá knižnica a webstránky
Eduma.

9 000,00 €

ST17_081

IPčko

Krízová online pomoc
pre mladých

Zámerom projektu bolo finančne zabezpečiť prevádzkové náklady
internetovej poradne Ipčko.

5 000,00 €

ST17_082

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

čierna labuť

Cieľom projektu bola publikácia desiatich príspevkov o vzdelávaní, ktoré
ponúkli priestor na zamyslenie.

5 000,00 €

ST17_083

EFFETA – Stredisko
sv. Františka Saleského

Môžeme, aj keď
nepočujeme

Zrealizovaný projekt mal prínos najmä pre komunitu nepočujúcich,
konkrétne pre deti materskej a základnej školy, ktorým podla poskytnutá
odborná pomoc.

10 000,00 €

ST17_084

Manageria

Teach for Slovakia

Cieľom projektu bolo systematicky zlepšovať kvalitu vzdelávania, najmä
pre deti, ktoré dosahujú najslabšie výsledky, sústredením pozornosti lídrov
krajiny na tento problém.

20 000,00 €

ST17_085

OZ KDE BOLO, TAM
BOLO...

KDE BOLO, TAM BOLO...

Zámerom projektu bola inklúzia hendikepovaných a zdravých detí
prostredníctvom festivalu, kde si mohli deti, ale aj dospelí, vyskúšať rôzne
workshopy.

10 000,00 €

ST17_086

OZ Tatra Flowers

Festival Tatra Flowers

Zámerom projektu bolo zorganizovať kultúrne podujatie – festival
Tatra Flowers, ktorý kladie dôraz na výber mimo meanstreamových,
nekomerčných umelcov a prináša rôzne spôsoby kultúrneho vyžitia.

45 000,00 €
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Financie
Č. zmluvy
ST17_087

Prijímateľ / organizácia
Občianske združenie
Bagar

Projekt

Popis

Výška grantu

Slovensko bez bariér
2017

V rámci projektu prebehli vo všetkých krajoch, s dobrým zastúpením samospráv a organizácií znevýhodnených skupín občanov, inkluzívne programy.
V rámci podpory bola vykonaná prvá fáza projektu, ktorá pozostávala z prípravnej a výskumnej fázy, s cieľom je identifikovať potreby škôl
a zlepšiť kvalitu vzdelávania.

1 500,00 €

ST17_088

Nové školstvo

Školy pre všetkých

20 000,00 €

ST17_089

Človek v ohrození

18. Medzinárodný
V rámci tohto projektu sa uskutočnil 18. ročník filmového festivalu
festival dokumentárnych
Jeden svet.
filmov Jeden svet

ST17_090

Centrum nepočujúcich
ANEPS Poprad

MDN2017

V rámci projektu bola zorganizovaná sprievodná akcia v rámci
Medzinárodného dňa nepočujúcich v Poprade.

ST17_091

Univerzita Komenského
V Bratislave –
Pedagogická fakulta

Posunkuj so mnou

Cieľom projektu bolo vytvorenie publikácie Posunkuj so mnou, ktorá je pre
odborníkov aj užívateľov posunkového jazyka so zameraním na základnú
posunkovú zásobu detí.

ST17_092

KORÁLKY – občianske
združenie na pomoc
deťom so špeciálnymi
potrebami

Porucha sluchu nás
nelimituje

Zámerom projektu bolo v rámci udalosti Medzinárodného dňa Nepočujúcich
priblížiť príbehy mladých ľudí s poruchou sluchu.

546,00 €

ST17_093

Infosluch

Audiometer v ranej
intervencii

V rámci podpory bol zakúpený audiometer, ktorý je dôležitým prístrojom pri
správnom vyšetrení sluchu, rovnako bola rodinám zabezpečená kvalitnejšia
špeciálno-pedagogická starostlivosť.

500,00 €

ST17_094

Združenie Maxa
Reinhardta

Sklenený zverinec

Cieľom projektu bolo priblížiť klasickú americkú drámu pre mladú generáciu
a verejnosť pretože nesie stále aktuálne posolstvo o sociálnych pomeroch
15 000,00 €
a ťažkých podmienkach v rodinách.

ST17_095

OZ NepocujuceDieta.sk

Priama podpora OZ
Nepočujúce Dieťa

Cieľom projektu bola realizácia celoslovenského stretnutia pre 40 rodín
s deťmi, ktoré majú poruchu sluchu.

6 000,00 €
20 000,00 €

5 000,00 €
500,00 €
2 627,06 €

ST17_096

Od emócií
k poznaniu, n. o.

Kampaň Vnímavá
spoločnosť

Cieľom projektu bolo vytvorenie kampane a dvoch programov, ktoré
podporujú budovanie vnímavej komunity, ktorej cieľom je šíriť hodnoty
vnímavej komunity.

