Výročná správa
2016

Obsah

Nadácia
Pontis
strana 4

Zodpovedné
podnikanie

Firemná
filantropia

strana 18

strana 30

Individuálna
filantropia

Firemné
dobrovoľníctvo
a pro bono

strana 44

Rozvojová
spolupráca
v zahraničí
strana 66

strana 52

Finančná
správa
strana 76

Nadácia
Pontis

Tím Nadácie Pontis trávil v roku 2016 teambuilding v krásnom prostredí včelnice
Včelí kRaj v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou.

Nadácia Pontis
Sme jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú a individuálnu filantropiu,
firemné dobrovoľníctvo a presadzujeme zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracujeme na ich filantropických aktivitách, pri tvorbe filantropickej stratégie a spravujeme ich nadačné fondy. Firemné dobrovoľníctvo
a pro bono rozvíjame aj vďaka najväčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva v strednej Európe, Nášmu
Mestu a Pro Bono Maratónu. Sme administrátorom združenia zodpovedných firiem — Business Leaders Forum
a organizujeme ocenenie filantropických aktivít a zodpovedného podnikania, Via Bona Slovakia. Zameriavame sa na rozvíjanie darcovstva jednotlivcov cez DobraKrajina.sk a Srdce pre deti. Strategicky sa vo Fonde
pre transparentné Slovensko venujeme aj odstraňovaniu korupcie. K našim prioritám patrí aj vzdelávanie, kde
oceňujeme a rozširujeme najinovatívnejšie prístupy cez projekt Generácia 3.0. Presadzujeme zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.
Naše projekty realizujeme v Keni, Gruzínsku, Bielorusku, Moldavsku, Macedónsku, ale aj v severnom Kosove.

23 %

Takto sme použili podiel dane, ktorý
ste nám poukázali v roku 2015.
Prostriedky sa čerpali v období
dvoch rokov 2015 – 2016.

na financovanie našich projektov
ako Dobrá krajina, Naše Mesto,
Via Bona Slovakia...:

390 037,09 €
V roku 2016 sme
z asignácie dane získali

1 697 454,92 €

8%

na správu grantových kôl:

143 930,97 €

68 %

1%

1 151 040,72 €

12 446,14 €

na podporu projektov iných
slovenských neziskoviek:

na pokrytie našich administratívnych a prevádzkových nákladov:
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Lenka Surotchak

Gabika Zúbriková

Výkonná riaditeľka
Strategicky a exekutívne vedie našu Nadáciu
od roku 2002

Finančná riaditeľka
Finančne riadi našu Nadáciu.

Michal Kišša

Pavel Hrica

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

Programový riaditeľ pre firemnú filantropiu
Vedie pilier firemnej filantropie.

Anka Podlesná

Katarína Turčanová

Programová riaditeľka pre individuálnu
filantropiu
Vedie pilier individuálnej filantropie.
(Od februára do septembra 2016 na
materskej dovolenke)

Programová riaditeľka pre individuálnu
filantropiu
Vedie pilier individuálnej filantropie počas
materskej dovolenky A. Podlesnej od februára do septembra 2016.

Ivana Raslavská

Monika Smolová

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

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.

Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Správna rada

Lucie Schweizer

Michele Bologna

Partner v Ružička Csekes s.r.o.

Slovenské elektrárne
členstvo skončilo 5.12.2016

Šimon Šicko

Dušan Oravský

Pixel Federation

konzultant

Lukáš Bakoš

Silvia Miháliková

Maxman Consultants

Slovenská akadémia vied

Marcel Imrišek
ProRate

Dozorná rada

Vladimír Vaňo

Radoslav Derka

Ľuboš Vančo

Sberbank

konzultant

KPMG

Výročná správa 2016
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PR tím

Monika Smolová

Simona Gembická

Operačná riaditeľka
Vedie PR tím.

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

Monika Kožurková

Zuzana Schaleková

PR koordinátorka
Od februára do augusta 2016 zastrešovala PR
pre piliere firemnej filantropie a zodpovedného podnikania.

PR koordinátorka
Od marca do septembra zastrešovala PR pre
pilier individuálnej filantropie. Od septembra
zastrešuje PR pre piliere firemnej filantropie,
individuálnej filantropie aj zodpovedného
podnikania.

Radoslav Kmec
PR asistent
Je súčasťou PR tímu od novembra 2016. Pomáha s prípravami mediálnych monitoringov,
spravuje web Nadácie a spracúva rešerše,
databázy a ďalšie úlohy.
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Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Finančné oddelenie

Gabika Zúbriková

Slavomíra Hvizdošová

Finančná riaditeľka
Finančne riadi našu Nadáciu.

Finančná manažérka
Zodpovedá za finančné reporty projektov
financovaných Európskou komisiou.

Martina Petrová

Adriana Petrová

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

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

Dana Kotianová

Kristína Maur

Finančná asistentka
Má na starosti evidenciu, vystavovanie faktúr
a zodpovedá za úhrady. (Od júna 2016 na
materskej dovolenke)

Finančná asistentka
Má na starosti evidenciu, vystavovanie faktúr
a zodpovedá za úhrady. (Do októbra 2016)

Zuzana Pakanová

Lucia Ružičková

Finančná asistentka
Má na starosti evidenciu, vystavovanie faktúr
a zodpovedá za úhrady. (Od októbra 2016)

Finančná koordinátorka
Lucia má na starosti vedenie podvojného
účtovníctva, pomoc s prácami na ročnej
uzávierke účtovníctva a podobne.

Daniela Snyder
Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie chodu
kancelárie Nadácie.

Výročná správa 2016
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Tím zodpovedného podnikania
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Michal Kišša

Slavomíra Urbanová

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

Programová manažérka
Administruje činnosť združenia BLF, zodpovedá za organizáciu Via Bona Slovakia, CEE
CSR Summit a BLF newsletter. (Od novembra
2016 na materskej dovolenke).

Radka Jurčáková

Tatiana Čaplová

Programová koordinátorka
Administruje činnosť združenia BLF a podieľa
sa na organizácii podujatí o zodpovednom
podnikaní.

Programová koordinátorka
Spoluorganizuje CEE CSR Summit a zodpovedá za komunikáciu tímu zodpovedného
podnikania.

Tatiana Žilková

Monika Brošková

Programová manažérka
Pomáha na čiastočný úväzok s CEE CSR
Summitom a má na starosti Sustainable
SOLUTIONS HUB.

Programová manažérka
Vedie program Hlavy pomáhajú a v spolupráci
s Ashoka tvorí podpornú sieť pre sociálnych
inovátorov.

Martina Kolesárová

Marek Richter

Programová koordinátorka
Spolupodieľa sa na budovaní siete sociálnych
inovátorov. Od septembra má na starosti
rozvoj vzťahov s firmami a nastavovanie
fundraisingových procesov a stratégií.

Programový koordinátor
Spoluorganizuje Naše Mesto a jarnú
a jesennú zbierku šatstva spolu s pracovnou
skupinou Engage.

Barbora Pálešová

Karin Boboková

Programová manažérka
Vedie program Advokáti Pro Bono.

Programová asistentka
Venuje sa podpore šírenia povedomia o CSR
a pomáha pri organizácii pilierových projektov, externej komunikácii a tvorbe internej
dokumentácie.

Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Tím firemnej filantropie

Pavel Hrica

Ľubica Chnápková

Programový riaditeľ
Vedie pilier firemnej filantropie.

Programová koordinátorka
Koordinuje nadačné fondy dm drogerie
markt, AXA, Telekom a programy Nadácie
Allianz.

Ondrej Gallo

Juraj Récky

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

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

Norbert Maur

Radana Deščíková

Programový manažér
Koordinuje nadačné fondy Accenture,
ZSE, PwC, Lidl, Embraco, PSA Slovakia,
Generácia 3.0

Programová koordinátorka
Koordinuje nadačný fond Lidl, Johnson
Controls, Nadáciu Tesco a programy Nadácie
Kia Motors Slovakia. Realizuje prieskum
udržateľnosti neziskového sektora.

Veronika Gilanová

Dominika Horňáková

Programová koordinátorka
Koordinuje programy v nadačných fondoch
Lenovo, Accenture, PWC, Honeywell a Fondu
pre transparentné Slovensko.

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

Natália Petrová

Alžbeta Hamráková

Programová asistentka
Má na starosti komunikáciu s podporenými
organizáciami, kontrolu záverečných správ,
telefonický monitoring a rôzne ad hoc úlohy.

Programová asistentka
Komunikuje s podporenými organizáciami,
monitoruje plnenie projektov.

Linda Vladovičová
Programová asistentka
Má na starosti komunikáciu s podporenými
organizáciami, kontrolu záverečných správ,
telefonický monitoring a rôzne ad hoc úlohy.
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Tím individuálnej filantropie
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Anna Podlesná

Katarína Turčanová

Programová riaditeľka
Vedie pilier individuálnej filantropie. (Od
februára do septembra 2016 na materskej
dovolenke).

Programová riaditeľka
Viedla pilier individuálnej filantropie od
februára do septembra 2016 počas materskej
dovolenky A. Podlesnej, okrem toho vedie
program Srdce pre deti.

Judita Majerová

Alexandra Kopáčová

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

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

Veronika Kočišová

Marek Chalány

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

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

Zuzana Schaleková

Sandra Štasselová

Programová a PR koordinátorka
Od marca do septembra bola súčasťou tímu
Dobrej krajiny, kde mala na starosti komunikáciu s neziskovými organizáciami a prípravu
a koordináciu kampaní. Od septembra je
súčasťou PR tímu nadácie.

Programová koordinátorka
Pomáhala rozvíjať program Dobrá Krajina
a iniciatívu individuálneho darcovstva. (Od
marca 2016 na materskej dovolenke).

Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Tím rozvojovej spolupráce v zahraničí

Ivana Raslavská

Jakub Šimek

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

Programový manažér
Má na starosti projekt soteICT v Keni a projekt budovania zodpovedného podnikania
v Bielorusku.

Tatiana Žilková

Ivana Uličná

Programová manažérka
Venuje sa projektom na západnom Balkáne
a v krajinách Východného partnerstva, hlavne
v Kosove, Bielorusku a Gruzínsku.

Programová koordinátorka
Venuje sa projektu soteICT Keni a má na
starosti aj program rozvojového vzdelávania.

Veronika Konečná

Jana Desiatniková

Programová koordinátorka
Venuje sa projektom vo Východnom partnerstve a na západnom Balkáne.

Programová koordinátorka
Má na starosti organizáciu konferencie Rozvoj
a demokracia a NGO Leadership Workshop.

Výročná správa 2016
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Pontisáci na teambuildingu mali možnosť nahliadnuť na fascinujúci svet opeľovačov zblízka.

Naši dobrovoľníci
Katarína Cagalincová

Lukáš Bakoš

Michal Fiabáne

Marek Adamov

Peter Kolesar

Ondrej Gallo

Johana Paluchová

Daniela Vidová

Simona Gembicka

Anna Mravcová

Michal Kišša

Veronika Gilanová

Eva Svitačová

Monika Bandurová

Lucia Helmová

Tomáš Profant

Lucia Borovská

Dominika Horňáková

Martina Bolečeková

Monika Brošková

Jeremy Holt

Eva Kis Lengyelová

Boris Budínsky

Pavel Hrica

Alžbeta Hamráková

Táňa Čaplová

Zuzana Foltýnová Hulová

Nina Matejčíková

Jana Desiatniková

Marek Chalány

16

Nadácia Pontis

Tím Nadácie Pontis

Už tradične trávime náš teambuilding každý rok aj pracovne.

Dávid Chnápko

Barbora Pálešová

Alena Fulopova

Adam Jankola

Zuzana Schaleková

Jana Desiatniková

Veronika Konečná

Marek Ševčík

Katarína Ferancová

Michaela Kováčiková

Katarína Turčanová

Katarína Peterová

Filip Králik

Daniela Vajsabelova

Martina Vyskočová

Katarína Králiková

Laura Verlhac

Peter Škreko

Zuzana Kunertová

Vladimír Polák

Maroš Korinek

Ľubica Chnápková Lukáčová

Lenka Galetová

Zuzana Lapešová

Judita Majerová

Erika Baluchová

Ivana Uličná

Adela Meluchová

Barbora Kočišová

Jana Bernaťáková

Výročná správa 2016
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Zodpovedné
podnikanie
Téma zodpovedného podnikania je pre nás jednou z kľúčových. Naše aktivity v tejto oblasti sme propagovali na
mnohých odborných podujatiach, vďaka čomu sa nám podarilo
šíriť informácie o zodpovednom a férovom podnikaní, ako
aj o príkladoch lídrov v zodpovednom biznise, nielen medzi
podnikateľmi, ale aj širokou verejnosťou.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015.

Via Bona Slovakia za rok 2015
Via Bona Slovakia je jediné
ocenenie za zodpovedné
podnikanie a firemnú filantropiu
na Slovensku.
Nadácia Pontis šestnásty raz ocenila firmy, ktoré na Slovensku podnikajú s vyššími zámermi, než je len dosahovanie
zisku. Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015 dobrovoľne a nad
rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu
a zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie, bojujú
s korupciou alebo riešia spoločensky dôležité témy.
O ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2015 sa uchádzalo
75 nominácií, z ktorých do finále postúpilo 23. Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberala
nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej
správy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na
základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch
kolách. Ceny udelila v siedmich kategóriách: Zodpovedná
veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma,

20

Nadácia Pontis

Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ
dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity. Ôsmu ocenenú
firmu vybrala verejnosť hlasovaním na webovej stránke
www.sme.sk. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Refinery Gallery, ktorého
sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa
niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015
1. Kategória Zodpovedná veľká firma:
Heineken Slovensko, Hurbanovo/Bratislava
Výrobca piva z Hurbanova má cieľ stať sa do roku 2020
najzelenším pivovarom na Slovensku. Preto sa sústreďuje
na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie
lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov, podporu zodpovedného pitia piva, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a v neposlednom rade sa usiluje o rozvoj komunít,
v ktorých firma pôsobí. Heineken si uvedomuje, že alkohol,
ktorý pivo obsahuje, môže pri nezodpovednom pití spôsobiť
zdravotné, sociálne alebo ekonomické problémy. Preto sa
snaží šíriť informácie o konzumácii s rozumom. Okrem osve-

Zodpovedné podnikanie
tových kampaní neumiestňujú svoje reklamy v blízkosti škôl,
škôlok či zdravotníckych zariadení a v reklamách majú hercov
vyzerajúcich staršie ako 25 rokov.
Firmy vo finále: EKOLTECH, Heineken, Slovenská sporiteľňa
2. Kategória Zodpovedná malá/stredná firma:
TaylorWessing e/n/w/c advokáti, Bratislava
Advokátska kancelária TaylorWessing sa snaží o presadzovanie čistého a transparentného podnikateľského prostredia
a dobrú vymožiteľnosť práva. Mimovládnym organizáciám
a médiám poskytujú poradenstvo a participujú tiež na pro
bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie
na Slovensku. Zodpovedne sa stavajú aj k výberu svojich
spolupracovníkov. Firma nevyužíva povinnú 5-ročnú koncipientskú prax na zabezpečenie lacnej pracovnej sily. Ľudí
pokladajú za najdôležitejšie aktívum, ktorým kancelária
disponuje a každý partner investuje veľkú časť svojho času
do vzdelávania a spolupráce s mladšími kolegami.
Čestné uznanie: Nadácia Pontis v tejto kategórii udelila aj
čestné uznanie za návrat ľudí bez domova späť do bežného
života: Dobre&Dobré, Bratislava.
Firmy vo finále: Dobre&Dobré, Obnova, TaylorWessing

297

847

Od roku 1998 sa
prihlásilo na ocenenie až 297 firiem
s 847 nomináciami

3. Kategória Zelená firma:
GreenCoop družstvo, Zlatná na Ostrove a JRK Waste
Management, Bratislava
V tejto kategórii sa hodnotitelia rozhodli udeliť dve ocenenia. Jedno pre veľkú firmu s počtom zamestnancov nad 250
a jedno pre malú firmu s počtom zamestnancov menej ako
250.
Víťazom v kategórii veľká firma sa stal GreenCoop Družstvo zo
Zlatnej na Ostrove, ktoré ročne dodá na trh viac ako 10 miliónov kilogramov domácich paradajok. Snažia sa nielen o produkciu zdravých plodín, ale aj o šetrné pestovanie. Už desiaty
rok budujú skleníky vybavené najmodernejšími dostupnými
technológiami. Zároveň sa snažia obnoviť staré prevádzky
skleníkov a sfunkčniť opustené geotermálne vrty, z ktorých
mnohokrát nekontrolovateľne vyteká horúca voda do prírody.
Zelenou firmou sa stala aj spoločnosť JRK Waste Management, ktorej cieľom je znižovanie množstva zmesového
komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Od roku 2010
firma pracuje so samosprávami a jednotlivcami na podpore
domáceho kompostovania. V roku 2015 spoločnosť znížila
množstvo skleníkových plynov o viac ako 4 000 ton a predišla skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky
rozložiteľného odpadu.
Firmy vo finále: GreenCoop družstvo, JRK Waste Management, Heineken Slovensko

108

37

Udelili sme
celkovo 108
ocenení a 37
čestných uznaní

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015 podľa krajov
Bratislavský: (4)
TaylorWessing,
JRK Waste Management,
Hewlett-Packard Slovakia,
Dobre&Dobré

Košický: (1)
Východoslovenská
energetika Holding

Nitriansky: (3)
HSH, GreenCoop družstvo,
Heineken Slovensko

Banskobystrický: (2)
PayLess Consulting,
Obnova

Výročná správa 2016
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Moderátorka galavečera, Vera Wursterová s advokátmi Radovanom Palom a Andrejom Leontievom, zo spoločnosti TaylorWessing.

4. Kategória Skvelý zamestnávateľ:
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Veľké Zálužie
Bitúnok HSH stavia svojim zamestnancom byty a domy. Pre
spoločnosť je vzťah zamestnávateľ – zamestnanec veľmi
dôležitý a preto ponúka svojim zamestnancom rôzne výhody,
ako napríklad raňajky zadarmo alebo možnosť ubytovať sa
v domovej zástavbe neďaleko pracoviska. Firma sa snaží
zamestnancom pomôcť aj bezúročnými pôžičkami.
Firmy vo finále: ANER HAUS, HSH, Krajšie bývanie
5. Kategória Férový hráč na trhu:
PayLess Consulting, Banská Bystrica
Cieľom firmy PayLess Consulting nie je vytvárať bariéru
medzi operátorom a klientom, ale efektívnym spôsobom
pomôcť klientom znížiť náklady za telekomunikačné služby.
Efektívnosť a férový prístup sa odráža aj v bezplatnom
poskytovaní týchto služieb pre občianske združenia. Zaujímavosťou je aj to, že 50 % z ušetrených nákladov klienta
predstavuje odmenu pre firmu, ale v prípade, ak klient nič
neušetril, firma si nenárokuje na žiadnu odmenu.
Čestné uznanie: Nadácia Pontis v tejto kategórii udelila aj
čestné uznanie za výnimočný a férový prístup k podnikaniu,
zamestnancom a komunite ľudí s hendikepom: ARES výťahy
a plošiny, Bratislava.
Firmy vo finále: Ares, IKEA, PayLess Consulting
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6. Kategória Dobrý partner komunity za rok 2015:
Obnova, Banská Štiavnica a Východoslovenská
energetika Holding, Košice
V tejto kategórii sa hodnotitelia rozhodli udeliť dve ocenenia. Jedno pre veľkú firmu s počtom zamestnancov nad
250 a jednu pre malú firmu s počtom zamestnancov menej
ako 250.
Prvou ocenenou, je malá stavebná firma z Banskej Štiavnice,
Obnova, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Realizovala napríklad práce na Oravskom
hrade či na zrúcanine Likavského hradu. Svojím heslom
„Pamätáme na pamiatky“ sa Obnova snaží poukazovať na
krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre
zakonzervovanou pamiatkou.
Ocenenou veľkou firmou v kategórii Dobrý partner komunity
sa stala aj spoločnosť Východoslovenská energetika Holding
z Košíc. Zamestnanci pomáhajú s návratom klientok krízových centier späť do normálneho života formou mentoringu
a pravidelným kontaktom s klientkami. Zároveň sa aktívne
zúčastňujú aj rekonštrukčných či upratovacích prác v jednotlivých centrách. Zamestnanci firmy tiež organizovali zbierky,
spoločné pečenie a predaj vianočných perníkov a ďalšie
podobné aktivity.
Firmy vo finále: Obnova, Východoslovenská energetika
Holding, KPMG

Zodpovedné podnikanie

Členovia
hodnotiacich
komisií
Via Bona
Slovakia 2015

Zelená firma
Ivana Maleš, Martin Kováč,
Andrej Kovarik, Monika Bandúrová,
Kvetoslava Matlovičová,
Josef Ošlejšek, Jozef Pivka

Skvelý zamestnávateľ
Iveta Pačutová, Ivana Molnárová,
Katarína Matulníková, Tomáš Hasala,
Roman Kurnický, Miriama Letovanec,
Lucia Kureková Mýtna, Martin Bajaník

Dobrý partner komunity
Zora Bútorová, Miriam Kejzlarová,
Oliver Kleinert, Igor Guttler,
Petra Lipnická, Juraj Kováč,
Andrea Ungvölgyi

Férový hráč na trhu
Martin Mazag, Petronela Ševčíková,
Allan Bussard, Gabriela Dubcová,
Gabriela Vlková

Zodpovedná malá/stredná firma
Martin Štrba, Daniel Mušec, Ján Pallo,
Ján Lunter, František Kvarda, Pavol
Trnovec, Michele Bologna, Lukáš Bakoš

Podporovateľ dobrovoľníctva
Katka Šujanová, Vladimír Kordoš,
Juraj Bobula, Marek Adamov,
Monika Juríková, Daniela Danihelová

Zodpovedná veľká firma
Zuzana Čaputová, Andrea FerancováBartoňová, Tatiana Švrčková,
Jozef Kokoška

7. Kategória Podporovateľ dobrovoľníctva za rok 2015:
Hewlett-Packard Slovakia, Bratislava
V kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva sa víťazom stala
Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci
spoločnosti sa dlhodobo venujú komunite starších ľudí. Cieľom je spríjemniť život osamelým klientom z domova sociálnych služieb, zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať
ich. Prínos majú obe strany – seniori, ktorí sa na jednotlivé
aktivity s dobrovoľníkmi tešia a zároveň aj dobrovoľníci, ktorí
si odnášajú nové skúsenosti, zážitky a pocity.

prišli o strechu nad hlavou. Zamestnaným ľuďom bez domova
dáva práca kaviarni pocit sebaúcty, realizácie, naštartovanie
sa do bežného života a verejnosti zase pozitívny zážitok
s ľuďmi bez domova. Všetci zamestnanci prechádzajú pravidelne vzdelávaním v oblasti gastronómie, komunikácie
so zákazníkmi, teambuldingmi a zlepšujú si svoje pracovné
zručnosti. Prepojenie ľudí bez domova a bežných zamestnancov je dôležitým faktorom v procese integrácie, zvýšenia
miery uplatniteľnosti na trhu práce a zmiernenia miery predsudkov voči ľuďom bez domova.

Firmy vo finále: Hewlett-Packard Slovakia, SAShE: Dobrý
obchod, PS Digital
8. Cena verejnosti:
Dobre&Dobré, Bratislava
O víťazovi Ceny verejnosti Via Bona Slovakia 2015 rozhodli
aj čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita hlasovali
od 17. februára do 13. marca na stránke www.ekonomika.
sme.sk.
Dobre&Dobré je od svojho otvorenia v novembri 2014 jedinou prosociálnou kaviarňou v Európe. Zamestnáva ľudí bez
domova na ceste do bežného života a nájdete ju v budove
Starej Tržnice na Nám. SNP v Bratislave. Po terénnej sociálnej
práci STREETWORK, Dennom nízkoprahovom a Integračnom
centre DOMEC je tretím projektom občianskeho združenia
Vagus a dopĺňa tak portfólio odbornej pomoci ľuďom, ktorí

Peter Škodný z Accenture Slovensko odovzdal hlavnú cenu
Odinovi Goedhartovi, CEO Heineken Slovensko.
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Partneri Via Bona Slovakia 2015

Ďakujeme partnerom, bez ktorých by nebolo možné realizovať proces výberu a následného ocenenia víťazov tak
dôkladne a s patričným uznaním.

Organizátor

Generálny partner

Pro bono konzultácie

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri
Hlavní partneri

Partneri
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Na 16. ročníku Via Bona Slovakia
spolupracujú:

Zodpovedné podnikanie

Mediálne raňajky so združením Business Leaders Forum 3. februára 2016.

Business Leaders Forum
Misiou Business Leaders
Forum je kultivovať spoločnosť
vytváraním a zavádzaním
štandardov zodpovedného
podnikania na Slovensku.
Nový prezident BLF
Novým prezidentom združenia zodpovedných firiem sa od
januára 2016 stal Peter Škodný, Country Managing Director
slovenskej pobočky Accenture. Túto dvojročnú funkciu
prevzal od Magdalény Dobišovej, generálnej riaditeľky
spoločnosti Skanska SK, ktorá združenie viedla v rokoch
2014 a 2015. Peter Škodný pôsobí v slovenskej pobočke
spoločnosti Accenture už od jej samotného počiatku. Za 16
rokov sa mu podarilo z malej pobočky vybudovať stabilnú
a prosperujúcu firmu, ktorá dnes zamestnáva viac ako 1 600
zamestnancov. Peter Škodný je tiež regionálnym riaditeľom
zodpovedným za pobočky spoločnosti Accenture v Českej

republike, Maďarsku a Rumunsku. Nový prezident BLF je
známy svojimi nekompromisnými postojmi v oblasti podnikateľskej etiky. S týmto faktom súvisia aj hlavné priority,
ktoré si Peter Škodný zvolil pre svoje výkonné prezidentské obdobie rokov 2016 a 2017. Sú nimi etika podnikania
a transparentnosť, právo zákona a diverzita.

BLF sa zaviazalo presadzovať
„Desatoro pre právny štát“
BLF sa pridalo k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative), ktorá je od roku 2014 kľúčovou iniciatívou niekoľkých
zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr. Predstavitelia asociácií, združení, obchodných a priemyselných
komôr sa spojili, aby vytvorili odbornú koalíciu zameranú
na zabezpečenie adekvátneho fungovania Slovenska ako
právneho štátu.
BLF sa v spolupráci s ostatnými zástupcami koalície bude
snažiť o zlepšenie troch hlavných oblastí. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu, korupcia
ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“,
transparentná a efektívna justícia predstavujú kľúčové fakVýročná správa 2016
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tory iniciatívy. Cieľom koalície je vytvoriť pevný legislatívny
základ pre domácich aj zahraničných investorov a apelovať
na NR SR, aby tieto záväzky boli súčasťou programových
plánov politických strán a vlády samotnej. Cieľom Iniciatívy
je posilniť vládu zákona na Slovensku, zabezpečiť transparentné a konkurenčné podnikateľské prostredie a pozitívne
ovplyvniť obraz našej krajiny v zahraničí. Korupcia, justícia
a legislatívny proces a ich nestabilita bránia rozvoju hospodárskeho potenciálu Slovenska a vytváraniu kvalitných
podnikateľských príležitostí.

BLF sa rozrástlo na 38 členov
Združenie sa v roku 2016 rozšírilo o 8 nových členov – spoločnosti Adient Slovakia, Colliers International, CRH (Slovensko),
dm drogerie markt, Deloitte Audit, Kia Motors Slovakia, TNT
express worldwide a Danone Nutricia. Spolu už 38 členských
firiem aktívne hľadá cesty, ako zlepšiť svoje zodpovedné
podnikanie v rôznych oblastiach a podporiť tak dlhodobú
udržateľnosť. Odborné diskusie so zástupcami členských
firiem BLF a expertné podujatia v roku 2016 boli zamerané
na rôzne témy, ako napríklad: Zodpovedná komunikácia,
Zelené budovy a zdravie zamestnancov, Obehová ekonomika
(Cradle to Cradle), Reporting o zodpovednom podnikaní.
Členovia BLF sa pravidelne stretávali na štvrťročných stretnutiach. V marci zasadnutie hostila spoločnosť Heineken Slovensko. Júnové výjazdové stretnutie sa konalo v spoločnosti
WHIRLPOOL SLOVAKIA a v septembri sa štvrťročné stretnutie
členských firiem konalo v priestoroch spoločnosti Allianz –
Slovenská poisťovňa. Hlavnou témou zasadnutia bola okrem
pripravovaných aktivít členov diskusia ohľadom zapojenia
BLF do siete UN Global Compact a vytvorenie Charty diverzity
na Slovensku. Na stretnutí boli predstavené aj zmeny v rámci
skupiny Engage, kde sa od roku 2017 aktivity Engage a BLF
spoja pod jednu hlavičku, čo umožní priniesť väčšiu efektivitu aktivít a stretnutí. Decembrové záverečné stretnutie sa
konalo v priestoroch kaviarne Dobre&Dobré a jeho hlavnou
témou bolo zhodnotenie roka 2016 a pripravované aktivity
na rok 2017.

Vzdelávame vysokoškolákov
Združenie BLF tento rok nadviazalo spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a pripravilo pre jej študentov
atraktívny kurz pod názvom „Corporate Responsibility in
Practice“. Tento akreditovaný predmet je výnimočný najmä
tým, že sa zameriava na prax a študenti tak mali na univerzitnej pôde počas 26 týždňov možnosť nahliadnuť priamo
do “kuchyne” zodpovedného podnikania. Každý týždeň totiž
mohli diskutovať s autentickými podnikovými expertmi na
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aktuálne témy zodpovedného podnikania (napr. Obehová
ekonomika, Diverzita na pracovisku, Firemné dobrovoľníctvo,
Etika na pracovisku). Hlavní prednášajúci boli práve zástupcovia členských firiem BLF. Kurz bol po veľkom úspechu
v letnom semestri opätovne otvorený aj v zimnom semestri.
Predmet v roku 2016 absolvovalo takmer 100 študentov,
z čoho približne polovica boli študenti zahraniční (Mexiko,
Nemecko, Rumunsko, Dánsko, Fínsko, Rusko a i.).

Diskusie s novinármi
V januári sme zorganizovali neformálne raňajky s predstaviteľmi slovenských médií, ktorým sme bližšie predstavili
podstatu a fungovanie združenia BLF a aktivity členských
firiem. Okrem toho sme diskutovali o význame vymožiteľnosti práva, transparentnosti a etiky v podnikaní, na ktoré
upozornil priamo prezident BLF, Peter Škodný z Accenture.

BLF Newsletter
V roku 2016 vyšlo 5 čísiel dvojmesačníka BLF Newsletter
v náklade v priemere 691 ks/mesiac (print) a 911 ks/mesiac
(e-verzia). Každé číslo newslettra bolo vždy venované jednej
nosnej inšpiratívnej téme, pričom bolo zakaždým obohatené
o zaujímavý rozhovor s expertom z praxe.
• Február 2016 – Nový prezident BLF Peter Škodný
• Apríl 2016 – CEE CSR Summit 2016
• Jún 2016 – Trhovisko Sustainable SOLUTIONS HUB
• August 2016 – Zelené budovy a zdravie zamestnancov
• Október 2016 – Green Business Breakfast/CSR reporting

Vydali sme odporúčania na tieto témy
• Obehová ekonomika
• Komunikácia zodpovedného podnikania
• Správa o zodpovednom podnikaní

Hi4CSR
Od októbra 2016 zastupujeme Slovenskú republiku v medzinárodnom projekte pod názvom Hi4CSR – Harmonization and
Implementation of EU CSR directives. Projekt, fungujúci pod
záštitou Erasmus+, sa zaoberá preverovaním efektívnosti
smerníc EÚ v oblasti zodpovedného podnikania (CSR). Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a výmena skúseností
a osvedčených postupov medzi partnermi projektu pri
harmonizácii a zavádzaní smerníc EÚ v oblasti (CSR). Úlohou
Nadácie Pontis je zoznámiť projektových partnerov s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tá na Slovensku
zavádza povinnosť pre firmy zverejňovať informácie o CSR
aktivitách a o politike diverzity vo výročnej správe. Zástup-

Zodpovedné podnikanie
covia nadácie tiež predstavia najlepšie príklady slovenských
firiem v oblasti CSR.

So združením BLF sme sa zúčastnili
expertných podujatí:
• Ako podnikať férovo a zodpovedne, 16. február 2016 –
Prednáška o podnikaní s odborníkmi Jánom Lunterom
(Alfabio/Lunter) a Michalom Kiššom (BLF) na pôde
Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
• Ekodeň 2016, 24. jún 2016 – Tatiana Čaplová, Radka
Jurčáková a Slavomíra Urbanová v rámci košického
projektu EKODEŇ pod záštitou Resonance odprezentovali
návštevníkov podujatia rady a tipy v oblasti zodpovednej
spotreby.
• Letná škola CSR v Gruzínsku, 1.-3. júl 2016 – Michal Kišša
a Slavomíra Urbanová predstavili účastníkom letnej
školy základné koncepty zodpovedného podnikania
a predpoklady, ktoré sú potrebné k vytvoreniu správy
o spoločenskej zodpovednosti podľa metodiky GRI.
• Školenie pre kubánsku občiansku spoločnosť, 3. august
2016 – Tatiana Čaplová a Karin Boboková predstavili
členom kubánskej občianskej spoločnosti fungovanie
Nadácie Pontis a BLF a zoznámili ich so základmi
zodpovedného podnikania a jeho stavom na Slovensku.
• Oikos Conference, 30. september 2016 – Prezentácia
Michala Kiššu o aktivitách slovenských firiem v oblasti
zodpovedného podnikania, aktivitách platformy BLF
a Nadácie Pontis.
• Corporate Volunteering Award, 5. December 2016,
Belehrad, Srbsko – Michal Kišša – zdieľanie skúseností
s firemným dobrovoľníctvom (manuálnym aj expertným),
skúsenosti s Naším Mestom a best practices slovenských
firiem.

Členské firmy v roku 2016:
Accenture, a.s.
Adient Slovakia, s.r.o.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Bayer, spol. s r.o.
Citibank Europe plc
Colliers International
CRH (Slovensko), a.s.
Danone Nutricia – Nutricia, s.r.o.
Deloitte
dm drogerie markt, s.r.o.
Embraco Slovakia, s.r.o.
ESET, spol. s r.o.
GSK Slovakia, s.r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.
Johnson Controls Bratislava, s.r.o.
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
Novartis Slovakia, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
Pfizer Luxembourg SARL, a.s.
Philip Morris Slovakia, s.r.o.
Pivovary Topvar, a.s.
Skanska SK, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
T-Systems Slovakia, s.r.o.
Tatra banka, a.s.
Tchibo Praha, spol. s r.o.
Tesco Stores SR, a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Volkswagen Slovakia, a.s.
VÚB, a.s.
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.

BLF sa 24. júna 2016 zúčastnilo 3. ročníka úspešného košického projektu EKODEŇ.

Výročná správa 2016

27

Sille Krukow, expertka na behaviorálny dizajn a majiteľka spoločnosti Krukow na CEE CSR Summite.

CEE CSR SUMMIT
Najväčšie a najstaršie podujatie
o zodpovednom podnikaní
v strednej a východnej Európe.
Konferencia oslávila svoj 13. ročník a privítala účastníkov
z 15 krajín sveta a zo 4 svetových kontinentov – Európa, Ázia,
Afrika, Severná Amerika. Zúčastnilo sa ho 215 expertov na
CSR, udržateľnosť, životné prostredie, komunikáciu či ľudské
zdroje.
Účastníci CEE CSR Summitu sa dozvedeli, ako vďaka efektívne nastavenej CSR stratégii môžu posilniť lojalitu u svojich
zamestnancov či získať vernosť svojich zákazníkov. Okrem
toho sme sa venovali aj tomu, či sú investície do zodpovedných programov iba „pozlátkom“, ktoré odčerpáva firemné
zdroje, alebo sú podniky vďaka férovému biznisu finančne
zdravšie a životaschopnejšie. Na summite sme sa pozreli
na konkrétne čísla návratnosti investícií do zodpovedného
podnikania.
Hlavným rečníkom summitu bol Ari Weinzweig, ktorý sa
podieľal na vybudovaní jednej z najuznávanejších malých
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firiem v Amerike – Zingerman´s. Na summite Ari prezradil
jedno z tajomstiev úspechu Zingermanov, ktorým je zapájanie každého zamestnanca do samotného chodu firmy. Okrem
neho vystúpili aj Elaine Cohen (Beyond Business), Sille Krukow (Krukow), Stephen Mooney (Synoptica).
Účastníci summitu zasadli aj za obľúbené diskusné stoly
v rámci CSR Cafeterie, kde sa venovali lokálnym témam,
ako napr. elektromobilita a udržateľné mestá, ženy v biznise, reporting, firemná kultúra či zamestnávanie ľudí bez
domova. CSR Cafeteria otvorila 12 aktuálnym tém, pričom
diskusiu v rámci každého z okrúhlych stolov viedol expert
z popredných firiem na Slovensku či zo zahraničia. Účastníci
konferencie riešili prípadové štúdie so zástupcami spoločností GSK Slovensko, Deloitte, Pivovary Topvar, Synoptica,
Slovenská sporiteľňa, ZSE a ďalšími.
Hlavné témy CEE CSR Summitu:
• Prečo sú vďaka investíciám do udržateľných inovácií
firmy úspešnejšie?
• Transparentnosť a Open Book Manažment
• Meranie dopadu filantropických aktivít firiem
• Čo vplýva na nákupné rozhodnutia spotrebiteľov

Zodpovedné podnikanie

Na CEE CSR Summite vystúpil aj Ari Weinzweig, majiteľ Zingerman´s – jednej

Trhovisko firemných riešení Sustanaible SOLUTIONS HUB.

z najúspešnejších malých firiem v Amerike.

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 23 prezentujúcich.
1. Asante, s.r.o. – Ecoterra – Ekodrogéria
2. BatSuite – Riešenia pre nevidiacich
3. Cyklokuriér Švihaj Šuhaj – Obed na bicykli
4. Embraco Slovakia, s.r.o. – Rodinný deň
5. GreenCoop družstvo – Veselé paradajky
6. Heineken Slovensko, a.s. – Pite zodpovedne
7. ChemPlay – Chémia hrou
8. IKEA Bratislava, s.r.o. – Udržateľná domácnosť
9. JRK Waste Management, s.r.o. – Menej odpadu
10. Memonik – Hra pre (ne)vidiacich
11. Orange Slovensko, a.s.: Vymeňte mobil za pomoc
12. Orange Slovensko, a.s. – Inovatívny Lab
13. Občianske združenie kRaj – Včelí (k)raj
14. Dobre&Dobré, s.r.o. – Zodpovedná kaviareň
15. Octago, s.r.o. – Rozhýb sa
16. Pfizer Luxembourg Sarl, o.z.- Krajina záchrancov

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pivovary Topvar, a.s. – 9 mesiacov 0 promile
Slovenské elektrárne, a.s. – Pomoc ľuďom bez domova
Slovenská sporiteľňa, a.s. – Ako začať podnikať
Slovnaft, a.s. – Aj kvapka oleja sa ráta
Ten Senses, s.r.o. – Férová káva
Vinárstvo Michal Bažalík – Ekologické víno
Západoslovenská Energetika, a.s. – Energia efektívne

Týždeň zodpovedného podnikania
V rámci Týždňa zodpovedného podnikania sme opäť nezabudli ani na širokú verejnosť, pre ktorú sme usporiadali dve
zaujímavé diskusie. Prvá z nich sa venovala problematike
zodpovedného podnikania v Európe a jej susedstve. V rámci
druhej diskusie sme premietali účastníkom inšpiratívny
dokument Taste the Waste, na základe ktorého sme sa
následne v diskusii snažili nájsť vhodné riešenia, ako predchádzať plytvaniu s jedlom. Za inšpiratívne myšlienky a rady
a tipy v oblasti zodpovednej spotreby ďakujeme Richardovi
Bendíkovi, riaditeľovi nákupu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika. Diskusií pre verejnosť sa zúčastnilo vyše 70
účastníkov.
Výročná správa 2016
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Firemná
filantropia
V roku 2016 sme spravovali 1 tematický nadačný fond,
19 firemných nadačných fondov, 2 darcovské firemné
programy a programy 2 firemných nadácií. Strategicky sa
sústreďujeme predovšetkým na skvalitňovanie vzdelávania
a zvyšovanie zamestnateľnosti, odstraňovanie korupcie
a netransparentnosti, prekonávanie chudoby a kritických
sociálnych problémov a vytváranie prívetivejšieho prostredia
k ľuďom so znevýhodnením.

Hlavnou rečníčkou Protikorupčného fóra bola Zuzana Čaputová z Via Iuris.

Odstraňovanie korupcie
a netransparentnosti
Projekty, ktoré sú zamerané
na odstraňovanie korupcie
a netransparentnosti, realizujeme
cez Fond pre transparentné
Slovensko.

V roku 2016 Fond pre transparentné Slovensko podporil
mimovládne organizácie prostredníctvom grantovej výzvy
Pre transparentné Slovensko 2016 v celkovej výške viac
ako 220 000 eur. Po prvý raz sme mohli podporiť projekty až
šiestich mimovládnych organizácií.

Granty s verejnoprospešným účelom sme
prerozdelili týmto organizáciám
• Transparency International Slovensko: Súdy, sudcovia,
prokuratúra – Zvyšovanie a zabezpečovanie verejnej
kontroly systému spravodlivosti na Slovensku
• VIA IURIS: Systémové opatrenia na skvalitnenie inštitúcií
právneho štátu
• Aliancia Fair-play: Spolu za lepšie a férovejšie Slovensko
• Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO:
Otvorene o doprave a PPP – veľké projekty pod
drobnohľadom
• Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika: Eurofondy
otvorene. Vizualizácia a monitoring fondov EÚ
• Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Kontrola,
transparentnosť, profesionalizácia: nový model fungovania mestských firiem

Okrem prerozdeľovania grantov realizujeme vo Fonde aj
viaceré projektové aktivity. V roku 2016 to bola realizácia
podujatia Protikorupčné fórum a viaceré aktivity zamerané
na posilňovanie kapacít mimovládnych organizácií.