ST17_097

Nové školstvo

Školy pre všetkých –
inšpirácie z Nemecka

V rámci projektu bola zrealizovaná prednáška nasledovaná workshopom,
ktoré sa venovali a inkluzívnemu vzdelávaniu.

4 500,00 €

ST17_098

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

Raná starostlivosť o deti
so sluchovou poruchou,
podpora aktivizácie
rodičov a odborníkov

Zámerom projektu bolo zoznámenie sa s agendou Mobilného pedagóga a príprava agendy na nasledujúci rok, aby sa aj naďalej mohli rozvíjať
aktivity pre komunitu nepočujúcich.

7 200,00 €

ST17_099

500 občianske združenie

GYPSY BAND
LOMNICKÉ ČHÁVE

Hlavnou náplňou projektu bola podpora rómskej hudobnej kapely vydať
debutové CD a zvýšiť ich šance na uplatnenie sa na hudobnej scéne.

900,00 €
5 022,00 €

ST17_100

Amity o. z.

Muzikoterapia
2017/2018

Zámerom projektu bolo posilnenie muzikoterapie a práce s nepočujúcimi
deťmi v rámci vyučovania. Išlo o aktivity, ktoré napomáhajú k adaptácií
s rovesníkmi a rovnako budujú vzťah k hudbe.

ST17_101

Sport Kids
Academy, o. z.

Detský šport

V rámci podpory bolo zorganizovaných niekoľko detských športových
podujatí, ktorých cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti a hravou formou
prilákať deti ale aj ich rodičov k športu.

5 000,00 €

ST17_102

Nezisková organizácia
Voices

Choices 2018

V rámci projektu bolo zorganizovaných niekoľko verejných podujatí,
s cieľom prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti, ale zároveň prispievať
k formovaniu postojov k sebe, iným a komunite a mnoho i.

18 000,00 €

STR16_01

Plavecký klub ORCA
Bratislava

ORCA CUP 2017

Plavecký klub ORCA Bratislava usporiadal aj v roku 2017 kvalitný plavecký
míting.

200,00 €

STR16_02

N. O. Kapos

Vianoce v Bratislave

Vďaka podpore sa podarilo zorganizovať vianočný koncert v Bratislave
"Vianoce v Bratislave".

800,00 €

STR16_04

Dom Seniorov Pezinok
n. o.

Modernizácia
interiérového vybavenia
pre seniorov

Vďaka grantu sa podarilo zakúpiť nové zariadenie do izieb klientom
zariadenia, čím sa poradilo zvýšiť kvalitu života seniorov.

STR17_01

PLAMIENOK n. o.

Vzdelávajme sa
Projekt prostredníctvom zahraničných lektorov pomohol vzdelať odborný
a zdokonaľujme tak
tím v Plamienku, vďaka čomu bude môcť poskytovať kvalitnejšie služby
starostlivosť v Plamienku
svojim klientom.
aj mimo neho

1 000,00 €

STR17_02

Nádej na život

Deti a blankytný Jadran

Zlepšenie zdravotného stavu a psychiky ťažko chorých detí, ktorý vyhrali
svoj zápas o život.

2 000,00 €

STR17_022

MUDr. Zlatica Pohlyova

Prevencia civilizačných
ochorení

 eranie inFinančné prostriedky boli použité na zakúpenie prístroja ABI, na m
dexu členok/rameno. Merania slúžia na včasné zachytenie rôznych ochorení.

1 000,00 €

STR17_024

DOWINA – Asociácia pre Študentský domov
podporu vzdelávania
Dowina

Vďaka projektu majú študenti v študentskom domove Dowina v Bratislave
zrekonštruované sanitárne priestory a tým pádom sa im zlepšila kvalita
bývania.

2 000,00 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

STR17_03

Združenie pre rozvoj
rodiny

STR17_04

Slovenský skauting, o. z. Programové publikácie

AKADÉMIA RODINY

Popis

Výška grantu

Vďaka projektu získali zapojení rodičia absolvovaním piatich dopoludňajších
blokov nové poznatky z výchovy, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť rolu
rodiča.

6 000,00 €

Slovenský skauting vďaka grantu pracoval na doplnení a aktualizovaní
skautských publikácií.

3 000,00 €

Počas projektu sa dňa 24.6.2017 uskutočnil mládežnícky futbalový turnaj
U14-U12 v mestskej časti Bratislava-Rusovce. Prostriedky z grantu boli
použité na nákup dresov s logom futbalového klubu.

1 000,00 €

STR17_05

Miestny futbalový klub
Rusovce

Mládežnícky turnaj
starších žiakov
a prípraviek U14-U12

STR17_06

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR

Spolupatričnosť rodín

Projekt podporil vzájomnú spolupatričnosť medzi rodinami deviatich
chlapcov so svalovou dystrofiou a umožnil im prežiť plnohodnotný čas
s blízkymi v prírode.