Protikorupčné fórum
Protikorupčné fórum je každoročnou aktivitou Fondu pre
transparentné Slovensko a konalo sa v decembri 2016.
Nosnou témou bolo spájanie a spolupráca. Na fóre sa stretli

Fond pre transparentné Slovensko
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Firemná filantropia

Ondrej Gallo, administrátor Fondu pre transparentné Slovensko.

predstavitelia neziskových organizácií, biznisu, verejnej
správy a médií, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti z rôznych
foriem partnerstiev pre dosahovanie spoločných cieľov.
Hlavnými rečníkmi podujatia boli Zuzana Čaputová, spolupracujúca advokátka VIA IURIS, Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play
a Ján Hargaš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital.
Slovensko vo veľa oblastiach nedosahuje výsledky, ktoré by
mohlo dosahovať. Príkladom je oblasť vzdelávania či často
spomínanej informatizácie. O tom, čo sa s tým dá robiť,
prišiel porozprávať Štefan Kišš z útvaru Hodnota za peniaze
MF SR. Jeho úlohou je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje
peniaze verejnosť dostáva a posúdiť, či peniaze daňovníkov
budú skutočne vynaložené najlepšie, ako je možné. Do diskusie prijali pozvanie aj Zuzana Petková z týždenníka Trend
a Marek Vagovič z Aktuality.sk. Obaja sa vo svojej práci téme
korupcie dlhodobo venujú a pracovali na prípadoch pozitívnej zmeny zo zahraničia.
Štrngám za zmenu 2016
V kampani Štrngám za zmenu sme sa v spolupráci s organizáciami Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu a Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť snažili presadiť riešenia, aby
bolo možné zabrániť únosu štátu – situácii, kedy verejná moc
nie je vykonávaná tými, komu bola vo voľbách zverená, teda
politikmi, ale ľuďmi v ich pozadí. Priniesli sme konkrétne
návrhy na reformu súdov, polície, prokuratúry, Najvyššieho
kontrolného úradu, schránkových firiem a poskytovania
nenáležitých výhod pre verejných funkcionárov.

Členovia Fondu pre transparentné
Slovensko 2016:
Accenture

Profesia

Embraco Slovakia

Skanska SK

Bayer

Slovak Telekom

dm drogerie markt

Slovalco

GSK

Slovenská sporiteľňa

Heineken

Slovenské elektrárne

Hillbridges

TaylorWessing

Honeywell

Union – Zdravotná
poisťovňa

Kaufland Slovenská
republika
Orange Slovensko
O2 Slovakia
Pfizer Luxemburg SARL

Východoslovenská
energetika
Websupport
Západoslovenská
energetika
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Mobilné pedagogičky ukazovali rodinám rôzne hry a aktivity, ktoré rodičia môžu sami doma robiť s deťmi.

Vytváranie prívetivejšieho prostredia
k ľuďom so znevýhodnením
Aktivity, ktoré vytvárajú
prívetivejšie prostredie
k ľuďom so znevýhodnením,
realizujeme predovšetkým cez
2 fondy: Nadačný fond Telekom
a Nadačný fond Lenovo.
Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis
Cez Nadačný fond Telekom sme v roku 2016 investovali
687 759,68 eur do tém:
•
•
•
•

Podpora nepočujúcich
Podpora pamiatok
Podpora komunitných projektov
Priama podpora
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Podpora Nepočujúcich
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa venuje podpore
komunity nepočujúcich už viac ako 10 rokov.
Mobilný pedagóg
V roku 2016 sme realizovali už štvrtý ročník programu
Mobilný pedagóg, do ktorého bolo zapojených 14 mobilných
pedagogičiek (sudropédky, logopédky a psychologičky). Tie
navštevovali počas 10 mesiacov 51 rodín po celom Slovensku, ktoré majú dieťa s poruchou sluchu. Vďaka mobilným
pedagogičkám sa tieto rodiny naučili, ako pracovať s dieťaťom, ako rozvíjať jeho zručnosti a ako sa zmieriť s ich terajšou situáciou. Na tento ročník programu bolo vyčlenených
93 329,10 eur eur.
Online tlmočník
Cez unikátny projekt Online tlmočník, ktorý sme rozbehli na
jeseň 2015 a realizovali i celý rok 2016, dramaticky zlepšujeme schopnosť nepočujúcich komunikovať a dohovoriť sa
v rôznych kritických i bežných životných situáciách, ako je
návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor

Firemná filantropia
či prenájom bytu. Stačí, keď sa cez internet pomocou služby
Skype spoja s našou online tlmočníkou, a tá im vie pomôcť
v akejkoľvek situácii, v ktorej je potreba komunikácie s počujúcou osobou
Audiocentrum
Na portáli Dobrá Krajina prebiehala od augusta 2015 zbierka
OZ NepocujuceDieta.sk na podporu zriadenia prvého detského audiologického centra. Audiocentrum pre sluchovo
postihnuté deti znamená prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom,
vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“.
Vznik Audiocentra podporil Nadačný fond Telekom sumou
6 108,47 eur, vďaka čomu sa podarilo dosiahnuť cieľovú
čiastku 20 000 eur.
Chceme si rozumieť
V spoluprác s EFFETA sme sa v roku 2016 podieľali na projekte
Chceme si rozumieť, ktorý bol zameraný na podporu, pomoc
a služby deťom so sluchovým postihnutím a ich rodinám.
Aktivity, ktoré sme cez Nadačný fond Telekom podporili, boli
zamerané na individuálnu surdopedickú starostlivosť a logopedické intervencie.
Film Putovné načúvatká
Nadačný fond Telekom v roku 2016 podporil aj prípravu
dokumentárneho filmu Putovné Načúvatka. Film sa snažil
poukázať aj na to, že aj nepočujúce deti, ako aj nepočujúci
dospelí ľudia sú plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí
sú pre spoločnosť prínosom, nie príťažou. Dokument plní aj
informatívny charakter a ponúka rodinám nové informácie.
Film je otitulkovaný do slovenského a aj rómskeho jazyka.
Iné projekty
Nadačný fond Telekom sa okrem vytvárania prívetivejšieho
prostredia k ľuďom so znevýhodnením venuje aj komunitným projektom.

Podpora záchrany pamiatok
Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom
k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po dvanásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré
viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Prijali sme 46 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá a podporili
sme 24 projektov.
Pomáhame komunite
Vďaka zamestnaneckému grantovému programu Pomáhame
komunite Nadačný fond Telekom podporil komunitné projekty,
ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Prijali sme 75 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá a podporili sme 35 projektov.
Priama podpora organizácií a aktivít
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha
aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená projektom, ktoré majú veľký potenciál
v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja
firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 43 projektov. Podporu získala napríklad aj organizácia
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica na projekt
Komenského inštitút, ktorého cieľom je prinášať konkrétne
pozitívne príklady zmien v školských komunitách.

Nadačný fond Lenovo
Podpora detí s poruchou autistického spektra
V roku 2016 sme v Nadačnom fonde Lenovo pokračovali
s vývojom a testovaním novej slovenskej aplikácie pre tablety, ktorej cieľom je zvýšiť záujem a schopnosť komunikácie
autistických detí s okolím. Aplikácia umožňuje komunikáciu
pomocou obrázkov a fotografií. Do aplikácie je možné nahrať
vlastné fotografie alebo využiť pripravenú databázu viac ako
450 originálnych slovenských ilustrácií. Oficiálne spustenie
a distribúcia aplikácie začnú v roku 2017.

Rodiny zapojenéh do programu Mobilný pedagóg 2016.

Výročná správa 2016
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Podporujeme Divadlo bez domova, ktoré pomáha ľuďom bez domova prostredníctvom ich dlhodobého zapojenia do divadelného súboru.

Prekonávanie chudoby a kritických
sociálnych problémov
Prekonávaniu chudoby
a kritických sociálnych
problémov sa venujú tieto fondy:
Nadačný fond Slovenských
elektrární, Darcovský program
Philip Morris a Nadačný fond
dm drogerie markt.
Nadačný fond Slovenských elektrární
Cez Nadačný fond Slovenských elektrární sme v roku 2016
prerozdelili takmer 109 769,69 eur na granty s verejnoprospešným účelom:
• Program Energia pre život
• Špeciálny zamestnanecký program
• Ukážte sa v dobrom svetle – Zamestnanecký program
• Ekoobec
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Podpora ľudí v ťažkej životnej situácii
Nadačný fond Slovenských elektrární sa prekonávaniu chudoby a kritických sociálnych problémov venuje cez viaceré
projekty.
Program Energia pre život
Prostredníctvom tohto programu dlhodobo zvyšujeme šance
na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre
ľudí bez domova v Bratislave. V roku 2016 sme z prostriedkov nadačného fondu podporili prácu odborníkov zo štyroch
organizácií, ktoré sú odbornou verejnosťou vnímané ako
najaktívnejšie v tejto oblasti: Divadlo bez domova, OZ Vagus,
DePaul Slovensko a Proti prúdu. Kvalita predložených projektov bola hodnotená zástupcom Nadácie Pontis a spoločnosti
Slovenské elektrárne.
Špeciálny zamestnanecký program
Program je určený na pomoc rodinám zamestnancov, ktorý
sú v extrémne ťažkej sociálnej situácii, napríklad v dôsledku
úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Ide najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov

Firemná filantropia

Podporujeme organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú problematike pomoci ľuďom bez domova.

spojených so vzdelávaním. V roku 2016 boli podporené
všetky žiadosti, ktoré spĺňali kritériá výzvy. Splnenie kritérií
posudzoval administrátor programu – Nadácia Pontis.
Iné projekty
Nadačný fond Slovenských elektrární okrem prekonávania
chudoby a kritických sociálnych problémov podporuje aj
projekty firemného dobrovoľníctva, energetickej efektívnosti
miest a obcí, ale aj komunitné projekty.
Ukážte sa v dobrom svetle –
Zamestnanecký program
Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým
programom Ukážte sa v lepšom svetle motivujú k pomoci
komunitám, školám či životnému prostrediu. V roku 2016
sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac ako 350 zamestnancov v 25-tich projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto,
pričom 11 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú
podporu pre ďalšiu fázu realizácie.
Program Ekoobec
Program sa zameriava na pomoc samosprávam, aby mohli
realizovať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv
na úsporu energií a životné prostredie. V roku 2016 sme
v rámci neho podporili realizáciu auditov v štyroch obciach

a mestách a jeden audit pre objekt vo vlastníctve občianskeho združenia. Celkovo sa do programu prihlásilo viac
ako 200 žiadateľov. O podporených projektoch rozhodovala
na základe vopred stanovených kritérií odborná komisia
zložená z odborníkov v tejto oblasti: Ladislav Piršel (SKGBC),
Marcel Lauko (APES) a zástupcov spoločnosti SE: Peter Dlhoš,
Martin Kľúčár.
Priama podpora
Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok
časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2016 to bola podpora dvoch projektov – členský
príspevok do Asociácie firemných nadácií a členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

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 ProBono 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 2016
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Projekt Mestské včely prebieha v 4 slovenských mestách – Bratislava, Lučenec, Zvolen a Žilina.

Nadačný fond dm drogerie markt
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vďaka
svojim zamestnancom a zamestnaneckému grantovému
programu pomáha ľuďom v ich blízkom okolí. Cez Nadačný
fond dm drogerie markt sme v roku 2016 prerozdelili
39 326,12 eur na projekty: Chceme si pomáhať, Mestské
včely a Priama podpora.
Pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii
Vďaka svojim zamestnancom a zamestnaneckému grantovému programu pomáha Nadačný fond dm drogerie markt
ľuďom v ich blízkom okolí.
Chceme si pomáhať
Zamestnanci spoločnosti dm drogerie markt majú prostredníctvom grantového programu Chceme si pomáhať možnosť
podporiť niekoho vo svojom okolí – ide hlavne o pomoc
rodinám s deťmi na zdravotné rehabilitácie, ale i dospelým žiadateľom so zdravotným, či sociálnym problémom.
Podporu vyjadria svojím písomným odporúčaním a zdôvodnením podpory konkrétnemu človeku alebo rodine. V roku
2016 bolo podporených 18 žiadostí.
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Iné projekty
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa v rámci
projektov Priama podpora a Chceme si pomáhať snaží
o trvalo udržateľný spôsob života v mestskom prostredí, rozvoj komunitných záhrad, ochranu mestských včiel a udržanie
lokálnej meny Živec v obehu.
Mestské včely 2016
V roku 2016 sme podporili aj projekt Mestské včely. Projekt
prebieha v 4 slovenských mestách – Bratislava, Lučenec,
Zvolen a Žilina. Jeho cieľom je zapojenie verejnosti a škôl
do záchrany včiel a ostatných opeľovačov priamo v meste
ich bydliska. Táto iniciatíva má zvýšiť povedomie a byť
inšpiráciou aj pre iné mestá, aby vytvárali priaznivé zelené
prostredie pre opeľovače, a tým zvýšili kvalitu života nielen
pre obyvateľov, ale aj pre včely.
Priama podpora 2016
Podporili sme aj dva projekty, ktoré majú za cieľ zabezpečiť model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom
prostredí. V rámci DM Priamej podpory 2016 boli finančne
podporené dva projekty, „Sprístupnenie parku Lanice“ vo
Zvolene a „Námestie plné života“ v Bratislave. Občianske
združenia, ktoré zastrešujú tieto projekty, chcú vytvoriť
zelenší priestor a oživiť miesta, ktoré sú obľúbené medzi
širokou verejnosťou.

Firemná filantropia

Študenti získajú odborné IT vedomosti v rámci projektu IT v kurze.

Skvalitňovanie vzdelávania
a zvyšovanie zamestnateľnosti
Projekty, ktoré sú zamerané na podporu zamestnateľnosti a vzdelávania, realizujeme cez tieto nadačné fondy:
Accenture nadačný fond, Nadačný fond AXA, Nadačný fond
Embraco, Nadačný fond Honeywell, Nadačný fond Pixel
Federation, Nadačný fond Kia Motors Slovakia a Nadačný
fond Dell. V roku 2016 sme pripravovali i vznik nového veľkého programu na podporu vzdelávania Generácia 3.0.

Accenture Nadačný fond
Accenture Nadačný fond podporuje projekty, ktoré viedli
k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu
práce. V roku 2016 sme cez fond prerozdelili 197 395,35 eur
na granty s verejnoprospešným účelom: Zamestnanecký
grantový program, Ad hoc priama podpora, Pro bono.
Strategické projekty
V rámci strategickej podpory sme cez Accenture Nadačný
fond podporili projekt organizácie Aptech Europe, ktorá realizovala tretí ročník projektu IT v kurze. 45 mladých nezamest-

naných ľudí si zvýšilo svoje zručnosti. Program pripravil mladých ľudí na pozíciu testera softvérových aplikácií. Všetkých
45 absolventov si našlo po skončení programu zamestnanie.
Okrem toho sme cez fond podporili pracovnú integráciu ľudí
s autizmom. Počas 7 mesiacov Accenture v spolupráci s organizáciou 3lobit zamestnal 22 ľudí s autizmom.
Zamestnanecký grantový program
Skills to Succeed
Z Accenture Nadačného fondu sme podporili rôzne zaujímavé riešenia 21 organizácií. Napríklad organizácia Liga za
ľudské práva zabezpečila individuálny koučing pre migrantov.
V inom projekte organizácia EDUMA využila znevýhodnenie
ako výhodu. Zapojila znevýhodnených ľudí do mystery shopingu, vďaka ktorému sa zamestnalo 13 ľudí. Celkovo sme
v rámci programu pomohli zamestnať sa 130 ľuďom a podarilo sa nám zvýšiť zručnosti 610 ľudí.
Ad hoc priama podpora
Accenture Nadačný fond podporuje každoročne aj projekty,
ktoré súvisia s rozvojom zručností, zvyšovaním zamestVýročná správa 2016
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Program iNOVEum podporí biznis nápady mladých Spišiakov.

nanosti, vzdelávania alebo podpory a rozvoja firemnej
filantropie na Slovensku.

Nadačný fond Embraco
v Nadácii Pontis
V rámci svojich aktivít fond zvyšuje podnikateľské zručnosti
a podporuje inovatívne myslenie študentov stredných škôl.
Podporuje tiež organizácie v okrese Spišská Nová Ves, venujúce sa športovým aktivitám, vzdelávaniu, zdraviu a životnému prostrediu.
iNOVEum
Od začiatku roka 2016 bol intenzívne pripravovaný program
na zvýšenie podnikateľských zručností mladých ľudí –
iNOVEum. Program bol vyhlásený v auguste 2016. Pilotne
bola výzva otvorená pre všetky školy v Spišskej Novej Vsi.
Prípravy na projekt boli spojené aj s informovaním riaditeľov škôl o pripravovanom programe. Bolo zorganizované
jedno spoločné stretnutie, na ktorom im bol program predstavený. Program začal školením pre učiteľov a učiteľky,
ktorým bol predstavený program, aby následne dokázali
viesť a podporovať svojich študentov. Súbežne prebiehali
roadshows po školách v Spišskej Novej Vsi. Cieľom týchto
stretnutí so študentmi bolo namotivovať ich pre zapojenie
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sa do programu a akési prvotné zoznámenie sa s podnikaním a inováciami.
Na prvý biznis seminár, ktorý sa konal v novembri, prišlo 90
študentov zo všetkých stredných škôl v Spišskej Novej Vsi.
Z prvého seminára sa sformovalo 16 tímov, ktoré mali podnikateľský nápad a ktorí prišli v decembri na mentoringové
hodnotiace fórum. Mentori boli aj z radov zamestnancov
Embraco. Ďalší seminár bol k zákazníckemu prieskumu, kde
sa študenti naučili ako zrealizovať prieskum medzi poten
ciálnymi zákazníkmi.
Z nadačného fondu Embraco boli ďalej podporení napríklad
mladí hokejisti prostredníctvom organizácií Inštitút hokejových štúdií a Hokejový klub Spišská Nová Ves, o.z.

Nadačný fond Honeywell
v Nadácii Pontis
Z Nadačného fondu Honeywell sme v roku 2016 prerozdelili
podporu v oblasti vzdelávania a transparentného podnikania.
Cez Nadačný fond Honeywell sme v roku 2016 prerozdelili
9 500,82 eur.
Podpora študentov
Vďaka podpore Nadačného fondu Honeywell mohli mladí
študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) vytvoriť prvý

Firemná filantropia

12 talentovaných študentov stredných a vysokých škôl si prevzalo finančné granty.

prototyp elektrického skútra na Slovensku. Projekt obohatil
nielen študentov, ale nové skúsenosti a znalosti získali aj
pedagógovia. Výsledky výskumných a vývojových riešení
budú využité nielen v diplomových a dizertačných prácach,
ale budú publikované aj na domácich a medzinárodných
odborných a vedeckých konferenciách.
Podpora transparentného podnikania
Ďalšia časť financií podporila Fond pre transparentné Slovensko. Spoločne s inými firmami sa spoločnosť Honeywell
rozhodla zapojiť do boja za zlepšenie podmienok na trhu.
Ide najmä o šírenie transparentnosti v podnikateľskom
prostredí, ktoré dosiahnu podporou „watchdogových“
a analytických organizácií. Medzi tie, ktoré boli podporené
z financií Fondu, boli napríklad Aliancia Fair-play, Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť či Transparency International Slovensko.

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis
Nadačný fond AXA podporuje mladé talenty. Mladým talentovaným ľuďom umožňuje získať peniaze na zmysluplné
projekty z oblasti vzdelávania, prírodných či humanitných
vied. Podmienkou získania grantu je výborný študijný pros
pech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach či

angažovanie sa v záujmových činnostiach. Za rok 2016 bolo
podporených 13 žiadostí.
„Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“
Vďaka programu boli podporené talenty zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblastiach ako umenie, vzdelávanie
a výskum. Peniaze mohli študenti čerpať na technické a komunikačné zabezpečenie projektu alebo účasť na vedeckých
konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu bol
výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach či angažovanie sa v záujmových činnostiach.
Počas šiestich rokov existencie grantového programu podporili 79 študentov celkovou sumou vyše 132-tisíc eur.
Nadačný fond Pixel Federation
Nadačný fond Pixel Federation vznikol v júni 2016. Zameriava sa na podporu vzdelávania a inovatívnych vzdelávacích prístupov. V rámci priamej podpory bolo v roku 2016
podporených 6 projektov v celkovej výške 8 624,38 eur,
4 projekty boli v roku 2016 úspešne ukončené, dva pokračujú
v realizácii v roku 2017. Vďaka podpore z fondu sa podarilo
zrealizovať Letný medzinárodný arteterapeutický seminár,
bola vytvorená e-knižnica Komenského inštitútu, vznikli
vzdelávacie materiály pre vizuálny programovací jazyk
Scratch a nakúpili sa pomôcky na tvorivé krúžky pre deti
navštevujúce Edulienku.
Výročná správa 2016
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Podporujeme komunitné projekty,
ale aj kultúru a zdravotníctvo
Nadačný fond Lear
Nadačný fond Lear v Nadácii Pontis v roku 2016 pomohol
lokálnej komunite vďaka finančnej pomoci pre základnú školu
vo Voderadoch. Tá mohla vďaka tomuto donorovi zrealizovať
rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy.

PwC nadačný fond
Nadačný fond PwC sa zameriava na podporu komunity
prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu.
Zamestnanci doňho nominujú svojím odporúčaním transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola
ťažko realizovateľná. Nadačný fond okrem toho podporil aj
Azylové centrum Betánia, ktoré prispieva k zabezpečeniu
základných potrieb matiek v núdzi. Cez nadačný fond PwC
sme v roku 2016 prerozdelili 37 614,44 eur.
Zamestnanecký grantový program Pomocná ruka
Do grantového programu bolo v roku 2016 vybraných 24
projektov, z toho 10 s priamym dobrovoľníckym zapojením
zamestnanca PwC. Tento rok tematicky prevažovala sociálna
starostlivosť, umenie a kultúra a vzdelávanie. Podporené organizácie zrealizovali pohybovo-tanečnú terapiu pre klientov DSS
Claudianum, zapojili sa do obnovy mestských hradieb v Modre
či zorganizovali festival outdoorových fimov v Trenčíne.

Nadačný fond
Západoslovenskej energetiky
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky, a.s. podporuje
sociálne, kultúrne, environmentálne, športové a zdravotné
projekty so zameraním na západné Slovensko. Cez nadačný
fond Západoslovenskej energetiky sme v roku 2016 prerozdelili 216 329,68 eur.
Zamestnanecký grantový program
Zamestnanci ZSE, ktorí sa angažujú v neziskových organizáciách, alebo pomáhajú školám, škôlkam, mohli odporučiť
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projekt na podporu. V roku 2016 bolo takto podporených 110
projektov. Projekt neziskovej organizácie Trnka bol zameraný
na podporu nevidiacich vytvorením audiokomentára k filmu
Báthory.
Priama podpora organizácií a aktivít
Okrem zamestnaneckého programu podporil Nadačný fond
Západoslovenskej energetiky aj 36 projektov. Z týchto prostriedkov sa podporeným organizáciám podarilo nakrútiť
dokumentárny film o dobe bronzovej, zorganizovať desiatky
športových podujatí, tréningov a sústredení najmä pre deti
a mládež, podporiť výstavbu motokrosovej trate v Banke,
festival horských filmov či klasickej hudby.

Nadačný fond Strabag
Nadačný fond Strabag vznikol v marci 2016. Zameriava sa na
podporu komunít, a to najmä v oblasti sociálnej starostlivosti,
vzdelávania, športu, životného prostredia, kultúry a umenia.
V rámci priamej podpory bolo v roku 2016 podporených
6 žiadostí v celkovej výške 12 000 eur. Podarilo sa zveľadiť
a zmodernizovať Domov Seniorov v Pezinku, zorganizovať
podujatie EKOtop film, koncert Vianoce v Bratislave či súťaž
v plávaní ORCA CUP.

Nadačný fond dm drogerie markt
***Informácie o komunitných projektoch podporených
Nadačným fondom dm drogerie markt v časti Prekonávaniu
chudoby a kritických sociálnych problémov.

Nadačný fond Telekom
*** Informácie o komunitných o projektoch podporených
Nadačným fondom Telekom v časti Vytváranie prívetivejšieho prostredia k ľuďom so znevýhodnením.

Firemná filantropia

Prehľad našich fondov a tém, ktorým sa venujeme
Názov

Témy

Fond pre transparentné Slovensko
v Nadácii Pontis

Podpora transparentnosti a znižovania korupcie na Slovensku

Nadačný fond Generácia 3.0

Fond vznikol koncom roka 2016, pripravoval nový program
skvalitňovania vzdelávania

Nadačný fond Accenture

Skvalitňovanie vzdelávania a zvyšovanie zamestnateľnosti

Nadačný fond Arriva

Fond vznikol koncom roka 2016 a darcovské aktivity ešte nevykonával

Nadačný fond Axa

Skvalitňovanie vzdelávania – podpora talentovaných detí

Nadačný fond DELL

Komunitné projekty
Firemné dobrovoľníctvo

Nadačný fond dm drogerie markt

Prekonávanie chudoby a kritických sociálnych problémov
Environmentálne a komunitné projekty

Nadačný fond Embraco

Skvalitňovanie vzdelávania a zvyšovanie zamestnateľnosti

Nadačný fond Honeywell

Skvalitňovanie vzdelávania a zvyšovanie zamestnateľnosti

Nadačný fond Johnson Controls

Inklúzia detí z detských domovov, environmentálna výchova

Nadačný fond Lear

Pomoc lokálnej komunite

Nadačný fond Lenovo

Vytváranie prívetivejšieho prostredia k ľuďom so znevýhodnením

Nadačný fond Lidl

Podpora detí, zodpovedný prístup k životnému prostrediu
Zlepšovania zdravia

Nadačný fond Mobis

Komunitné projekty

Nadačný fond Pixel Federation

Skvalitňovanie vzdelávania a zvyšovanie zamestnateľnosti

Nadačný fond PSA Slovakia

Komunitné projekty

Nadačný fond PwC

Komunitné projekty

Nadačný fond
Slovenské elektrárne

Prekonávanie chudoby a kritických sociálnych problémov
Firemné dobrovoľníctvo
Podpora komunitných projektov
Energetická efektívnosť miest a obcí

Nadačný fond STRABAG

Komunitné projekty

Nadačný fond Telekom

Vytváranie prívetivejšieho prostredia k ľuďom so znevýhodnením
Komunitné projekty

Nadačný fond Unilever

Skvalitňovanie vzdelávania a podpora inovácií vo vzdelávaní

Nadačný fond ZSE

Komunitné projekty

Darcovský program Philip Morris

Pomoc ľuďom bez domova

Darcovský program Poisťovne SLSP

Prekonávanie chudoby a kritických sociálnych problémov
Firemné dobrovoľníctvo a podpora komunitných projektov

Nadácia Allianz

Podpora zdravia, dopravná bezpečnosť

Nadácia Tesco

Komunitné projekty

Výročná správa 2016
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Individuálna
filantropia
Veríme, že meniť veci k lepšiemu môže každý. Ochotným darcom dávame do pozornosti potreby organizácií aj jednotlivcov.
Spravujeme crowdfundingový portál DobraKrajina.sk a spolupracujeme s GlobalGiving.org. Stali sme sa globálnym lídrom
#GivingTuesday pre Slovensko. V spolupráci s denníkom
Nový Čas pomáhame deťom so zdravotným znevýhodnením
a v sociálnej núdzi vďaka projektu Srdce pre deti.

Oslava MDD v ZOO Bratislava.

Srdce pre deti
Charitatívny projekt denníka
Nový Čas, Srdce pre deti,
ktorý už šiesty rok spravujeme
v Nadácii Pontis, pomáha na
Slovensku deťom so zdravotným
znevýhodnením a v sociálnej
núdzi.
Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale formou nefinančnej pomoci.
Najčastejšie išlo o uhradenie rehabilitačného pobytu alebo
dlhodobej terapie, či priamy nákup kompenzačnej alebo
zdravotnej pomôcky, pomohli sme napr. aj s drevom na kúrenie, výcvikom kanisterapeutického psa, so stravou v školskej
jedálni, nákupom školských pomôcok, doplatením chýbajú-
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cej sumy na auto slúžiace na pravidelnú prepravu k lekárovi,
či rekonštrukciou priestoru na bezbariérový.
Na základe individuálnych žiadostí pomohlo v roku 2016
Srdce pre deti 234 deťom z celého Slovenska*. Najviac ich
bolo z Košického kraja (21 %).
Okrem toho Srdce pre deti pomohlo grantom Detskému kardiocentru NÚSCH s nákupom nového EKG prístroja v hodnote
5 000 eur. Túto pomoc ročne využije približne 7-tisíc malých
pacientov z celého Slovenska.
Celkovo sme poskytli pomoc 7 234 deťom, či už priamo,
alebo plošne cez využívanie podporeného zariadenia.

Ako sme získali peniaze na pomoc
v roku 2016
Čitatelia denníka Nový Čas prispeli formou SMS v hodnote
5 eur na číslo 871 a online na www.srdcepredeti.sk na 26
medializovaných príbehov sumou 67 663 eur**. Z aprílového
SMS hlasovania za Eva MISS Sympatia 2016 sme do zbierky

Individuálna filantropia

Kanisterapeutický víkend v Terchovej.

získali 22 795 eur. Zaokrúhlením platby za jedlo objednané
na portáli www.bistro.sk sa v termíne od augusta do novembra 2016 vyzbieralo 2 245,14 eur. Zbierkou starých mobilov
v O2 sa zbierkový účet navýšil o 1 350 eur.

Na čo sme hrdí
Počas roka sme navštívili 31 rodín, kde sme sa snažili aj ľudsky vyjadriť našu spolupatričnosť. 28. mája sme zorganizovali
veľkolepú oslavu MDD na dvoch rôznych miestach – v ZOO
Bratislava a Eurovei v Bratislave; na oboch miestach bol
pre deti pripravený pestrý program. Počas septembrového

Návštevy rodín z rôznych kútov Slovenska.

Night Run behu sa pre nepočujúceho Mareka Vaca vyzbierala
pomoc v hodnote 3 000 eur a zároveň sa celý tím Srdca pre
deti aktívne zúčastnil bežeckých pretekov. Na FB sa počet
fanúšikov priblížil k 8 000.
V roku 2016 sme posúdili 240 žiadostí o pomoc, z čoho
sme v spolupráci s odborníkmi schválili 169 žiadostí ( jedna
žiadosť sa mohla týkať aj viacerých detí). K 31. decembru
pravidelne prispievalo 240 darcov.

* V čísle sú zahrnuté aj deti, ktoré boli podporené 2 × – každú pomoc počítame ako unikátnu.
** Presná výsledná suma bude potvrdená počas roka 2017, keď nám sumu postupne presunú operátori na zbierkový účet –
konečné číslo závisí od uhradených faktúr SMS darcov.
Výročná správa 2016
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Na Noci výskumníkov sme mimo realitu preniesli mladých aj skôr narodených.

Dobrá krajina
Dobrá krajina je miesto, kde
každý môže niečo zmeniť. Od
roku 2009 spájame štedrých
darcov s dôveryhodnými
projektmi, ktoré menia túto
krajinu k lepšiemu.
Ľudia na Slovensku v roku 2016 podporili prácu 56 organizácií
združených na DobraKrajina.sk spolu sumou 128 612,55 eur.
Vďaka nim sa darilo ozdravovať spoločnosť od korupcie,
posilňovať nové prístupy vo vzdelávaní, prinášať radosť do
života ľudí s hendikepom a vytvárať príležitosti aj pre ľudí
na okraji spoločnosti. Skrášlili sme verejné priestory a starali
sme sa aj o zachovanie prírody pre ďalšie generácie.
DobraKrajina.sk poskytovala svoje služby organizáciám
bezplatne. Na jej prevádzku prispeli individuálni darcovia
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a firemní partneri Nadácia ESET, Slovak Telekom, Slovenská
sporiteľňa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Cez bezplatné, pro bono služby, či materiálne dary nám pomohli
SAShE.sk, Rádio Expres, AdBee, organizátori behu Tvrďák,
Srdiečkovo, ZľavaDňa.sk, Danela, Agentúra Pohoda a ďalší.
Veľké ďakujeme patrí všetkým partnerom, darcom aj členom správnej rady, ktorí dohliadali na transparentný výber
projektov. V roku 2016 to boli Jarka Hargašová-Lajčáková,
Janko Kuric, Táňa Pauhofová, Michal Kaščák, Tomáš Janovic, Vladimír Bužek, Lenka Surotchak, Ján Orlovský, Peter
Škodný, Jaroslav Žídek.
Uplynulý rok sme priniesli 2 technologické novinky.
Prvou bola virtuálna realita, cez ktorú sme návštevníkom
umožnili spoznať život človeka bez domova, vozíčkara
vo veľkomeste a seniora s Alzheimerovou chorobou.
Naše 360-stupňové filmy si pozrelo vyše 15 000 ľudí na
festivale Pohoda, Noci výskumníkov a Noci virtuálnej
reality. Druhá inovácia pomôže firmám využívať verejnú
zbierku a platobné nástroje Dobrej krajiny a zapájať do

Individuálna filantropia

Víťazi Dobrého Tvrďáka pomohli Ulite a Mládeži ulice.

svojich charitatívnych kampaní zamestnancov, zákazníkov
či partnerov.
Komunita darcov oproti minulým rokom opäť narástla. Do
verejnej zbierky cez on-line rozhranie Dobrej krajiny prispelo
2 393 ľudí. Vďaka Nadácii ESET a Poisťovni Slovenskej sporiteľne sme mohli odmeniť pravidelných darcov v témach
Vzdelávanie, Korupcia a Radostnejší život a každý pravidelný
dar do výšky 50 eur zdvojnásobiť. Organizácie tak získali
ďalších 16 000 eur. Učili sme sa fundraisovať aj na globálnej
úrovni a GlobalGiving.org nám udelil značku Top Ranked
Organization 2016.
Darilo sa Dobrému obchodu, cez ktorý organizácie ponúkajú
svoje ručne robené výrobky alebo výrobky od iných zručných
a štedrých darcov. Ďakujeme SAShE.sk, aj všetkým partnerom
a dobrovoľníkom, ktorí nám takto pomohli získať spolu 7 188 eur.
Crowdfunding si organizácie na Dobrej krajine mohli vyskúšať aj cez spoločné kampane.

Restaurant Day
V máji sa konal celosvetový „festival jedla“ Restaurant
Day a s Dobrou krajinou sa zapojilo 11 organizácií. 6 z nich
hostilo svojich priateľov, podporovateľov či náhodných okoloidúcich v Bratislave a zvyšné po celom Slovensku. V Dome
umenia v Bratislave v rámci výstavy Strach z neznámeho
predstavila Liga za ľudské práva jedlá utečencov z Afganistanu, Sýrie či Somálska. Známe thaiské streetworkové
jedlo Pad Thai naservírovala Reštaurácia pod platanom
združenia Vagus. Palacinky na rôzne spôsoby pripravil Človek v ohrození, či reštaurácia Prvá liga, ktorú otvorila Liga
proti rakovine. Swingové hodovanie malo pod taktovkou
združenie Bol raz jeden človek. Trenčania strávili pohodové
popoludnie v Zátoke pokoja pri „plážovom menu“. Malacky
si s o.z. Vstúpte naplnili žalúdky vegetariánskymi špecialitami a Prešovčania zistia „ako chutí inakosť“ s o.z. Návrat.
Návštevníci vzdelávacej včelnice Včelí kRaj pri Kokave nad
Rimavicou porovnali, ako chutí jedlo z plodín, ktoré opelili
včely a také, ktoré vzniklo bez ich pomoci. Samosprávne
Výročná správa 2016
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Návštevníci jednodňových reštaurácií počas Restaurant Day.

Táňa Pauhofová, členka správnej rady nám
pomohla spropagovať naše tričká.

bryndzové halušky ochutnali návštevníci zduženia ZOMOS
v obci Vinodol.
Návštevníci jednodňových reštaurácií podporili prácu organizácií celkovou sumou 4 707,95 eur.

Festival Pohoda
Po ročnej pauze sme opäť zaujali miesto v srdci Festivalu
Pohoda. Návštevníkom sme priniesli rozmanité aktivity,
vrátane top tech trend roka – virtuálnej reality. V spolupráci
so Slovak Fashion Council a iniciatívou Domov na mame sme
v stane Dobrakrajina.sk otvorili mobilnú krajčírsku dielňu.
Festivaloví fanúšikovia pomohli ľuďom na úteku a ušili im
nosiče pre bábätká, ktoré sú nenahraditeľnou pomocou pri
putovaní z vojnou zničených oblastí. O skvelú pamiatku
z festivalu sa postaral aj netradičný 3D fotokútik a Dobrý
obchod. Za dobrovoľný príspevok si návštevníci stanu mohli
odniesť výborné muffiny od cukrárne Danela, limonády zo
sirupov Herbert, či originálnu kávu od vychýrenej trenčianskej kaviarne Café Sládkovič.
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Tvrďák
Už tradične sme sa zapojili do behu cez prírodné prekážky
v areáli Divoká voda v Čunove. Pridali sme sa k myšlienke
organizátorov, ktorí cez Tvrďák podporujú pevnú vôľu
a odvahu ľudí aj pri životných prekážkach. Na štart Dobrého
Tvrďáka sa postavilo 31 bežcov a pre Centrum Memory,
Smile, DSS MOST, Mládež ulice a Ulita vyzbierali 1 133,59 eur.
Špeciálny bonus 2 × 250 eur za najrýchlejšieho bežca neziskovky od Nadácie Pontis vyhrala Monika Juríková pre Ulitu
a Matúš Serafín pre Mládež ulice.
  

24-hodinovka
Augustová 24-hodinovka bola tento rok ladená tematicky –
na podporu vzdelávania. Vybrali sme 6 organizácií, ktoré sú
menej známe, ale vo svojom regióne robia úžasnú prácu.
Aj vďaka partnerstvu s Rádiom Expres sme ich dostali
do pozornosti 204 darcov, ktorí im darovali 5 235,52 eur.
Špeciálnu odmenu 1 000 eur od Nadácie Pontis získala
Nezábudka.

Individuálna filantropia

Dobrý obchod na festivale Pohoda.

Charitatívne kupóny na ZľavaDňa.sk
Nových darcov sme získali aj vďaka jedinečnej spolupráci
s najväčším slovenským zľavovým portálom ZľavaDňa.sk.
Naše originálne kupóny pomohli zabezpečiť napr. pobyt
v dennom centre pre ľudí s mentálnym znevýhodnením, či
cielenú pomoc týraným deťom.

Nedokončené príbehy
V závere roka sme natočili 5 výpovedí o tom, ako pomoc
darcov mení životy ľudí a prostredie okolo nás. Predvianočné dary cez Dobrú krajinu mohli ovplyvniť, či sa tieto
príbehy skončia šťastne. Laco si udrží novozískaný domov,
talentované deti z osád dostanú štipendium, nepočujúce
deti sa včas naučia komunikovať, na devínsky Sandberg
sa vráti pôvodná flóra a skončí plytvanie v zdravotníctve.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku šťastným koncom nielen pred Vianocami, ale podporovali prácu organizácií počas
celého roka.

Mobilná krajčírska dielňa na festivale Pohoda.

Výročná správa 2016
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Firemné
dobrovoľníctvo
a pro bono
Našou víziou je, aby sa pro bono stalo bežnou súčasťou kultúry
firiem. Lebo meniť spoločnosť k lepšiemu nemá byť len frázou.
Neziskovky preto prepájame s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí
im venujú manuálnu, ale i profesionálnu pro bono pomoc.

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta 2016 v Bratislave.

Naše Mesto
Naše Mesto je najväčšie
podujatie firemného
dobrovoľníctva v strednej Európe,
doteraz sme zorganizovali
10 ročníkov.
Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva, Naše
Mesto, sa v poslednom ročníku zapojilo rekordných 9500
dobrovoľníkov. Vo veľkých okresných mestách, ale i v menších obciach v dňoch 10. a 11. júna 2016 dobrovoľníci
natierali ploty, lavičky, čistili záhrady a parky, sadili rastliny
či sprevádzali seniorov. Najviac dobrovoľníkov sa každý rok
prihlasuje z firiem, minulý rok ich bolo dokopy 5100 zo 106
firiem. Celkovo 516 aktivít pre dobrovoľníkov navrhlo 231
neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí z celého Slovenska. Dobrovoľnícke aktivity prebiehali v 28 mestách Slovenska.
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V Bratislave pracovalo najviac
dobrovoľníkov
Až 5-tisíc dobrovoľníkov pracovalo počas Nášho Mesta
v Bratislave. Dobrovoľníci tam vyčistili celkovo 88 parkov,
záhrad, náučných chodníkov, verejných priestranstiev, športovísk a cyklotrás, namaľovali 2973 metrov plotov, zábradlí
a oplotení. Ošarpané múry v Mierovej kolónii po Našom
Meste 2016 už nenájdete. V rámci Gaudího dielne sa totiž
dobrovoľníci pustili do dvesto metrového betónového plotu
na jednom z verejných vstupných miest do Mierovej kolónie
z Rožňavskej ulice. Dobrovoľníci použili svoju originalitu
a skladali veľkoplošnú kachličkovú mozaiku. Dobrovoľníci
však pomáhali i na viacerých základných školách či na hrade
Devín.

V Nitre vznikla vďaka dobrovoľníkom
bylinková záhrada
V Nitre dobrovoľníci napríklad zrevitalizovali prírodné ihrisko
v Hideparku, kde vytvorili aj náučný zeleninový chodník
v komunitnej záhrade. Okrem toho v Špeciálnej základnej

Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

9 500

3 000

231

V roku 2016 sa zapojilo
9 500 dobrovoľníkov zo
106 firiem v 28 mestách
Slovenska.

Necelé 3 hodiny po spustení
prihlasovania sme mali
prihlásených viac ako
3 000 dobrovoľníkov.

231 neziskových organizácií, škôl,
škôlok, miest, obcí a mestských
častí z celého Slovenska realizo¬valo pre dobrovoľníkov 516 aktivít.

Mestá zapojené
do Nášho Mesta 2016
Bratislava, Košice, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves,
Partizánske, Poprad, Sereď, Zlaté Moravce, Pezinok,
Stupava, Senec, Modra, Svätý Jur, Nováky, Nitra,
Levice, Prievidza, Trenčín, Šaľa, Zvolen, Banská
Bystrica, Veľké Kapušany, Hurbanovo, Galanta,
Nové Zámky, Veľký Meder, Prešov

škole pre žiakov s telesným postihnutím vytvorili dobrovoľníci bylinkovú záhradu a upravili školský areál. Z Nitrianskeho kraja boli do projektu zapojené mestá Nitra, Šaľa,
Nové Zámky a Hurbanovo. Najviac aktivít sa konalo práve
v krajskom meste Nitra. Celkovo pomáhalo v Nitre takmer
200 dobrovoľníkov.

V Košiciach dobrovoľníčilo až 700
dobrovoľníkov

Mesta. Najviac dobrovoľníkov pomáhalo na hrade Lietava.
109 dobrovoľníkov pod vedením odborného koordinátora
špárovalo autentické historické murivo, čistilo rúbanisko či
triedilo kamene.

Najviac dobrovoľníkov v Trnave
pracovalo v baseballovom klube

Dobrovoľníci v Košiciach trávili čas so seniormi, obnovili
detské ihriská na školách a škôlkach, maľovali ploty a interiéry škôl. Pomôcť dobrej veci sa minulý víkend v Košiciach
rozhodlo viac než 700 dobrovoľníkov. Vlastnú aktivitu
v Košiciach navrhol napríklad aj Magistrát mesta Košice, kde
dobrovoľníci z radov zamestnancov mesta vymenili kancelárske stoličky za štetce a farby. Okrem Košíc sa na východe
pracovali aj v Prešove, Poprade a Spišskej Novej Vsi.

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta čistili areál Baseballového
klubu Angels Trnava, ktorý je najväčším baseballovým klubom na Slovensku. Areál čistili od odpadkov, ktoré následne
triedili a odvážali do zberného dvora. Podieľali sa na betónovaní múriku, murovaní striedačiek, nátere stĺpikov a montáži pletiva. V Trnave sa, okrem iného, cez víkend čistila aj
miestna lokalita Štrky a areál Trnavského materského centra,
kde sa obnovovalo bezpečnostné zábradlie okolo miestneho
potôčika Trnávka. Okrem toho dobrovoľníci skrášľovali areál
Materskej školy Jirásková, kde spoločne oživili areál škôlky.

Žilina sa do Nášho Mesta zapojila už
8-krát

V Slatinke dobrovoľníci kosili náletové kroviny a starali sa o dreviny

Dobrovoľníci v Žiline trávili čas so seniormi, obnovili detské
ihriská na školách a škôlkach, maľovali ploty a interiéry
škôl. Pridali sa k záchrane hradu Lietava a Hričov. V Žiline,
ktorá sa do podujatia zapája už pravidelne od roku 2009,
sa konal tento rok tretí najvyšší počet aktivít v rámci Nášho

Tento rok sme do Nášho Mesta pridali aj dve nové mestá –
Banskú Bystricu a Zvolen. Vo Zvolene išli dobrovoľníci
pomáhať zveľaďovať detské ihrisko a veľmi peknú aktivitu
si vybrali aj v Slatinke, kde napríklad kosili náletové kroviny.

Výročná správa 2016
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Čo sa podarilo v roku 2016?

166

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

567

535

353

76

11

umytých okien

skrášlených, opravených,
vymaľovaných priestorov,
interiérov a budov
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metrov namaľovaných
plotov či zábradlí

1174

vysadených okrasných rastlín,
stromov, kríkov a kvetov

56

6773

namaľovaných lavičiek, stolov,
košov či preliezok

klientov sociálnych zariadení
strávilo deň s dobrovoľníkmi

skrášlených a opravených
hradných zrúcanín či kláštorov
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Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis, víta hostí Happeningu inovátorov v Starej Tržnici v Bratislave.

Happening inovátorov
9. jún 2016 bol dňom plného
kreativity, sociálnych inovácií,
dobrovoľníctva a networkingu.

práve prepájanie síl môže byť cestou vpred v situácii nedostatku zdrojov. Veríme, že sa i vďaka Pro Bono Maratónu
podarilo nadviazať nové spojenia a vzťahy medzi svetom biznisu a neziskovým sektorom, ktoré majú tendenciu pretrvať.

Pro Bono Maratón

Aké kampane sa podarilo počas
Pro Bono Maratónu vymyslieť?

Od skorého rána prebiehal v bratislavskej Starej tržnici
Pro Bono Maratón, na ktorom sa stretli tímy profesionálov
z reklamných, komunikačných či právnických firiem, aby
pomohli vybraným neziskovým organizáciám a priniesli
konkrétne riešenia na ich zadania. Celkovo sa zapojilo až
12 vybraných firiem, ktoré venovali svoj čas 12 neziskovým
organizáciám, ktoré by si ich služby bežne nemohli dovoliť.
Najviac spoluprác sa týkalo tvorby reklamných a komunikačných stratégií pre neziskovky, radila však aj advokátska
kancelária, IT či konzultačná firma.
Ak chceme hľadať dobré a fungujúce riešenia problémov, či
už vo vzdelávaní, sociálnej inklúzii alebo rozvoji komunít,

1. Creative Department v spolupráci s Proti prúdu
Reklamná agentúra Creative Department neziskovej organizácii Proti prúdu pomáhala s kampaňou pre pouličný časopis
Nota Bene, ktorý bez akejkoľvek marketingovej podpory
predáva mesačne 30-tisíc kusov časopisov mesačne. Creative
Department preto navrhol redizajn časopisu, pripravil nové
logo a nový claim: Štýlové čítanie na domov. Symbolom
časopisu by mal byť odteraz kartón, ktorý bude použitý v kľúčových vizuáloch. Agentúra navrhla neziskovej organizácii, aby
obsah časopisu priblížili ľudom kartónové plagáty zavesené
v podchodoch, na ktorých budú upútavky na zaujímavé články
z časopisu, vďaka čomu sa ľudia dozvedia o kvalitnom obsahu.
Výročná správa 2016
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V Starej Tržnici sa v rámci Happeningu inovátorov konala aj séria prednášok a diskusií.

2. MUW Saatchi & Saatchi v spolupráci s Equity
Občianske združenie Equity prišlo na Pro Bono Maratón
s cieľom získať štartovací balíček a stratégiu značky pre novú
inkluzívnu základnú školu. Pomáhala im s tým reklamná
agentúra MUW Saatchi & Saatchi, ktorá vytvorila pre školu
identitu a celkovú komunikácia projektu. Reklamná agentúra
vymyslela koncept so školskou terminológiou, ktorá sa
nesie celou komunikáciou (napr. povinné čítanie, dobrovoľný
finančný príspevok, slohová práca, triedna kniha, sylabus,
krasopis).
3. Istropolitana Ogilvy v spolupráci
s ETP Slovensko
„Neuveríš, čoho sú deti z osady schopné. Vieš s tým
pohnúť!“ je slogan interaktívnej komunikačnej kampane
nového programu na podporu integrácie detí a študentov
zo segregovaných rómskych osád, ktorý pre ETP Slovensko
vytvorila počas Pro Bono Maratónu reklamná agentúra
Istropolitana Ogilvy. Cieľom kampane je upútať mladých
ľudí, aby sa prihlásili do programu, stali sa mentormi deťom
z osád a prispeli tak k búraniu stereotypov. Kampaň vychádza z myšlienky, že riešenie tzv. rómskej otázky je v našich
rukách a všetko môžeme, my, každý z nás, zmeniť.
4. Prime time v spolupráci so Živicou
Stratégiu propagácie programu Zelená škola vytvorila pre
Živicu komunikačná agentúra PRime time. Tá sa rozhodla
postaviť kampaň na netradičnejších témach ako je klasický
zber papiera, gaštanov či hrabanie lístia. Zelenú školu
navrhol propagovať cez kritické myslenie, životné pros-
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tredie a vzťahy. Kampaň je zacielená na dve cieľové skupiny – mamičky vo veku od 25 do 40 rokov, v rámci ktorej
agentúra vymyslela napr. „Desatoro pre pozitívnu zmenu“,
a mladých ľudí do 26 rokov, pre ktorých sú určené rôzne
Facebookove výzvy. Všetko s cieľom zvýšiť povedomie
o Zelenej škole.
5. VISIBILITY v spolupráci so Živicou
Online marketingová agentúra VISIBILITY mala za úlohu
počas Pro Bono Maratónu vymyslieť komunikačnú stratégiu
pre Sokratov inštitút, ktorý spravuje nezisková organizácia
Živica. Cieľom kampane bolo podnietiť mladých ľudí, aby
sa odvážili pozrieť na dôležité témy z netradičných uhlov
pohľadu. Kampaň, ktorú agentúra vymyslela, bude zacielená
na širšiu verejnosť a bude sa snažiť podnietiť mladých ľudí
k diskusii o stereotypných témach s heslom: „Naozaj to tak
musí byť?“. Celá kampaň sa bude niesť v duchu Zmena je
v dialógu.
6. TRIAD Advertising v spolupráci s Dobre&Dobré
Reklamná agentúra TRIAD Advertising pripravila pre prosociálnu kaviareň Dobre&Dobré komunikačnú kampaň, s ktorou
sa snaží poukázať na to, čo ju odlišuje od bežnej kaviarne.
Cieľom nie je len to, aby súčasní zákazníci naďalej navštevovali kaviareň, ale aby pribudli aj noví zákazníci. Reklamná
agentúra preto navrhla ucelený komunikáciu v duchu, že za
všetkými ľuďmi, ktorí v kaviarni pracujú je príbeh, ktorý je
lokálny. Tento príbeh môžu spoluvytvárať aj zákazníci každým vstupom do nej. Hlavnou myšlienkou by teda malo byť
motto: Staňte sa i vy súčasťou kaviarne.

Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

Dievčatá z Pixel Federation vytvorili počas Pro Bono Maratónu grafický a marketingový návrh pre portál Tri čerešne pre organizáciu WellGiving.

7. Adbee v spolupráci s Proti korupcii
Reklamná agentúra Adbee pre Občianske združenie Proti
korupcii vymyslelo kampaň na podporu zapájania ľudí do
kontroly verejnej moci. Cieľovou skupinou kampane budú
študenti vysokých škôl, ktorí sú pre témy ako pomoc spoločnosti väčšinou zapálení. S mottom: My hľadáme vás a vy hľadáte nás, spolu dokážeme urobiť viac“ Adbee preto vytvoril
koncept víkendových podujatí pre študentov vysokých škôl,
ktorí majú nejakú myšlienku a niečo hľadajú.

Web bude obsahovať podstránky s prehľadom činností,
terapií, osobné príbehy, obrázky, tím či jednotlivé pobočky.
SCR sa počas tvorby vizuálu sústredilo na vytvorenie web
stránky, ktorá osobnými svedectvami odkomunikuje poslanie centra, či už cez osobný príbeh riaditeľky centra či cez
výpovede ostatných klientov. Rodičom detí s viacnásobným
postihnutím pomôže orientovať sa v terapiách či starostlivosti o ich deti a ponúkne im pestrú paletu služieb v jednotlivých pobočkách.

8. Pixel Federation v spolupráci s WellGiving
Tím Wellgiving, o.z. tvoril spoločne so tímom Pixel Federation grafický a marketingový návrh pre portál Tri čerešne.
Ide o darovací portál, prostredníctvom ktorého budú môcť
učitelia požiadať o podporu pre svoj nápad. Celý projekt
tvorili so zámerom, aby deti na Slovensku chodili do školy
radi.Pixel Federation vytvoril grafický dizajn portálu. Umožní
firmám znásobovať dary ľudí, podporovať konkrétne nápady
učiteľov, ale aj zdieľať funkčné vybavenie, ktorého majú
nadbytok, vedomosti, prípadne zručnosti. Rodičia budú môcť
podporiť nápad učiteľky, ktorá chce učť inak, zaujímavo,
priniesť deťom zážitky napr. formou výletu, nových knižiek,
športového vybavenia a pod.

10. Allen & Overy v spolupráci s My sme mesto
Advokát Mgr. Peter Šťastný a advokátsky koncipient Mgr.
Lukáš Lomenčík z kancelárie Allen & Overy sa počas Pro
Bono Maratónu venovali Občianskemu združeniu My sme
mesto. Spolu sa pokúsili definovať možnosti obmedzenia
rozmáhajúceho sa vizuálneho smogu ktorý sa prejavuje
najmä vo forme vonkajšej reklamy. Úvaha prebiehala
v dvoch rovinách – riešila sa otázka už existujúcej reklamy
ako aj možnosť limitovať vznik nových vonkajších reklamných plôch. Spolupráca oboch subjektov na túto tému bude
ďalej pokračovať.

9. SCR Interactive v spolupráci so Svetielkom
Zástupcovia firmy SCR Interactive pripravili pre Centrum
Svetielko novú vizuálnu identitu a webovú stránku. Agentúra
SCR navrhla nový responzívny web, ktorý pôsobí na prvý
pohľad veľmi prehľadne, jasne popisuje aktivity centra a citlivo komunikuje príbehy zamestnancov i samotných klientov.

11. Accenture v spolupráci s Via Iuris
Nezisková organizácia Via Iuris sa do Pro Bono Maratónu
zapojila, pretože potrebovala pomoc so zefektívnením
práce s existujúcich CRM systémom Salesforce. Pomôcť sa
im rozhodla firma Accenture, ktorá počas 10 hodín zanalyzovala nastavenia súčasného CRMka neziskovky. Okrem
toho Accenture navrhol novú štruktúru CRM-ka, aby mohli
pracovníci Via Iuris evidovať svojich klientov, darcov, konVýročná správa 2016
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Od skorého rána prebiehal v bratislavskej Starej tržnici Pro Bono Maratón.

takty na spolupracovníkov, médiá a rôzne vzťahy medzi
nimi. Nový systém im tiež pomôže evidovať účastníkov
podujatí či vytvárať mailinglisty. Accenture tiež vytvoril
samostatnú časť na evidenciu skladových zásob (tričká,
zápisníky a podobné predmety, ktoré predávajú v rámci
projektu Biela vrana.
12. Dell v spolupráci s Inštitútom pre dobre
spravovanú spoločnosť
Spoločnosť Dell pomáhala Inštitútu pre dobre spravovanú
spoločnosť (SGI) vytvoriť stratégiu riadenia ľudských zdrojov.
Pri tvorbe stratégie Dell poukázal na problémy, ktoré sa
ukázali byť pri tvorbe stratégie ako kľúčové. Okrem riešenia
vysokej fluktuácie navrhli do stratégie zahrnúť aj oblasti
riadenia výkonu a rozvoja kariéry, strategické plánovanie,
identitu Inštitútu SGI, organizáciu a systém, definíciu kompetencií vo firme, fundraising, zastupiteľnosť, knowledge
manažment, získavanie a výber ľudí.

Inšpiratívne prednášky ľudí z firiem
prilákali do tržnice nielen inovátorov
Okrem Pro Bono Maratónu v Starej tržnici poobede prebiehala aj séria paralelných prednášok a diskusií pre sociálnych
inovátorov s inšpiratívnymi spíkrami. Tatiana Svrčková zo
Slovak Telekomu rozprávala o tom, ako získať financovanie
od firiem. V Slovak Telekome majú podľa nej šancu projekty
zamerané na nepočujúcich či vzdelávanie.
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O storytellingu a goodvertisingu prednášal Pavol Minár
z Istropolitany Ogilvy. Minár poukázal na nový trend
v reklame, kedy komerčné značky preberajú agendu mimovládných organizácií a nesnažia sa komunikovať v prvom
rade svoje produkty, ale púšťajú sa do spoločenských tém
a dávajú najavo, že im záleží na hodnotách. Odporučil preto
mimovládkam ísť podobnou cestou.
Okrem týchto tém sa hovorilo aj o princípe hry a jeho využití
pre potreby neziskoviek či o prezentácii partnerom a donorom.
Ján Suchal zo Slovensko.Digital porozprával o budovaní portálu
volby.digital, ale aj o ďalších plánoch organizácie, ktorá by
chcela vytvoriť platformu pre dobré nápady pre IT riešenia.

Diskusia o dobrovoľníctve
Program dňa uzavreli s Jakubom Ptačinom diskusiou o dobrovoľníctve Silvia Jeleníková, HR riaditeľka z firmy Dell,
Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova a Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Počas podujatia Nadácia
Pontis oficiálne spustila webový portál www.inovatori.sk,
ktorý nadväzuje na Mapu sociálnych inovátorov. Zámerom
je zviditeľňovať a prepájať ľudí, ktorí prinášajú pozitívne
zmeny. Portál poskytuje inovátorom i verejnosti nástroj, ako
si nájsť partnerov, podporovateľov, alebo sa len inšpirovať.
Nová geografická mapa umožňuje vyhľadávať podľa tematických oblastí a regiónov Slovenska. Na mapovaní sociálnych
inovátorov naďalej pracujeme, pričom máme v úmysle ešte
podrobnejšie špecifikovať jednotlivé tematické zamerania
inovátorov a mapu doplniť o nové mená.

Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

Viac ako 150 sociálnych inovátorov sa stretlo na jednom mieste v januári 2016 v Bratislave.

Sociálni inovátori
Stretnutie sociálnych inovátorov
Začiatkom roka 2016 sme zorganizovali prvé stretnutie
osobností z občianskeho sektora, politikov, biznismenov,
lekárov, učiteľov, novinárov, kňazov, úradníkov, ale aj
niektorých starostov, ktorí sa ocitli na mape sociálnych
inovátorov. Ich prvé networkingové stretnutie sa konalo
v Bratislave a cieľom bolo prepojiť heterogénnu masu
šikovných ľudí z mapy a ponúknuť im priestor spoznať
sa i osobne. Na galavečeri sme predstavili aj video so
sociálnymi inovátormi, ktoré sa stalo najzdieľanejším videom
roka na fanpagi Nadácie Pontis v roku 2016 s viac ako 300
zdieľaniami.
Večer odštartovala diskusia Lenky Surotchak z Nadácie
Pontis, Michaely Jacovej z Neulogy Ventures, Martina Filka,
z Ministerstva financií SR, Olgy Shirobokovej z Ashoky
a Mateja Ftáčnika z The Spot. Tí sa zamýšľali, kto sú sociálni
inovátori, aký je ich prínos pre spoločnosť a ako môžeme
využiť ich potenciál. Súčasťou večera bol i Pro Bono
Mikromaratón, na ktorom účastníci radili trom sociálnym
inovátorom, Štefanovi Strakovi zo Svatoboru, Ingrid Kosovej
z Quo Vadis a Mariánovi Kasanovi z K&F Projekt, ako sa
vysporiadať s aktuálnymi výzvami, ktoré riešia. Mapu
sociálnych inovátorov Nadácia Pontis pripravia v spolupráci

s organizáciou Ashoka aby zmapovala ľudí, ktorí menia
Slovensko k lepšiemu. Na mape sociálnych inovátorov sa
ocitla takmer tisícka ľudí, ktorí sú významnými nositeľmi
pozitívnych zmien v troch oblastiach – vzdelávanie, sociálna
inklúzia a aktívne občianstvo.

Happening inovátorov
Počas Pro Bono Maratónu a Happeningu inovátorov sme
v roku 2016 predstavili aj online interaktívnu verziu Mapy
sociálnych inovátorov. Ide o štartovaciu verziu portálu,
pričom cieľom je prepájať inovátorov nielen v offline, ale aj
online priestore. Mapu sociálnych inovátorov sme uverejnili
na portále www.inovatori.sk. Okrem toho sme na Pro Bono
maratóne pre inovátorov pripravilii aj sériu zaujímavých
prednášok na rôzne témy. (Viac informácií v časti Happening
inovátorov).

Spolupráca s Ashoka
Spoločne s medzinárodnou organizáciou Ashoka zároveň
každý rok hľadáme inovátorov, ktorých prístup k riešeniu
sociálnych problémov je jedinečný a má ambíciu presadiť
systémové zmeny v danej oblasti aj za hranicami Slovenska.
Výročná správa 2016
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Advokáti z bnt attorneys-at-law a Kinstellar na v poradí už piatom otvorení predmetu Pravna klinika neziskoveho sektora.

Advokáti Pro Bono
V programe Advokáti Pro Bono
sme už šiesty rok rozvíjali
spoluprácu advokátov
a advokátskych kancelárií s ľuďmi
a neziskovými organizáciami,
ktoré potrebujú právnu pomoc,
no nemôžu si ju dovoliť.
• Spolupracujeme s medzinárodnou organizáciou PILnet –
The Global Network for Public Interest Law
• Sme spoluzakladateľmi Európskej Pro Bono Aliancie
V roku 2016 sme do programu privítali 5 nových advokátskych
kancelárií a 2 samostatne pôsobiacich advokátov. Vďaka
bezplatnej právnej pomoci dokopy 19 zapojených právnych
subjektov (advokátskych kancelárii alebo advokátov) sme
dokázali pomôcť rekordnému počtu neziskoviek na 45 právnych zadaniach. Program prešiel zmenou nastavenia a komu-
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nikácie programu – žiadosti sme začali prijímať celoročne,
namiesto štvrťročne a zameriavame sa predovšetkým na
strategické spolupráce so systémovým presahom. Bežné žiadosti prijímame na polročnej báze a riešia ich študenti v rámci
predmetu Právna klinika neziskového sektora na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského. Predmet otvárame každý
semester a minulý rok sme len v rámci tejto aktivity poskytli
právnu pomoc 15 neziskovkám, vďaka 12 advokátskym subjektom. Okrem toho sme začali spolupracovať so študentskou
právnou poradňou na UK, ktorej nielen posúvame prípady,
na ktoré advokáti nemajú kapacitu, ale umožňujeme našim
členom supervízorovať študentov tejto poradne.
Rozhodli sme sa program tiež intenzívnejšie komunikovať –
každý člen má vytvorený na stránke www.advokatiprobono.
sk svoj profil a pravidelne publikujeme články s úspechmi,
ktoré advokáti v programe dosiahli.
V rámci strategickej práce v programe sme začali riešiť tému
včasnej intervencie. V spolupráci s organizáciou Fórum pre
ľudské práva sme zorganizovali stretnutie zástupcov neziskového sektora a štátnej správy a diskutovali sme o možnostiach zapojenia advokátov v riešení otázky práv detí so
zdravotným postihnutím na Slovensku.

Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

Študenti práva pomáhajú pro bono
V spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Komenského
sme už po štvrtý raz otvorili akreditovaný výberový predmet
s názvom Právna klinika neziskového sektora. Študenti majú
v rámci neho možnosť pracovať s reálnymi klientmi (pracovníkmi neziskoviek) na skutočných právnych zadaniach, pod
intenzívnym dohľadom advokátov a riešiť prípady verejnoprospešného charakteru. Predmet absolvovalo v roku 2016
vyše 20 študentov, ktorí pomohli takmer 30 neziskovým
organizáciám. Právna klinika neziskového sektora spája
právne potreby mimovládnych organizácii, vzdelávanie
budúcich právnikov a dobrú vôľu advokátov a advokátskych
koncipientov.
Študenti pod vedením advokáta riešia reálne problémy
neziskových organizácií. V závislosti od závažnosti prípadu
pracujú v 2 až 4 členných skupinách. Majú kľúčový podiel
na vypracovaní konkrétneho výstupu, Študenti tak pomáhali
centrám, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím
či z marginalizovaných skupín, organizáciám zameriavajúcim sa na ochranu životného prostredia, environmentálnu
výchovu a pod. Študenti sa mohli zamerať na oblasť, ktorá
ich najviac zaujíma, vyskúšať si prácu s reálnym klientom
a vypestovať si vzťah k poskytovaniu pro bono pomoci ešte
počas štúdia. Študentom poskytovali supervíziu advokátska
kancelária Kinstellar, bnt attorneys-at-law, DLA Piper alebo
spoločnosti DELL.

Advokáti právne vzdelávali
65 neziskoviek
Členovia programu Advokáti Pro Bono pokračovali s bezplatnými právnymi tréningami pre neziskové organizácie. V roku
2016 sa vďaka advokátom podarilo právne dovzdelať až 84
účastníkov, spolu zo 65 neziskových organizácií, ktoré môžu
vďaka nadobudnutým vedomostiam ďalej pomáhať ich klientom alebo vylepšiť fungovanie v rámci svojich organizácií.
Každá organizácia sa mohla bezplatne zahlásiť na jeden, prípadne dva tréningy zo štyroch, pokiaľ boli ešte voľné miesta.
Na základe vysokého záujmu o tému ochrany osobných
údajov, si mohli účastníci vybrať z dvoch tréningov v tejto
oblasti. Neziskovým organizáciám boli predstavené právne
základy zákona o ochrane OÚ, advokáti pomenovali rozdiely
medzi povinnosťami prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
a vysvetlili podstatu základných bezpečnostných opatrení na
ochranu OÚ. Na druhom tréningu poskytli školitelia praktické
právne rady k bežným záležitostiam, s ktorými sa stretávajú
mimovládne organizácie počas svojho fungovania, vrátane
možnosti podnikania v neziskovom sektore, informácií
o verejnom obstarávaní, pracovnom práve, či stanovách jednotlivých právnych foriem. Ďalšie školenie sa uskutočnilo na

tému práva duševného vlastníctva. Neziskovkám advokáti
vysvetlili ako zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, fotky a iné autorské diela. Štvrtou oblasťou ktorou sa
advokáti zaoberali boli exekúcie – ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo
aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť
aby sa ich dokázala zbaviť.

Právna pomoc ľuďom bez domova
V programe Advokáti Pro Bono už od apríla 2014 expertne
pomáhame pri riešení problematiky bezdomovectva na Slovensku v spolupráci s viacerými neziskovými organizáciami.
V roku 2015 sme sa rozhodli rozšíriť pro bono pomoc smerom
priamo k ľuďom bez domova a v marci 2016 sa nám podarilo otvoriť nízkoprahovú právnu kliniku v priestoroch troch
občianskych združení pomáhajúcich ľuďom bez domova:
v OZ Proti prúdu – vydavateľa časopisu Nota Bene, OZ Vagus
a v Domove sv. Jána z Boha. V rámci kliniky pomáhali piati
advokáti v roku 2016 pomáhali ôsmim ľuďom bez domova.
V oblasti bezdomovectva bolo však najväčším úspechom
prijatie novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá
bola výsledkom niekoľkoročnej snahy skupiny v téme
bezdomovectva, v ktorej najaktívnejšími členmi boli Silvia
Belovičová z advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs,
Martin Provazník z kancelárie bnt attorneys-at-law a Ivan
Lorenc z o. z. Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota Bene.
Spolupráca vyhrala tento rok čestné uznanie na oceneniach
Via Bona Slovakia a bola medzi piatimi finalistami celoeurópskej súťaže European Pro Bono Awards, ktorú udeľuje
medzinárodná organizácia PILnet.

Členovia:
Accace Legal
Allen & Overy
bnt attorneys-at-law
DELL
Dentons
DLA Piper
Hillbridges
Kinstellar
Krivak & Co.
Lexpert

Marton & Partner
Miškolci Legal
Relevans
Schönherr
Squire Patton Boggs
White & Case
Mgr. Eva Braxatorisová
Mgr. Gabriela Hornáčková
Mgr. Miroslav Kriak

Výročná správa 2016
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Takmer 7 ton oblečenia a iných potrieb putovalo utečencom, ľuďom bez domova a rodinám v núdzi.

Engage
V oblasti firemného
dobrovoľníctva je na Slovensku
aktívna skupina firiem
Engage. Ide o medzinárodnú
sieť známych a spoločensky
zodpovedných firiem,
ktoré rozvíjajú rôzne formy
angažovanosti zamestnancov.
Firmy sa zapojili do zbierky šatstva
Do jesennej zbierky šatstva a potrieb, ktorú sme organizovali v spolupráci s firmami združenými v skupine Engage,
sa zapojilo 19 spoločností. Výnos zo zbierky putoval do
Bratislavy, Nitry, Žiliny, Jelšavy, na Oravu, do Humenného,
Sečoviec, Šamorína a mnohých ďalších miest a obcí Slovenska. Spoločne sa podarilo vyzbierať takmer 7 ton šatstva
a potrieb. Všetky vyzbierané veci sa rozdelili medzi 16 neziskových organizácií, ktoré ich odovzdajú núdznym ľuďom vo
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svojich zariadeniach a v okolí. Zbierka sa konala vo firmách,
ktoré sídlia v štyroch mestách na Slovensku: Bratislava,
Nitra, Žilina a Galanta.

Do zbierky sa zapojili zamestnanci
týchto 19 spoločností:
Allen & Overy, Accenture, Citibank, Dell, Foxconn, Hewlett
Packard Enterprise, Honeywell Bratislava, IBM, Kia Motors
Slovakia, Kinstellar, Orange, Philip Morris Slovakia, PricewaterhouseCoopers Slovensko, Samsung, Slovak Telekom, Slovenské elektrárne a Tatra banka. K spoločnostiam sa pridali
aj Ministerstvo financií SR a Nadácia Pontis

Veci sme darovali 16 organizáciám:
OZ Ain Karim – Šamorín, OZ Vagus, Slovenská humanitná
rada, Krízové stredisko Dúha, Domov sv. Jána z Boha, Dom
svitania Jakubov, Komunitné centrum Jelšava, Gaudeamus,
Základná škola Muránska Dlhá Lúka, Domov pre každého,
OZ Persona, Black white horse, Komunitné centrum na
Predmestí, Diecézna charita Žilina, Úsmev ako dar – pobočka
Nitra a Pokoj a dobro – pomoc utečencom

Firemné dobrovoľníctvo a Pro Bono

Výnos zo zbierky putoval do Bratislavy, Nitry, Žiliny, Jelšavy, na Oravu, do

Pre klientov sme zbierali predovšetkým jesenné a zimné šatstvo a obuv.

Humenného, Sečoviec, Šamorína a mnohých ďalších miest a obcí Slovenska.

Čo sa vyzbieralo:

5477 kg

oblečenia
pre deti
a dospelých

Členovia
Engage
v roku 2016

342 kg

drogistického
tovaru a kuchynských potrieb

543 kg

409 kg

128 kg

bytového textilu
a posteľnej
bielizne

športových,
školských a relax
potrieb približne

kreatívneho
materiálu do
chránených dielní
a iných potrieb

Allen & Overy
Slovenské elektrárne
Foxconn Slovakia
Honeywell
Hewlet-Packard Enterprise

IBM
Kia Motors Slovakia
KPMG
Orange Slovensko
PWC

Samsung
Slovnaft
Slovak Telekom
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Rozvojová
spolupráca
v zahraničí
Dôležitou súčasťou našej práce je podpora občianskej angažovanosti,
dobrej správy vecí verejných a prepájania sektorov v zahraničí. Okrem
toho sa venujeme aj globálnemu vzdelávaniu a šíreniu povedomia
odbornej verejnosti o rozvojových témach. Skúsenosti, ktoré Slovensko získalo pri budovaní demokratickej spoločnosti a komunity
zodpovedných občanov a firiem, posúvame ďalej do zahraničia.
Naše projekty realizujeme primárne v Keni, Gruzínsku, Bielorusku, Macedónsku, ale aj v severnom Kosove.

Rečníci konferencie diskutovali aj o tom, ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Medzinárodná konferencia
Rozvoj a demokracia
Medzinárodná konferencia
Rozvoj a demokracia je
poprednou udalosťou
v regióne v oblasti
rozvojovej spolupráce.
Ročník 2016 bol vďaka Slovenskému predsedníctvu v Rade
EÚ mimoriadne výnimočný. Témy konferencie boli prispôsobené prioritám predsedníctva. Na medzinárodnej konferencii
Rozvoj a demokracia odzneli diskusie na témy ako Ciele
udržateľného rozvoja, migrácia a inovácie. Konferencia sa
konala 27. októbra 2016 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod záštitou SK PRES
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v Rade EÚ. Programu konferencie sa zúčastnilo 39 expertov
a moderátorov.
Hlavnou rečníčkou konferencie bola Alaa Murabit, jedna
z najinšpiratívnejších žien súčasnosti, ktorá sa venovala
sekuritizácii, rodovej rovnosti a komplexnosti riešenia problémov. Murabit založila Hlas líbyjských žien, je najmladšou
globálnou advokátkou Cieľov udržateľného rozvoja OSN
a v marci 2016 ju vymenovali za vysokú komisárku OSN
pre zdravotnícku zamestnanosť a ekonomický rast. Murabit
vystúpila na konferencii ako rečníčka v rámci programu
Kapuscinski Development Lectures, ktorý je spoločnou
iniciatívou Európskej komisie, Rozvojového programu OSN
a Nadácie Pontis. Po konferencii sme vydali konferenčný
zborník, ktorý obsahuje zápisy z konferencie spolu so
schválenými akademickými a neakademickými príspevkami autorov.

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Hlavnou rečníčkou konferencie bola Alaa Murabit.

Celkovo sa konferencie zúčastnili viac ako 150 hostí.

NGO Leadership Workshop
V spolupráci s University of
Michigan a William Davidson
Institute sme zorganizovali druhý
ročník NGO Leadership Workshop.
V rámci nášho programu zahraničnej spolupráce sa venujeme
posilňovaniu občianskej participácie, ale aj systematickému
budovaniu kapacít občianskej spoločnosti v záujme zvýšenia
ich profesionality, udržateľnosti, a schopností presadzovať
záujmy občanov pri rozhodovacích procesoch. V roku 2016

sme v týchto snahách pokračovali okrem iného aj intenzívnym päťdňovým školením v Bratislave.
Workshopu, ktorý sa konal 6. – 9. decembra 2016, sa zúčastnilo 25 predstaviteľov mimovládneho sektora zo Strednej
Ázie, Východnej Európy, Balkánu a Severnej Afriky. Účastníci
sa zdokonaľovali v oblasti organizačného manažmentu, HR,
PR, marketingu, organizácie advokačných kampaní a fundraisingu. Špičkoví tréneri prišli zo Spojených štátov amerických,
Veľkej Británie ale aj zo Slovenska. Boli to Tracy Tuten, Linda
Gasser, John Beauclerk a Pavol Demeš. Okrem intenzívneho
vzdelávacieho programu, workshop predstavoval tiež skvelú
príležitosť na networking a budovanie nových partnerstiev.
Výročná správa 2016
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Členovia Sote Hubu.

Keňa
Keni pomáhame 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.
Sote Hub
Inkubátor na rozbeh vlastného podnikania pre absolventov
našich IT klubov a širšiu verejnosť – Sote Hub – pomohol
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počas prvého roku fungovania pri rozbehu 6 startup tímov
a v roku 2016 mal 200 členov. Počas celého roka sa v ňom
pravidelne konali workshopy pre absolventov a prehliadky
pre školy. Celkovo sme v roku 2016 v Sote Hube zorganizovali
25 inovatívnych podujatí a tréningov. Napríklad súťaž Sports
Innovation, ktorú sme realizovali aj v spolupráci s Hype Foundation a Strathmore Business University.

Súťaž startupov
V júli sme v Sote Hube organizovali Sote Hub Launch, na
ktorom sa prezentovalo 16 startup nápadov. Medzinárodná
porota (iHub, Swahilibox, ITkonekt Serbia, Nadácia Pontis)
vybrala 4, ktoré získali „seed kapitál“ vo výške 2000 Eur
a zapojili sa do polročného inkubačného programu. Druhé
kolo súťaže startupov sa konalo v decembri a zúčastnilo sa
ho 14 podnikateľských nápadov. Predstavili sa ľudia z rôznych oblastí podnikania od výrobcu hipsterských batohov,
návrhu na značku minerálky, alebo šiat, až po nápady na predaj lístkov a konkurenciu Airbnb. Porota vybrala 4 startupy,

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Členovia Sote Hubu sa začali venovať aj zlepšovaniu zručností v digitálnej fabrikácii a programovaní.

ktorým budú naši kenskí kolegovia pomáhať v procese inkubácie a zlepšovania marketingu a prototypov ich produktov.
V decembri sme v Sote Hube oslávili prvý rok jeho fungovania a zorganizovali sme štvordňové školenie. Spôsob
práce v startupe priblížil našim kenským členom Maroš
Korínek, Slovák pracujúci v londýnskom Funding Circle, na
základe svojich skúseností s prácou v troch britských startupoch a zakladaním školy programovania pre utečencov.
Školenie sa venovalo základom práce v tíme, projektovému
manažmentu a základom programovania.

Veľtrh cvičných firiem
V spolupráci s našimi kenskými partnermi sa sa nám podarilo zorganizovať už druhý veľtrh cvičných firiem, ktorý sa
tentokrát konal v júli 2016 v meste Voi. Zúčastnili sa ho
žiaci z 12 škôl, ktorí predstavili spolu 26 cvičných firiem. Na
veľtrhu sa zúčastnil aj guvernér Taita Taveta, John Mrutu,
ktorý predniesol príhovor a neskôr veľtrh propagoval aj cez
Facebookový kanál kraja.

Dobrovoľníčka v Keni
Dobrovoľníčku Evu Kis Lengyelovú sme od apríla do júna
opäť vyslali do Kene, kde mentorovala primárne absolventov
a nové dve školy zapojené do projektu.

Návštevy Slovenska
Štyria kenskí členovia Sote Hub v máji absolvovali na Slovensku študijnú cestu. Lucia Muthoni a Elizabeth Njoki rozbiehajú
svoje projekty Redecor a Recycle Africa. Venujú sa recyklácii
plastov na výrobu náplní do 3D tlačiarní a recyklácii elektroniky. Počas študijnej cesty na Slovensku navštívili Fab
Lab, Orange Lab a viaceré firmy, ktoré sa venujú digitálnej
fabrikácii alebo čistým technológiám. Ďalší účastníci študijnej cesty, Gift Mtambo a Robert Mburu, rozbiehajú kreatívnu
agentúru Rogim Designs. Na Slovensku sa počas intenzívnej
päťdňovej stáže učili o stratégii a komunikácii značky od
agentúry Azylo z Liptovského Mikuláša.
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Člen Sote Hubu a tiež koordinátor projektu, Gift Mtambo.

Všetci štyria Keňania, ktorí Slovensko navštívili, sú zároveň
bývalými absolventmi programu Sote ICT, cez ktorý Nadácia
Pontis dlhodobo podporuje vznik a fungovanie cvičných
firiem a IT klubov na dvanástich stredných školách v kraji
Taita Taveta v Keni. V rámci ich študijnej cesty na troch
slovenských stredných školách prezentovali nielen svoje
skúsenosti s cvičnými firmami počas ich štúdia, ale aj rozbeh
vlastného podnikania v Sote Hub. Druhákom na Obchodnej
akadémii Nevädzová v Bratislave predstavili Keňanky fungovanie Sote Hub a žiaci im ukázali videá z veľtrhu ich cvičných
firiem. Spolu riešili obchodné prípady. Členky Sote Hubu
získali detailný prehľad o fungovaní cvičných firiem a projektoch na najväčšej obchodnej akadémii na Slovensku. Chlapci
z Rogim Designs navštívili hotelovú akadémiu v Liptovskom
Mikuláši, kde sa zoznámili s tamojšími cvičnými firmami
a fungovaním hotelovej akadémie. Gift a Robert slovenským
žiakom prezentovali, ako rozbehli svoju kreatívnu agentúru
Rogim Designs a získali prvých klientov.
Keňania okrem toho navštívili aj 0100 Ventures, pripravovaný startup hub, ktorý rozbiehajú Slováci so skúsenosťami
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z investičných spoločností v Ázii. Keňania mali možnosť
nacvičiť si prezentáciu pre investorov a diskutovať o možnej
spolupráci. Predtým navštívili aj centrá rozbehu podnikania
Connect Coworking, Eastcubator a Impact Hub a zúčastnili
sa aj CEE CSR Summitu, kde stretli mnoho medzinárodných
spíkrov a dozvedeli sa o tom, ako podnikať nielen úspešne,
ale aj zodpovedne.
Na jeseň navštívili Slovensko traja kenskí učitelia – mentori cvičných firiem. Išlo o Duncana Mwaghadi z Voi Girls
Secondary, Amosa Nyameino z Kasigau Girls a Ezru Onchwari
z Kajire Secondary. K nim sa pridali aj startupista, člen Sote
Hubu, Geoffrey Mwachari a naša spolupracovníčka zo Sote
Hubu, Joyce Nzovu. V novembri sa Bratislave konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Okrem okolitých štátov ako
Rakúsko, Maďarsko a Česko si prišli svoje cvičné firmy porovnať aj kenskí učitelia. Tí si na diskusiu pripravili spoločnú
prezentáciu o cvičných firmách svojich žiakov v Keni. Pred
veľtrhom navštívili aj FabLab, kde absolvovali dvojhodinové
školenie zamerané na základy digitálnej fabrikácie.

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Bielorusko
V Bielorusku podporujeme
expertov a presadzujeme
zodpovedné podnikanie.

Naši partneri z Fond of Ideas zorganizovali v marci druhý ročník
ocenenia CSR Awards, na ktoré bolo nominovaných 16 firiem
s 21 nomináciami. Podujatie bolo vyvrcholením, a zároveň
záverečnou aktivitou projektu podpory zodpovedného podnikania a povedomia o ňom, v Bielorusku. Zúčastnilo sa ho viac
než 200 ľudí a inšpiráciou pre podujatie je ocenenie Via Bona
Slovakia, ktoré Nadácia Pontis udeľuje od roku 1998.
Následne sa uskutočnilo externé hodnotenie projektu a ďalšie
aktivity už budú v réžii našich Bieloruských partnerov, ktorým
celý program odovzdávame.