2 000,00 €

STR17_07

Viva Network
Slovensko

Podpora rodín

Vďaka grantu bude môcť organizácia Viva network Slovensko operatívnejšie
reagovať na potreby cieľovej skupiny, ktorá je na celom Slovensku.

3 000,00 €
2 000,00 €

STR17_08

PLAMIENOK n. o.

Podpora rodín v smútení

Projekt pomohol rodinám po strate blízkeho v procese smútenia a vyrovnávania sa so stratou. Finančné prostriedky boli použité na
zaplatenie ubytovania na víkendovom stretnutí rodín po strate blízkeho.

STR17_09

Gymnázium,
Bilíkova 24,
Bratislava

Bilingválne vzdelanie otvára študentom
možnosti štúdia

Gymnázium Bilíkova vďaka grantu nakúpilo pre žiakov bilingválnych
slovensko-anglických tried anglické knihy a učebnice.

2 000,00 €

STR17_10

F84, o. z.

Maják do sveta autizmu

Z poskytnutej finančnej podpory v organizácii F84 vytvorili unikátny
vzdelávací systém pre rodičov a rodinných príslušníkov detí s autizmom.

2 500,00 €
1 000,00 €

STR17_11

DOBRY ANJEL, n. o.

Dobry anjel

Projekt bol zameraný na priamu finančnú pomoc rodinám s deťmi, kde
otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu, alebo dieťa má iné zákerné
ochorenie.

STR17_12

Kultúrne a vzdelávacie
centrum ISTER

Nepoznáme nudu

KVC Ister zrealizoval letný tábor pre dievčatá, ktoré sa v centre pravidelne
stretávajú.

3 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €

STR17_13

Detská chirurgia
Slovenska

Prenatálna chirurgia

Vďaka grantu sa podarilo zorganizovať a zrealizovať študijný pobyt chirurgov
vo švajčiarskej nemocnici, na oddelení, ktoré má skúsenosti s operáciami
spina bifida, čiže rázštepu chrbtice.

STR17_14

RKC, Farnosť BA
Záhorská Bystrica

Príprava materiálu kurzu
Up2Me

Preložený materiál do slovenského jazyka inovatívne posilňuje medziľudskú
skúsenosť účastníkov, ako ja ich osobný náhľad na seba a svoju hodnotu.

STR17_15

PloDar

Príprava materiálov pre
bezdetných manželov
a programu psychoterapeutického víkendu pre
túto skupinu

Grant prispel na vytvorenie informačných, vzdelávacích a duchovných
materiálov pre bezdetné páry a a na prípravu programu víkendov pre
bezdetných manželov.

STR17_16

Asrow, o. z. –
zriaďovateľ Materskej
školy Pramienok

Leto s kolobežkou

Vďaka grantu boli zrealizované športové aktivity zamerané na dopravnú
výchovu. Súčasťou boli aj edukačné a výtvarné aktivity na spoznávanie
dopravných značiek, pravidiel cestnej premávky.

5 000,00 €

STR17_17

Podpora vzdelávania
žiakov v predmete
Cirkevná základná škola
Technická výchova –
Narnia
vybudovanie kuchynky
pre vyučovanie

Na škole bola vďaka projektu vynovená kuchynka pre rôzne teambuildigové
školské aktivity.

6 500,00 €

STR17_18

Riešenie problému
Vďaka podpore bolo možné skvalitniť výučbu jazykov (angličtiny, španielčiBilingválne gymnázium
s akustikou v jazykových ny, nemčiny) v 2 jazykových učebniach. Finančné prostriedky boli použité
C. S. Lewisa
učeniach
na zakúpenie moderného stropného riešenia.

STR17_20

Nadácia Cvernovka

Komunitná knižnica
v Kreatívnom Centre
Nadácie Cvernovka

Hlavným cieľom grantu bolo zakúpenie technického vybavenia knižnice,
ktoré bude slúžiť k jej fungovaniu na dennej báze, ako aj hostenia
kultúrneho programu v jej priestoroch.

1 000,00 €

STR17_21

Združenie rodičov
a priateľov školy pri
MŠ Šoltésovej 12,
Nové Zámky

Ekoučebňa v prírode

ZRPŠ pri MŠ Šoltésovej 12, Nové Zámky, vytvorením ekoučebne priblížilo
deti zo školy k prírode a záujmu o ňu.

500,00 €

U17_1

Rozhýb svoje mesto

Rozhýb svoju školu

Združenie vytvorilo v ôsmich základných školách jednodňový festival pohybu a zdravého životného štýlu. Lektori, odborníci, tréneri a pedagógovia
poukázali v školách na potrebu pohybu a zdravia v každodennom živote.

Contr/
Z/2015/71

Kasigau Wildlife Trust,
Keňa

Sote ICT: Rozvoj startupov
Podpora IT a podnikateľského vzdelávania mladých v Keni a podpora
v Keni cez cvičné firmy
start-ups – s partnerom KWT
na stredných školách

Contr/Z/
2013/25

Fond of Ideas – ISEFI

Bridging sectors of
Belarusian society
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Presadzovanie zodpovedného podnikania v Bielorusku/neuznané výdavky
partnera

681,62 €

6 500,00 €

12 060,90 €

72 612,13 €
-3 870,46 €

Financie
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt

Popis

Výška grantu

NGO AKTIV – Subgrant

Aktívna občianska
spoločnosť v severnom
Kosove

Podpora občianskej spoločnosti v severnom Kosove – v spolupráci
s partnermi – NGO AKTIV

10 385,95 €

Contr/Z/
2016/09

IDM Albania

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny
rozvoj

Projekt na podporu presadzovania rozvojovej agendy v Albánsku

15 633,00 €

Contr/Z/
2016/35

Sinergija – Omladinski
Klub – Kosovo

Aktívna občianska
spoločnosť v severnom
Kosove

Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti
socio-ekonomických politík štátu – Kosovo

1 722,12 €

Contr/Z/
2016/36
InTer

InTER Kosovo

Aktívna občianska
spoločnosť v severnom
Kosove

Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti
socio-ekonomických politík štátu – Kosovo

2 770,74 €

Contr/Z/
2016/37

Research Platform
Kosovo

Aktívna občianska
spoločnosť v severnom
Kosove

Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti
socio-ekonomických politík štátu – Kosovo

2 604,01 €

Contr/Z/
2016/38

Branislav Nesovic
Kosovo

Aktívna občianska
spoločnosť v severnom
Kosove

Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti
socio-ekonomických politík štátu – Kosovo

1 560,48 €

Contr/Z/
2016/39

Dr. Dorian Jano
Albánsko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny
rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

1 186,74 €

Contr/Z/
2016/50

European Movement
Albania

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny
rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

1 664,75 €

Contr/Z/
2016/61

Elda Zotaj Albánsko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny
rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

2 300,00 €

Contr/Z/
2016/87

Ledjon Shahini
Albánsko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny
rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

1 689,56 €

Contr/Z/
2017

Neziskové organizácie
v Rusku

Podpora občianskej
spoločnosti v Rusku

Malé granty na podporu rozvoja občianskej spoločnosti v Rusku

Contr/Z/
2017/01

KÖVET HUNGARY

Enhancing Sustainability
and Engagement of
Civil Society in EaP and
V4 Region through CSR
Agenda

Projekt podpory zodpovedného podnikania v krajinách V4 – grant pre
aktivity v Maďarsku

1 500,00 €

Contr/Z/
2017/02

IDM Albania

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny
rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

3 580,00 €

Contr/Z/
2017/22

Georgia´s Reforms
Associates Gruzínsko

Východné partnerstvo –
Partnership for
Accountability

Viacprofilový tréning pre mladých novinárov v Gruzínsku

2 729,70 €

Contr/Z/
2017/23

NGO Public TV Kharkiv
Ukrajina

Východné partnerstvo –
Partnership for
Accountability

Rozpočty pre monitorovanie a vyhodnocovanie spoločných regionálnych
komunít

2 840,00 €

Contr/Z/
2017/24

National Youth Council
Moldavsko

Východné partnerstvo –
Partnership for
Accountability

Preukázateľné a transparentné 2 %

2 840,00 €

Contr/Z/
2017/25

Valeriu Ciorba
Moldavsko

Východné partnerstvo –
Partnership for
Accountability

Analytická platforma verejne dostupných údajov pre stavebné povolenia
mesta Kišinev

2 840,00 €

Contr/Z/
2017/26

Monitoring-Analytic
Group CIFRA Ukrajina

Východné partnerstvo –
Partnership for
Accountability

Posilňovanie voličskej integrity na Ukrajine pomocou verejne dostupných
údajov

2 840,38 €

ZML
8600042

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Globálne rozvojové vzdePríprava akreditačného spisu
lávanie

Contr/Z/
2016/08

13 713,08 €

1 350,00 €

ZB_DZ17_01
/ DZ2017/
Ain Karim
463

Engage 2017 Zbierky
potrieb

Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo prepraviť takmer
700 kg šatstva a iných potrieb, pričom výnos zbierky poslúži ľudom so soc.
a zdravot. znevýhodnením.

7,48 €

ZBDZ17_02
Mesto Jelšava
/DZ2017/465

Engage 2017 Zbierky
potrieb

Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo prepraviť pre ľudí so
znevýhodnenm viac ako tonu šatstva, hračiek a iných potrieb.

120,00 €

Celkom spolu súčet grantov udelených v roku 2016 Nadáciou Pontis

2 530 598,33 €
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