Rozvojové vzdelávanie
Presadzujeme rozvojové
vzdelávanie na vysokých
školách a zvyšujeme povedomie
verejnosti o rozvojových témach.
Vydali sme knihu
Zrod zdráhavého inovátora
Táto významná a aktuálna kniha umožňuje čitateľovi nahliadnuť do fungovania svetového sociálneho podnikania. Kniha
približuje živé a pútavé príbehy obyčajných ľudí, ktorí zasvätili život riešeniu problémov a nespravodlivosti, o akých sa
ani len nenazdali, a zároveň objasňuje podstatu sociálnej
inovácie. Je to inšpiratívna a nevyhnutná kniha pre každého,
komu záleží na našom nedokonalom, chaotickom a krásnom
svete a verí v jeho nespočetné možnosti. Autorom knihy
je Ken Banks, ktorého kariéra odbočila od zahraničného
bankovníctva a doviedla ho až k vytvoreniu brilantného
komunikačného prostriedku pre Afriku, nás pozýva na výlet
sociálnou inováciou. Knihu sme vydali v rámci projektu
UNIDEV, vďaka ktorému sme na Slovensko priniesli aj mnoho
zaujímavých spíkrov a odborníkov v oblasti globálneho vzdelávania. Cieľovou skupinou ich prednášok boli univerzitní
študenti, ale aj odborná a široká verejnosť.

Pontis Digest
Vydali sme päť čísel nášho odborného časopisu v anglickom
jazyku – Pontis Digest. Jednotlivé čísla sa v prvom polroku
venovali nasledujúcim témam: Women Empowerment
Through Entrepreneurship, Innovations in Development:
New Literacy and the Changemaker Generation, Civil Society
in Russia. Štvrté číslo časopisu bolo venované príspevkom
a rozhovorom s rečníkmi a panelistami, ktorí sa zúčastnili
našej konferencie Democracy and Development 2016. Piata
publikácia sa venovala opäť našim aktivitám v Keni a mala
názov: New Methods in Student Training Build Sustainable
Entrepreneurship in Kenya.

Globálna univerzita
V decembri sme spustili nový projekt rozvojového vzdelávania Globálna univerzita IV. Cieľom projektu je inštitucionalizovať na Slovensku prvý študijný odbor rozvoja a rozvojovej
spolupráce, zvýšiť kapacity a odbornosť pedagógov a budovať povedomie o rozvojových témach u vysokoškolských
študentov. Partnermi sú Univerzita Komenského, Ekonomická Univerzita v Bratislave, a Slovenská Poľnohospodárska
Univerzita v Nitre. Na SPU podporujeme prípravu spisu pre
účely veľkej akreditácie prvého samostatného študijného
odboru Rozvojové štúdie.
Výročná správa 2016
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Okrúhly stôl na konferencii Rozvoj a demokracia sa venoval prepájaniu mimovládnych

Kosovo
V severnom Kosove
podporujeme aktivity
mimovládnych organizácií
v oblasti aktívneho občianstva.
Projekty podporené v rámci
malej grantovej schémy
V rámci nášho Fondu pre verejnú politiku na Balkáne sme
v roku 2016 realizovali výzvu na projekty analýzy verejných
politík a advokačnú činnosť pre kosovských aktivistov
a analytikov. Evaluačná komisia vybrala 4 projekty, ktoré boli
podporené finančne, ako aj konzultáciami so slovenskými
mentormi:
• Mládežnícky vzdelávací klub Synergy – Ekonomické
postavenie mladých v severnom Kosove
• Inštitút pre teritoriálny hospodársky rozvoj (InTER) –
Podpora miestneho hospodárskeho rozvoja v severnom
Kosove
• Platforma pre analýzu a výskum – Hlas severného
Kosova: Tieňová správa organizácií občianskej spoločnosti o pokroku
• Individuálni vedci: Branislav Nesovic, Jovana Radosavljevic – súlad misie EULEX so zásadami miestnej
zodpovednosti v procese realizácie jej poslania a cieľov
v severnom Kosove 2013
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organizácií západného Balkánu s organizáciami v krajinách EÚ.

Letná škola verejnej politiky
V septembri sa uskutočnila letná škola verejnej politiky
v Mitrovici pre grantistov a mimovládne organizácie severného Kosova, zameraná na témy: analýza verejných politík
a tvorba policy dokumentov, politický cyklus, advokačné
aktivity, skúsenosti s intervenciami MV do verejnej politiky na
Slovensku, špecifiká situácie severného Kosova a dopady na
aktivity mimovládnych organizácií v tejto oblasti, možnosti
spolupráce s think-tankami z Prištiny. Školitelia zo Slovenska sa podelili o naše skúsenosti s participáciou občianskej
spoločnosti na veciach verejných, a tréneri z Kosova priblížili
skúsenosti a možnosti advokačných aktivít v Kosove.

Návšteva Slovenska
V októbri sa uskutočnila aj študijná návšteva grantistov zo severného Kosova na Slovensku, zameraná na výmenu skúseností
v konkrétnych oblastiach ich pôsobenia, súvisiacich s témami
projektov, ktoré sme podporili v grantovom programe. Kosovskí
grantisti sa stretli so zástupcami občianskej spoločnosti na
Slovensku, okrem iných aj s Michaelovou Mudroňovou z EPIC,
Tomášom Strážayom z SFPA, Jozefom Petrášom, expertom na
miestnu politiku a autorom projektu Transparentné mesto,
Grigorijom Mesežnikovom a Mariánom Velšicom – analytikmi
z IVO, ako aj zástupcom MZVa EZ, Henrikom Markušom.
Grantisti a partneri z NGO Aktiv sa zúčastnili aj Konferencie
Rozvoj a demokracia v Bratislave, kde vystúpili ako panelisti
okrúhleho stola na tému prístupového procesu do EÚ v krajinách západného Balkánu.

Rozvojová spolupráca v zahraničí

Diskusia s našimi gruzínskymi partnermi v rámci Týždňa zodpovedného podnikania.

Gruzínsko a Východné Partnerstvo
V Gruzínsku, Bielorusku, ale
i krajinách V4 sa snažíme
presadzovať princípy
zodpovedného podnikania
a spolupráce sektorov
prostredníctvom pro bono.
V rámci projektu sa naši partneri z Gruzínska, Ukrajinsky,
Bieloruska, ale aj V4 zúčastnili CEE CSR Summitu 2016 v Bratislave. Okrem toho vystúpili aj na diskusii o zodpovednom
podnikaní v EÚ a jej susedstve, ktorá bola súčasťou programu
Týždňa zodpovedného podnikania. Ako rečník na nej vystúpil
aj zástupca Európskej komisie.

školenie o zodpovednej komunikácii pre gruzínske firmy
a médiá, nad ktorým prebralo záštitu aj gruzínske Ministerstvo Eurointegrácie a naše veľvyslanectvo v Tbilisi. Školenie
o zodpovednej komunikácii pre firmy a médiá viedol náš
dlhoročný partner Thomas Kolster z Goodvertising,
Následne sme sa spolupodieľali na rôznych verejných podujatiach na tému zodpovedného podnikania v krajinách V4.
V novembri sa v Prahe uskutočnilo podujatie pre verejnosť –
CSR Club: formou TEDx talku a diskusie na témy firemného
dobrovoľníctva. Vo Varšave sa konalo podujatie pre odbornú
verejnosť a firmy na tému nových požiadaviek ohľadom nefinančného reportovania firiem, organizované Forum Odpoviedzialneho Biznesu a vo februári sa konalo v Budapešti veľké
stretnutie zodpovedných firiem – členov a partnerov našej
partnerskej organizácie z Maďarska – KÖVET.

V júli sa uskutočnila letná škola CSR v Gruzínsku, ktorej sa
zúčastnilo 25 predstaviteľov biznisu, médií a mimovládok.
3-dňové intenzívne školenie viedli tréneri zo Slovenska,
Maďarska, Poľska a Gruzínska. Témou letnej školy boli výzvy
a príležitosti v oblasti zodpovedného podnikania v súvislosti s Asociačnou dohodou EÚ – Gruzínsko, najmä v oblasti
zamestnávateľov a pracovných podmienok, ochrany životného prostredia a vzťahov k zákazníkovi prostredníctvom
zodpovednej komunikácie.
Neskôr, v októbri zorganizoval náš gruzínsky partner kreatívny Pro Bono Maratón, inšpirovaný podujatím Nadácie
Pontis na Slovensku. V novembri sa v Tbilisi uskutočnilo

Diskusia sa konala v bratislavskom Impact Hube.
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Finančná správa

Finančná
správa
Nadácia Pontis využíva rôzne zdroje financií, ktoré
následne rozdeľuje neziskovým organizáciám alebo
jednotlivcom alebo ich využíva na vlastné verejno-prospešné aktivity.
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Súvaha k 31. 12. 2016 (v Eur)
Strana aktív
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Softvér
Obstaranie dlhod.nehm.majetku
2.
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhod. hmotného majetku
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
3.
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
4.
FINANČNÉ ÚČTY
Pokladnica
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK celkom

Brutto
615 046,91
147 357,00
147 357,00
–
467 689,91
410 547,55
4 680,00
–
52 462,36
3 083 051,73
573 589,07
7 025,00
566 401,14
162,93
2 509 462,66
6 541,40
2 502 921,26
103 739,78
103 739,78
–
3 801 838,42

Strana pasív
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peň. fondy tvorené podľa osob. predpisu
2.
Fondy účtovnej jednotky ostatné
Ostatné fondy
3.
Výsledok hospodárenia 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
Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ)
4.
BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Účtovné obdobie
Korekcia
277 159,61
103 475,92
103 475,92
–
173 683,69
121 123,83
97,50
–
52 462,36
–
–
–

–

277 159,61

Netto
337 887,30
43 881,08
43 881,08
–
294 006,22
289 423,72
4 582,50
–
–
–
3 083 051,73
573 589,07
7 025,00
566 401,14
–
162,93
2 509 462,66
6 541,40
2 502 921,26
103 739,78
103 739,78
–
3 524 678,81

Účtovné obdobie
Brutto
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

Korekcia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

Netto
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

348 437,06
48 749,62
23 849,62
24 900,00
299 687,44
299 687,44
2 614 163,01
715 563,77
53 271,30
662 292,47
1 898 599,24
3 225,32
1 895 373,92
44 172,79
44 172,79
3 006 772,86
Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie
2 090 426,54
2 032 066,33
155 027,67
1 877 038,66
36 899,43
21 460,78
39 434,87
4 111,58
4 111,58
324,40
324,40
34 998,89
26 013,99
310,40
8 674,50
876 911,45
876 911,45
3 006 772,86
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2016 (v Eur)
Činnosť
Číslo účtu

Náklady

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľ.
zdaňovaná

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Spolu

501

Spotreba materiálu

66 403,72

10 344,26

76 747,98

502

Spotreba energie

2 106,94

–

2 106,94

1 983,82

511

Opravy a udržiavanie

1 111,32

1 111,32

16 290,46

512

Cestovné

12 413,20

62,93

12 476,13

20 780,50

513

Náklady na reprezentáciu

35 145,99

–

35 145,99

52 694,05

518

Ostatné služby

1 013 298,79

176 825,53

1 190 124,32

962 301,56

521

Mzdové náklady

214 535,10

7 493,30

222 028,40

190 033,72

524

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

66 700,22

8 821,73

75 521,95

62 953,56

527

Zákonné sociálne náklady

3 713,10

–

3 713,10

3 132,37

528

Ostatné sociálne náklady

124,83

–

124,83

132,77

538

Ostatné dane a poplatky

3 113,94

–

3 113,94

2 753,10

541

Zmluvné pokuty a penále

–

–

–

6,00

542

Ostatné pokuty a penále

44,36

–

44,36

-

544

Úroky

0,20

–

0,20

1,37

545

Kurzové straty

19 833,74

–

19 833,74

10 808,39

549

Iné ostatné náklady

6 492,45

–

6 492,45

7 336,11

551

Odpisy DNM a DHM

35 876,09

1 089,00

36 965,09

42 964,89

556

Tvorba fondov

279 028,34

–

279 028,34

-

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

–

–

–

-30,00

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

792 179,81

–

792 179,81

688 879,08

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

382,76

–

382,76

800,00

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

979 935,76

–

979 935,76

2 839 241,24

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady

61 657,87

339 890,75

–

339 890,75

427 601,28

3 872 331,41

204 636,75

4 076 968,16

5 392 322,14

Spolu

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Činnosť
Číslo účtu

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

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľ.
zdaňovaná

–

546,56

546,56

279,05

17 767,30

–

17 767,30

33 080,10

–

–

–

14 921,72

150 571,42

205 240,99

355 812,41

267 997,83

–

2 000,00

2 000,00

-

611 755,31

–

611 755,31

350 484,27

1 406 130,25

–

1 406 130,25

1 157 448,42

18 735,09

–

18 735,09

22 562,96

1 322 814,13

–

1 322 814,13

3 087 481,76

301 536,42

–

301 536,42

479 790,98

3 829 309,92

207 787,55

4 037 097,47

5 414 047,09

-43 021,49

3 150,80

-39 870,69

21 724,95

591

Daň z príjmov

–

721,65

721,65

264,17

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

–

82,17

82,17

-

-43 021,49

2 346,98

-40 674,51

21 460,78

Výsledok hospodárenia po zdanení
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Nadačné fondy v roku 2016 – prehľad
Názov

príjem

výdaj

–€

13 562,56 €

8 624,38 €

4 938,18 €

z 2%

59 955,00 €

24 315,00 €

61 202,32 €

23 067,68 €

z 2%

602 343,95 €

828 665,33 €

687 759,68 €

743 249,60 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

98 367,16 €

267 338,21 €

109 769,69 €

255 935,68 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

399 752,33 €

536 003,67 €

310 178,66 €

625 577,34 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis

216 329,68 €

–€

216 329,68 €

–€

Nadačný fond Pixel v Nadácii Pontis
Nadačný fond PCA Peugeot v Nadácii Pontis
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii
Pontis

stav k 1.1.2016

stav k 31.12.2016

poznámka

z 2%

Accenture Nadačný Fond v Nadácii Pontis

75 606,41 €

226 265,27 €

197 395,35 €

104 476,33 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond pre Transparentné Slovensko

32 933,33 €

275 973,52 €

220 267,00 €

88 639,85 €

aj z 2% aj z darov

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

15 198,91 €

20 313,42 €

15 198,91 €

20 313,42 €

z 2%

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis

23 551,44 €

69 196,82 €

50 183,14 €

42 565,12 €

z 2%

Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis

13 041,57 €

24 104,77 €

22 200,00 €

14 946,34 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

11 787,44 €

45 433,18 €

37 614,44 €

19 606,18 €

z 2%

6 059,30 €

41 973,72 €

39 326,12 €

8 706,90 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

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

6 500,82 €

4 094,63 €

9 500,82 €

1 094,63 €

z 2%

Nadačný fond MOBIS v Nadácii Pontis

65 764,80 €

76 931,20 €

65 764,80 €

76 931,20 €

z 2%

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis

12 987,10 €

46 280,73 €

20 161,48 €

39 106,35 €

aj z 2% aj z daru
spoločn.

Nadačný fond LEAR v Nadácii Pontis

5 536,00 €

–€

5 536,00 €

–€

z 2%

Nadačný fond Strabag v Nadácii Pontis

–€

95 201,18 €

12 000,00 €

83 201,18 €

z 2%

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

–€

92 771,18 €

4 488,30 €

88 282,88 €

z 2%

Nadačný fond UNILEVER v Nadácii Pontis

–€

13 705,57 €

–€

13 705,57 €

120 194,77 €

–€

z verejnej zbierky

z 2%

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Srdce pre
deti SPD 1.1.2015 – 31.10.2015

120 194,77 €

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

16 505,72 €

91 974,64 €

87 798,15 €

20 682,21 €

z verejnej zbierky

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

–€

80 210,44 €

160,91 €

80 049,53 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
krajina DK 1.1.2015 – 30.11.2015

76 909,20 €

–€

76 909,20 €

–€

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
krajina DK 1.12.2015-31.12.2015

17 713,73 €

–€

17 713,73 €

–€

z verejnej zbierky

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

–€

42 883,67 €

12 908,39 €

29 975,28 €

z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
Krajina 1.1.2016-31.10.2016

–€

75 884,76 €

67 056,75 €

8 828,01 €

z verejnej zbierky
z verejnej zbierky

Fond verejná zbierka v Nadácii Pontis Dobrá
Krajina 1.11.2016-31.12.2016
Spolu
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–€

33 853,25 €

188,58 €

33 664,67 €

1 877 038,66 €

3 026 936,72 €

2 476 431,25 €

2 427 544,13 €

Finančná správa

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne
výšku nákladov na správu nadácie
Grantový program

2016

v%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty

1 522 823,24 €

37,34 %

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti

208 018,79 €

5,10 %

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

131 986,96 €

3,24 %

71 989,87 €

1,77 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Bielorusko
Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Balkan

51 999,18 €

1,28 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Keňa

46 459,42 €

1,14 %

Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy

38 690,89 €

0,95 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Gruzínsko

21 100,00 €

0,52 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Rusko

12 295,61 €

0,30 %

6 642,36 €

0,16 %

382,76 €

0,01 %

Grantový program – správa, monitoring, rozvoj

243 180,17 €

5,96 %

Srdce pre deti VZ – tvorba fondov/zákonný účtovný predpis

172 185,08 €

4,22 %

Pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, Firemné dobrovoľníctvo,

118 038,64 €

2,89 %

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

115 884,23 €

2,84 %

Dobrá krajina Verejná Zbierka – tvorba fondov/zákonný účtovný predpis

112 951,73 €

2,77 %

98 340,01 €

2,41 %

Granty zahran.partnerom v projektoch DDA / Moldavsko
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Priame programové náklady

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Rozvoj obč. spoločnosti v Rusku
Projekty pre nepočujúcich z fondu Telekom: Mobilný pedagóg

93 329,10 €

2,29 %

Via Bona Slovakia za rok 2015 v roku 2016

95 775,96 €

2,35 %

Projekt Dopravnej výchovy z fondu LIDL (tlač a distrib.náučnej brožúry)

87 877,52 €

2,16 %

Hlavy pomáhajú, Advokáti Pro Bono, Ashoka

71 116,05 €

1,74 %

Program Srdce pre deti

66 633,15 €

1,63 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Rozvojová Konferencia VI. ročník spolu
s Projektom EU Predsedníctvo SR 2016

64 452,83 €

1,58 %

Projekt z fondu ZSE Obnova Piešťanskej elektrárne

60 000,00 €

1,47 %

XIII. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní – CEE CSR Summit

58 684,89 €

1,44 %

Program Dobrá krajina

57 402,50 €

1,41 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Západný Balkán

50 097,40 €

1,23 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Kenský projekt

43 888,72 €

1,08 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Globálne vzdelávanie, UNIDEV

25 179,10 €

0,62 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Gruzínsky projekt

24 498,00 €

0,60 %

Projekt na riešenie bezdomovectva „Pod Strechou“

21 793,55 €

0,53 %

Projekt Major Donors

21 509,33 €

0,53 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Bieloruský program

19 147,66 €

0,47 %

Ostatné sociálne projekty realizované v rámci firemnej filantropie

15 054,21 €

0,37 %

Leadership Bootcamp projekt

34 730,76 €

0,85 %

Projekt pre nepočujúcich z fondu Telekom: Online tlmočník

14 653,02 €

0,36 %

Edufond

11 060,53 €

0,27 %

Projekt z fondu Enel: Ekoobec – audity verejného osvetlenia

9 327,40 €

0,23 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – Moldavský projekt

7 331,98 €

0,18 %

Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu

151 259,38 €

3,71 %

4 077 771,98 €

100,00 %
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu rok 2016
Prijatý podiel dane „2 %“ – použité na projekty a granty
Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO – 2 %

2016

v%

1 322 814,13 €

59,0 %

Prijaté príspevky – granty, dary od organizácií
Prijaté príspevky do nadačných firemných fondov v Nadácii Pontis zo zdrojov mimo 2 %

403 301,02 €

5,7 %

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

293 287,04 €

6,2 %

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

246 382,99 €

5,3 %

Prijaté príspevky dary do Fondu pre Transparentné Slovensko

152 600,00 €

1,0 %

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

130 060,66 €

1,3 %

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

108 056,04 €

0,2 %

72 442,50 €

0,5 %

Prijaté príspevky na projekt Dobrá krajina a Srdce pre deti
Výnosy z činnosti:
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CR konferencia, CR vzdelávanie, pracovná skupina ENGAGE,
Naše Mesto, dobrovoľníctvo, Advokáti Pro Bono
Výnosy z aktivít: administrácia fondov a Fórum o firemnej filantropii, AsFin
Výnosy z aktivít: iné ostatné drobné

298 450,58 €

2,2 %

54 728,34 €

0,7 %

2 633,49 €

1,1 %

Ostatné výnosy z činnosti
Úroky bankové – bežné účty
Kurzové zisky
Tržby z predaja hmotného majetku

546,56 €

0,0 %

17 767,30 €

0,6 %

2 000,00 €

0,3 %

199 316,42 €

4,0 %

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

38 777,49 €

0,4 %

Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane – 2 %

26 363,22 €

1,2 %

347 298,18 €

1,0 %

18 735,09 €

0,1 %

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina

128 612,55 €

1,9 %

Prijaté príspevky Darcovský projekt Srdce pre deti

172 923,87 €

7,2 %

4 037 097,47 €

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
4%

52 %

44 %

Grantová činnosť – 52 %
Programy Nadácie Pontis – 44 %
Admin Nadácie Pontis – 4 %

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti
14 %

19 %

Demokratizácia a rozvojová pomoc – 14 %
51 %

4%

Firemná filantropia – 51 %
Zodpovedné podnikanie – 12 %

12 %

Admin – 4 %
Individuálna filantropia – 19 %

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
18 %
44 %
38 %
Prijaté príspevky z podielu dane – 38 %
Prijaté príspevky z grantov a darov – 44 %
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy – 18 %
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Dary od firiem, neziskových organizácií a verejných inštitúcií v roku 2016
Accenture s.r.o. a Accenture Global Fund
Adam Mickiewicz University, Poľsko
Allen Overy Bratislava s.r.o.
Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
AXA a.s.
Azet a.s.
Best Shot s.r.o.
Britské veľvyslanectvo na Slovensku
Competence Call Center Slovakia s.r.o.
ČSOB, a.s.
DM Drogerie Markt s.r.o.
Embraco Slovakia s.r.o.
ERSTE Stiftung
European Union, European Commission
EY, Ernst & Young k.s.
Florsad s.r.o.
GA Drilling a.s.
Genpact Slovakia s.r.o.
Giesecke & Devrient Slovakia s.r.o.
Global Giving
Hillbridges, s.r.o.
Horizont 3000, Austria
ING Bank N.V. pobočka zahr.banky
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
Kaufland Slovenská republika v.o.s
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
LIDL a.s.
Medzinárodný Vyšehradský fond – International Visegrad
Fund
Metamorphosis Foundation, Macedonsko

Mondelez EBSC, s.r.o.
Nadácia ESET
Nadácia Orange
Nadácia otvorenej spoločnosti – NOS/OSF
Nadácia Slovenskej Sporiteľne
Otto Bock Slovakia s.r.o.
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Platforma MVRO v SR
Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne a.s.
Porticus Stiftung Austria
PriceWaterHouseCoopers, s.r.o.
Profesia s.r.o.
Ringier Axel Springer a.s.
RRiF plus društvo, Slovinsko
SAMIK o.z.
Slovak Fashion Council
Slovak Telekom, a.s.
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (SAMRS), SR
Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel
The Management System International, USA
The Mott Foundation, USA
The Wiliam Davidson Institute, USA
Trulik medical Technology s.r.o.
UNDP Regional Centre for Europe and the CIS, Turkey
US Department of State, USA
Východoslovenská energetika, a.s.
Yanfeng Slovakia Automotive s.r.o.
Združenie miest a obcí SR – ZMOS

Príspevky z podielu dane od firiem v roku 2016
Accenture, s.r.o.
Asecco Solution a.s.
AXA a.s.
Azet a.s.
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Continental s.r.o.
DELL s.r.o.
DM Drogerie Markt s.r.o.
Embraco a.s.
Foxconn
Heineken Slovensko a.s.
Hewlett – Packard s.r.o.
Hillbridges, s.r.o.
Honeywell s.r.o.
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.
Kinstellar s.r.o.
Lear Corporation Senec a.s.
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
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LIDL a.s.
MOBIS a.s.
O2 Slovensko a.s.
PCA Peugeot Slovensko a.s.
PERI s.r.o.
Pixel Federation s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne a.s.
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Ringier Axel Springer a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovalco a.s.
Služby inžinierskych stavieb a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Strabag s.r.o.
Topvar a.s.
Unilever Slovensko s.r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
Websupport s.r.o.

Finančná správa

Dary od fyzických osôb
Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí Nadácii Pontis
poukázali svoj podiel dane. V roku 2016 Nadácii Pontis
poukázali mimo firiem svoj podiel dane jednotlivci v sume
18 580,56 eur.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do fondu pre
Transparentné Slovensko:
Šimon Šicko
Ondrej Smolár

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali
v rámci našich správnych rád, poradných výborov, hodnotiacich komisií, prípadne sa dobrovoľnícky zapojili do niektorého z projektov Nadácie.

Ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí Nadácii Pontis
poskytli v roku 2016 finančný dar.
Martin Kerekáč
Ondrej Gallo

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierky Dobrá
krajina, a Srdce pre deti v roku 2016.

Výročná správa 2016

85

Výrok audítora

86

Nadácia Pontis

Finančná správa

Výročná správa 2016

87

88

Nadácia Pontis

Finančná správa

Zoznam poskytnutých grantov nadáciou pontis spolu v období
1.1.2016 – 31.12.2016
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Popis projektu

Výška grantu

Projekt podporil organizáciu celoslovenskej programátorskej súťaže, ktorá
zvyšuje IT zručnosti študentov a ich záujem o programovanie.

1 000,00 €

Manageria

Teach for Slovakia

Realizácia programu vzdelávania pre 1220 detí zo znevýhodnených podmienok, ktorej cieľom je zvýšiť šance detí na úspech v živote.

10 000,00 €

3lobit, o.z.

Pracovná integrácia
osôb s PAS

Projekt poskytol v období 02-08/2016 prácu spolu 22 osobám s PAS zo Slovenska
a z ČR, čím si zvýšili svoje kompetencie a uplatniteľnosť na trhu práce.

20 000,00 €

ACC16_04

Áno pre život, n. o.

Rozvoj pracovných a sociálnych zručností ľudí
ohrozených sociálnym
vylúčením

Vďaka 3 kurzom v chránených pracoviskách – tréning komunikačných zručností, kaviarenský/čašnícky rýchlo kurz a kurz zdobenia medovníkov – sa
podarilo zvýšiť kvalifikáciu 18 účastníkom.

1 500,00 €

ACC16_05

Od emócií k poznaniu – EDUMA, n.o. Od
emócií k poznaniu –
EDUMA, n.o.

Edumácki mysteráci alebo využiť znevýhodnenie
Projekt umožnil 15 znevýhodnením uplatniť sa ako mystery shopper a tým
pri práciEdumácki mystevyužiť svoj hendikep ako jedinečnosť.
ráci alebo využiť znevýhodnenie pri práci

2 000,00 €

ACC16_06

Občianske združenie
MISIA MLADÝCH

Oravské líderky

1 710,40 €

ACC16_07

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých
v Trenčíne – domov sociálnych služieb

Pracovná terapia pre 24 klientov DSS, ktorá má pozitívny vplyv na sebaveZriadenie krajčírskej dieldomie a sebaúctu ľudí s mentálnym a telesným postihnutím a zároveň zvyne na pracovnú terapiu
šuje ich pracovné zručnosti.

1 145,00 €

ACC16_08

Liga za ľudské práva

Koučingom k zamestnaniu

Koučing klientov prispel k nájdeniu zamestnania 12 ľuďom z radov migrantov a žiadateľov o azyl.

2 000,00 €

ACC16_09

Nezisková organizácia EPIC

Deafinitely Clean

Projekt Deafinitely Clean zvyšuje zamestnanosť ľudí so sluchovým postihnutím a prispieva k ich integrácii do spoločnosti a zlepšeniu postavenia
na trhu práce.

2 000,00 €

ACC16_10

Relevant n.o.

Mladé dospelé ženy z Domova na polceste Hniezdo sa učili vďaka pracovnej
"Domováci domovákom" terapii a práci terapeutičky pracovnej zodpovednosti a svoje skúsenosti potom odovzdávali mladým dospelým z detských domovov.

2 000,00 €

ACC16_11

Protect work

Pracovná rehabilitácia v praxi

Projekt prispel k zvýšeniu pracovnej spôsobilosti 10 ľudí so zdravotným postihnutím v chránenej dielni

1 500,00 €
1 500,00 €

ACC16_02
ACC16_03

Slovenská Spoločnosť
Elektronikov

Projekt názov
Súťaž ZENITprogramovanie

ACC16_01

Podpora a zvýšenie zamestnateľnosti núdznych rodín z regiónu Oravy.

ACC16_12

PROVENTUS

Druhá šanca pre prácu

Interaktívne workshopy a tvorivé dielne pomohli skupine 15 abstinujúcich
závislých v zaradení sa do pracovného života v spoločnosti.

ACC16_13

Púpava o.z.

Odrazový mostík pre domovákov

Projekt pomáha komunite mladých dospelých z DD v Kolárove pri úspešnom štarte do pracovného života.

1 500,00 €

Depaul Slovensko

Ľudia bez domova smerom k zamestnaniu

Kariérne poradenstvo pre 14 klientov bez domova, ktorí sa vďaka nemu
ľahšie integrujú späť do spoločnosti.

2 000,00 €

ACC16_15

Otcov dom – občianske
združenie

Rómske lavičky – učíme sa vyrábať a osadzovať lavičky

Výrobou a osadením lavičiek v komunitnom centre si Rómovia zvýšili svoje pracovné zručnosti

1 500,00 €

ACC16_16

MC Baba klub o.z.

Späť do práce!

Projekt pomohol skupine mladých mám po materskej dovolenke vzdelávať
sa a zvýšil im šance zamestnať sa

1 300,00 €

ACC16_17

V.I.A.C. – Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže

Lov na Oravcov

Projekt pomohol skupine 10 mladých nezamestnaných v oblasti Oravy zvýšiť kompetencie a zlepšiť postavenie na trhu práce.

1 000,00 €

ACC16_18

Divé maky, o.z.

Divé maky – rastieme ďalej

Rozvoj zručností potrebných pre uplatnenie na pracovnom trhu pre rómsku
mládež zo znevýhodneného prostredia.

1 250,00 €

ACC16_19

Dobre bude

Remeslo má zlaté dno —
Profesionalizácia a udržateľnosť niekoľkých remeselníckych značiek na
inkubátor pre remeselnístrednom Slovensku vďaka sérii workshopov pre remeselníkov.
kov a umelcov

ACC16_20

Odyseus

Sila z ohrozených komunít

Zapojenie ľudí z cieľovej komunity do aktivít organizácie prostredníctvom
práce dobrovoľníkov/čok z ohrozených komunít a ich vzdelávanie

1 500,00 €

E-skills a trh práce optikou ľudí v produktívnom veku

Vďaka projektu bola zrealizovaná výskumná štúdia e-Skills a trh práce na
Slovensku, ktorá pomohla získať cenné údaje o posune názorov, postojov
a reálneho správania populácie a prispela k verejnej diskusii o problematike zamestnanosti.

1 000,00 €

ACC16_14

ACC16_21

Inštitút pre verejné
otázky
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ACC16_22

Uni2010, o.z.

Ako začať od nuly //
4 školenia (v Banskej Štiavnici, Prešove, Žiline, Rimavskej Sobote) a onliRozvoj podnikavosti tam, ne program pre ambasádorov, vďaka ktorým sa podarilo zorganizovať 24
kde líšky dávajú dobrú noc workshopov pre 267 účastníkov

ACC16_23

Spoločenstvo Ladislava
Hanusa

Kto pomôže? zlepšenie PC
zručností pre ľudí s udeNadobudnutie základných PC zručností pre skupinu 10 utečencov, ktorým
lenou medzinárodnou
bola na Slovensku pridelená medzinárodná ochrana.
ochranou na Slovensku

ACC16_24

Občianske združenie
Barlička

Práca šľachtí II

Pracovné stáže pre zvýšenie zamestnateľnosti 18 mladých ľudí s ŤZP v prešovskom kraji.

1 000,00 €

OZ Vagus

Druhá šanca
v Dobre&Dobré

Štyria klienti centa DOMEC, ktorí pracujú v kaviarni, absolvovali 60 hodín
vzdelávania pre zlepšenie postavenia na trhu práce.

1 000,00 €

ACC16_25

1 500,00 €

1 500,00 €

ACC16_26

Nezisková organizácia
Aptech Europe

Skills to Succeed

Vďaka projektu sme rekvalifikovali 45 nezamestnaných mladých ľudí.
Okrem vzdelávacieho programu na pozíciu Tester softvérových aplikácii sme
pridali druhý program, ktorého cieľom je pripraviť mladých ľudí na pozíciu
Front End Developer.

ACC16_27

Inštitút Krista Veľkňaza

Prácou k zmene

Projekt prispel k zlepšeniu práce a kvality života 200 klientov Inštitútu
Krista Veľkňaza.

1 000,00 €
1 000,00 €

70 000,00 €

ACC16_28

Aliancia Fair-play

Neformálna konferencia
Network 2016

Projekt prispel k nadobudnutiu nových zručností, inšpirácií a nástrojov,
a tým k zlepšeniu prístupu k vzdelávaniu pre vyše 400 najaktívnejších predstaviteľov občianskej spoločnosti na Slovensku.

ACCDZ16_01

Najlepšia diplomová
práca 2015

STU v Bratislave, Fakulta
informatiky a informačných technológií

Študent s najlepšou diplomovou prácou získal ocenenie.

2 000,00 €

ACCDZ16_02

Najlepšia diplomová
práca 2016

STU v Bratislave, Fakulta
informatiky a informačných technológií

Študent s najlepšou diplomovou prácou získal ocenenie.

2 000,00 €

AXA15_01

Viera Šargová

Uddannelsesbazaren

Študentka získala vďaka projektu možnosť zlepšiť si svoje vzdelanie
v Dánku, kde sa zúčastnila medzinárodnej konferencie UddannelsesBazar.

176,00 €

Pavol Kopecký

Štúdium na the
University of Surrey

Študent vďaka projektu absolvoval štyri predmety a kurzy v oblasti stavebníctva a získal nové vedomosti a zručnosti.

2 000,00 €

AXA16_02

Miroslava Kubenková

hudobné vzdelávanie, hra na violončelo, nástroj

Udelený grand prispel veľkou mierou k možnosti rozvíjania talentu mladého Martina, ktorý si zakúpil vlastné violončelo. Koncertuje s orchestrom na
známych podujatiach.

630,00 €

AXA16_03

Viera Čorňáková

Výskum potenciálneho
využitia sekundárnych
metabolitov v oblasti
starostlivosti o ekosystémy a ŽP

Prostriedky z grantu boli použité najmä na kúpu technického vybavenia,
kancelárskych potrieb a úhrad spojených s cestovaním za účelom konzultácií a výskumu fungovania sekundárnych metabolitov v oblasti vplyvu na
organizmy.

1 395,70 €

AXA16_04

Silvia Hnátová

Štúdium neurodegeneraGrant bol využitý na ubytovanie, stravné, cestovné náklady a nákup vedectívneho ochorenia amykého softvéru na účel projektu Štúdium neurodegeneratívneho ochorenia
otrofickej laterálnej skleamyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS).
rózy (ALS)

2 000,00 €

AXA16_05

Štefan Stanko

Štúdium na zahraničnej
univerzite

Grant bol použitý na životné náklady spojené so štúdiom na Univerzite
v Cambridge.

1 580,00 €

AXA16_06

Mariana Loncová

Podpora laboratórnej práce s názvom
Fytoremediácie pomocou hydropónie spojená
s účasťou na súťažiach

Grant skvalitnil priebeh projektu mladej študentky zameraného na fytoremediáciu pôd s prítomnosťou ťažkého kovu.

730,69 €

AXA16_07

Roman Ruhig

Obnoviteľné zdroje ener- Myšlienkou projektu bol návrh udržateľnej architektúry, ktorá využíva obgií v udržateľnej archinoviteľné zdroje energií a prírodného potenciálu s rešpektovaním životnétektúre
ho prostredia.

1 550,00 €

AXA16_08

Ing. Andrea Nociarová

Monitoring a ochrana
mokrade Béter

Vďaka podpore projektu Monitoring a ochrana mokrade Béter sa podarilo
prispieť k udržaniu vzácneho biotopu v blízkosti priemyselnej zóny.

550,00 €

Ján Révay

Umelá inteligencia a me- Zmyslom projektu bolo podporiť pilného študenta v štúdiu. Zároveň však
dicína – špičkovým ved- Ján písal blog, v ktorom uverejňoval rady pre študentov, ktorí sú v podobcom napriek prekážkam. nej situácii ako Ján.

2 000,00 €

Eva Bednarčáková

Podpora laboratórnej práce s názvom
Monitoring vybraného
územia z hľadiska kontaminácie PCB a PCDD/F
a následné využitie

AXA16_01

AXA16_09

AXA16_10
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Nadácia Pontis

Cieľom projektu bolo zmapovať a zhodnotiť výskyt toxických látok v okolí
mesta Strážske a Zemplínskej Šíravy, čo sa vďaka grantu podarilo.

640,00 €
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Lýdia Dubjel

Medzinároné akordeóno- Denis Marco Dubjel sa vďaka grantu zúčastnil celosvetovej akordeónovej
vé súťaže
súťaže "Sqeeze Fest 2016" v Buffalo v USA.

2 000,00 €

AXA16_12

Illia Leshchenko

Vysoká škola mediciny
2016 – 2017

Cieľom projektu bol výskum a porovnávacie hodnotenie účinnosti rôznych metód zdravotnej a sociálnej rehabilitácii ľudí s vážnymi defektmi v oblasti tváre.

1 500,00 €

Dell_16_01

Manageria

Teach for Slovakia

V rámci projektu sa zapojilo 300 mladých ľudí, ktorí pomohli zlepšiť školstvo
a priamo vzdelávali 1220 detí.

5 000,00 €

Dell_16_02

Aliancia združení na
ochranu zvierat

Nájdite sa! so zvieratkom z útulku

Návštevníkom bola poskytnutá poradenská pomoc a taktiež sa pomocou
hravej formy podarilo šíriť osvetu v oblasti ochrany zvierat. Za zmienku stojí
aj to, že 15 opustených zvieratiek našlo nový domov.

1 000,00 €

Dell_16_03

Ružová stužka n.f.

prevencia onkologických
ochorení prsníka

Finančné prostriedky z grantu boli použité na úhradu vzdelávacích materiálov pre ženy čakajúce na mamografické vyšetrenie.

2 328,60 €

DK_IP14_01 Nadácia Pontis

Podporte lepšie vzdelanie kenských študentov

Vďaka podpore darcov bol zorganizovaný vzdelávací seminár a súťaž medzi
dvomi kenskými školami.

0,00 €

DK12002

Centrum Slniečko, n.o.

Naordinujme hru deťom
bez lásky

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

TRIPTYCH

Na kultúru im postačia
unimobunky

Dobrovoľníci z Nitry inštaláciou kontajnerov skultivovali priestor v meste, na
ktorom budujú kultúrne centrum.

1 265,96 €

DK12005

Maják n.o.

Farebný život hluchoslepých

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

2 213,16 €

DK12010

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Samote uniknú hrou
i knihou

DS Vŕba aj vďaka darom z Dobrej krajiny vyškolila ďalších 40 dobrovoľníkov,
ktorí sprevádzajú stovky onkologických pacientov.

DK12013

Občianske združenie
Misia mladých

Potešia sa darovaným
sliepkam a ovocným
stromčekom

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

4 638,28 €

DK12014

Stopy snov

Lákajú ich svetlá
reflektorov

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

362,52 €

DK12020

OZ Vagus

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

DK12025

Gréckokatolícka charita Prešov

Výroba darčekov odháňa Darcovia Dobrej krajiny umožnili Domu sv. Faustíny realizovať pracovnú arich smútok
teterapiu s 8 klientkami, ktoré sa učia žiť mimo inštitúcie.

DK12026

Divé maky, o.z.

Šanca pre talentované
rómske deti

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

DK14_02

Len Tak Tak

Integrácia s gráciou

13 zdravotne znevýhodnených hercov absolvovalo tanečno-pohybové terapie.

1 963,76 €

AXA16_11

DK12004

673,35 €

57,00 €

3 246,14 €
15,00 €
3 195,92 €
124,56 €

DK14_03

Ulita

Sídlisko je naše ihrisko

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

DK14_04

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

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

941,15 €

DK14_07

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Samostatnosť, nie samota

20 klienti s vážnou duševnou poruchou sa prostredníctvom skupinových aktivít učia samostatnosti a sebadôvere.

540,16 €

DK14_08

Aliancia Stará Tržnica –
občianske združenie

Obnovme spolu Starú
tržnicu!

Vďaka darcom je Stará tržnica bližšie k rekonštrukcii zatekajúcej strechy.

1 028,80 €
531,45 €

DK14_09

Bol raz jeden človek

HENTO TOTO – značka,
ktorá teší a pomáha

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

DK14_10

Vnútroblok

Mobilné záhrady

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

749,89 €

Darcovia prispeli k zabezpečeniu anonymného dištančného poradenstva pre
deti, mladých a dospelých volajúcich v mene dieťaťa.

34,50 €

DK14_13

Linka detskej istoty, n.o. Linka detskej istoty

DK14_16

OZ Púpava

Pripravme domovákov
do života

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

DK14_17

Združenie občanov
miest a obcí Slovenska

Vzdelávanie k občianskym Dobrovoľníci vďaka darom poskytli bezplatnú pomoc pre občanov, ktorých
právam v samospráve
samosprávy maria verejnou mocou.

660,37 €
3 208,68 €

DK14_18

Člověk v tísni o.p.s. pobočka Slovensko, anglický názov People
in Need

Architekti v osade

36 dobrovoľníkov študentov architektúry pomohlo 30 obyvateľom rómskej
osady Kojatice navrhnúť a postaviť si domy financované mikropôžičkami.

61,50 €

DK14_20

Bronco

Trnavský rínek

Dary prispeli ku zabezpečeniu Trnavského rínku – miestneho trhu pre lokálnych
podnikateľov, ktorý oživuje ulice Trnavy a zviditeľňuje iniciatívy a remeselníkov.

95,95 €

DK14_21

Občianske združenie
DOGAZYL

Pomôžte nechceným

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

336,00 €
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DK14_23

Detstvo deťom

Rodičovské centrum
Detstvo deťom

Darcovia pomohli vybaviť kuchyňu rodičovského centra Detstvo deťom,
v ktorom sa 54 členov združenia učí starostlivosti o domácnosť a deti.

386,75 €

DK14_24

Amnesty International,
Slovensko

PREČITAJ ŽIVÚ KNIŽKU
A BÚRAJ PREDSUDKY

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

827,55 €

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.

93,93 €

DK14_26

ETP Slovensko

Budujeme nádej

50 obyvateľov zo sociálne vylúčeného prostredia má vďaka darcom možnosť zapojiť sa do mikro pôžičkového programu a nasťahovať sa do jednoduchého murovaného domu.

1 508,79 €

DK15_01

Liga proti rakovine

Rehabilitácia onkologických pacientov

Onkologickým pacientom chceme poskytnúť bezplatnú rehabilitáciu prostredníctvom fyzioterapeutov priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave, Martine a Košiciach. K dispozícii budú okrem individuálnych sedení a cvičení priamo s fyzioterapeutom i kurzy pilatesu, jogy a plávania.

417,61 €

DK15_02

Občianske združenie
zámok Hlohovec

Zachráňme Hlohovecký
zámok

Cieľom projektu je zrekonštruovať určené miestnosti (viď prílohu: miestnosť
č. 107 – 110) a inštalovať v nich expozíciu o zámku. Hlavným zámerom je
sprístupniť zámok pre verejnosť a lokálnu komunitu (min. 1 × mesačne v určený deň), ako aj priblížiť jeho históriu a zvýšiť povedomie o význame národného kultúrneho dedičstva.

38,95 €

DK15_03

Občianske združenie
Ain Karim

Dom prijatia

Činnosť realizujeme v centre Dom prijatia v Šamoríne, v ktorom prebiehajú rôzne aktivity: prevádzka odevného skladu, nízko prahový klub Smajlík,
poskytovanie materiálnej pomoci, poskytovanie poradenstva, muzikohodiny pre deti, tvorivý workshop, aktivity podporujúce rast sociálnej inklúzie.
Realizácia projektu je dôležitá aj pre región, v ktorom sa projekt uskutočňuje aj vzhľadom na situáciu aká už dlhodobo pretrváva.

436,75 €

1 346,43 €

DK15_04

Mládež ulice

Mládež (z) ulice

Arteterapia je prostriedok na sebapoznávanie, sebarozvoj, dosiahnutie vnútornej harmónie a relax prostredníctvom výtvarného prejavu. Počas individuálnej
aj skupinovej práce s deťmi, mladými (nízkoprahové programy, školy, detské domovy) a počas komunitných podujatí s verejnosťou chceme poskytovať cez výtvarné techniky priestor na uvoľnenie, rozvoj a nácvik sociálnych zručností.

DK15_05

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Rehabilitačný prístroj

Prístrojová terapia prostredníctvom aktívne pasívnych pohybových prístrojov predstavuje jeden z možných terapeutických cieľov na zmiernenie ťažkého zdravotného postihnutia. Prístroj umožňuje aj u ležiacich klientov prirodzeným spôsobom zachovať hybnosť dolných a horných končatín bez
negatívnych vedľajších účinkov.

640,31 €

Claudianum n. o.

Okná do sveta

Pri rehabilitačnom stredisku Claudianum pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím chceme vybudovať zariadenie podporovaného bývania, kde mladí ľudia so špecifickými potrebami získajú príležitosť pripraviť sa na samostatné podporované bývanie vo vlastných bytoch alebo pre
opätovný návrat domov v postavení dospelého človeka s inými možnosťami a perspektívou.

2 234,64 €

DK15_07

Centrum MEMORY n.o.

Alzheimerspace – špeciálny priestor pre
ľudí s Alzheimerovou
chorobou

Projektom pomôžeme ľuďom s Alzheimerovou chorobou žiť plnohodnotný
život bez ohľadu na ich diagnózu. Vytvoríme spoločný úprimný a otvorený
aktivizačný priestor, tzv. Alzheimerspace, kde môžu žiť, tvoriť, zdieľať, pracovať i oddychovať, smiať sa i smútiť, ale predovšetkým spomaľovať priebeh choroby a zmieňovať jej príznaky. Nastavíme im mix terapií, ktoré sú
v práci s ľuďmi s demenciou považované za najúčinnejšie.

1 524,37 €

DK15_08

Nadácia Pomoc
druhému

Darujte 1 hodinu cvičenia pre hendikepované deti

Projekt je zameraný na podporu handicapovaných detí v rehabilitačnom
Centre Natália. Cieľom je príspevok 10 EUR pre handicapované deti na 45 min.
cvičenie v Centre Natália. Vďaka finančnej podpore bude cvičenie deťom dostupnejšie pod dohľadom skúseného profesionálneho personálu Centra.

624,58 €

DK15_10

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar

Teplo pre náš domov

Vybudovali sme sieť Centier pre obnovu rodiny, kam sa rodina môže uchýliť ako celok. Centrum Dorka v Prešove zahŕňa zariadenie núdzového bývania pre ohrozené rodiny s deťmi (pre 30 osôb)a denný stacionár pre deti
s kombinovaným postihnutím. Rekonštrukcia 2. a 3. pavilónu poskytne od
roku 2016 útočisko ďalším 50 ľuďom. Naším cieľom je nové pavilóny zatepliť a upraviť exteriér areálu.

7 774,32 €

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. Vznikajú tu priateľstvá na celý život
a mladí tu rastú v silných hodnotách ako služba, spolupráca či nezištnosť.

1 169,00 €

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 spolu závislosť. Cieľom projektu je pomáhať účastníkom rozvíjať životné zručnosti potrebné na prekonávanie nepriaznivej životnej situácie.

223,35 €

DK15_06
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Projekt názov
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DK15_13

Asociácia supervízorov
a sociálnych poradcov

Život bez mreží

Projekt je zameraný na pomoc ľuďom po výkone trestu a ich rodinám. Cieľom
projektu je podpora prepustených pri začlenení sa do bežného života, ale aj
podpora ich rodín pri zvládaní tejto náročnej situácie. Kombináciou dvoch foriem intervencií (skupinový resocializačný program a individuálna práca s prepusteným a jeho rodinou) chceme poskytnúť klientom komplexnú starostlivosť
a podporu, čím minimalizujeme riziko recidívneho páchania trestnej činnosti.

DK15_15

Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar

Susedská pomoc
Ukrajine

Stovky rodín ohrozených ozbrojeným konfliktom vo východných oblastiach
Ukrajiny (Doneck, Luhansk) a rodiny z Krymu opúšťajú svoje domovy a žijú
v provizórnych podmienkach odkázaní na pomoc charitatívnych organizácií.
Vysťahovaleckých rodín je nesmierne množstvo, chceme pomôcť aspoň tým,
ktoré pomoc a strechu nad hlavou hľadajú v regióne Zakarpatskej Ukrajiny.

3 910,50 €

NepocujuceDieta.sk

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

Cieľom projektu: Pomôžte nám pomôcť rodičom nepočujúcich detí, je vďaka individuálnemu darcovstvu podporiť udržateľnosť OZ Nepočujúce Dieťa.
Umožniť tak pomôcť: pripravovať, organizovať a realizovať vzdelávanie rodičov, študentov a odborníkov v oblasti sluchovej poruchy. Vytvárať potrebné info materiály, letáky a distribuovať ich na potrebné miesta a k odborníkom. Zabezpečiť pravidelné napĺňanie obsahu portálu. Dofinancovať laickú
online poradňu Rodičia Rodičom. Iniciovať, podporovať, realizovať a financovať komunitné formálne/neformálne stretnutia rodičov nepočujúcich detí
v Bratislave a spriatelených komunít mimo BA. Pri organizácii vyšetrení sluchu vo Viedni umožniť dofinancovať tlmočníka pre rodičov.

21 250,96 €

PLAMIENOK n.o.

Darujme rodinám stratené Slnko

V Poradenskom centre Plamienka poskytujeme počas celého roka bezplatné poradenstvo a psychologickú pomoc deťom a rodinám, ktoré stratili svojho blízkeho, a to za akýchkoľvek okolností (kvôli chorobe, pri náhlom
úmrtí: samovražda, nehoda...). Každá hodina individuálnej či skupinovej terapie je pre deti a rodiny významným krokom smerom k znovu nájdeniu
svojej životnej cesty.

2 483,16 €

0,00 €

DK15_20

DK15_21

14,00 €

DK16_01

EQUITY o.z.

Zmierňujeme neľudské
podmienky utečencov

Občianske združenie Equity sa dobrovoľnícky zapája do humanitárnej pomoci
ľuďom na úteku v úzkej spolupráci s neformálnou skupinou dobrovoľníkov zo
Slovenska, ktorí momentálne pomáhajú zabezpečovať akútne i chronické potreby ľudí na úteku a to na tranzitných bodoch na migračnej trase a v utečeneckých táboroch na Slovensku a v zahraničí. Dobrovoľníci pracujú s podporou
súkromných finančných a materiálnych zbierok a z vlastných zdrojov.

DK16_03

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.

65,25 €

AJ Ty v IT

Celoročne pracujeme so stredoškoláčkami a snažíme sa im ukázať čaro
a výhody informatiky. Preto organizujeme workshopy, kde sa dievčatá učia
základné IT znalosti, stretávajú sa s dievčatami, ktoré IT už študujú a ženami, ktoré tu už pracujú. Našim cieľom je mať viac žien pôsobiacich v tejto
oblasti. Vieme, čo to môžeme dosiahnuť, len potrebujeme byť čo najbližšie
pri všetkých stredoškoláčkach.

368,40 €

Keramická pec

Keramická pec je pre nás zatiaľ tajným snom. Deti milujú prácu s rôznymi
hmotami, na našich tvorivých dielňach, kde sa spolu snažíme nezblázniť,
už pár rokov pracujeme s Fimom, ktoré upečieme, mydlom, ktoré uvaríme,
ale hlinu, ktorú umiesime a vytvarujeme, nemáme kde vypáliť. A tak naše
magnetky, sošky a hrnčeky nemajú ten záverečný úžitkový efekt

5,56 €

Learn2Code o.z.

Learn2Code pre deti

Zámerom projektu Learn2Code pre deti je zriadiť záujmové programátorské
krúžky pre deti (žiakov ZŠ a osemročných gymnázií) vo veku 8 – 12 rokov.
Cieľom krúžku je naučiť deti hravou formou logicky a algoritmicky premýšľať prostredníctvom vizuálnych programátorských online nástrojov, čo neskôr využijú pri vývoji vlastných webových a mobilných aplikácií v konkrétnych programovacích jazykoch.

56,05 €

Haliganda o.z.

Brave kids je projekt, ktorý v sebe spája sociálnu inklúziu, neformálnu edukáciu, performence a princípy živej knižnice. V Košiciach sa stretnú deti
z Izraela, Indie, Gruzínska a Ukrajiny, aby sa tu učili navzájom od seba a pod
Brave kids- Odvážne deti
vedením profesionálnych režisérov pripravili jedno performence, ktoré sa
prenesie do Wroclava. Tam sa odprezentuje spolu s ďalšími piatimi predstaveniami, ktoré vzniknú v mestách v Poľsku.

124,00 €

Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana
(Sydney 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa
stalo symbolom kampane Na kolesách proti rakovine. V 14. ročníku chceme
opäť naplno rozkrútiť kolesá na pomoc onkologickým pacientom a rozširovať
osvetu o výskume, prevencii, liečbe rakoviny a zdravom životnom štýle.

10 680,39 €

DK16_04

DK16_05

DK16_06

DK16_07

DK16_08

Aj Ty v IT

OZ Čarovný prútik

Nadácia Výskum rakoviny

Na kolesách proti rakovine
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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. Darci majú možnosť priamo sa podieľať na
rekonštrukcii podkrovných priestorov Vstúpte, n.o. a obnove porušenej strechy chránenej dielne, čím podporia zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre
kreatívnu tvorbu našich klientov.

DK16_11

Nové krídla pre Rómov

Nové krídla

"Nové krídla" je vytvorený k vyzbrojeniu rodičov k učeniu svojich predškolákov všetkému potrebnému pre úspešný vstup do školy. Využijúc upravené
osnovy programu, ktorý je v USA používaný pre deti hispánskych imigrantov, projekt je navrhnutý, aby naučil potrebné zručnosti skrz prvého a najlepšieho učiteľa dieťaťa: svojho rodiča.

1 572,25 €

DK16_12

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Záhrada, ktorá učí

Zaježovská škola je malou komunitnou školou, fungujúcou vďaka podpore
rodičov a miestnej komunity. Sídli v starej obecnej budovy, kde potrebujeme vymeniť kanalizáciu.

2 915,64 €

Zodpovedný občan

Krajinu robia dobrou ľudia, ktorí v nej žijú. Žiaľ, aj dobrí ľudia bývajú u nás
často proti moci bezmocní. Predstavte si napríklad, že sa vo vašom meste
plánuje výstavba spaľovne, ktorá je nebezpečná pre zdravie aj životné prostredie. Jej prevádzka bezprostredne ovplyvní životy všetkých ľudí v meste
a jeho okolí, preto majú právo vyjadriť sa k jej výstavbe.

78,45 €

Včelia kRajina

Náš projekt zážitkovou formou vzdeláva verejnosť o význame včiel a opeľovačov, poukazujeme na krehké vzťahy v prírode na ktorých sme závislí.
V tichej a ekologicky čistej doline Liešnica pri Kokave nad Rimavicou budujeme vzdelávaciu včelnicu a environmentálne centrum, kde môžete nahliadnuť na fascinujúci svet opeľovačov zblízka. Vytvárame priateľov včiel,
čmeliakov, motýľov, včiel samotárok.

3 684,21 €

252,56 €

DK16_13

DK16_14

VIA IURIS

kRaj

586,24 €

DK16_15

SMILE,n.o.

POMÁHAME S ÚSMEVOM

Projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM je iniciatívou rodičov, ktorých deti prešli
transplantáciou kostnej drene. Vieme aké náročné obdobie je to nielen pre
detského pacienta, ale aj pre rodičov, ktorí svoje deti týmto procesom sprevádzajú. Vieme aké je dôležité pre rodičov dlhodobo chorých a liečených
detí udržať si vnútornú silu a energiu, aby boli piliermi pre svoje deti.

DK16_16

Centrum environmentálnych aktivít

Basket do Zátoky

Projekt skultúrni priestor pri rieke a zanedbanému športovisku vrátiť jeho pôvodnú funkciu. Od roku 2011 funguje v susedstve športoviska projekt Zátoka
pokoja. Zátoka funguje ako kvalitný verejný priestor prírodného charakteru,
ktorý ponúka počas roka viaceré akcie a je každodenným miestom oddychu.

511,75 €

VIA IURIS

Kampaň Štrngám za
zmenu

Štrngám za zmenu je spoločná iniciatíva organizácií Via Iuris, Nadácia zastavme korupciu, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Nadácia
Pontis, ktorá požaduje od politických strán, aby sa pred parlamentnými voľbami 2016 prihlásili k sérii zásadných systémových zmien, ktoré obmedzujú
priestor pre beztrestnosť mocných.

4 689,45 €

Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko, ale
chcú byť ako iné deti

Približne štyristo detí ročne sa u nás narodí s chorým srdiečkom. To ovplyvní celý ich život: nielen fyzické zdravie, ale aj psychiku. Väčšinou nechodia
do škôlky a nemajú kde získavať prvých kamarátov. Sú utiahnutejšie, ťažšie
zapadnú do kolektívu. Sú často krát sami v nemocnici, len so svojím strachom a bolesťou. Ich detstvo je iné. Mnohé zážitky bežné prezdravé deti
sú pre nich nedostupné. Dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje im už 15 rokov spríjemňujú život.

345,56 €

Depaul Slovensko, n.o.

Raňajky a čistá bielizeň
pre ľudí bez domova

Sú v ťažkej situácii, často krát chorí, imobilní, bezvládni… a opustení.
Organizácia Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave nízkoprahovú nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých ľudí bez domova, kde im poskytujú celodenný pobyt. Starajú sa bezdomovcov, ktorí sú často vo veľmi nepriaznivom
stave s komplexnými diagnózami.

1 661,07 €

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. Nemilosrdne sa vždy zastane verejného záujmu
a postaví sa do opozície voči každému zlému nápadu moci. Bude radiť novinárom, blogovať, diskutovať, zverejňovať, kampaňovať, sieťovať ľudí dobrej
vôle, napádať prešľapy na súdoch, prokuratúre, iných inštitúciách, žiadať návrat zle vynaložených verejných peňazí do rozpočtu, starať sa projekty..

3 316,17 €

Pre rodičov bez rodičov

Cieľom projektu je realizovanie "oddychových pobytov" pre deti s autizmom. Ide o obdobie, v ktorom deti nedochádzajú do škôl, stacionárov
a pod. zariadení. Väčšina rodičov trávi so svojimi deťmi všetky voľné chvíle,
tj nielen čas po práci, ale aj víkendy a dovolenky, kedy často krát nemožno hovoriť o oddychu a relaxu, keďže deti s autizmom sú veľmi náročné na
starostlivosť vyžadujúce si nepretržitý dozor. Absencia oddychu sa prejavuje
negatívne aj na zdravot. stave a psychickej pohode rodičov.

282,53 €

DK16_17

DK16_18

DK16_19

DK16_21

DK16_22
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DK16_23

Dom Nezábudka denne navštevuje 44 detí a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Sme školou, škôlkou, klubom. Pre väčšinu detí sme
Nezábudka-združenie
jediný kolektív, ktorý môžu navštevovať. Poskytujeme vzdelávanie a výchona pomoc rodinám so
Nezabúdame na zdravotvu formou terapií so špeciálnym a liečebným pedagógom, vychovávateľzdravotne postihnutými ne znevýhodnené deti
kou, logopedickú pomoc. Deti absolvujú prepotrebnú odbornú rehabilitádeťmi a mladistvými
ciu a masáže. Obľúbená muzikoterapia poskytuje hlboké zmyslové zážitky,
arteterapia rozvíja kreativitu, sebahodnotenie.

595,26 €

DK16_25

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

To, že sú iní, ešte neznamená, že nedokážu byť samostatní. No čo je pre
niekoho každodennosť, to môže byť pre človeka s duševnou poruchou veľSamostatnosť, nie samokou výzvou. Nadviazať medziľudský kontakt, cestovať v MHD, plánovať si
ta 2017
každodenné aktivity či voľný čas. To všetko sú činnosti, ktoré odlišujú pasívneho prijímateľa rehabilitačného programu od aktívneho človeka.

280,50 €

DK16_26

Návrat, občianske zdru- 4500 opustených detí
ženie
chce vyrastať v rodine

Pomáhame ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti.

2 653,22 €

Liga za ľudské práva

Dajme šancu utečencom

Na Slovensku dnes 4 500 deťom večer nečíta rozprávku mama ani otec.
Bývajú v detských domovoch. Tieto deti často trpia ublíženiami a obavami
viac ako iné. Združenie Návrat im dlhodobo pomáha nachádzať adoptívne
mamy a otcov, pestúnske rodiny alebo zachraňuje rodiny v kríze. Pomôžte
nám: chceme, aby všetky deti na Slovensku mali svoju rodinu. Rodičia potrebujú kľúč k ich svetu, kľúč k vzájomnému vzťahu.

1 195,05 €

DK16_29

Slovak Fashion
Council, o.z.

Projekt "Dajme šancu utečencom" je zameraný na podporu integrácie cudzincov hľadajúcich v SR ochranu pred prenasledovaním či ozbrojeDOMOV NA MAME – poným konfliktom v krajine svojho pôvodu. DOMOV NA MAME pomáha dvamôž nám dať prácu ľukrát — dávame prácu ľuďom v núdzi a tí ušijú nosiče pre deti. Doteraz sme
ďom v núdzi – šijeme nošitím nosičov poskytli prácu mnohým sociálne znevýhodneným ľuďom
siče pre deti
na Slovensku a začlenili ich tak na trh práce (zdravotne hendikepovaní,
Rómovia, ľudia bez domova, krajčíri bez práce, azylanti...)

42,16 €

DM15_23

Danka Pavlíková

Rehabilitačný pobyt pre
8. mesačného Matúška

Finančná pomoc bola určená na dva rehabilitačné pobyty v Dunajskej
Lužnej pre 1-ročného Matúška, ktorý sa narodil predčasne.

43,80 €

DM16_01

Združenie Slatinka

Sprístupnenie parku
Lanice

Vďaka grantu bola osadená rampa na sprístupnenie parku aj pre rodičov
s kočíkmi či starších, vyrobilo sa sedenie a zorganizovalo sa niekoľko komunitných akcií pre verejnosť.

1 422,50 €

DM16_02

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Mestské včely 2016

Zmyslom projektu Mestské včely 2016 je umožniť verejnosti a školám sa
aktívne zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a súvisiacich tém
zodpovednej spotreby ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov priamo v mieste ich bydliska bez nutnosti cestovať (1 strešná záhrada,
25 vysadených plôch).

17 689,50 €

DM16_03

ALIANCIA STARÁ
TRŽNICA – občianske
združenie

Námestie plné života

Šachový stôl, ktorý je na námestí SNP môžu využiť okoloidúci, ktorí sa môžu
zabaviť hrou šachu v príjemnom prostredí, ktoré dotvárajú kvietky a byliny.

1 375,70 €

DM16_04

IVETA KOVACIKOVA

REHABILITACIA PRE
MARTINKA

Pomoc pre Martinka – rehabilitačné pobyty.

500,00 €

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

450,00 €

DK16_27

DM16_05

Andrea Suchá

Rehabilitácie pre Lucku

DM16_06

Ing. Jana Podhorská
Fečková

Hipoterapie pre Martinka Grant použila žiadateľka na úhradu hipoterapií pre svojho syna.

490,25 €

DM16_07

Anna Zapalacova

Vertikalizačné zariadenie. (na státie)

Finančný dar bol použitý na čiastočné financovanie zdravotníckeho zariadenia pre mladú pacientku.

500,00 €

DM16_08

Monika Aghová

Zotavenie z liečby

Pomoc vo vážnej zdravotnej situácii na rehabilitáciu.

405,00 €

Lubica Janíčková

príspevok na plienky pre Z grantu sa zakúpili zdravotné pomôcky pre zdravotne postihnutého
23 ročného Erika
chlapca.

DM16_09
DM16_10

Marek Javor

500,00 €

Liečba pre Jurajka

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom absolvoval chlapec hipoterapie, ktoré mu pomáhajú nielen vo fyzickom, ale aj emocionálnom vývine.

500,00 €
252,00 €

DM16_11

Gabriela Jurišová

finančná pomoc pre
Gabiku

Finančný príspevok pre dlhodobú práceneschopnosť (13 mesiacov) z dôvodu ťažkých zdravotných problémov následkom operácie a nemožnosť zaradenia sa do pracovného kolobehu firmy.

DM16_12

Martina Maslenová

Aničkine terapie

Finančná podpora bola využitá na muzikoterapiu a hipoterapiu pre Aničku
s poruchou sluchu.

500,00 €

Tommy potrebuje cvičiť

Tommy absolvoval neurorehabilitačný pobyt v Adeli medical centre, kde
cvičil 2 týždne pod dohľadom špecialistov.

500,00 €

Rehabilitácia pre Emku

Grant prispel k spolufinancovaniu rehabilitačného pobytu pre zdravotne
znevýhodnené dievča.

500,00 €

Rehabilitácia pre Tea

Z grantu bol uhradený 2-týždňový rehabilitačný pobyt pre chlapca so zdravotnými ťažkosťami.

500,00 €

DM16_13
DM16_14
DM16_15

Henrich Burghardt
Annamária Šimáková
Gabriela Dominik
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DM16_16

Silvia Vincúrová –
Mgr. iera Vincúrová
(zástupca-matka)

Silvia

Grant bol využitý na rehabilitačné cvičenia v domácom prostredí.

500,00 €

DM16_17

Andrea Šutková

Rehabilitácia pre Peťka

Z grantu bol čiastočne uhradený rehabilitačný pobyt v Adeli centre Piešťany.

500,00 €

DM16_18

Veronika Medveďovázákonný zástupca

"operácia metódou
Ulzibat"

Finančné prostriedky boli využité na operáciu a následnú rehabilitáciu. Operácia
pomohla k uvoľneniu šliach v nohách chlapca so zdravotným znevýhodnením.

500,00 €

DM16_19

Adriana Ferjancová

rehabilitácia pre Lea

Podpora bola využitá na 12 dňový rehabilitačný pobyt zameraný primárne
na podporu motorických zručností dieťaťa.

500,00 €

Pomoc našej Monike

Vďaka grantu rodina zakúpila potrebné školské potreby pre deti a oblečenie.

500,00 €
500,00 €

DM16_20

Monika Repáňová

DM16_21

Monika Majerová

Sociálna pomoc

Finančná pomoc bola využitá na nákup sporáku, skrinky, vysávača a ďalších
vecí do domácnosti pre osamelú matku s dieťaťom.

DM16_22

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Aby sme nevyschli

Grant prispel k vyvŕtaniu novej studne pre Vzdelávacie centrum Zaježová.

500,00 €

DZ2016/400

Darovacia zmluvaJaroslava Madacki

Jaroslava Madacki

Úhrada nákladov za výjazd záchrannej zdravotnej služby k nebohému manželovi a úhrada časti nákladov za nájom za jeden mesiac.

500,00 €

DoKr2009_04 Depaul Slovensko, n.o.

Raňajky a čistá bielizeň
pre ľudí bez domova

Najväčšia nízkoprahová nocľaháreň pre ľudí bez domova mohla vďaka darcom poskytovať klientom bezplatné raňajky a možnosť oprať si svoje šaty.

2 787,96 €

DoKr2009_05 OZ Proti prúdu

NOTA BENE – Nosiči
batožín

V súčasnosti je na Slovensku 400 predajcov časopisu Nota Bene, sociálni pracovníci z Proti prúdu sa im venujú aj vďaka pomoci darcov z Dobrej krajiny.

1 895,30 €

Dajme šancu utečencom

Darcovia prispeli na vzdelávacie kurzy a cestovné pre 35 utečencov žijúcich na Slovensku.

842,16 €

Pre rodičov bez rodičov

Za dary zabezpečilo Autistické centrum Andreas 16 víkendových pobytov
pre 22 autistických detí.

875,50 €

DoKr2009_06 Liga za ľudské práva
Autistické centrum
DoKr2009_08
Andreas n.o.

Nezábudka-združenie
na pomoc rodinám so
Nezabúdame na znevýDoKr2009_13
zdravotne postihnutými hodnené deti a mladých
deťmi a mladistvými
DoKr2009_25

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Nezábudka pomáha 42 ťažko zdravotne postihnutým deťom z okresu Senec
aj vďaka darcom, ktorých dary sprístupňujú deťom terapie a rôzne rehabilitačné pomôcky.

5 395,18 €

Záchrana monumentál41 dobrovoľníkov na desiatkach brigád pomohlo zlepšiť alarmujúci stav zrúnej stavby zrúcaniny hracaniny hradu Lietava.
du Lietava

106,93 €

DoKr2009_40 Renovatio – Nova, n.o.

Aktívny dobrovoľník
v hospici

Hospicová myšlienka v zariadeniach Renovati-Nova stavia na dobrovoľníctve. To je rozvíjané prostredníctvom školení aj vďaka darcom z Dobrej
krajiny.

DoKr2010_01 NÁVRAT, o.z.

4500 opustených detí
chce vyrastať v rodine

50 detí a ich 130 rodičov sa zblížili a porozumeli si vďaka terapiám a sociálnym pracovníkom z Návratu a vďaka darcom Dobrej krajiny.

971,79 €

DoKr2010_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.

2 945,79 €

DoKr2010_06 Klub Detskej Nádeje

Majú choré srdiečko, ale
chcú byť ako iné deti

70 detí s kardiologickými ochoreniami má prístup na bezplatný tábor, kde
sa spriatelia a užijú si letné prázdniny. Tábor je prístupný pre kohokoľvek,
neznevýhodňuje deti nízkopríjmových rodín.

DoKr2010_17 Aliancia Fair-play

Pozeráme politikom
na prsty

Watchdog Aliancia Fair-play vďaka podpore darcov mohla aj v roku 2014 odhaľovať prešľapy politikov.

54,88 €

315,35 €
6 483,60 €

DoKr2010_19

Detský fond Slovenskej
republiky(DF SR)

Nízkoprahové centrá
MIXklub a MIXáčik

Vo vrakunskom Pentagone je 400 detí klientmi nízkoprahového centra
Mixklub a Mixáčika. Vďaka podpore darcov môžu poskytovať kvalitnejšie služby.

EMB15_1

Hokejový klub Spišská
Nová Ves o.z.

Little Warriors

V roku 2015 sa vďaka grantu, ktorým boli pokryté odmeny pre motivovaných trénerov, rozšírila základňa prípravky hokejového klubu Spišská Nová
Ves z 24 na viac ako 100 detí.

1 000,00 €

EMB15_2

Inštitút hokejových
štúdií

Spiš Indians

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom hokejových tréningov.

1 000,00 €
2 000,00 €

85,75 €

EMB16_01

SOSNA, o.z.

Ide sa do lesa

Projekt bol zameraný na podporu environmentálneho vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí.

EMB16_02

Združenie rodičov
a priateľov diabetických detí

Dia leto na Spiši 2016

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a šírenia povedomia o problematike diabetických ochorení.

2 000,00 €

EMB16_03

"SPIŠ" agentúra regionálneho rozvoja

Znovusprístupnenie
rokliny Kyseľ, Náučný
chodník FERATA

Projekt prispel k obnove ferratovej trasy v Slovenskom raji a tým aj k oživeniu cestovného ruchu v regióne.

10 000,00 €
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EMB16_04

Uni2010, o.z.

iNOVEum

Grant prispel k zorganizovaniu úvodných motivačných stretnutí so študentmi a učiteľmi stredných škôl v Spišskej Novej Vsi. Cieľom stretnutí bolo dať
dokopy skupiny študentov a naučiť ich podnikateľské zručnosti.

EMB16_05

Inštitút hokejových
štúdií

Spiš Indians

Projekt Spiš Indians je výsledkom činnosti projektu Školská hokejbalová
a hokejová liga v regióne Spišská Nová Ves a Levoča. Pre deti máme ponuku bezplatného pôsobenia v rámci tohto klubu, kde sa o nich 4 x týždenne
stará 8 trénerov, pričom rodičia sa finančne na tejto aktivite nepodieľajú.

7 200,00 €

10 800,00 €

10 188,00 €

EMB16_06

Hokejový klub Spišská
Nová Ves o.z.

warriors hockey academy

Projekt warriors hockey academy sa zaoberá výchovou malých hokejistov od predškolského veku po 4. ročník základnej školy. Projekt WHA zabezpečuje pravidelný tréningový proces, profesionálne tréningové pomôcky, Inovovaná a kreatívna forma metodiky trénovania ľadového hokeja, to
znamená dodržiavanie metodických zásad. Zavedenie pravidiel: DESATORO
HRÁČOV,DESATORO TRÉNEROV,DESATORO RODIČOV

EY16_001

Centrum rodiny n.o

Tvoríme komunitu

Revitalizácia exteriéru komunitného centra, ktoré slúži širokej skupine obyvateľov mestskej časti

EY16_002

Sloboda zvierat

Úprava exteriéru útulku
Vďaka finančnému príspevku sa zakúpili farby na náter ihriska pre psy, vySlobody zvierat a venčenie čistila sa časť priestorov a dobrovoľníci tiež venčili psíkov

50,00 €

EY16_003

Strom života

Dobrodružstvo na Malom ochrana životného prostredia v spolupráci s neziskovou organizáciou formou
Dunaji
dobrovoľníckej manuálnej činnosti – zbieranie odpadu z vôd Malého Dunaja

200,00 €

EY16_004

OZ DOMOV – DÚHA

Pomoc Krízovému stredisku DÚHA 2016

dobrovoľníci prácou v interiéri a exteriéri krízového centra prispeli k zveľadeniu priestorov, ochrane majetku a zlepšeniu kvality života klientov zariadenia

50,00 €

Národný Trust n.o.

brigáda v Kochovej záhrade

Dobrovoľníci pomáhali v revitalizácií Kochovej záhrady a prispeli k ochrane
vzácnej prírodnej lokality

100,00 €

EY16_008

Mládež ulice

Maľujeme ihrisko na
Sklabinskej

revitalizácia detského ihriska prispela k skrášleniu prostredia a k zvýšeniu
bezpečnosti detí

75,00 €

EY16_009

Detský fond Slovenskej
republiky (DF SR)

maľovanie priestorov zlepšilo prostredie v zariadení čo ocenia najmä jeho
Mixklub a Mixáčik maľuje
detský klienti a personál

60,00 €

EY16_006

100,00 €

V rámci projektu sa organizácia venovala analýze otvorených dát so zámerom poukazovať na netrasparetné využívanie verejných financií a korupciu.

2 100,00 €

FpTS15_02

Aliancia Fair-play

FpTS16_01

Súdy, sudcovia, prokuratúra – Zvyšovanie a zaTransparency
bezpečovanie verejnej
International Slovensko
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.

40 500,00 €

FpTS16_02

VIA IURIS

Systémové opatrenia na
skvalitnenie inštitúcií
právneho štátu

Cieľom projektu je presadiť systémové, legislatívne opatrenia na posilnenie
nezávislej činnosti súdov, prokuratúry a polície, ktoré zvýšia ich funkčnosť.
Súčasťou projektu je aj oblasť vzdelávania a zapájania dobrovoľníkov.

41 400,00 €

FpTS16_03

Aliancia Fair-play

Projekt prepojí aktívne občianske a profesijné skupiny, ktoré za ostatné roky
Spolu za lepšie a férovejpocítili nevymožiteľnosť práva, dôsledky korupcie, zlého spravovania vecí verejšie Slovensko
ných. Vytvorí sieť vzájomnej podpory a pomoci a otvorí možnosti spolupráce.

36 000,00 €

FpTS16_04

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO

Otvorene o doprave
a PPP – veľké projekty
pod drobnohľadom

Cieľom projektu je strážiť transparentnosť a efektívnosť vo veľkých dopravných projektoch a PPP tendroch. Súčasťou projektu je aj oblasť vzdelávania
a zapájania dobrovoľníkov.

35 100,00 €

FpTS16_05

Konzervatívny inštitút
M. R. Štefánika

Eurofondy otvorene.
Cieľom projektu je vytvoriť portál sústreďujúci sa špeciálne na vizualizáVizualizácia a monitoring ciu a monitoring prerozdeľovania fondov EÚ. Súčasťou projektu je aj oblasť
fondov EÚ
vzdelávania a zapájania dobrovoľníkov.

27 000,00 €

FpTS16_06

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Kontrola, transparentnosť, profesionalizácia –
nový model fungovania
mestských firiem

Projekt sa zameriava na oblasť efektívnosti a transparentnosti spravovania
firiem vo vlastníctve samospráv. Súčasťou projektu je aj oblasť vzdelávania
a zapájania dobrovoľníkov.

27 000,00 €

HW16_01

Detský domov Nádej
Bernolákovo

Leto plné zážitkov

Projekt zvýšil záujem detí z detského domova o históriu a prispel k budovaniu záujmu o životné prostredie.

500,00 €

HW16_02

Ústav automobilovej
mechatroniky, Fakulta
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Prvý vyvíjaný elektrický
skúter v Slovenskej republike s progresívnym
energetickým systémom

Projekt kvalitatívne posunul poznatky a skúsenosti študentov a pedagógov
v oblasti riešenia pohonných systémov elektromobilov.

1 000,00 €

ID16_01

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov Rača

Dobrovoľnícky event

Prostriedky boli použité na realizáciu dobrovoľníckych aktivít.

JC16_1

Stimul o.z.

Detský kamarátsky tábor 2016

85 detí z Detského domova Necpaly a normálnych rodín absolvovalo Detský
Kamarátsky tábor zameraný na eko výchovu.

4 488,30 €

Obec Voderady

Obnova multifunkčného ihriska

Žiaci základnej školy vo Voderadoch môžu aktívne využívať ihrisko a tak plnohodnotne tráviť svoj čas a zlepšovať svoju fyzickú kondíciu.

4 871,68 €

Lear16_01

Verejnosť proti korupcii
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LIDLPP_001 Slovenský Červený kríž

Projekt názov

Popis projektu

Dopravná výchova a prvá Zakúpenie 4 mobilných dopravných ihrísk pre štyri územné spolky
pomoc
Slovenského červeného kríža.

MB16_01

Základná škola
Alexandra Dubčeka
Martin

Rekonštrukcia oplotenia
ZŠ Alexandra Dubčeka
Martin

MB16_02

Základná škola s materOdborné učebne
skou školou

Výška grantu
60 936,00 €

Projekt bol zameraný na obnovu plotu, ktorý ohraničuje areál ZŠ Alexandra
Dubčeka v Martine. Vzhľadom na to, že žiaci priložili rúčky k dielu je pravdepodobné, že si budú opravený plot a školský areál viac vážiť a budú radšej tráviť čas vonku.

6 000,00 €

V rámci projektu boli vybudované dve nové učebne, čo pomohlo zvýšiť záujem žiakov o vyučovanie v predmetoch informatika a cudzie jazyky.

6 000,00 €

MB16_03

Materská škola

Rekonštrukcia chodníkov
Projekt bol zameraný na obnovu asfaltového chodníka na školskom dvore.
školského dvora

MB16_04

Stredná odborná škola
strojnícka

Oplotenie školského areálu

MB16_05

Špeciálna základná ško- Asfaltová úprava spevla s materskou školou
nených plôch, ŠZŠ s MŠ
internátna
I Bytča

MB16_06

Mladí pre Považskú

Budovanie včelárskej školy

V rámci projektu bol zakúpený binokulárny mikroskop, ktorý ozvláštnil výuku detí a pomohol ku skvalitnenie včelárskej výchovy na škole.

3 000,00 €

MB16_07

Gymnázium

Bezpečné prostredie
pre deti

Projekt bol zameraný na rekonštrukciu priestorov školy a zároveň zvýšenie
bezpečnosti v triedach.

5 250,00 €

MB16_08

TJ Nižná nad Oravou –
Cykloklub

49. ročnik medzinárodnéProjekt bol zameraný na podporu 49. ročníka medzinárodného cykloturisticho cykloturistického podkého podujatia Okolo Tatier, ktorého sa zúčastnili cyklisti zo 7 štátov.
ujatia Okolo Tatier 2016

MB16_09

Mesto Kysucké Nové
Mesto

Záhrada knihomoľov

Cieľom projektu bolo poskytnúť obyvateľom mesta miesto pre relax, zvýšiť
záujem o knihy a upraviť nevyužívanú a neudržiavanú záhradu.

1 540,00 €

MB16_10

Základná škola

Bezpečne v súlade
s prírodou

Projekt bol zameraný na úpravu a zvýšenie bezpečnosti v školskom areáli, upevnenie pozitívneho vzťahu detí s prírodou. Deti spoločne s učiteľmi
vysádzali rastliny a dreviny, ktoré lákajú včelstvo, čím sa zvýšil ich záujem
o flóru aj faunu.

6 000,00 €

MB16_11

Centrum voľného času
sv. Jakuba

Klubovňa pre mladých

Zámerom projektu bolo vytvoriť spoločenskú miestnosť, kde sa môžu mladí
ľudia stretávať a tráviť voľný čas.

3 000,00 €
1 540,00 €

5 000,00 €

Oplotením areálu školy sa zvýšila bezpečnosť a ochrana majetku školy. Na
výstavbe a zhotovení brán sa podieľali najmä študenti školy.

4 800,00 €

Projekt bol zameraný na podporu voľnočasových aktivít, využitie pre dopravnú výchovu a zlepšenie prístupu do školy pre imobilných žiakov.

4 007,40 €

3 000,00 €

MB16_12

Preles

Žilinské blatíčko 2016

Projekt bol zameraný na zapojenie čo najširšieho kruhu ľudí do aktívneho
športu a dobrovoľníctva, pričom výťažok z krosového behu bol použitý na
obnovu žilinského lesoparku.

MB16_13

Telovýchovná jednota
Višňové

Tribúna pre divákov

Projekt bol zameraný na vypracovanie dokumentácie na tribúnu pre ihrisko vo Višňovom.

1 550,00 €

MB16_14

TJ SOKOL

Rekonštrukcia budovy
lodenice – efektívne využívanie areálu vodného slalomu a zjazdu pod
Dubňom v Žiline

Zmyslom projektu bolo zrekonštruovať jedno poschodie lodenice. V zrekonštruovaných priestoroch môžu mladí športovci tráviť svoj čas po tréningoch.

6 000,00 €

NM16_002

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Dobrovoľníctvo na hrade Hričov

Vďaka práci dobrovoľníkov sa podarilo prispieť ku záchrane hradu Hričov
a zlepšiť informovanosť o tejto pamiatke

200,00 €
400,00 €

NM16_003

Pro Meliori, n.o.

Neďaleko od Popradu

Ochrana životného prostredia (vyčisteniu náučného chodníka), obnova knižnej búdky a uchovanie histórie vďaka skenovaniu pohľadníc a historických
diapozitívov

NM16_004

OZ Hrad Tematín

Mohyla rastie

Skrášlenie areálu a ochrana pamiatky, ktorú ohrozovali náletové kroviny

100,00 €

NM16_005

Baseballový klub
Angels Trnava

Nový športový Angels
areál

Pomoc pri výstavbe športového areálu, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom aj ľuďom z blízkeho okolia

400,00 €

NM16_007

Nadácia Krajina harmónie

Nové cesty

Skrášlenie verejného priestranstva a osveta o činnosti organizácie

100,00 €

NM16_011

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Upratovanie na Únii

Vďaka dobrovoľníkom a finančnému príspevku sa uskutočnila revitalizácia
záhrady, odvoz odpadu a upratanie priestorov zariadenia

100,00 €

NM16_012

Stredisko sociálnych
služieb Petržalka

Projekt na dobrovoľnícku
Revitalizácia záhrady a vďaka novému náteru sa zvýšila životnosť plotu
činnosť v Stredisku socia zlepšil celkový vzhľad objektu
álnych služieb Petržalka

100,00 €

NM16_013

Centrum rodiny n.o

Komunitná záhrada pre
všetkých

Revitalizácia záhrady a maľovanie časti fasády komunitného centra, ktoré
slúži obyvateľom Dúbravky

300,00 €

NM16_014

Škola komunikácie
a médií, n.o.

Spestrime si hracie prvky v MŠ

Zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a sfunkčnenie hracích prvkov pre
deti z materskej školy

100,00 €

NM16_015

Mestská časť
Bratislava – Devín

Mreže a plot

Ochrana majetku a predĺženie jeho životnosti a taktiež skrášlenie objektu

50,00 €
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NM16_016

Základná škola,
Vrútocká 58, Bratislava

Škola v novom šate

NM16_017

Strom života

Dobrodružstvo na Malom
Vyčistenie vodného toku a ochrana životného prostredia
Dunaji

NM16_018

Medzilaba

Ľudia škole, škola ľuďom

Skrášlenie exteriéru školy a vytvorenie príjemného a podnetného prostredia pre žiakov a ich učiteľov

50,00 €

NM16_019

Mesto Žilina

Krajšie ihriská pre deti
v Žiline

Revitalizácia vybraných detských ihrísk v meste Žilina a zvýšenie bezpečnosti detí ako aj ochrana majetku mesta

400,00 €

PARK TOPOĽČIANKY

Panské kúpalisko pri
medveďovi III

Revitalizácia Pánskeho kúpaliska a sprístupnenie lokality s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti návštevníkov

300,00 €

397,39 €

NM16_021

Popis projektu

Výška grantu

Dobrovoľníci namaľovali plot čím predĺžili jeho životnosť a zlepšili celkový
vzhľad základnej školy

100,00 €
600,00 €

NM16_022

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11

Farby a hry rozveseľujú

Plotu dáme náterom farebnosť a predĺžime jeho životnosť za pomoci rodičov.
Naši mladší žiaci v škole trávia veľa času vzdelávaním, ale aj hraním, preto by
sme chceli na asfalt farbou namaľovať pre deti škôlky na skákanie. Počas veľkých prestávok sa chodia žiaci prechádzať do átria. Tam chceme umiestniť "posedenie a zvieratká" vyrobené zo starých pneumatík, ktoré farebne dotvoríme.

NM16_024

Nezisková organizácia
Zmysel života

S kamarátmi nám ide
všetko ľahšie

Integrácia zdravotne znevýhodnenej skupiny občanov

100,00 €

NM16_027

Nezábudka-združenie
na pomoc rodinám so
Naše Mesto- Naša
zdravotne postihnutými Nezábudka
deťmi a mladistvými

Údržba areálu zariadenia, ktorý využívajú zdravotne znevýhodnení klienti

100,00 €

NM16_028

INEX Slovakia – občianske združenie

Dobrovoľníci pre deti

Dobrovoľníci namaľovali vybrané prvky exteriéru čím predĺžili ich životnosť,
tiež upravili zeleň čím zlepšili celkový vzhľad záhrady

200,00 €

NM16_029

Mestské lesy
v Bratislave

Clean up Bratislava City
Forests 2016

Ochrana životného prostredia a zveľadenie obľúbenej rekreačnej lokality

400,00 €

NM16_030

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka

Prelomme bariéry, natrime plot

Namaľovaním plotu, zábradlia a jedálne sa podarilo skrášlil prostredie DSS,
ochrániť majetok a zvýšiť bezpečnosť klientov

400,00 €

NM16_031

OZ VITUS

Revitalizácia okolia kostolíka sv. Víta a Modesty

Ochrana národnej kultúrnej pamiatky a úprava jej okolia

NM16_032

INEX Slovakia – občianske združenie

Deň pre Integrákov

Integrácia a socializácia zdravotne znevýhodnenej skupiny občanov a aktívna pomoc pri úprave exteriéru DSS

200,00 €

NM16_033

Mesto Pezinok

Obnova náteru plota Materskej školy na
Svätoplukovej ulici

Novým náterom plotu sa uchránil majetok ale aj zlepšila vizuálna stránka školy

200,00 €

NM16_034

Sloboda zvierat

Naše Mesto 2016 v útul- Ochrana zvierat a pomoc pre zlepšení podmienok v útulku, v ktorom sú
ku Slobody zvierat
zvieratá dočasne umiestnené

50,00 €

NM16_036

Škola pre mimoriadne nadané detí
a Gymnázium

Bezpečne na ihrisku

Vďaka rezom konárov sa zlepšila bezpečnosť hrajúcich sa detí a taktiež dobrovoľníci upravili školský dvor

50,00 €

NM16_037

Spojená škola

Veselo so Špeckom

Vytvorenie vzdelávacej pomôcky pre žiakov (bylinkový záhon) a úprava areálu školského dvora vďaka čomu sa zlepšili možnosti na aktívne trávenie
času žiakov školy

50,00 €

NM16_039

GAUDEAMUS – ZKR

Úprava areálu zariadenia, opekačka

Socializácia klientov a pomoc v záhrade zariadenia, vďaka čomu budú môcť
klienti tráviť čas v príjemnejšom prostredí

100,00 €

NM16_040

ZŠ Nejedlého

Školská záhrada alebo
komu sa nelení tomu
sa zelení

Výrobou pocitového chodníka, kompostoviska, živého človeče a šachovnice
žiaci získali priestor na aktívne trávenie voľného času spojené s edukáciou

50,00 €

NM16_041

občianske združenie
Hrad Čeklís

Odkrývanie hradu Čeklís

Úprava terénu, odstránenie náletových krovín a ochrana historického dedičstva (tj. hradu Čeklís)

222,00 €

NM16_043

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov Rača

DSS a ZPS Rača – skrášli si okolie

Revitalizácia záhrady DSS a ZPS, zlepšenie podmienok a prostredia, v ktorom seniori trávia svoj čas.

200,00 €

NM16_044

Diecézna charita Žilina,
Dom charity sv. Kamila

Zmrzlinové poháre v par- Socializácia klientov prostredníctvom opekačky a spoločnej vychádzky
ku so seniormi
klientov a dobrovoľníkov

50,00 €

NM16_045

Mládež ulice

Krajšie ihrisko, naše
ihrisko

Namaľovaním lavičiek sa skrášlil verejný priestor a zvýšila sa bezpečnosť
hrajúcich sa detí

50,00 €

Čistíme náš park

Revitalizácia verejného priestranstva (parku), vyzbieranie smetí a organického odpadu, sadenie sadeníc,...

188,85 €

NM16_046

Mesto Stupava

NM16_047

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych slu- Posaďme sa kultúrne
žieb Žilina

Opravou poškodených lavičiek, ktoré slúžia klientov sa zvýšila ich kvalita života a skrášlilo sa prostredie v ktorom trávia čas

Výročná správa 2016

50,00 €

50,00 €
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Vytvorenie exteriérového sedenia, ktoré sa stalo súčasťou eko-triedy na zážitkové učenie žiakov

50,00 €

NM16_049

FOND UŠKO pri ZŠ s MŠ
pre deti a žiakov so sluFarebná škola 2016
chovým postihnutím internátna

Namaľovaním plotu sa skrášlil objekt školy, zvýšila sa bezpečnosť detí a životnosť samotného plota

400,00 €

NM16_051

Základná škola s materskou školou
Brodno 110, Žilina

Oživme spolu školu

Namaľovaním lavičiek, zárubní, vešiakov a schodíšť sa skrášlilo prostredie
školy a ochránil majetok

400,00 €

NM16_052

Občianske združenie
Medzilaborka

Naše mesto

Revilatizácia zelene v záhrade a maľovanie hracích prvkov vytvorili pestrejšie a podnetnejšie prostredie pre deti v MŠ

200,00 €

NM16_053

SVETIELKO POMOCI n.o.

Ubytovacie zariadenie –
Náhradný domov pre
onkologicky choré deti
a ich rodičov

Dobrovoľníci kompletne upratali priestory a zlepšili tak podmienky pre onkologicky choré deti a ich rodičov, ktorí priestor využívajú

25,00 €

NM16_054

Občianske združenie
Why Not?

Čisto na petržalskej
hrádzi

Ochrana životného prostredia

199,90 €

NM16_055

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva
Nitrianskeho kraja –
Leustach

Záchrana hradu Hrušov
a jeho archeologický
výskum

Ochrana kultúrneho dedičstva

200,00 €

NM16_056

Občianske združenie
DOMOV – DÚHA

Pomoc KS DÚHA a novéNamaľovaním plotu a drevených prvkov sa skrášlil objekt krízového centra
mu Bezpečnému ženskéa detského domova, ochránil majetok a taktiež sa zvýšila bezpečnosť detí
mu domu DÚHA

NM16_057

Útulok šťastný psík

Útulkači

Ochrana zvierat a pomoc pre zlepšení podmienok v útulku, v ktorom sú
zvieratá umiestnené

100,00 €

NM16_058

Združenie hradu
Bystrica

Studnička Sklepitá

Ochrana životného prostredia a zatraktívnenie lokality

400,00 €

NM16_059

Obec Kajal

Skrášlenie futbalového ihriska

Namaľovaním mantinelov na ihrisku sa zvýšila estetická hodnota priestoru
a ochránil sa majetok

50,00 €

les pre deti

Príprava dreva na táboráky s deťmi, úprava priestranstva na hry a vymaľovanie klubovej miestnosti

90,00 €

Nový náter plota ochráni samotný plot a predĺži jeho životnosť a skrášli školský dvor

50,00 €

NM16_048

Základná škola

Budujeme EKO-triedu

NM16_060

I Klub

NM16_061

RZ pri MŠ Watsonova 2,
Detský raj
Košice 040 01

400,00 €

NM16_062

Múzeum mesta
Bratislavy

Dobrovoľnícke práce na
Hrade Devín- čistenie
areálu, maľovanie

NM16_063

Arcidiecézna charita Košice

Radosť

Úpravou záhonov, vysadením kvetov a vymaľovaním izby sa skrášlilo prostredie, v ktorom trávia čas klienti Arcidiecéznej charity

100,00 €

NM16_064

Rodičovské združenie
pri MŠ Dénešova 53,
Košice

„Veselá a bezpečná materská škola“

Revitalizácia záhrady, odstránenie odpadu, a obnovený náter plotu a drevených prvkov v záhrade MŠ prispeli k vytvoreniu krajšieho, bezpečnejšieho
a podnetnejšieho prostredia pre žiakov MŠ

200,00 €

NM16_065

Rodičovské združenie pri
Farebný svet
MŠ Kežmarská 46, Košice

Namaľovaním zábradlia sa skrášlilo prostredie školy, ochránil majetok
a zvýšila bezpečnosť žiakov

NM16_066

Rodičovské združenie
pri materskej škole

Ihrisko Dúha

Namaľovaním drevených a kovových herných prvkov a namaľovaním herných prvkov na chodník sa vytvorilo krajšie, podnetnejšie a bezpečnejšie
prostredie pre deti z MŠ

NM16_067

Základná škola Mateja
Lechkého, Ulica Jána
Pavla II. 1, Košice

Pomoc škole

Namaľovaním chodieb sa skrášlilo prostredie školy, zvýšila bezpečnosť
a ochránil majetok školy

NM16_069

Základná škola,
Kežmarská30, Košice

Natrieme to spolu!

Namaľovaním časti plotu vstupnej brány sa skrášlil objekt ZŠ, ochránil majetok školy a zvýšila bezpečnosť žiakov

100,00 €
400,00 €

Ochrana kultúrneho dedičstva, zatraktívnenie areálu hradu Devín a zvýšenie bezpečnosti návštevníkov

400,00 €

50,00 €
100,00 €

50,00 €

NM16_070

Občianske združenie JK4C

Naše mesto- miesto pre
kone, deti, ľudí, zeleň

Úprava terénu, vyčistenie priestoru a vykonanie ochranného orezu prispeli
k revitalizácií priestoru, kde môžu bezpečne prebiehať hipoterapie, ergoterapie, zážitky so zvieratami a prepojenia rodín a detí pri eko činnostiach

NM16_071

Centrum Slniečko,n.o

Som dobrovoľník a pomáhať stojí za to

Zveľadenie poradenskej miestnosti v Intervenčnom centre (upratanie
a umytie priestorov) a vypratanie pivníc, ktoré môžu slúžiť ako sklady pre
klientky Bezpečného domu

50,00 €

NM16_072

Občianske združenie
Brána do života

"Brána do záhrady"

Revitalizácia záhrady a maľovanie exteriérovej steny krízového centra zlepšili
vzhľad a prostredie, v ktorom klienti krízového centra môžu tráviť svoj čas

100,00 €

Pekná škola

Revitalizácia školského dvora, ihriska a skleníka prospeli k vytvoreniu krajšieho, podnetnejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre žiakov MŠ a ZŠ

100,00 €

NM16_073

100
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Maľovanie plotu

Namaľovaním plotu sa skrášlil objekt MŠ, ochránil majetok a taktiež sa zvýšila bezpečnosť žiakov

100,00 €
190,00 €

290,00 €

NM16_075

Základná škola

Revitalizácia oporných
múrikov terás ZŠ

Dobrovoľníci natreli múriky, čím sa zvýšila kvalita prostredia, v ktorom sa
pohybujú deti, z hľadiska bezpečnosti bol odstránený machový povlak z požiarneho schodiska a nanesený ochranný náter

NM16_076

Obchodná akadémia,
Račianska 107

Veľká júnová premena

Revitalizácia záhrady, maľovanie schodiska a vypratanie starého inventára prispeli k vytvoreniu krajšieho a zdravšieho prostredia pre žiakov
Obchodnej akadémie

NM16_077

Slovenský Červený kríž –
Budova SČK Žilina
územný spolok Žilina

Namaľovanie fasády a časti chodieb prispelo k ochrane majetku a k skrášleniu budovy SČK v Žiline

NM16_078

Združenie rodičov pri ZŠ Obnova náteru oploteBernolákova 16, Košice nia školy

Nový náter plota ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli areál ZŠ

NM16_079

Penzión Jeseň n.o

Jeseň

Socializácia klientov prostredníctvom spoločného výletu s dobrovoľníkmi

50,00 €

NM16_080

Domov sociálnych služieb Rozsutec

Ako oáza

Vytvorenie oddychovej zóny pre klientov DSS vďaka čomu sa zlepšila kvalita
ich života a zlepšili sa možnosti trávenia ich voľného času

50,00 €

NM16_082

Mestská časť
Bratislava-Lamač

Naše mesto – Lamač

Ochrana životného prostredia (likvidácia 2 nelegálnych skládok)

200,00 €

NM16_083

Základná umelecká škola

Obnova školského dvora

Revitalizácia záhrady a odvezenie odpadu pomohli vytvoriť príjemnejšie,
podnetnejšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov ZŠ

100,00 €

NM16_085

Združenie rodičov pri Ma
Hravo, bezpečne
terskej škole Obrancov
a zdravo
mieru 16, Košice

Nový náter plota prispeje k ochrane majetku, zlepšeniu bezpečnosti
a skrášli areál školy

100,00 €

NM16_086

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Obnovené základy oplotenia

Dobrovoľníci pomohli s prípravnými prácami (odstránenie nečistôt, machu
a lišajníkov) na následnú revitalizáciu múru oplotenia, čím sa zvýši ochrana,
bezpečnosť a zlepší celkový vzhľad areálu DSS SYNNÓMIA

200,00 €

NM16_087

Mestská časť KošiceKrásna

Skrášlime našu Krásnu

Nový náter plota prispeje k ochrane majetku, zlepšeniu bezpečnosti
a skrášli školský areál

369,20 €
50,00 €

50,00 €
100,00 €

NM16_088

DORKA, n.o.

Krajšia a účinnejšia
DORKA

Vymaľovanie interiéru zariadenia (návštevná miestnosť), vytvorenie príjemnejšieho prostredia kde sa počas návštev odohrávajú stretnutia klientov
a ich rodinných príslušníkov

NM16_089

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Vyčisti s nami prírodnú
rezerváciu!

Ochrana životného prostredia (likvidácia 2 skládok) a ochrana zvierat (natretie prístrešku slúžiaceho na ochranu zvierat pred poveternostnými vplyvmi)

200,00 €

NM16_090

Gymnázium

Pestrofarebný školský svet

Namaľovaním chodieb sa skrášlilo prostredie školy, zvýšila bezpečnosť
a ochránil majetok školy a vytvorili reprezentatívnejšie priestory

400,00 €

NM16_092

Inštitút pre otázky samosprávy o.z.

Letné upratovanie v škôl- Revitalizácia záhrady a maľovanie herných prvkov a ich oprava zvýšili bezke na KVP
pečnosť a zlepšili vzhľad a prostredie, v ktorom trávia čas žiaci MŠ

NM16_093

Rodinné centrum
MAMA Klub Sereď

NM16_094

Materská škola –
Óvoda, Cyrilometódska
42, Nové Zámky

NM16_095

97,50 €

Zahrajme sa von

Výsadba kvetinového záhonu, vymenený piesok v pieskovisku a nové koláže fotografií pomohli vytvoriť ešte príjemnejšie prostredie rodinného centra

50,00 €

Spolu pre krajší dvor

Obnova záhradného altánku a úprava jeho okolia v areáli MŠ vytvorila podnetnejšie, bezpečnejšie a krajšie prostredie pre deti

50,00 €

Domov dôchodcov

Úprava záhradného parku pre klientov

Úprava záhradného parku slúžiaceho klientom domova dôchodcov, zlepšenie prostredia a možností trávenie voľného času klientov DD

50,00 €

NM16_097

Združenie na záchranu
hradu Revište

Firemné dobrovoľníctvo
na hrade Revište 2016

Ochrana kultúrneho dedičstva , záchranné práce v areáli hradu Revište

200,00 €

NM16_098

Domov dôchodcov

Spoločník osamelým seniorom

Socializácia klientov zariadenia prostredníctvom spoločného programu
s dobrovoľníkmi

50,00 €

NM16_099

Denné Centrum Frézia
Partizánske n.o.

Spoločnými silami 2016

Maľovanie a upratovanie priestorov denného centra vďaka čomu sa zlepšilo
prostredie v zariadení čo ocenia najmä jeho klienti a personál

100,00 €

Vytvorenie oddychovej zóny pre žiakov a ich rodičov pred školou, maľovanie plota a odstránenie graffitov prispeli k skultúrneniu prostredia

200,00 €

NM16_100

ŠAK / Zuzana Tabačková ŠAK dobrovoľnícky deň

NM16_101

Základná škola
Kežmarská 28, Košice

Úprava športového areá- Nový náter plota ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli škollu školy – 4.etapa
ský dvor ako aj celú lokalitu

200,00 €

NM16_102

rc stonozka

Nová stonožka

Socializácia a integrácia zdravotne znevýhodnených klientov

100,00 €

NM16_103

OZ Žijeme TAK

Hurá do prírody –
program pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

Integrácia a socializácia zdravotne znevýhodnenej skupiny občanov prostredníctvom športových hier v prírode za účasti dobrovoľníkov

50,00 €

NM16_105

Ulita

Po-jarné upratovanie
v Ulite

Dobrovoľníci upratali interiér ako aj okolie ihriska a skrášlili tak priestor,
ktorý je určený deťom

50,00 €

Nejedlík

"Rozveseľme škôlku farbami a kvetmi"

Nový náter plota a vysadené kvety vytvorili podnetnejšie, krajšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov MŠ

NM16_106

Výročná správa 2016

200,00 €
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Popis projektu

Výška grantu

NM16_107

OZ Zachráňme hrad
Slanec

Hrad Slanec 2016

Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov hradu Slanec a ochrana kultúrneho dedičstva

100,00 €

NM16_108

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A.
Dubčeka

TRIKRÁT PRE DRUHÝCH

Nový náter plota, herných prvkov a šatní prispeli k vytvoreniu podnetnejšieho prostredia, zvýšeniu bezpečnosti žiakov a k ochrane majetku školy

400,00 €

NM16_109

Základná škola s materskou škola, Odborárska Chodník IBM
2, 831 02 Bratislava

Vďaka práci dobrovoľníkov a grantu sa podarilo realizovať úpravu terénu,
vybudovanie chodníkov a obnovu náterov hracích prvkov v záhrade ZŠ

200,00 €

NM16_110

ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Cestička do škôlky

Vďaka poskytnutému grantu a práci dobrovoľníkov sa revitalizoval tujový
záhon, okopali kvetiny, vymaľovalo schodisko a presadili okrasné kvetiny
vďaka čomu sa areál MŠ a ZŠ stal atraktívnejším a bezpečnejším

50,00 €

NM16_111

Výchova k slobode

Dobrovoľníci pre Mierovú Vyzbieraním odpadu a vytvorením mozaiky (na múru) sa zatraktívnilo vekolóniu a WŠ
rejné priestranstvo

400,00 €

NM16_112

Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej
Krajšia škola 2016
ulici č. 3 Bratislava

NM16_113

Hotelová akadémia

NM16_115

Poskytnutý grant a ochotní dobrovoľníci prispeli k natreniu plota, vymaľovaniu školskej jedálne a úprave exteriéru školy

450,00 €

Zárubne a podobločnice
v novom šate

Podarilo sa natrieť zárubne, podobločnice a školské lavice čo prispelo
k ochrane majetku, zvýšeniu bezpečnosti a skrášleniu školy

200,00 €

KOŠAKT, o.z.

Bankovské chodníky

Čistenie turistických chodníkov prispelo k ochrane životného prostredia

NM16_116

Gymnastické centrum
Bratislava

Zdravšie prostredie
v gymnastickej hale

Vytvorenie zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia pre športovcov

100,00 €

NM16_117

Slovenská rada rodičovských združení – rodičovské združenie pri
Materskej škole – občianske združenie

Skrášlime škôlku II.

Vyčistenie areálu a ihriska od sute, ostrihané kríky, odvezený odpad a umyté okná prispeli k zlepšenie prostredia, v ktorom žiaci trávia čas a zvýšili ich bezpečnosť

200,00 €

NM16_118

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Pomôžme spoločne!

Integrácia mentálne postihnutých občanov, ktorí pomáhali spolu s dobrovoľníkmi pri renovácií lavičiek v parku a prispeli tak zlepšeniu prostredia
a možností trávenia času obyvateľov mesta

NM16_119

Stredná zdravotnícka škola

Namaľujme si spolu plot

Nový náter plota ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli dvor
strednej školy

200,00 €

NM16_120

Občianske združenie
"Zelená deťom"

Natieranie plotu v MŠ
Legerského

Namaľovaním plota a herných prvkov a lavičiek sa skrášlilo prostredie školy, zvýšila bezpečnosť žiakov a ochránil majetok školy

180,00 €
100,00 €

82,50 €

66,00 €

NM16_121

Mesto Hurbanovo

Krajšie mesto

Revilatizácia verejného priestranstva (parku) a areálu MŠ prispeli k skrášleniu mesta a vytvoreniu zdravšieho a podnetnejšieho prostredia

NM16_122

Lepší svet n.o.

Krajší Lepší svet

Dobrovoľníci a poskytnutý grant pomohli k skrášleniu a skvalitneniu zariadení sociálnych služieb pre mentálne znevýhodnených klientov

295,00 €

NM16_123

Podaj ďalej

Zbierka potravín

Dobrovoľníci pomohli pri realizácií zbierky potravín a drogérie vďaka čomu
sa pomohlo ľuďom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní

25,00 €

Grant a práca dobrovoľníkov prispeli k obnove záhradného altánku slúžiaceho potrebám klientov

50,00 €

NM16_124

Domov n.o., Partizánske Miesto pre oddych

NM16_125

Mesto Sereď

Spoločne pre krajšie
mesto 2016

Ochrana životného prostredia (výsadba drevín, zbieranie odpadkov)

400,00 €

NM16_126

Iniciatíva rodičov
Lamača

Rozprávková noc
v škôlke

Dobrovoľníci pomohli pri realizácií rozprávkového dopoludnia a nočnej hry
pre deti z MŠ

100,00 €

NM16_127

Strom života

Výroba sedenia z europaliet a stolíkov z betónových stĺpikov

Dobrovoľníci vybudovali z paliet sedenie do oddychovej zóny, ktorá bude
slúžiť žiakom školy

100,00 €

NM16_128

KASPIAN

S vami budeme krajší

Ochrana životného prostredia (zbieranie odpadkov) a maľovanie plechových
povrchov skateparku prispeli k zvýšeniu atraktivity oddychovej zóny

100,00 €

NM16_130

Miestny úrad
Bratislava – Ružinov

Maľujeme a upratujeme
Ružinov

Obnova detských ihrísk, výbehov pre psíkov a vyčistenie cyklotrasy prispeli
k skrášleniu verejných priestranstiev Ružinova, ktoré slúžia všetkým obyvateľom

400,00 €

NM16_131

ZRPD Púpava, občianske združenie

Zveľadenie našej škôlky

Namaľovaním radiátorov, opravou pieskoviska a vyprataním pivnice sa
skrášlilo prostredie škôlky a ochránil majetok

122,29 €

NM16_132

Bratislavská arcidiecézna charita

Skrášlime si domov

Dobrovoľníci pomohli vymaľovať chodbu v Domove seniorov a prispeli tak
k skrášleniu prostredia, v ktorom klienti žijú

NM16_133

Materské centrum
Hojdana

záhrada v Hojdane

Grant a práca dobrovoľníkom prispeli k revitalizácií záhrady materského centra

200,00 €

NM16_134

DSS prof. Karola Matulaya
TU SME DOMA
pre deti a dospelých

Náter plota, odstránenie starých hojdačiek a vyčistenie suterénu prispeli
k skvalitneniu a k zvýšeniu bezpečnosti podporovaného bývania

100,00 €

NM16_135

RC Macko

Nový náter plota ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli dvor
rodinného centra

200,00 €
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Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Naše mesto 2016

Vďaka grantu a práci dobrovoľníkov sa v Autistickom centre podarilo skrášliť interiér (upratovanie, čistenie, dezinfekcia) a aj exteriér centra (záhradné
práce) čo spríjemní a skvalitní pobyt klientov zariadenia

400,00 €

Zázemie v novom šate

Skvalitnenie prostredia a okolia komunitnej záhrady

100,00 €

NM16_136

Autistické centrum
Andreas

NM16_137

Materské centrum
Dietka

NM16_138

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym poKeramické šantenie
stihnutím v Spišskej
Novej Vsi

Socializácia klientov s mentálnym postihnutím prostredníctvom spoločných
tvorivých dielní s dobrovoľníkmi

NM16_139

Miestny úrad MČ
Bratislava – Dúbravka

Revilatalizácia 3 detských ihrísk v Dúbravke a zlepšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí

400,00 €

NM16_140

Patria – Domov dôchodDeň s úsmevom
cov v Galanta

Socializácia klientov zariadenia prostredníctvom vychádzky a posedenia
v cukrárni s dobrovoľníkmi

200,00 €

NM16_141

Za krajšie mesto
Partizánske

Úprava plôch v nemocničnom areáli, obnova náterov na detskom oddelení,
úprava okolia kaštieľu a maľovanie oplotenia centra voľného času a MŠ

400,00 €
400,00 €
50,00 €

Mesto Partizánske

Za krajšiu Dúbravku

50,00 €

NM16_142

Mesto Šaľa

Naše mesto Šaľa 2016

Zveľadenie a skrášlenie centra mesta (natieranie hracích prvkov na detských ihriskách, natieranie lavičiek, práce v amfiteátri)

NM16_143

Záujmové združenie
RODINA

Rekonštrukcia a čistenie
areálu Trnavského materského centra

Skrášlenie areálu, skvalitnenie služieb a zvýšenie bezpečnosti detí v materskom centre

NM16_144

Občianske združenie
Rodinná Rozprávka

Skrášlenie priestorov rodinného centra

Predkladaný projekt pomôže zefektívniť činnosť centra Rodinná Rozprávka,
ktoré sa od svojho vzniku snaží prispievať k zvyšovaniu kvality života detí
a ich rodičov v Žiline. Spoločne s rodičmi detí sme sa rozhodli zapojiť do
programu Deň pre naše mesto a zútulniť si naše centrum tak, aby bolo stále príjemných miestom najmä pre najmenšie deti.

400,00 €

NM16_145

Mesto Spišská Nová Ves Letné kúpalisko

Dobrovoľníci vyčistili a natreli vybrané časti letného kúpaliska (brána) a krytej plavárne (zábradlie, terasu, vstupné priestory pre zdravotnú službu, )

200,00 €

NM16_146

Spoločnosť priateľov
detí z detských domo- Správne vyštartovať do
vov Úsmev ako dar, o.z. života – Hrman s.r.o.
pobočka Nitra

Tréning pre mladých dospelých v písaní životopisov a modelové pohovory,
ktoré im môžu pomôcť pri zamestnávaní

25,00 €

NM16_148

Mesto Poprad

Vyzbieraním odpadu a vysadením kvetov sa skrášlilo a zatraktívnilo prostredie školy

200,00 €

NM16_149

Dni dobrovoľníctva
Krajská knižnica v Žiline
v knižnici

Socializácia a integrácie zdravotne znevýhodnených detí prostredníctvom
rôznych spoločných aktivít s dobrovoľníkmi

90,00 €

ZKRÁŠLIME SI MESTO

NM16_150

DSS Andreas

Naše mesto pre DSS
Andreas

NM16_151

F84, o.z.

Pre naše deti

NM16_152

Mestská časť
Naša krajšia Karlova Ves
Bratislava – Karlova Ves

NM16_154

Občianske združenie
Katarínka

Generálne upratovanie v zariadení zvýšilo kvalitu života a spríjemnilo pobyt
klientom DSS Andreas
Obnova interiérového nábytku skrášlila prostredie a zvýšila bezpečnosť detí
Revitalizácia verejných priestranstiev Karlovej Vsi, zlepšenie kvality života
a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Príprava okolia Katarínky
Ochrana národnej kultúrnej pamiatky
na letnú sezónu

100,00 €
50,00 €
400,00 €
170,00 €

NM16_155

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika,
Oživme školské ihrisko
Budimír

Pri Základnej škole M. R. Štefánika v Budimíri (okres Košice-okolie) máme
betónové ihrisko, ktoré naši žiaci využívajú počas prestávok a v rámci telesnej výchovy. Pre lepšiu kvalitu hodín telesnej výchovy a lepší zážitok
z hry by sme radi toto ihrisko aspoň trochu zrevitalizovali. Dobrovoľníkov
by sme radi využili na premaľovanie ihriskových čiar a futbalových bránok.
Výsledkom bude motivačnejšie prostredie, o ktorom veríme, že priláka žiakov k intenzívnejšiemu športovaniu aj po vyučovaní a počas krúžkov.

NM16_157

Domov sociálnych
služieb pre deti
a Rehabilitačné
stredisko Rosa

Rozkvitnime tmavé
miesta

Revitalizácia krytej terasy a vytvorenie oddychovej zóny pomohli skvalitniť
pobyt klientov v zariadení a zlepšiť ich možnosti trávenia času

200,00 €

NM16_158

ZŠ s MŠ Riazanská 75

Farebný raj pre deti

Grant a práca dobrovoľníkom prispeli k novým náterom hracích prvkov
a k revitalizácií záhrady školy, zlepšilo sa prostredie a zvýšila sa bezpečnosť detí

100,00 €

NM16_160

Domka- Združenie saleziánskej mládeže,
Stredisko BratislavaMamateyova

Grant a dobrovoľníci prispeli k vyčisteniu a uprataniu priestorov ihriska,
Jarné upratovanie ihriska skrášleniu vonkajších priestorov a k pripravenosti priestorov na letnú sezónu

400,00 €

NM16_161

OZ Klub mladé makovice 95

Veselá medicína pre
dušu počas podujatia
Naše mesto

150,00 €

Socializácia klientov prostredníctvom hudobno – divadelného – tvorivého –
pohybového programu s dobrovoľníkmi

Výročná správa 2016

24,00 €
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Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Lepší svet n.o.

Karloveský Lepší svet

Zveľadenie zariadenie spríjemní klientom pobyt a zlepší kvalitu ich života

NM16_163

Základná škola

Učme sa v krajšom prostredí

192,00 €

Ochrana životného prostredia a skrášlenie školského areálu

NM16_164

Obnova Slovenskej
Zeme

Naše mesto a zrúcanina
sv. Heleny

Ochrana kultúrneho dedičstva

200,00 €

NM16_165

Mesto svätý Jur

Príprava na leto

Ochrana životného prostredia (zber odpadu a vysadenie kvetín)

100,00 €

NM16_166

Domov sociálnych služieb pre dospelých

Naše Mesto

Podpora sociálnej stimulácie klientov a skrášlenie areálu zariadenia (nasadenie drevín, letničiek, natretie lavičiek, zábradlia , brány, odstránenie buriny)

100,00 €

NM16_167

Materské centrum
Mamy mamám

Zmysly

Zlepšenie bezpečnosti detí (oprava hojdačiek) a skrášlenie materského centra
(natretie hracích prvkov, vysadenie bylín, vytvorenie zmyslového chodníka)

100,00 €

OU2016

Dobrovoľníci umyli okná čím prispeli k skvalitneniu a skrášleniu DSS a RS
ROSA

200,00 €

50,00 €

NM16_168

Odborné učilište

NM16_169

Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Staráme sa
Slovensku Bratislava
Staré Mesto

Obnova verejného priestranstva (nový náter dverí, vyčistenie chodníkov,
skrášlená záhrada) a socializácia seniorov

50,00 €

NM16_170

Canis Center Eddy
Slovakia

úprava kynologického
cvičiska

Úprava kynologického cvičiska a zlepšenie podmienok pre výcvik psov

50,00 €

NM16_171

Rodinné centrum
Prešporkovo

Prešporkovské upratovanie

Upratanie a skrášlenie interiéru a exteriéru rodinného centra

400,00 €

NM16_173

Národný Trust n.o.

S.O.S. Kochova záhrada
a S.O.S. Ŕomerov dom

Ochrana národnej kultúrnej pamiatky (Romerov dom) a ochrana životného
prostredia (Kochova záhrada)

200,00 €

NM16_174

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabili- ROSA 2016
tačné stredisko ROSA

Obnova oddychovej zóny , údržba softvéru na PC, umytie okien a natretie
plota a vstupnej brány prispeli k skrášleniu a skvalitneniu prostredia, v ktorom klienti zariadenia trávia značnú časť svojho času

200,00 €

NM16_175

Obec Mojš

Maľovanie zábradlia 2016

Nový náter zábradlia prispel k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, cyklistov ale
i motoristov

100,00 €

NM16_176

EnviroFuture, o.z.

Banskobystrické Sídlisko

Obnovou starej fontány sa skrášlil a skvalitnil verejný priestor

100,00 €
100,00 €

NM16_177

Obec Harichovce

Lavičky spojenia

Nový náter lavičiek ochránil samotné lavičky, predĺžil ich životnosť a skrášlil obec

NM16_178

Mesto Trnava

Trnava je MOJE MESTO

Skultúrnenie a vyčistenie lokality Štrky a oživenie areálu materskej školy

346,10 €

NM16_179

Miestny úrad
Farebná brána do detBratislava – Nové Mesto ského sveta

Nový náter oplotenia ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli dvor detských jaslí

100,00 €

NM16_180
NM16_181

Zuzana Brňaková

Nový náter skrášlil prostredie ihriska, predĺžil jeho životnosť a zvýšil bezVymaľujme detskú vežu!
pečnosť detí

Strom života

EXPERIMENTÁLNE
IHRISKO

Úprava oddychovej zóny v areáli školy

50,00 €
200,00 €

NM16_182

TRIPTYCH

prieSTORY pre tvory

Revitalizácia, skrášlenie a sfunkčnenie priestorov v Hidepraku, podpora kultúry

NM16_183

Rodinné centrum Klbko

Jarný vánok v Klbku

Skrášlenie interiéru a exteriéru rodinného centra a animačný program pre
mamičky s deťmi

300,00 €

NM16_185

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Skrášlenie areálu hradu Lietava

Ochrana kultúrnej pamiatky (hradu Lietava) a jej okolia

400,00 €

NM16_186

Miestny úrada
Bratislava Nové Mesto

Revitalizácia kvetinového záhonu potešila obyvateľov a prispela k skrášleFarebný kvetinový záhon
niu prostredia mestskej časti

100,00 €

NM16_187

OZ Zemplinsko-užská
hradná cesta

Bezpečný výhľad

200,00 €

MČ Bratislava-Staré
Mesto – Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Staré Mesto pre deti –
maľovanie oplotenia
Nový náter plota ochráni samotný plot a predĺži jeho životnosť uprataný
Materskej školy Javorinská školský areál prispel k skrášleniu školského dvora
a údržba areálu

400,00 €

NM16_190

Imobilio

Stavba vzdelávacieho
centra Imobilio

Vo vzdelávacom centre Imobilio, ktoré je v súčasnosti vo finálnej fáze stavby, chceme na steny natiahnuť omietky Baumit a hotové steny vymaľovať.
Vzdelávacie centrum Imobilio bude slúžiť pre zdravotne ťažko postihnutých,
ktorí študujú alebo chcú študovať na vysokej škole, neskôr ako hub pre spoločnosti zaoberajúce sociálnym podnikaním zameraným na pomoc zdravotnej postihnutým.

400,00 €

NM16_191

Klub rýchlostnej kanoisNaše mesto
tiky Vinohrady

Revitalizácia priestorov lodenice skrášlila prostredie, uchránila majetok
a zlepšila podmienky pre vodákov

200,00 €

NM16_189
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Ochrana kultúrneho dedičstva a zvýšenie bezpečnosti návštevníkov hradu

50,00 €

Finančná správa
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Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

NM16_192

Rodinné centrum
Dlháčik, Bratislava

Krajší a čistejší Dlháčik

Vďaka grantu a dobrovoľníkom je priestor rodinného centra krajší a hygienicky nezávadný

100,00 €

NM16_193

Združenie rodičov
a priateľov MŠ Ľ.Fullu,
Bratislava

Veselá ohrada, skrášlená záhrada

Nový náter plota ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli dvor
materskej školy

400,00 €

NM16_194

Cirkevná základná škola
Obnova priestorov školy
Jána Krstiteľa

Upratanie priestorov školy po výmene okien a odvoz odpadu

NM16_196

DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova Pekná záhrada 2016
36-38, 851 04 Bratislava

Obnova náterov na zábradliach a vonkajších stenách a úprava areálu (odstránenie náletových drevín a kríkov a vyčistenie areálu) zlepšili podmienky pre klientov DSS

100,00 €

NM16_197

ZŠsMŠ Milana Hodžu

Revitalizácia školského
dvora spolu s IBM

Úprava školského dvora prispela k vytvoreniu krajšieho, zdravšieho a podnetnejšieho prostredia pre žiakov MŠ a ZŠ

97,00 €

NM16_199

OZ – Miesto pre život

Bezpečný svet detí

Zveľadenie školskej záhrady a vytvorenie krajšieho a bezpečnejšieho prostredia pre deti z MŠ

400,00 €

NM16_200

Združenie rodičov a priateľov materskej školy
Farebný svet škôlkara
Západná 2, Bratisava

Odstránením grafitov a novým náterom hracích prvkov školského dvora
prispeli dobrovoľníci k vytvoreniu krajšieho prostredia MŠ

50,00 €

NM16_201

OZ Zámoček (Materská
škola Kuzmányho
v Bratislave)

Skrášlime si škôlkársku záhradu a pivnicu
od IBM

Skrášlenie školského dvora (nový náter plota) a upratanie suterénu MŠ

100,00 €

NM16_202

Domov sociálnych služieb Hestia

Deň na farme

Socializácia a integrácia mentálne postihnutých klientov prostredníctvom
spoločného výletu s dobrovoľníkmi

100,00 €

NM16_203

Občianske združenie Materské centrum
Srdiečko Trenčín

Čiastočná úprava exteriéru a interiéru materského
centra Srdiečko v Trenčíne

Oprava fasády a omietok prispela k zvýšeniu bezpečnosti detí a k vytvoreniu krajšieho prostredia, v ktorom trávia svoj čas

50,00 €

NM16_204

Občianske združenie
Proti Prúdu

Nota Bene

Vypratanie, komplexné upratanie a dezinfekcia prispela k skrášleniu a zveľadeniu priestorov

100,00 €

NM16_206

FAIN Občianske združenie

Obnova a ochrana kultúrObnova a ochrana kultúrnej pamiatky
nej pamiatky

300,00 €

NM16_207

Rodičovské združenie pri materskej škole
Strečnianska 2

Nemôžeme zmeniť celý
svet, ale môžeme zmeniť svet okolo seba

Nový náter oplotenia ochráni samotný plot, predĺži jeho životnosť a skrášli dvor materskej školy

100,00 €

NM16_208

Združenie Slatinka

Stredné Lanice na nohy

Ochrana životného prostredia (kosenie, odstránenie inváznych druhov
a oprava chodníkov v mestskom parku Lanice)

198,00 €

NM16_210

OZ Rohan

Guerera – hokejbalové ihrisko

Zlepšenie podmienok na športovanie pre žiakov školy ale aj pre obyvateľov v okolí ihriska

100,00 €

NM16_211

Rodičovská rada rodičovského združenia pri
ZŠ s MŠ Červeník

Modernizácia školského
dvora a okolia

Vytvorenie podnetnejšieho, bezpečnejšieho a krajšieho dvora a okolia školy

245,00 €

NM16_212

Michaelis

Skrášlenie priestorov
Skrášlenie priestorov Františkánskeho Kláštora v Leviciach, kde pôsobia
Františkánskeho Kláštora
deti, mládež i dospelí
v Leviciach

NM16_213

Rodičovské združenie pri Materskej škole
v Novákoch

Veselý dvor

Vďaka novým náterom sa predĺžila životnosť zariadenia školského dvora
a zároveň sa zlepšila vizuálna stránka školy

300,00 €

NM16_215

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5,
Levice

Naše mesto 2016

Sadenie a úprava zelene prispeli k ochrane životného prostredia a k skrášleniu areálu gymnázia

200,00 €

NM16_216

Obec Dolné Srnie

Osadenie lavičiek a úprava
Revitalizácia verejného priestranstva (úprava parku a osadenie lavičiek)
parku v obci Dolné Srnie

200,00 €

NM16_217

Mesto Zlaté Moravce

Obnova areálu a záhrady
Obnovenie areálu záhrady materskej školy (odstránenie náletových krovín
materskej školy, Slnečná
a nebezpečných drevín)
2, III. etapa

300,00 €

NM16_218

Rodičovské združenie pri ZŠ v Lehote pod
Vtáčnikom

Športujeme zdravo
a bezpečne

300,00 €

NM16_219

ZOVE, OÚ Trenčín

Obnova oddychovej zóny
Revitalizácia oddychovej zóny
Mníchova Lehota

NM16_220

Strelecký klub obrannej streľby

Dokončenie klubovne

Ochranné nátery drevenej konštrukcie klubovne a inštalácia osvetlenia prispeli
k zvýšeniu bezpečnosti a zlepšeniu stavu priestoru, ktorý využívajú členovia OZ

300,00 €

NM16_221

Obec Zemianske
Kostoľany

Environmentálny kalendár

Revitalizácia nevyužívanej časti školského dvora (sadenie trvaliek, vysadenie živého plota, príprava záhonov na pestovanie zeleniny)

300,00 €

Odstránenie havarijného stavu ihriska, zvýšenie bezpečnosti žiakov ZŠ
a zlepšenie možností na šport

50,00 €

300,00 €

300,00 €
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Základná škola POH
Veľké Kapušany

Sadová a terénna úprava
Dobrovoľníci skrášlili oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov ZŠ
oddychovej zóny školy

200,00 €

NM16_223

Modranský okrášľovací
spolok

Rekultivácia priestoru v okolí mestského
opevnenia

Vyčistenie okolia národnej kultúrnej pamiatky (kosenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie náletových krovín)

300,00 €

NM16_224

Základná škola, J. A.
Komenského 161/6,
Zemianske Kostoľany

PRVOSIENKA

Vytvorenie učebnej pomôcky (školského políčko, kde sa vysadili rôzne liečivé bylinky, stromy a kríky) na učenie prírodovedy a environmentálnej
výchovy

299,66 €

NM16_225

SKLENKO

Záhady záhrady

Revitalizácia záhrady školy (čistenie dlažby a pieskoviska, oprava oplotenia
a výsadba okresných rastlín a drevín)

300,00 €

NM16_226

Sprietočnenie a vyčistenie brehov Otepleného
Protipovodňová ochrana – vyčistenie a sprietočnenie kanála, odstránenie
MO SRZ Veľké Kapušany
kanálu a toku Laborca pri drevín a konárov a vyzbieranie smetí z brehov
EVO Vojany

300,00 €

NM16_227

AUTIS, občianske združenie

Aby bolo teplo a útulne 2016

Dobrovoľníci pripravili drevo na vykurovanie autistického centra počas zimných mesiacov, úprava okolia zariadenia

300,00 €

Obec Slepčany

Obnova detských preliezok, kolotoča, pieskovísk, lavičiek na sedenie a celobnova školského areálu
ková úprava a čistenie areálu školy

300,00 €

NM16_229

Rodinné centrum
Prešporkovo

Hravý malý dvorček:
Príprava exteriéru materského centra na letnú sezónu

Príprava exteriéru materského centra na letnú sezónu

50,00 €

NM16_230

ArTUR

Budovanie ihriska
pre deti

Zlepšenie exteriéru ekocentra – vybudovanie ihriska, vytvorenie jazierka,
úprava zelene, natretie plotu, dokončenie vegetačnej strechy na ekocentre

99,40 €

NM16_231

Realizácia výsadby zeSRRZ – RZ pri Obchodnej
lene a úprava areálu OA
akadémii Prievidza
Prievidza

Realizácia zelene a úprava areálu Obchodnej akadémie v Prievidzi

300,00 €

NM16_233

Mesto Prievidza

Postavme park na nohy...

Revitalizácia verejného priestranstva (parku), odstránenie nevyhovujúcich
a náletových drevín, výrub suchých stromov

300,00 €

NM16_234

Základná škola,
Pribinova ul. 123/9,
Nováky

Naše mesto – pre nás
miesto

Ochranný náter altánku, nový náter zábradlia a schodiska prispeli k skrášleniu areálu školy, ochrane majetku a zvýšeniu bezpečnosti žiakov

300,00 €

NM16_235

Športový klub
Topoľčianky

Tréningová cyklistická trať pre deti, mládež
a verejnosť

Ochrana životného prostredia (likvidácia nelegálnej skládky) a zlepšenie
tréningových podmienok pre cyklistov a širokú verejnosť

300,00 €

NM16_238

Spoločnosť na obnovu
a využívanie pamätníka
Prístup na Šiklóš
bojov Červenej armády
na vrchu Vápnik

Ochrana historickej pamiatky a ochrana životného prostredia

100,00 €

NM16_239

Občianské združenie
ZVOLEN ZAPAD

OBNOVA

Obnovou detského ihriska sa zvýšila predovšetkým bezpečnosť detí a došlo
tiež k skrášleniu danej lokality

100,00 €
200,00 €

NM16_222

NM16_228

NM16_240

SRRZ – RZ pri Materskej
škole

Obnova školského dvoru

Obnova školského dvora (maľovanie, čistenie a odstránenie buriny) prispeli k vytvoreniu podnetnejšieho, krajšieho a bezpečnejšieho prostredia pre
žiakov školy

NM16_241

Materská škola

Naše mesto

Revitalizácie drevenej preliezkovej zostavy zvýšila bezpečnosť detí a prispela k skrášleniu areálu MŠ

100,00 €

NM16_242

Obec Radobica

Elektrifikácia pódia
a úprava okolia

Podpora kultúry a kultúrnych podujatí v obci – elektrifikácia pódia a úprava jeho okolia

300,00 €

NM16_243

INEX Slovakia – občianske združenie

Ihrisko pre ZŠ Lachova

Nakreslením hracích prvkov na asfaltovom podklade ihriska sa zlepšili možnosti na trávenie voľného času žiakov školy

100,00 €

195,00 €

100,00 €

NM16_244

OZ Dog Azyl

Naše mesto 2016

V rámci projektu Naše mesto sme zabezpečili aktivitu so skupinou dobrovoľníkov zameranú na revitalizáciu priestorov a kotercov v našom OZ.
Potrebné sú zásadné úpravy terénu zadného traktu útulku potrebné pre
plánované budovanie nových kotercov pre psíky.

NM16_245

Mesto Prievidza

Revitalizácia parku
Skotňa

Revitalizácia parku a zelene, ochrana životného prostredia v meste
Prievidza

NM16_246

Pozemkové spoločenstvo Sprístupnenie starého koOchrana historickej pamiatky a ochrana životného prostredia
obč. Starého Tekova
ryta Hrona k histórii-gát

NM16_247
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Bratislavské regionálne
ochranárske združenie

Nadácia Pontis

Farma na dunajskom
ostrove – pomôž ochrane prírody!

Cieľom aktivity sú pomocné práce na pastevnej lokalite v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, kde pod záštitou BROZ prebieha pastva druhovo-bohatých lúky, ktorá pomáha zachovať toto hodnotné prírodné prostredie. Náplňou práce dobrovoľníkov bude pomoc so starostlivosťou
o zvieratá (kozy, ovce) a čistenie lokality.

300,00 €

100,00 €

Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

F.d.:
3601420

Set prístrojov pre novoNadácia Pontis
rodenecké oddelenia

Set život zachraňujúcich prístrojov pre 52 novorodeneckých oddelení po celom Slovensku.

NP15_04

Asociácia slovenského
centra pohybu

Pohybom detí k lepšiemu zdraviu

Finančné prostriedky boli využité na výstavbu detského ihriska pre deti.

796,00 €

NP15_05

Asociácia slovenského
centra pohybu

Interaktívne aktivity
v oblasti podpory zdravia detí

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie interaktívneho setu.

188,00 €

NP15_06

Občianske združenie
Brána do života

Bezbariérová garsónka

Bola vytvorená bezbariérová garsónka v krízovom centre Brána do života.

NP15_07

Fond rozvoja GMH, n.f.

Súťaž Robocup junior
2015

Vďaka projektu bola zabezpečená účasť študentov na súťaži ROBOCUP.

OZ Hráme o veľa

Kampaň Hráme o veľa

Kampaň pred parlamentnými voľbami 2016 bola cielená na podporu zapojenia mladých ľudí. Tento cieľ sa podarilo naplniť.

25 000,00 €

Cyklistická Detská Tour

Detská tour Petra Sagana Projekt prispel k búraniu bariér a predsudkov voči deťom z detských domoa Detské domovy
vov a podpore športovo-kultúrnych aktivít.

2 816,00 €

NP16_01
NP16_02

NJBNT! Open Air Happening: na podporu účasti vo voľbách pre mladých ľudí.
Toto podujatie je súčasťou online kampane NJBNT! na sociálnych sieťach
(Facebook, Twitter), kde sa slovenskí mladí ľudia zdržiavajú.

144 480,00 €

1 000,00 €
100,00 €

NP16_03

Stredoeurópsky vzdelá- NJBNT! Open Air
vací inštitút
Happening Lineup

NP16_04

Manageria

Teach for Slovakia

Zvýšenie kvality vzdelávania detí marginalizovaných skupín na Slovensku.

7 000,00 €

NP16_05

OZ KDE BOLO, TAM
BOLO...

KDE BOLO, TAM BOLO...

Projekt prispel k integrácií hendikepovaných detí do spoločnosti.

5 000,00 €

NP16_06

OZ Brána do života –
Krízové stredisko DOM

" Terénka"

Projekt "Terénka" prispel osobnostnému, sociálnemu a morálnemu rozvoju
klientov krízového strediska DOM.

2 000,00 €
600,00 €

15 000,00 €

Peu15_2

EMKO športový klub

PSA run

Bežecké športové podujatie pre všetky vekové skupiny takisto aj pre telesne
postihnutých. Naším cieľom je pritiahnuť čo najväčšie množstvo ľudí k športu
a zmenšovať bariéry medzi telesne postihnutými a zbytkom populácie.

PF16_1

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Komenského inštitút

Intenzívne vzdelávanie pre 20 pedagogických lídrov, ktorí majú potenciál
priniesť zmeny zdola pre zlepšenie celého pedagogického systému.

1 000,00 €

PF16_2

Edulienka

Múzy Edulienky

34 detí vo veku od 6 do 11 rokov rozvíjalo svoje zručnosti prostredníctvom
série krúžkov (keramika, tanečná, dramatická, flauta, bicie, klavír, výtvarná, sebaobrana)

2 000,00 €

PF16_3

Learn2Code o.z.

Learn2Code pre deti

Vzdelávací materiál pre vizuálny programovací jazyk Scratch, využiteľný pre
učiteľov informatiky, rodičov aj deti. 100 vyškolených účastníkov workshopov, ktorí sa programovací jazyk naučili používať a ktorí si tak zlepšili svoje IT zručnosti.

900,00 €

PF16_4

OZ Terra therapeutica

Letný medzinárodný arteterapeutický seminár

Počas týždenného workshopu špičkoví školitelia vytrénovali 40 nových arterapeutov, ktorí budú môcť poskytovať odborné služby zhruba 300 klientom.

2 474,38 €

PF16_5

OZ SOVA

ChemPlay

V priebehu rokov 2014-2016 sa nám podarilo projekt dvoch stredoškolákov,
didaktickú hru na výučbu chémie, testovať, prezentovať a vydať v slovensko-českom vydaní. Našim ďalším cieľom je vydať hru cudzojazyčne, prezentovať v zahraničí, etablovať ju na zahraničných trhoch, testovať a podporiť jej súťažnú formu na Slovensku.

2 250,00 €

PM15_001

Divadlo bez domova

Pravidelnými skúškami v divadle zamedzíme kultúrno-spoločenskému vyFilip-divadlom proti soci- lúčenie ľudí bez domova, počas skúšania sa herci/herečky neformálne
álno-kultúrnemu vylúče- vzdelávajú a zvyšujú si vlastné zručnosti a kompetencie a prezentáciou diniu ľudí bez domova.
vadelnej práce pre verejnosť získavajú naši herci/herečky sebavedomie, sebaúctu, sebadôveru a nové spoločenské kontakty.

590,00 €

PM15_002

Depaul Slovensko

Podpora ľudí bez domova v útulkoch Depaul
Slovensko

Realizácia projektu pomohla zabezpečiť prevádzku Útulku sv. Lujzy, kde je
poskytovaná pomoc 168 klientom z radou ľudí bez domova, ktorí potrebujú
dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

1 300,00 €

PM15_003

OZ Vagus

DOMEC – denné nízkoprahové a integračné
centrum

V rámci projektu Domec sa podarilo v roku 2015 prispieť k integrácii a riešeniu sociálnej situácie 1628 ľudí bez domova.

1 200,00 €

Útulky Depaul nádej pre
ľudí pre ľudí kríze

Cieľom projektu je zabezpečiť prevádzku zariadení, ktoré ľuďom bez domova pomáhajú prekonať krízové obdobie. V útulkoch poskytujeme naplnenie
základných životných potrieb, odbornú pomoc a sociálnu asistenciu, ktorú
vzniknutá situácia vyžaduje. V Útulku sv. Lujzy de Marillac s 24 posteľami
a ZOS so 6 posteľami poskytujeme ľuďom so zdravotnými problémami a seniorom 24 hodinovú starostlivosť, zdravotné ošetrenie, sprevádzanie k lekárom a sociálnu asistenciu.

6 813,00 €

PM16_001

Depaul Slovensko n.o.
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Projekt Sociálna poradňa zabezpečuje odbornú pomoc desiatkam ľudí bez
domova denne. Prostredníctvom odborných pracovníkov poskytujeme poradenské služby v rôznych oblastiach. Ľudia bez domova, ktorí sa môžu následne zapojiť do nadstavbových programov smerujúcich k integrácii a zameraných na zlepšenie kvality života, sociálnych zručností, možností práce
pod supervíziou až po nájdenie si brigády alebo stabilnej práce.

6 813,00 €

PM16_003

OZ VAGUS

Sociálna poradňa

PSA16_1

OZ Záleží nám

Vodičské preukazy pre
Nosnou myšlienkou tohto projektu bolo zabezpečiť mladým Rómom z detdeti z detských domovov ských domov vodičský preukaz, čo mnohým pomohlo nájsť si novú prácu.

11 000,00 €
6 000,00 €

290,00 €

PSA16_10

Nadácia Slovak Press
Photo

Slovak Press Photo 2016

Projekt bol zameraný na finančnú podporu piateho ročníka Slovak Press
Photo, v rámci ktorého boli otvorené dve výstavy- Slovak Press Photo a zároveň výstavu Stanleyho Green, pričom obe sa tešili peknej návštevnosti.

PSA16_11

Mesto Trnava

Detské mobilné ihrisko

V rámci Európskeho týždňa mobility mesto Trnava zorganizovalo akciu
Detské mobilné ihrisko, počas ktorej si deti zopakovali význam dopravných
značiek a správanie sa v cestnej premávke.

PSA16_12

EMKO športový klub

PSA Trnava polmaratón

V rámci projektu bolo podporené podujatie PSA Trnava polmaratón.

6 000,00 €

PSA16_13

Slovenský paralympijsky výbor

Technická podpora parlympionikom

V rámci projektu bol zakúpený handbike pre paralympijskú cyklistku Annu
Oroszovú. Zakúpený handbike bude využívať aj zdravotne znevýhodnená
mládež v detskom tábore.

5 000,00 €

PSA16_2

EMKO športový klub

PSA Trnava polmaratón

Vďaka tejto aktivite sa stretli ľudia, ktorých spája šport a záujem o zdravý životný štýl.

3 000,00 €

STEFANIK TRAIL

Projekt bol zameraný na finančnú podporu štvrtého ročníka behu STEFANIK
TRAIL, pričom v tomto roku sa ho zúčastnilo o 45% viac účastníkov.

7 000,00 €

PSA16_3

O.Z. VESTIGIUM

PSA16_4

Slovenský
MS v ultracyklistike –
Ultracyklistický Tím –
Glocknerman Austria
Slovak Ultracycling Team 2016

Grant prispel k reprezentácii Slovenska na svetovom ultracyklistickom podujatí.

3 000,00 €

PSA16_5

Nadácia Slovak press
photo

výstava Alexandra
Chekmeneva v Trnave

Udelený grant bol použitý na realizáciu výstavy ukrajinského fotografa
Alexandra Chekmeneva v Trnave.

1 499,66 €

PSA16_6

Zväz automobilového
priemyslu SR

Konferencia Newmatec

Vďaka grantu sa spolufinancovali náklady na kľúčového spíkra na
Konferencii Newmatec.

1 680,00 €

Lovely Experience 2016

Lovely Experience 2016 priniesla jedinečný umelecký zážitok na svetovej
úrovni. Predstavilo moderný formát audiovizuálneho festivalu, na ktorom
návštevníkov ohúrili slovenskí a zahraniční umelci.

PSA16_7

Lovely Experience

PSA16_8

Materiálovotechnologická
fakulta so sídlom v Trnave Automobilová JUNIOR
Slovenskej technickej uni- Akadémia (AJA)
verzity v Bratislave

Finančné prostriedky z grantu boli použité na realizáciu projektu AJA, ktorý bol zorganizovaný ako letná tematická akadémia zameraná na svet vedy,
techniky, technológií a inovácií automobilového priemyslu pre žiakov ZŠ.

6 982,16 €

PSA16_9

bratislava-inline, o.z.

TT-inline

Prostriedky boli podľa plánu využité na zorganizovanie podujatie TT-inline
v meste Trnava. Trnava zažíva takéto podujatia už od roku 2011.

1 625,00 €

Detske Centrum Ihrisko

Naše Nové Ihrisko 2016

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom vytvorenia priestoru pre
trávenie voľného času v exteriéri.

339,53 €

PWC15_04

Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Báhoň

Rekonštrukcia organu
v kostole sv. Františka
Báhoň

Zlepšenie duchovného života v obci, obnova historického zariadenia.
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu organu
v kostole sv. Františka v Báhoni.

250,00 €

PWC15_05

HoryZonty, občianske
združenie

HoryZonty – Festival
Dobrodružných filmov

V rámci projektu sa podarilo zorganizovať jedno z kľúčových kultúrnych
a športových podujatí v meste Trenčín, kde si diváci v rekordnom počte
(4950) pozreli najlepšie slovenské a svetové outdoorové filmy.

250,00 €

PWC15_06

TS Kumšt

Diagnóza folklór

Projekt podporil kultúru a zachovanie kultúrnych hodnôt realizáciou folklórneho predstavenia.

250,00 €

Prístav nádeje, o.z.

Charity day – deň neobmedzených možností

Projekt bol prepojením ľudí so zdravotným postihnutím s ľuďmi bez hendikepu, podujatia sa zúčastnilo 212 osôb.

171,00 €

Raná starostlivosť, n.o.

Spolupráca odborníkov
v prospech rodiny

Projekt pomôže 200 rodinám s deťmi s viacnásobným znevýhodnením získať prístup k odbornej pomoci.

250,00 €

PWC15_09

Ranč Dušana Deáka

Projekt bol zameraný na obohatenie možností trávenia voľného času
detí prostredníctvom rozšírenia prírodného ranča a ponuky animoterapie.
Detská ZOO pre všetkých
Financie prispeli na kúpu zvierat a ich základnú starostlivosť, ako je krmivo, stelivo a pod.

250,00 €

PWC15_10

Občianske združenie
Barlička

CVI: Raná starostlivosť
Prešov

Centrum včasnej intervencie pomáha 160 členom rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím.

250,00 €

elledanse, o.z.

Reprízy autorského tanečného predstavenia
ID#entity

Reprízy tanečno-vizuálneho predstavenia ID#ENTITY

250,00 €

PWC15_03

PWC15_07
PWC15_08

PWC15_11

108

Nadácia Pontis

500,00 €
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Č. zmluvy

Projekt názov

Popis projektu

pwc15_12

Občianske združenie
"Pre našu školu"

Prijímateľ / organizácia

Technológie ako súčasť
vzdelávania telesne postihnutých detí

Podpora vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí s využitím technológií a výpočtovej techniky.

Výška grantu
124,00 €

pwc15_13

Claudianum n. o.

Pozvanie na šálku tanca

Pohybovo-tanečná terapia pre 12 klientov na takmer ročné obdobie, skvalitnenie prostredia pre pohybové aktivity v zariadení

129,00 €

PWC15_14

Modranský okrášľovací spolok

Záchrana Modranských
mestských hradieb

Prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu – modranskej žuly
na obnovu Modranských mestských hradieb

140,00 €

PWC15_15

RESOTY – Resocializačné Život v komunite – život
komunity
v rodine

Zlepšenie kvality života obyvateľov útulku pre ľudí bez domova RESOTY
v Pod. Biskupiciach.

140,00 €

PWC15_16

St. Elizabeth University
of Health Care and
Social Work

STEP-IN: mobilná klinika
bl. Jerzego Popieluzsky,
Dohuk, Irak

Projekt podporou mobilnej kliniky prispel k zlepšeniu prístupu ku zdravotnej
starostlivosti v ohrozených oblastiach Iraku.

PWC15_17

Bratislavská kynologická záchranárska
brigáda

Zabezpečenie materiálneho zázemia pri organizovaní záchranárskych
činností

Podpora pohybových a športových aktivít prostredníctvom organizácie
športových podujatí.

140,00 €

PWC15_18

Základná organizácia
ÚNSS č.43 Svidník

Podaj mi ruku, preveď
ma trošku, ďalej už pôjdem sám

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a zvyšovania sebestačnosti
zrakovo postihnutých ľudí v Prešovskom kraji.

140,00 €

PWC15_19

Základná škola s materskou školou sv. Marka
Pomocná ruka
Križina

Zlepšenie pred čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti detí
z MŠ S. Marka Križina.

140,00 €

PWC15_20

P-MAT, n.o.

Sústredenia pre najlepších riešiteľov súťaží
PIKOMAT a PIKOFYZ

4 viacdňové sústredenia z matematiky a fyziky pre 148 najlepších riešiteľov

140,00 €

PWC15_21

Bratislavský Spolok
Medikov

Benefičný trh zručností

Na podujatí Benefičný trh zručností si verejnosť mohla vyskúšať/nadobudnúť nové zručnosti súvisiace so zdravím a starostlivosťou oňho.

50,47 €

PWC15_22

Slovenská asociácia
študentov medicíny

Zdravie na dotyk

Zvyšovanie povedomia o témach súvisiacich so zdravím a včasnou prevenciou chorôb.

140,00 €

PWC15_23

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Pre rodinu, v rodine,
s rodinou

Zakúpenie technického vybavenia potrebného na realizáciu video tréningu
interakcií rodiča a dieťaťa, ktoré pomôže 12 rodinám detí so ZŤP.

140,00 €

PWC15_24

Športový klub RAJA

Nechceme vrcholového športovca chceme
ZDRAVÉ dieťa

Projekt pomáha dlhodobo znižovať plaveckú negramotnosť u detí a mládeže so špeciálnym zreteľom na deti s fyzickým hendikepom.

140,00 €

PWC15_25

ID Space Team

Quick Kancle

Podpora vzdelávania neziskových organizácií.

PWC16_01

Križovatky, n.o., Azylové
Matky a deti v núdzi
centrum Betánia

PWC16_02

Asociácia Divadelná
Nitra

1 400,00 €

140,00 €

Projekt bol zameraný na podporu azylového domu, ktorý prispieva k zabezpečeniu základných potrieb matiek v núdzi.

1 625,84 €

DARUJEM TI TULIPÁN – integračné tvorivé aktivity pre zrakovo postihnuté deti

Projekt Darujem ti tulipán vznikol v roku 2006. Pre zrakovo postihnuté deti
pracuje celoročne v Klube Darujem ti tulipán zriadenom pri ZŠI pre zrakovo
postihnutých v Bratislave – 10 rokov realizuje celoročné tvorivé workshopy,
každoročne poznávacie aktivity MÁJOVÝ a SEPTEMBROVÝ TULIPÁN. Projekt
šíri informácie o svete nevidiacich výstavami UMENIE NEVIDIACICH DETÍ, verejnými prednáškami ČIERNO/BIELY SVET, publikáciami.

1 350,00 €

Claudianum n.o

ARTETERAPIA – Pozvanie
k tvorbe

Projekt ARTETRAPIA- Pozvanie k tvorbe je zameraný na realizáciu arteterapie, terapie vedenej cez výtvarný prejav, v RS Claudianum v Modre. Klientmi
zariadenia sú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorým výtvarná
tvorba napomáha napr. vyjadriť seba, spracovávať prežívané, reflektovať
svet vôkol, rozvíjať zručnosti.

1 080,00 €

PWC16_04

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Šach je športová hra, ktorá je vhodná aj pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím (ľudia s diagnózou mozgovej obrny, sklerózy multiplex, svalovej dysŠachový turnaj svalových trofie i atrofie svalstva, niektoré poúrazové stavy a iné). Kvôli fyzickým (badystrofikov
riérové telocvične, toalety) a sociálnym (izolácia) bariéram majú títo ľudia
aj v súčasnosti len veľmi obmedzené možnosti aktívne tráviť voľný čas prostredníctvom športovej činnosti.

1 080,00 €

PWC16_05

RESOTY – resocializačná komunita Antona
Srholca pre ľudí bez
domova

V útulku pre ľudí bez domova RESOTY sa usilujeme v duchu jeho zakladateľa, Antona Srholca, vytvoriť rodinné prostredie a skutočný domov. Súčasťou
nášho resocializačného úsilia je podpora bežných zručností ľudí bez domova potrebných pre samostatný život ako: príprava a úprava stravy, varenie
so základných a zdravých potravín pre chudobných ľudí a pod. Na tento účel
potrebujeme odolné sporáky, na ktorých budeme môcť počas nasledovných
rokov trénovať varenie.

1 080,00 €

PWC16_03

Navarme si sami

Výročná správa 2016
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu
Projekt Knihy poruke je celoročná verejnoprospešná aktivita zameraná na
sprístupnenie kníh širokej verejnosti na Slovensku. Vytvoríme reťazec služieb od príjmu nepotrebných kníh od občanov až po realizáciu a udržiavanie
knižných miest ľahko dostupných verejnosti. Na frekventovane navštevovaných miestach umiestnime a budeme dopĺňať staršie, nové a raz čítané knihy, ktoré si občania môžu zadarmo vziať so sebou.

PWC16_06

Domov použitých
kníh, o.z.

Knihy poruke

PWC16_08

Hradgym

Cieľom projektu je získať pre školu testovaciu dráhu pre robotov využiteľnú vo výučbe aj v súťaži Robocup Junior Rescue. Dráhu chceme využívať
Dráha pre súťaž RoboCUP
pri stavbe a testovaní kvality podvozkov robotov (najmä schopnosť prekoJunior Rescue
nať rampu). Variabilita dráhy umožňuje pripravovať postupne rôzne zložité bludiská.

Výška grantu

1 080,00 €

1 080,00 €

PWC16_09

Oheň nádeje

Šikovná mama

Na Luníku 9 je veľa detí predškolskeho veku na ulici. Pre zlepšenie ich výchovy i výchovy matiek, ktoré sú v porovnaní s majoritou pomerne mladé a s minimálnym vzdelaním, chceme pomocou prednášok a poradenskej
služby laktačnej poradkyne, gynekologičky a špeciálneho pedagóga i využitia Montessori metódy ponúknuť vedomosti a zručnosti pre výchovu deti.

PWC16_10

Čerstvé Ovocie, n.o.

Urban Market 2016
(Winter Edition)

Organizácia obľúbeného podujatia Urban Market, ktorého súčasťou bolo
množstvo kultúrno-umeleckého sprievodného programu.

2 571,00 €

Transdisciplinarita – riešenie pre rodiny detí so
znevýhodnením

Žiadosť nadväzuje na práve prebiehajúci projekt z grantu PWC, v ktorom
vytvárame možnosti spolupráce odborníkov pre dieťa s postihnutím (napr.
zrakový terapeut, fyzioterapeut, logopéd, atď.). Podľa reakcií zúčastnených
odborníkov, rodín aj zahraničných výskumov je takáto transdisciplinárna
spolupráca najefektívnejšia.

2 571,00 €

1 080,00 €

PWC16_11

Raná starostlivosť, n.o.

PWC16_12

Dobrovoľný hasičský
zbor (DHZ) Čižatice

Beháme pre radosť

Pri zásahoch a športovej činnosti je potrebná výzbroj zložená z viacerých
komponentov. Hlavným technickým prostriedkom okrem hadíc je požiarna
striekačka, s ktorou sa hasí požiar, prípadne vykonáva požiarny útok na súťažiach mužov, žien a mládeže. Táto požiarna striekačka sa neustále používa na
tréningy, súťaže a takticko-výchovné cvičenia mládeže, detí aj dospelých.

2 571,00 €

PWC16_13

OZ VERITAS

Keďže už dlhodobo vnímame problémy žiakov so zapamätaním si určitého
druhu učiva prevažne v 2. – 4. triede ZŠ, kedy musia deti naraz absorbovať
CHCEME MAŤ MÚDRE DETI väčšie množstvo učiva v pomerne krátkom čase, rozhodli sme sa žiakom
toto učenie uľahčiť a zjednodušiť. Je preukázané, že deti si ľahko zapamätajú napr. anglické slovíčka prostredníctvom piesní.

2 571,00 €

Podujatie HoryZonty – festival dobrodružných filmov ponúka okrem najlepších svetových a slovenských filmov s outdoorovou tematikou aj súťažnú
prehliadku neprofesionálnych slovenských a českých filmov, premietania
pre základné a stredné školy, workshopy, multimediálne vystúpenia osobností športového sveta, výstavy a množstvo sprievodných akcií určených širokej verejnosti.

2 571,00 €

2 571,00 €

PWC16_14

HoryZonty, občianske
združenie

HoryZonty – Festival
Dobrodružných filmov

PWC16_15

Športový klub Bokša

Radi by sme v roku, kedy sa koná Olympiáda v Riu, vybudovali plážové ihrisko na volejbal a nohejbal. Jedná sa o upravené volejbalové ihrisko s piesPlážové ihrisko ako v Riu kovým podkladom. Ihrisko doplníme výškovo nastaviteľnou sieťkou, ktorá
zabezpečí využitie na oba športy. Areál ihriska doplníme o lavičky pre striedajúcich hráčov.

PWC16_16

Občianske združenie
Barlička

Reklamná dielňa: Revival

Projektom chceme oživiť Reklamnú chránenú dielňu: viaceré stroje, ako aj
techniky výroby, rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov a zlepšiť prácu
s klientom. Chceme tiež sledovať rentabilitu a do fungovania dielne vniesť
viac biznis pohľadu, ktorý zabezpečí jej udržateľnosť.

SE_PrG_001

Člověk v tísni o.p.s.
pobočka Slovensko,
anglický názov People
in Need

Program bývania III. –
asistencia bývania
v rómskych osídleniach

Program bývania je súčasťou dlhodobej snahy organizácií Člověk v tísni
Slovensko a ETP Slovensko o komplexný prístup v riešení problémov sociálneho vylúčenia a generačnej chudoby v segregovaných rómskych lokalitách.

SE_PrG_002 Michaela Brchnelová

Štúdium na Technickej
Univerzite Delft

Individuálna podpora v oblasti vzdelávania.

SE15_
SZaPro_01

Pomoc pozostalým
deťom

Podpora dvoch detí, sirôt, po zosnulom zamestnancovi, ktorá im umožní
dokončiť strednú, respektíve vysokú školu.

300,00 €
152,40 €

Daniel Kapičák, Peter
Kapičák

2 571,00 €

14 000,00 €

80,00 €

SE15_
SZaPro_02

Ivan Orgoník

Orgoník 2015

Podpora zamestnanca, ktorý sa ako samo živiteľ so štyrmi deťmi ocitol
v zlej sociálnej situácií po úmrtí manželky.

SE15_
SZaPro_03

Marta Michníková

Michnik2015

Podpora nezaopatrenej rodiny po nečakanom úmrtí manžela, zamestnanca SE.

100,00 €

SE15_
SZaPro_04

Zuzana Dobiášová

Dobiasova2015

Podpora nezaopatrenej rodiny po nečakanom úmrtí manžela, zamestnanca SE.

71,33 €

SE15_
SZaPro_05

Peter Backo

Backo 2016

Podpora vzdelávania detí zamestnanca SE v zlej sociálnej situácii.
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Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Výška grantu

Modranský okrášľovací
spolok

SE15_
ZP_002

Základná škola, Pribinova
Byť fit je hit
ul. 123/9, Nováky

SE15_
ZP_003

Obec Radobica

SE15_
ZP_004

Rodičovské združenie
pri Obchodnej akadémii Rozvoj úcty k prírodným Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu s využitím metód neforzdrojom v OA Prievidza 2 málneho vzdelávania a aktívneho zapájania žiakov do aktivít.
Prievidza, F. Madvu 2,
971 01

297,00 €

SE15_
ZP_005

Hokejový klub HC Zlaté
Moravce

Rozšírenie športových
možností

V rámci projektu sa sprístupní priestor zimného štadióna v letných mesiacoch pre športové aktivity širokej verejnosti.

295,00 €

SE15_
ZP_006

Obec Dolné Srnie

Oddychová zóna pri kultúrnom dome

Zlepšenie, skrášlenie a úprava vonkajšieho priestoru za kultúrnym domom,
ktorý sa dá účelne využiť na oddych, relax, kultúrne akcie.

300,00 €

SE15_
ZP_007

Gymnázium Andreja
Školský park GAV
Vrábla, Mierová 5, Levice

V rámci projektu sa vytvorí kvalitný verejný priestor v rámci areálu školy,
ktorý sa bude využívať v rámci výučby aj voľno časových aktivít študentov.

300,00 €

Obnova areálu a záhrady materskej školy,
Slnečná 2

V rámci projektu sa vytvorí verejný priestor využiteľný pre športové a voľnočasové aktivity.

300,00 €

SEEPZ16_01 OZ Vagus

VAGUS v2.0

V rámci projektu VAGUS v 2.0 sa podarilo realizovať aktivity, ktoré by sa z finančných dôvodov nemohli vykonať. Jednotlivými menšími investíciami do
všetkých projektov OZ Vagus bolo zlepšené ich fungovanie a tým aj kvalita
poskytovaných služieb.

12 000,00 €

SEEPZ16_02 Divadlo bez domova

Vybavenie divadla

Projekt podporil fungovanie organizácie Divadlo bez domova a jej trvalú
udržateľnosť. V rámci projektu bolo divadlo vybavené aj pódiom s plošinou
pre telesne postihnutých hercov a herečky.

6 000,00 €

SEEPZ16_03 O. Z. Proti prúdu

Nota bene pouličný časopis a zimný produkt

Podpora integrácie a zamestnanosti ľudí bez domova vrátane realizácie sociálnych programov a individuálneho poradenstva. Projekt Nota Bene dal
šancu na prácu, dôstojný príjem a začlenenie do komunity cez nové sociálne kontakty 350 ľuďom bez domova .

12 000,00 €

SEEPZ16_04 Depaul Slovensko

Ľudia bez domova

V rámci 4 zariadení združenie poskytuje nielen stravu, jedlo, nocľah, ale aj
sociálne poradenstvo – pracovnú terapiu a čiastočnú integráciu ľudí bez domova späť do spoločnosti.

12 000,00 €

SE15_
ZP_008

Zlaté Moravce

Záchrana Modranských
mestských hradieb

Popis projektu

SE15_
ZP_001

Úprava areálu športových ihrísk

Skvalitnenie verejného priestoru, zapojenie obyvateľov mesta do dobrovoľníckych aktivít, podpora firemného dobrovoľníctva.

300,00 €

Otvorenie areálu školy širokej verejnosti a vytvorenie moderného a funkčného verejného priestoru.

300,00 €

Rekonštrukcia športového areálu a detského ihriska zo zapojením dobrovoľníkov.

300,00 €

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, osvojovaní vedomosti, zručnosti so zreteľom na ich rozvoj.

900,00 €

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 v roli chodca, cyklistu, kolobežkára, či cestujúceho v hromadnej doprave.

900,00 €

SEPP16_03

Obec Dolné Srnie

Kultúrna zóna pri kultúrnom dome

Cieľom projektu je vytvoriť kultúrnu zónu s pódiom pre účinkujúcich na rôzne akcie organizované v za kultúrnym domom.

900,00 €

SEZP16_01

Obec Slepčany

Prostredníctvom grantu bol obnovený školský dvor čím sa zvýšila bezpečObnova školského areálu
nosť detí a zlepšili možnosti pohybových aktivít

SEZP16_02

Gymnázium Andreja
Gymnázium Andreja
Vytvorenie parkového priestoru v areály gymnázia, ktorý bude slúžiť na reaVrábla, Mierová 5, Levice Vrábla, Mierová 5, Levice lizáciu voľnočasových aktivít a zážitkové vzdelávanie.

SEZP16_03

Športový klub
Topoľčianky

Tréningová cyklistická trať pre deti, mládež
a verejnosť

Športový klub Topoľčianky pripravuje pre deti, mládež a aj všetkých priaznivcov dvoch kolies v regióne cyklistickú tréningovú trať. Bude zameraná
na jazdu v teréne.

2 250,00 €

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.

2 250,00 €

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 – cieľom je nenásilne vštepiť rodičom i deťom, ako sa správne hýbať, ako čo najviac zdravo chodiť

1 710,00 €

SEZP16_06

Rodičovské združenie
pri ZŠ v Lehote pod
Vtáčnikom

Pohybom ku zdraviu

Cieľom projektu je zriadenie vonkajšieho fitness a posilňovne pre všetky
vekové kategórie. Účastníci aktivity budú aktívne pomáhať pri príprave plochy pod fitnes stroje na vyhradenom mieste pred Základnou školou.

2 250,00 €

SEZP16_07

ArTUR

3K – Knižnica, Komunitná V rámci projektu združenie vytvorí priestor na víkendové aktivity pre rozáhrada, Kamarátsky
dičov s deťmi – komunitnú záhradu a so stodolou/edukačným centrom.
k prírode
V priestoroch budú prebiehať vzdelávacie aktivity.

Výročná správa 2016

2 500,00 €
2 250,00 €

2 250,00 €

111

Č. zmluvy
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Simona Novosádková

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 750,00 €

SPD15_009

Miška Šimková

Príznaky Miškinej astmy
zmierni liečebný pobyt

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

295,94 €

SPD15_111

Matias Hudák

Matiasko s mamkou bývajú v sociálnom byte,
potrebujú našu pomoc

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

498,96 €

SPD15_128

Karolínka Gáliková

Babka chce Karolínke zaSrdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
bezpečiť pekné detstvo
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc
a strechu nad hlavou

1 632,00 €

SPD15_131

Peťko Maraček

Prváčikovi Peťkovi zaplaSrdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
tíme školské pomôcky
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc
i liečebný pobyt

381,15 €

SPD15_156

Filip Kosár

Pomôžme Filipkovi

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

180,15 €
1 483,25 €

SPD14_245

SPD15_175

Barbora Turčeková

Vozík pre Barborku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD15_182

Eliška Országhová

Pobyt pre Elišku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

373,60 €

SPD15_185

Patrik Pecha

Kočík pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

163,76 €

Pomoc pre Dorotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Pobyt pre Eriku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

233,35 €

Pobyt pre Evu a Branka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

3 600,00 €

Mobilná pedagogička

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

700,00 €

Vozík pre Filipa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 500,00 €

Pobyt pre Leu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

225,40 €
340,58 €

SPD15_187
SPD15_189
SPD15_190
SPD15_191
SPD15_203
SPD15_206

Dorota Milanová
Erika Mačeková
Eva a Branislav Paľoví
Maxim Portugall
Filip Panák
Lea Országhová

SPD15_207

Juraj Kmeťo

Pobyt pre Juraja

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD15_209

Richard Opatera

Riško v bdelej kóme potrebuje špeciálne rehabilitácie

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

990,00 €

SPD15_210

Jamína Gregorová

Pomôžme Jasmínke konečne počuť

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 520,00 €

SPD15_213

Filip Ficek

Pobyt pre Filipa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 590,40 €

SPD15_217

Ondrej Horváth

Pobyt pre Ondreja

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

528,00 €

Pomoc pre Cyntiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

577,60 €

Adrian Repiský

Motomed pre Adriana

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 500,00 €

SPD15_220

Michal Miloš Bašovský

Pobyt a pulzný oximeter
pre Miška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

136,00 €

SPD15_223

Viera a Ľubomír
Kováčoví

Pomoc pre Vierku
a Ľubka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

454,00 €

Hana Horvátová

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Podporte Hanku v jej boji
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 600,00 €

Rehabilitačný pobyt

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €
836,40 €
3 280,00 €

SPD15_218
SPD15_219

SPD15_226
SPD15_227

Cyntia Horváthová

Barbora Orolínová

SPD15_228

Marek Stanko

Pomoc pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD15_230

Viktória Špircová

Auto pre Viktóriu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc
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Pobyt pre Borisa

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 600,00 €
400,00 €

SPD15_232

Patrícia Pilová

Pomoc pre Paťku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD15_233

Simona Marcinová

Auto pre Simonu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

3 300,00 €

SPD15_234

Petra Jonášová

Pomoc pre Peťu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

354,90 €

Daniel Nitzan

Postavme Danka na
vlastné nohy!

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 970,00 €

Auto pre Vladku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Cvičenie pre Klárku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 800,00 €

Auto pre Sabínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Cvičenie pre Šimonka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

837,60 €

Auto pre Martina

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €
1 311,00 €

SPD15_235
SPD16_001
SPD16_005
SPD16_006
SPD16_007
SPD16_008

Vladimíra Habarová
Klára Kubišová
Sabína Fajnorová
Šimon Koždoň
Martin Nosáľ

SPD16_009

Jana Neupauerová

Kočík pre Janku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_010

Romana Flajžíková

Cvičenie pre Romanku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

SPD16_011

Nela Csíkfejesová

Uľahčíme bojovníčke
Nelke život

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 000,00 €

Cvičenie pre Dianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

792,00 €

Auto pre Šimonka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Cvičenie pre Tobiaska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

Drevo pre Emila

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

285,00 €

Auto pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Hipoterapia pre Alicku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

500,00 €
1 440,00 €

SPD16_013
SPD16_014
SPD16_015
SPD16_016
SPD16_017
SPD16_018

Diana Gazdíková
Šimon Henček
Tobias Benko
Emil Rafael
Adam Kačmarčík
Alica Martináková

SPD16_019

Marcela Kordovanová

Nájomné

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_020

Lukáš Kožár

Kočík pre Lukáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPD16_022

Peter Václavík

Peťko potrebuje vozíček

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 500,00 €

Boris Andrej

Pomoc pre Boriska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

378,80 €

Sheron Chromá

Pomôžme Sheronke žiť
plnohodnotnejší život

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

600,00 €

Samuel Timko

Pômožme Samkovi komunikovať s okolím

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

700,00 €

Cvičenie pre Kristínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 000,00 €

Cvičenie pre Jurka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

231,75 €

Pomoc pre Paťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 000,00 €
750,00 €
399,90 €

SPD16_023
SPD16_024
SPD16_025
SPD16_027
SPD16_028
SPD16_029

Kristína Kováčová
Juraj Javor
Patrik Toman

SPD16_030

Roman Pikulik

Cvičenie pre Romanka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_031

Damián Slivka

Cvičenie Pre Damiánka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc
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SPD16_032

Prijímateľ / organizácia
Natália Pagáčová

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Pomoc pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €
2 000,00 €

SPD16_033

Noémi Szénásiová

Pomoc pre Noémi

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_034

Ján Brachňak

Cvičenie pre Janka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

SPD16_035

Filip Ružička

Terapia pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

500,00 €

Pomoc pre Karinku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 800,00 €

Pomoc pre Patrika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

326,00 €

Implantáty pre Terezku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 000,00 €

Pomoc pre Sofinku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

792,00 €

Natália Jasenovská

Bicykel pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

453,00 €

Šimon Tokár

Rehabilitácia pre
Šimonka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

500,00 €
800,00 €

SPD16_036
SPD16_037
SPD16_038
SPD16_039
SPD16_040
SPD16_041

Karina Vojtaššáková
Patrik Fock
Terézia Vaňová
Sofia Tóth

SPD16_042

Liliana Gavurová

Kočík pre Lilianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_043

Sabína Komorníková

Pomoc pre Sabínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPD16_044

Greta Buber

Pomoc pre Gretku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

900,00 €

Pomoc pre Nellku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 200,00 €

Inhalátor pre Nikolku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

841,80 €

Pomoc pre Miška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 500,00 €
2 300,00 €

SPD16_045
SPD16_046
SPD16_047

Nella Gavaľová
Nikola Labancová
Michal Brádnanský

SPD16_048

Ema Elena Sedmáková

Cvičenie pre Emku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_049

Viktória Lišková a Jana
Kúdeľová

Pomoc pre Viktorku
a Janku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

965,00 €

Elisa Fiorentino

Pomoc pre Elisu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

876,00 €

SPD16_052

Andrej Mikulíček

Terapeutická stolička pre Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Andrejka
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPD16_053

Viktória Klempárová

Pomoc pre Viktorku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

195,00 €

SPD16_054

Radoslav Horváth

Pomoc pre Radka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

429,93 €

SPD16_055

Nikola, Pavel, Eva
a Enrico Kokyoví,
Jessica, Lívia, Fabian
a Anna Rafaeloví

Pomoc pre súrodencov
Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Kokyových a Rafaelových deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 175,00 €

SPD16_056

Štefan Guriň

Pomoc pre Števka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

SPD16_057

Šimon Slušný

Cvičenie pre Šimonka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

480,00 €

Kočík pre Miška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 800,00 €

Cvičenie pre Tobiaska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Kočík pre Oliverka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

346,00 €

Pomoc pre Paťu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

477,00 €

SPD16_051

SPD16_058
SPD16_059
SPD16_060
SPD16_061
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Michal Herich
Tobias Majlát
Oliver Latta
Patrícia Béliková

Nadácia Pontis

Finančná správa
Č. zmluvy
SPD16_062

Prijímateľ / organizácia
Michal Revák

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Rehabilitácia Pre Miška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

544,00 €
124,49 €

SPD16_063

Denis Targoš

Cvičenie pre Deniska

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_064

Mária Volná

Auto pre Majku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPD16_065

Viktória Gažiková

Cvičenie pre Viktorku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

142,02 €

Cvičenie pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

480,00 €

Školné pre Alexka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 000,00 €

Cvičenie pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

253,00 €

Auto pre Dominika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Auto pre Alexka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Cvičenie pre Dominika

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

792,00 €
379,00 €

SPD16_066
SPD16_067
SPD16_068
SPD16_069
SPD16_070
SPD16_071

Filip Frimmel
Alex Ivančík
Natália Berkyová
Dominik Fábry
Alex Brešťanský
Dominik Oravec

SPD16_072

Miroslav Samko

Pomoc pre Mirka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_073

Sára Demeterová

Cvičenie pre Sárku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

759,36 €

SPD16_074

Peter Kubo

Cvičenie pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

SPD16_075

Richard, Jasmína
a Adrián Milkoví

Pomoc pre súrodencov
Milkových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

300,00 €

Cvičenie pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

480,00 €

Cvičenie pre Matejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 800,00 €

Vozík pre Števka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €
720,00 €

SPD16_076
SPD16_077
SPD16_078

Filip Kosár
Matej Praženka
Štefan Bartek

SPD16_079

Filip Boguský

Rehabilitácia pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_080

Franišek, Soňa, Zlatica,
Tomáš, Dávid Cinoví

Pomoc pre súrodencov
Cinových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

SPD16_082

Janka, Michaela
a Stanislav Štecoví

Školské pomôcky pre
deti v núdzi

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

154,33 €

SPD16_083

Samuel Handra

Cvičenie pre Samka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

720,00 €

SPD16_084

Monika a Veronika
Pagáčikové

Hiporehabilitácia pre
sestričky Pagáčikové

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

900,00 €

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 000,00 €

SPD16_085

Július Greguš

Viola pre Julka

SPD16_086

Sebastián a Ľubomír
Masarykoví

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Pobyt pre Sebka a Ľubka
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

499,00 €
2 233,00 €

SPD16_087

Alex Fačko

Pomoc pre Alexka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_088

Claudia Pauliková
a Sofia Šarinová

Pomoc pre Claudiu
a Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

243,65 €

Marek Vaco

Pomoc pre Mareka
a Adriána

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

3 001,98 €

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPD16_089
SPD16_090

Ján Ružič

Pomoc pre Janka

SPD16_091

Michal Miloš
a Alexandra Bašovskí

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Pomoc pre Miška a Sašku
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

289,00 €

SPD16_092

Kristián Varga

Auto pre Kristiánka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €
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Petronela Eliášová

Projekt názov
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Kúpele pre Petronelku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

494,48 €
2 000,00 €

SPD16_094

Metej Hruboš

Auto pre Maťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_095

Mária Drevická

Auto pre majku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPD16_096

Gergö Fogas

Cvičenie pre Gerga

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

456,00 €

Cvičenie pre Mirku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

504,00 €

Cvičenie pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

684,00 €

Cvičenie pre Dávidka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 600,00 €

Cvičenie pre Riška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

792,00 €

Patrícia Geriová

Pomoc pre Paťku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

325,00 €

Alex a Sofia Kalaninoví

Cvičenie pre Alexa
a Sofiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 368,00 €
1 000,00 €

SPD16_097
SPD16_098
SPD16_099
SPD16_100
SPD16_102
SPD16_104

Miroslava Bednáriková
Peter Mačina
David Šarlák
Richard Opatera

SPD16_105

Nikola Pešková

Pomoc pre Nikolku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_106

Filip Erik Rusnák

Cvičenie pre Filipka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

684,00 €

SPD16_107

Zénéty Váradi

Pomoc pre Zénétyho

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

636,00 €

Patrik Budinský

Pomoc pre Paťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

365,00 €

Ladislav Németh

Školské pomôcky pre
Ladislava

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

101,77 €

Karolína Némethová

Školské pomôcky pre
Karolínku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

66,70 €

SPD16_111

Marek Čižmár

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Rehabilitácia pre Mareka
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

528,00 €

SPD16_112

Sebastián, Ivo, Kristián
a Kristína Muculoví

Školské pomôcky pre sú- Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
rodencov Muculových
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

205,69 €

SPD16_113

Natália Síposová, Mária Pomoc pre súrodencov
a Adrián Sárkozioví
Sárkoziových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

519,00 €

SPD16_114

Patrícia Lakovičová

Auto pre Paťku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 263,00 €

SPD16_115

Peter Maraček

Školské pomôcky pre
Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

53,70 €

SPD16_116

Zara Poláková

Cvičenie Pre Zarku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

855,00 €

Psík pre Tamarku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

3 000,00 €

Auto pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Bývanie pre Esterku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 091,40 €

Dorota Hajdučíková

Pomoc pre Dorotku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

490,00 €

Viktor a Alex Poliakoví

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
Pomoc Viktorka a Alexka
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

672,00 €

SPD16_123

Cynthia Gažiová

Školské pomôcky pre
Cynthiu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

49,15 €

SPD16_125

Marek a Andrea
Ottmaroví

Pomoc pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

432,00 €

SPD16_126

Veronika Ulická

Pomoc pre Veroniku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

469,20 €

SPD16_108
SPD16_109
SPD16_110

SPD16_117
SPD16_118
SPD16_119
SPD16_121
SPD16_122
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Prijímateľ / organizácia
Luka Klokoč

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Cvičenie pre Luka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 988,00 €
792,00 €

SPD16_128

Diana Gazdíková

Cvičenie pre Dianku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_129

Daniel Berlanský

Pomoc pre Danielka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

421,30 €

SPD16_130

Nina Dlugošová

Auto pre Ninku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Auto pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Cvičenie pre Andrejka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 800,00 €

Auto pre Janka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 900,00 €

Cvičenie pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

399,00 €

Biolampa pre Martinka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

370,00 €

Cvičenie Pre Kamilku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

810,00 €
1 800,00 €

SPD16_131
SPD16_134
SPD16_136
SPD16_137
SPD16_138
SPD16_139

Peter Sirotňák
Andrej Galad
Ján Laššák
Marek Pavlík
Martin Kupec
Kamila Ungradyová

SPD16_140

Marek Okoličány

Vozík pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_141

Patrícia Pilová

Pomoc pre Paťku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

495,00 €

SPD16_142

František Mindar

Auto pre Františka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €
684,00 €

SPD16_143

Dominik

Gajdoš

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_144

Dominika, Filip a Mário
Tóthoví

Pomoc pre súrodencov
Tóthových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

415,40 €

Stolík pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 283,00 €

Pomoc pre Veroniku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

148,60 €

Pomoc pre Natálku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

283,22 €

Pomoc pre Paťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 707,58 €
500,00 €

SPD16_145
SPD16_146
SPD16_147
SPD16_149

Adam Rucki
Veronika Ďurinová
Natália Rezaiová
Patrik Kónya

SPD16_150

Lukáš Kožár

Pomoc pre Lukáška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_151

Marek Čižmár

Pobyt pre Mareka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 034,00 €

SPD16_152

Martina Novobilská

Cvičenie pre Martinku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 999,00 €

Pomoc pre Vivien

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 900,00 €

Pomoc pre Matúša

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

500,00 €

Cvičenie pre Adamka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

1 500,00 €

Pomoc pre Reného

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

Pomoc pre Chiaru

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

500,00 €
330,70 €

SPD16_154
SPD16_157
SPD16_158
SPD16_159

Vivien Adamíková
Matúš Butala
Adam Štapinský
René Havrila

SPD16_160

Chiara Bongilajová

SPD16_162

Kiara, Adrián, Daniel
a Kristián Klecoví

Pomoc pre Klecových

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

SPD16_163

Ján, Rebeka, Laura
a Nikola Rusnákoví

Pomoc pre Rusnákovcov

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

177,62 €

SPD16_164

Peter maraček

Notebook pre Peťka

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

800,80 €
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Canisterapia pre Zojku

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

438,00 €

Kočík pre Zinu

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 520,00 €

SPDF16_007 Richard Németh

Vesta pre Riška

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 000,00 €

SPDG_01

Michaela Balúchová

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

960,00 €

Národný ústav srdSPDG16_001 cových a cievnych
chorôb, a. s.

EKG prístroj SCHILLER AT –
Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
10 plus na vyšetrenie srdeti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc
diečok detí

4 999,20 €

SPD15_200

Dominika Parobeková

Pomôžme Dominike
k prvým krokom

Srdce pre deti – nefinančná pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
deti – zakúpenie rehabilitačnej pomôcky, rehabilitácií, prípadne soc. výpomoc

2 233,00 €

Detská ozdravovňa
Železnô

Humanizácia prostredia a zlepšenie podmienok liečby detí v Detskej
Ozdravovni Železnô

Prostriedky z grantu prispeli k humanizácii prostredia Detskej ozdravovne
Železnô, v ktorej sa ročne lieči asi 800 detí.

866,00 €

SPDN15_02 DPL n.o. Hraň

Pokoj v duši

Vďaka grantu sa zútulnilo prostredie DPL Hraň, kde je ročne hospitalizovaných 104 detí ročne.

942,29 €

Detská fakultná neSPDN15_05 mocnica s poliklinikou
Bratislava

Úprava ambulantných
priestorov a čakární na
Vďaka grantu sa skultúrnilo a spríjemnilo prostredie čakární na Oddelení urOddelení urgentného príj- gentného príjmu DFNsP Bratislava.
mu v DFNsP Bratislava

Detská fakultná neSPDN15_06 mocnica s poliklinikou
Banská Bystrica

Veselšie v nemocnici

Prostriedky z grantu sa využili na humanizáciu návštevného priestoru
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.

600,17 €

Detsko-dojčenecké odSPDN15_07 delenie Nemocnice
s poliklinikou Myjava

Rekonštrukcia detsko-dojčeneckého oddelenia

Vďaka grantu sa čiastočne zrenovovalo detsko-dojčenské oddelenie
Nemocnice s poliklinikou Myjava, na ktorom je ročne hospitalizovaných
800 detí.

796,30 €

Detský kútik

Vďaka grantu sa v NsP sv. Jakuba v Bardejove vybudoval detský kútik,
v ktorom sa hrá asi 1140 detských pacientov ročne.

550,00 €

O zdravom a šťastnom
srdiečku

Vďaka grantu sa zrekonštruovala detská izba, sociálne zariadenie a herňa,
ktoré využije asi 1800 detí ročne.

396,17 €

ST15_003

Slovenská flag futbalová asociácia SFFA

PLAY FLAG

Projekt podporil organizáciu športových hier a oboznámeniu žiakov s prvkami amerického futbalu.

100,00 €

ST15_045

OZ Maják nádeje

Chrániť a pomáhať
účinne

Grant pomohol zorganizovaniu vzdelávacieho pobytu dobrovoľníkov OZ
Maják nádeje v poľskej organizácii, ktorá sa dlhodobo venuje pomoci osamelým matkám, snažiac sa o implementáciu do činnosti OZ.

ST15_072

Stredisko evanjelickej diakonie-dom na
polceste

Kvalitné podnikanie =
stabilná organizácia

Grant pomohol skvalitneniu rozpočtov a projektov pre stavebnú činnosť
klientov Strediska evanjelickej diakonie.

ST15_073

ŠTUDENTI o.z.

Organizácia

Projekt podporil zorganizovanie živého koncertu pre PR podporu študentov
konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave.

300,00 €

ST15_080

Porta Artium

Musica Medica – hudba
sa nás dotýka

Grant podporil projekt Musica Medica, ktorý priniesol až 270 nepočujúcim
deťom skúsenosť s hudbou.

573,30 €

ST15_092

Združenie kresťanských Zachráňme naše dedičspoločenstiev mládeže stvo- projekt Katarínka

Grant pomohol záchrane ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny. Zorganizovalo
sa 7 letných pracovných turnusov, 3 akcie pre verejnosť, 1 Deň otvorených
dverí, 12 víkendových workshopov a 8 školení pre dobrovoľníkov.

200,00 €

ST15_123

HUBBA, o.z.

Impact Incubator

Grant podporil projekt Impact Inkubator, pomocou ktorého sa zrealizovalo
17 workshopov, 4 víkendové pobyty, 15 mentoringov, 2 x pitch pred komisiou a participovalo 22 externých školiteľov.

3 000,00 €

ST15_133

Voices, n.o.

Choices – jar 2016

Vďaka podpore bola realizovaná siedma séria diskusií Choices. Ich cieľom
bolo ukázať, že úspech má veľa podôb, že na Slovensku máme vzdelaných
ľudí, že má zmysel diskutovať o rôznych názoroch a takáto diskusia prispieva ku vzájomnému akceptovaniu.

1 000,00 €

ST15_135

Amity o.z.

Muzikoterapia
2015/2016

Nové podnety pre sluchovo postihnuté deti vďaka hudbe, ktoré zlepšujú ich
integráciu a komunikáciu.

673,00 €

OZ Podpora

Váš zdravší a spokojnejší život

Nákupom zdravotných pomôcok sa podarilo zlepšiť zdravotný stav postihnutím deťom.

100,00 €

Obec Gyňov

Športom k zdraviu našich Obcou Gyňov boli zakúpené 3 vonkajšie fitnes zariadenia. Sú určené na cvidetí a mládeže
čenie mládeže vo vonkajšom prostredí.

SPD16_165
SPD16_167

Zoja Paličková
Zina Bednáriková

Detský domov

SPDN15_01

SPDN15_08

NsP Sv. Jakuba, n. o.,
Bardejov

Nemocnica s polikliniSPDN15_09
kou Brezno, n.o.

ST15_136
ST15_137
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ST15_138

SAI CLUB JU-JUTSU

Medzinárodné turnaje
v brazílskom ju-jitsu

Podarilo sa priblížiť brazílske ju-jitsu verejnosti, mladým ľuďom.

100,00 €

ST15_139

Florbalový a bedmintonový klub Akademik
Technická univerzita
Košice

Florbalový turnaj
CASSOVIA GAMES 2016

Projekt umožnil deťom zo sociálne slabších regiónov zúčastniť sa kvalitného
turnaja a osvojenia si myšlienok fair-play súperenia

988,00 €

ST15_140

Občianske združenie
Hamuliakovské deti

Gútoráčik – športujeme
od najmladšieho veku

Zvýšenie bezpečnosti detí a zlepšenie možností aktívneho trávenia voľného
času a rozvoja pohybových zručností úpravou detského ihriska.

100,00 €
94,80 €

ST15_141

Spojená škola, Pod paCesta za zdravím
pierňou 2671, Bardejov

Aktivity projektu prispeli k zlepšeniu zdravotného stavu detí s postihnutím,
ich psychomotorických zručností, k rozvoju sociálnych kompetencií, ako aj
k zmierneniu dôsledkov nadmernej psychickej a fyzickej záťaže rodičov.

ST15_142

Stredná odborná škola
technická

Športom proti závislostiam

Grant prispel k rozvoju športovej a kondičnej zdatnosti žiakov, k zapojeniu do
súťaží a naučili žiakov k zodpovednosti, tolerancii a k zmyslu pre "fair play"

99,14 €

ST15_143

Academia Istropolitana
Nova

Interaktívna mapa je súčasťou väčšieho projektu, zameraného na vytvoreInformačný portál s intenie webového portálu s cieľom propagovať kultúrne, historické a prírodné
raktívnou mapou mesta
dedičstvo v meste Svätý Jur.

100,00 €

ST15_144

Základná škola s materskou školou, Rakovec
Mladí záchranári
nad Ondavou 2

Vďaka grantovej podpore sme zakúpili resuscitačné figuríny, sadu na simuláciu úrazov, pripravili prednášky a súťaže.

100,00 €

ST15_145

Základná škola Fándlyho Florbal pre všetky ge11 902 01 Pezinok
nerácie

Realizáciou projektu sa podarilo materiálne i technicky vybaviť telocvičňu na
florbal a tak zlepšiť výsledky florbalového tímu na súťaži Inside Games v Modre.

99,80 €

Tvoríme spoločne
pre deti

Obohatenie športových a voľnočasových aktivít mládeže.

85,70 €
100,00 €

ST15_146

Lesný klub Gaštanko

ST15_147

Občianské združenie
Močarany

"Spoločne vonku"

Poskytnuté finančné prostriedky boli využité predovšetkým na materiál zakúpený na altánok- drevený prístrešok za Pamätnou izbou Gorazda Zvonického , ktorý bude slúžiť na posedenia obyvateľov – deti s rodičmi, mladých i dospelých.

ST15_148

Občianske združenie
Jablonka

Rozvoj ekocentra
v Karlovej vsi

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť nový komunitný priestor, ktorý slúži
viacerým cieľovým skupinám – Ekocentrum v záhrade. Prostriedky boli využité na zakúpenie rastlín, náradie a drevo.

100,00 €

ST15_149

Spoločenstvo Tolkiena,
združenie fantastiky

SlavCon 2016

Obohatenie voľnočasových aktivít.

100,00 €

ST15_150

Rodičovské združenie
pri MŠ SNP 1

Škôlka v prírode

Vďaka grantu sa podarilo odstrániť nebezpečné miesta a vytvoriť podnetné
prostredie pre deti z materskej školy.

98,00 €

ST15_151

Kaktus Bike – Team
Bratislava

Športová príprava mladých cyklistických talentov.

Vďaka projektu sa obohatili možnosti aktívneho trávenia voľného času detí
a mládeže a podporila cykloturistika.

100,00 €

ST15_152

Združenie rodičov Materskej školy
Švantnerova

Ako sa dostali dážďovky
do materskej školy

Deti v edukačnom procese zistili, načo sa dá využiť kompost a vysadili si
záhony, o ktoré sa starali, zalievali, okopávali a zberali úrodu.

100,00 €

ST15_153

Púpava

Májové Kukučky

Cieľom tejto víkendovky bolo u detí zvýšiť ich finančnú gramotnosť a ukázať
im reálny život po ich odchode z domova. Mali možnosť si vyskúšať čo všetko musia robiť, o koho sa starať, ako sa dajú zarábať peniaze a ako šetriť

100,00 €

ST15_154

Živadom

Špaňodolinské granty

S pomocou dobrovoľníkov sa podarilo okolie prameňa upraviť a vybudovať malé
posedenie spolu s prístreškom pokrývajúcim ústie prameňa a drevený grant.

100,00 €

ST15_155

Združenie Nádej na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Poprade

Búrame bariéry

Projektom sa podarilo zlepšiť integráciu postihnutých ľudí debarierizáiou priestoru.

100,00 €

ST15_156

Matka a dieťa Turca

Škola v bielom

Projekt výrazne zlepšil kvalitu multifunkčnej miestnosti, ktorá sa využíva na vyučovanie aj školský klub, keďže výmenou okien za plastové okná
sa zabezpečila prijateľná teplota miestnosti počas celého roka o niekoľko stupňov.

100,00 €

ST15_157

Rodinné centrum Ráčik

Ráčik sme my

V rámci projektu sa nám podarilo zorganizovať "Retro" ples rodinného centra Ráčik, 1x mesačne tvorivé dielne pre ženy "Páračky" a vzdelávaco-teambuildingový workshop pre členky a dobrovoľníčky Ráčika.

95,00 €

ST15_158

Základná škola
Obchodná 5,Sečovce

Rozvíjame tradície

Projekt prispel k zachovávaniu kultúrneho dedičstva a šírenie tradícií.

730,00 €

ST15_159

Občianske združenie Folklórna skupina
Komanička

Komanička

Projekt prispel k zachovávaniu kultúrneho dedičstva a šírenie tradícií.

80,00 €

ST15_160

Špeciálna základná škola

Spolu to dokážeme

Žiaci špeciálnej základnej školy vďaka projektu získali nové zručnosti a projekt prispel k zlepšeniu socializácie.

50,00 €

Výročná správa 2016
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ST15_161

Kultúrne zariadenia
Petržalky

KERAMKO – LETOM
SVETOM 2016

Okrem tvorivej výtvarnej aktivity v ateliéri sa utužili medzi deťmi a rodičmi priateľské zväzky.

26,26 €

ST15_162

Združenie rodičov
a priateľov ZŠ Pri kríži

Športujme spolu

Podpora čitateľskej gramotnosti a zmysluplného trávenie voľného času.

67,00 €

ST15_163

Bilingválne gymnázium Spoločne pre 3 školy
C. S. Lewisa
a miestnu komunitu

Projektom sa podarilo podporiť dobrovoľníctvo a zlepšiť možnosti športových aktivít detí a mládeže.

700,00 €

ST15_164

Mesto Senec

Aktívni seniori

Uvedený projekt poskytol seniorom priestor, aby efektívne a hlavne aktívne trávili svoj voľný čas.

50,00 €

Sobota s výletom

Projekt prispel k integrácii detí s autizmom do spoločnosti prostredníctvom
výletov do prírody.

84,50 €
85,00 €

ST15_165

OZ Detská komunita

ST15_166

Gymnázium Michala
Miloslava Hodžu

Prilož ruku k dielu

Na škole tak vznikli viaceré oddychové miesta – zelený kútik s akváriom
a množstvom zelene, klubovňa s audiokútikom, čitateľská zóna vo vestibule
školy a oddychové miesto aj na školskom dvore,

ST15_167

SAPIO, občianske združenie

9 klincov

Projekt prispel k rozvoju dobrovoľníckych aktivít pri budovaní rozprávkového chodníka.

74,00 €

ST15_168

Domka – Združenie saleziánskej mládeže,
Stredisko Bratislava –
Mamateyova

Kultúra pre komunitu

Zlepšenie a zjednodušenie vystúpení speváckych zborov, umožnenie kvalitnejších vystúpení.

35,00 €

ST15_169

OZ Areál oddychu
a športu pri jazere,
Nová Dedinka

Spoznajme krajinku cez
liečivú bylinku

Skalnička s liečivými bylinkami veľmi pekne skrášlila kút detského ihriska,
mnoho maminiek si bylinky v lete strihalo a sušilo na čajík na zimu, deti bavilo v lete chodiť polievať,

740,00 €

ST15_170

OZ Vagus

Kaviareň pod Mostom

Projekt Kaviareň pod mostom má pomôcť dobrej myšlienke združenia The
Most, ktoré v priestoroch pod mostom SNP realizuje svoje aktivity. Ľudia sú
podstatou života v meste. THE MOST prináša príležitosti na trávenie času,
oživujúce ducha miesta, tvoriace ekonomický rast.

1 000,00 €

ST15_171

Pontis N.O.

Online tlmočník 2016

Vratka časti grantu z roku 2015 týkajúca sa poskytovania služby Online tlmočníka (umožňuje nepočujúcim dohovoriť sa s počujúcimi vďaka službe
Online tlmočník – pomáha pri bežných situáciách ako je objednanie sa k lekárovi, hľadanie práce, či pri komunikácii s úradmi.)

-10 000,00 €

ST15_172

Mažoretky TINA
Bratislava

Zažite krásne detstvo
s mažoretkami

S podporou projektu sa podarilo zrealizovať šitie kostýmov pre najmladšiu
kategóriu dievčat – mažoretiek.

5 000,00 €

8 600,00 €

60,00 €

ST15_173

Klub podnikových médií

Misia 04 – osobnosti
kuriérmi

Iniciatíva MISIA spočíva v objednaní kuriéra, ktorý príde na uvedenú adresu a predá vám certifikát. Ich ceny sú 10 € a pri konkrétnej osobnosti 50 €.
Stačí si opísať číslo na dispečing, zavolať kuriéra a kúpiť si od neho certifikát. Výťažok je následne použitý na nákup zdravotných pomôcok vopred
vybraných detí, ktoré to potrebujú. Ide o jednodňovú akciu, kedy sa slávne
osobnosti stanú kuriérmi a pomáhajú, aby bol svet lepší.

ST16_001

Od emócií k poznaniu –
EDUMA, n.o.

Budovanie Online živej
knižnice

Projektom sa podarilo zlepšiť integráciu postihnutých detí a zlepšiť kvalitu i života.

ST16_002

Eduplex občianske
združenie

Mesto povolaní pre
deti – Tichý workshop
Bratislava 2016

Tichý workshop bol venovaný spolupráci počujúcich s nepočujúcimi. Deťom
bol vysvetlený svet nepočujúcich – ako sa dorozumievajú, v akých pracovných pozíciách sú uplatniteľní, aké majú problémy vo svete počujúcich.

10 080,00 €

ST16_003

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím in- Cvičná firma
ternátna

Počas projektu si žiaci preverili podnikateľské schopnosti, získali profesijné
skúsenosti, získali nových obchodných partnerov a nové kontakty.

532,00 €

ST16_004

CŠPP Poprad, Spojená
škola

Mobilný pedagóg 2016
v CŠPP Poprad

Z projektu sa hradila špeciálna terénna starostlivosť rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ich domácom prostredí.

11 820,09 €

ST16_005

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Komenského inštitút

Učitelia zapojení do Komenského inštitútu pracujú na svojich pedagogických mikroprojektoch.

ST16_006

EFFETA – Stredisko sv.
Františka Saleského

Chceme si rozumieť

Prostredníctvom rečovej a surdopedickej terapie sa podarilo podporiť a pomôcť deťom so sluchovým postihnutím.

ST16_007

HUBBA, o.z.

Rozvoj ekosystému
a systematická podpora
podnikania a projektov
s dôrazom na spoločensky prospešné a inovatívne riešenia

Program sa skladá z niekoľkých podprojektov a vzájomne nadväzujúcich
a synergických pôsobiacich aktivít. Spoločným prvkom všetkých realizovaných aktivít je podpora a rozvoj spoločensky prospešného podnikania
135 000,00 €
a projektov. V rámci programu je realizovaných viacero komplexných podprojektov s tematikou social entrepreneurship, social innovation, vzdelávanie, podpora začatia a rozvoja podnikania, podpora v začiatkoch podnikania.

ST16_008

Súkromná ZŠ s MŠ pre
žiakov a deti s autizmom

MO-PED 4

Systematická terénna práce v rodine bola poskytovaná vďaka udelenému
grantu, čo závažným spôsobom prispelo k naplneniu projektového zámeru
t.j. poskytovania terénnej práce v rodine s viacnásobne a v rodinách so sluchovo postihnutým dieťaťom.
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Cieľom projektu bolo priniesť širokej verejnosti možnosť zoznámiť sa, spoznať a porozprávať sa prostredníctvom večerných rozhovorov s ľuďmi, ktorí
robia Slovensko zaujímavejším.

10 000,00 €

ST16_009

Nezisková organizácia Voices

ST16_010

Súkromné centrum špeMobilný pedagóg
ciálno-pedagogického
Pieronová
poradenstva

Projekt mobilný pedagóg prebiehal v mesiacoch február až november 2016,
kde sa pracovalo s tromi deťmi so sluchovým postihnutím v ich domácom
prostredí. Prostriedky sa použili na prácu s deťmi cez rôzne hrové aktivity.

4 503,15 €

ST16_011

Roma media, skr.
ROMED

Putovné načúvatka

Projekt prispel k zlepšeniu životnej situácie rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím.

5 000,00 €

ST16_012

Združenie hradu
Bystrica

Palác južného obytného
krídla-záverečná etapa

Počas projektu sa podarilo dobrovoľníkom konzervovať a stabilizovať
Severnú časť (stenu) horného paláca.

1 000,00 €

ST16_013

Slovenská skauting,
21. zbor Korčín
Zvolenská Slatina

Židovský cintorín
Zvolenská Slatina

Projekt bol zameraný na úpravu okolia cintorína a spríjemnenie voľného
času, čím sa zvýšil záujem o pamiatku obce a jej históriu a zároveň sa zvýšil aj záujem o opätovné využívanie verejného priestoru.

ST16_014

Združenie priateľov
Hričovského hradu

Obnova rožnej veže
hradu Hričov

Projekt prispel k zachovaniu a obnove historickej pamiatky.

1 000,00 €
1 000,00 €

Choices – jeseň 2016

540,00 €

ST16_015

Združenie na záchranu
Lietavského hradu

Stabilizácia hradných
múrov 2016

Projekt výrazne pomohol k stabilizácii časti JV steny Thurzovho paláca na
hrade Lietava a to konkrétne k obnove pieskovcových krakorcov reprezentačného renesančného arkiera na jeho ľavej exteriérovej strane.

ST16_016

Obec Maňa

Obnova maňanského
kríža – 1. etapa

Projekt bol zameraný na podporu zachovania obecnej pamiatky a zároveň
bol vzdaním úcty k jednej z najstarších pamätihodností obce.

1 000,00 €

ST16_017

OZ Na záchranu bytčianskej synagógy

Zachráňme bytčiansku
synagógu

Projekt prispel k zachovaniu kultúrneho dedičstva rekonštrukciou bytčianskej synagógy.

2 000,00 €

ST16_018

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Uľanka, filiálka
Špania Dolina

Opravy pamiatok v areáli Výmenou strechy prispel projekt k zachovaniu historickej pamiatky – koskostola v Španej Doline tola v Španej Doline.

1 300,00 €

ST16_019

Priatelia Znieva, o. z.

Obnova striech jedinej turčianskej kalvárie
v Kláštore pod Znievom

Projekt prispel k zachovaniu kultúrneho dedičstva rekonštrukciou barokovej kalvárie.

2 000,00 €

ST16_020

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Rad

Pamäť na skle – fotograf
Prostredníctvom projektu sa podarilo uchovať umelecké hodnoty fotograVojtech Petrík a kultúrne
fa Béla Patrika.
dedičstvo Medzibodrožia

1 700,00 €

ST16_021

Truc sphérique

Vstupné dvere do Novej
synagógy v Žiline

Vďaka projektu sa zakúpili vstupné dvere do synagógy v Žiline, čím sa
prispelo k obnove kultúrno-historickej pamiatky.

1 000,00 €
1 200,00 €

ST16_022

Čierny hrad

Zachráňme Čierny hrad
2016

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovanie medzinárodného dobrovoľníckeho tábora na Čiernom hrade. Medzinárodného tábora sa zúčastnili dobrovoľníci z 8 krajín, celkovo sa na projekte zúčastnilo 23 dobrovoľníkov.

ST16_023

Obec Zborov

Obnova Šerediovského
kaštieľa v obci Zborov
v roku 2016

Projekt bol zameraný na podporu zachovania jediného kláštora v obci.

2 000,00 €

ST16_024

CASTRUM GHYMES

Stratená hradná brána 2016

Vďaka projektu sa za pomoci dobrovoľníkov podarilo prispieť k záchrane
hradu Gýmeš.

2 200,00 €

ST16_025

Obec Cerová

Aktivity na záchranu hra- Výsledkom projektu je vyčistenie hradného nádvoria, úprava hradných múdu Korlátko 2016
rov a lepší prístup k historickej pamiatke.

ST16_026

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva
nitrianskeho kraja –
LEUSTACH

Záchrana hradbového
múru hradu Hrušov

ST16_027

Revitalizácia kaštieľa
Teplička nad Váhom

Obnova a zachovanie seProjekt prispel k zachovávaniu historickej pamiatky a rozvoj dobrovoľnícverozápadnej veže kaštiekej činnosti.
ľa Teplička nad Váhom

ST16_028

OZ Hrad Tematín

Brána hradu Tematín

Projekt bol zameraný na úpravu a zatraktívnenie hradu Tematín. Projektom
sa podarilo zvýšiť osvetu o potrebe chrániť pamiatky v širokom kruhu ľudí,
pritiahnuť dobrovoľníkov a ponúknuť možnosť študentom archeológie pracovať v teréne.

1 000,00 €

ST16_029

Renova

Záchrana hradu Dobrá
Voda 2016

Projekt bol zameraný na renováciu hradných múrov a zároveň zvýšenie
bezpečnosti v okolí hradu.

1 600,00 €

ST16_030

Občianske združenie
Hrad Uhrovec

Ikaros

Projekt prispel k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju dobrovoľníckej práce.

1 000,00 €

Združenie Rondel

Krok za krokom k záchrane hradu Čabraď – pokračovanie obnovy severného paláca

Projekt bol zameraný na úpravu a zatraktívnenie hradu Čabraď. Projektom
sa podarilo zvýšiť osvetu o potrebe chrániť pamiatky v širokom kruhu ľudí,
pritiahnuť dobrovoľníkov aj zo zahraničia a ponúknuť možnosť aktívne sa na
obnove pamiatky zapojiť.

1 500,00 €

ST16_031

Projekt prispel k rozvoju dobrovoľníctva a k záchrane kultúrneho dedičstva – hrad Hrušov.

Výročná správa 2016
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Projekt názov
Záchrana kostolíka
v Sedliackej Dubovej

Popis projektu
Projekt bol zameraný na konzerváciu a statického istenia kostolíka sv.
Kozmu a Damiána. Súčasťou projektu boli aj viaceré podujatia pre širokú verejnosť.

Výška grantu

ST16_032

Dubova Colonorum

ST16_033

Združenie kresťanských Záchrana s radosťou –
spoločenstiev mládeže projekt Katarínka

Poskytnuté finančné prostriedky pomohli pokryť starostlivosť o dobrovoľníkov – ich stravu a poistenie pri práci a tak podporiť dobrovoľníctvo.

Rákociho cesta

Spojme hradbu

Vďaka grantu bolo možné zorganizovať dobrovoľnícku akciu a tým prispieť
ku zachovaniu Obišovského hradu.

400,00 €

ST16_035

Združenie na záchranu
Brekovského hradu

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor – IVW
Brekov 2016

Projekt prispel k zachovaniu kultúrneho dedičstva a k rozvoju dobrovoľníckej práce.

460,00 €

ST16_036

Občianske združenie
LeMoz

Terapie Peter Alexander
Lengyel

Grant bol použitý na financovanie špeciálnej neuro rehabilitačnej terapie
v Adeli Medical Center v Piešťanoch.

4 000,00 €

ST16_037

Porta Artium

Musica Medica – hudba
sa nás dotýka

Vďaka tomuto projektu sa počas 9tich koncertov sa podarilo sprostredkovať
študentom so sluchovým postihnutím zážitok z hudby formou muzikoterapeutického hudobného prístupu.

6 000,00 €

ST16_038

OZ NepocujuceDieta.sk

Online Poradňa Rodič
Rodičom pre Nepočujúce Projekt Online poradňa pomáha rodinám s nepočujúcimi deťmi.
Dieťa

ST16_039

Fond UŠKO pri ZŠ s MŠ
pre deti so sluchovým Drotárik
postihnutím, internátna

ST16_040

Svet ticha

ST16_041

Rodinné centrum
Prešporkovo

ST16_034

800,00 €
1 200,00 €

2 674,00 €

Do rodinného centra sa podarilo zakúpiť didaktické pomôcky a nábytok pre
deti raného veku do 3 rokov so sluchovým postihnutím.

701,60 €

Rozprávkový svet očami detí

V rámci projektu boli vynovené priestory pre detičky so sluchovým postihnutím a boli vybudované podmienky pre spoločne trávený čas. Detičky boli
aktívnou súčasťou mnohých rozprávok.

2 904,00 €

Raj plných zážitkov

Projektom sa podarilo prekonávať bariéry medzi počujúcimi a nepočujúcimi
organizovaním spoločných aktivít.

3 000,00 €

Prostredníctvom projektu sme zrealizovali počas letných prázdnin rôzne aktivity pre deti so sluchovým postihnutím ako aj pre počujúce deti, ktoré
majú nepočujúcich rodičov.

2 142,30 €

ST16_042

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Kvalitou služieb k úspechu a podpora aktivít

ST16_043

Od emócií k poznaniu –
EDUMA, n.o.

Mystery nákupy a pracovné pohovory – zákProjekt prispel k inklúzií nepočujúcich do spoločnosti.
lad pre inkluzívny prístup
v biznis sektore

ST16_044

Deaflympijský výbor
Slovenska

Quo vadis?

Prostredníctvom projektu sa zrealizovalo podujatie na podporu nepočujúcich športovcov.

4 000,00 €

TEDxBratislava 2016

Projektom sa podarilo šíriť kvalitné myšlienky a inšpiratívne projekty širšiemu publiku.

4 000,00 €

KDE BOLO, TAM BOLO...

Vďaka projektu bolo zorganizovaných viac ako 20 workshopov a 6 sprievodných podujatí, ktoré boli zamerané na spoločne strávený čas hendikepovaných i zdravých detí s cieľom podporiť inklúziu.

ST16_045

TEDxBratislava o.z.

7 138,00 €

ST16_046

OZ KDE BOLO, TAM
BOLO...

ST16_047

Central and Eastern
Slovenské centrum funEuropean Fundraising
draisingu
Conference

Projekt prispel z zlepšeniu fundraisingových, komunikačných schopností
a budovaniu vzťahov medzi organizáciami.

2 000,00 €

ST16_048

Divé maky, o.z.

Cigánsky bašavel 2016

Projekt bol zameraný na podporu festivalovej stálice- Cigánsky bašavel,
ktorý je festivalom rómskeho tanca, hudby a umenia a dáva možnosť deťom a mládeži z Divých makov získať sebavedomie, motiváciu a chuť na
sebe pracovať.

10 000,00 €

ST16_049

ANEPS PÚCHOV

Medzinárodný deň nepo- Projekt organizáciou podujatia k Medzinárodnému dňu nepočujúcich prispel
čujúcich PÚCHOV 2016
k šíreniu povedomia o nepočujúcich.

500,00 €

ST16_050

SLOVAK FASHION
COUNCIL

Projekt prispel k integrácii sluchovo postihnutých detí a k rozvoju vzdelávania v oblasti dizajnu.

6 000,00 €

ST16_051

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Aby sme nevyschli
Živica

Prostredníctvom projektu sa podarilo zabezpečiť zdroj pitnej vody pre
Vzdelávacie centrum Záježová.

2 300,00 €

ST16_052

Bratislavský maratón,
občianske združenie

Detský beh Rexík 2016

Projekt detským behom prispel k zlepšeniu športových a voľnočasových aktivít mládeže.

5 000,00 €

ST16_053

Združenie Maxa
Reinhardta

Lulu

Prostredníctvom realizácie divadelného predstavenia Lulu sa podarilo obohatiť kultúrno-spoločenský život na Slovensku.

4 000,00 €

Teach for Slovakia

Program získal veľký záujem už viac ako 700 mladých ľudí pre zapojenie do
Teach for Slovakia a prácu na zlepšovaní školstva a vzdelania najmä detí zo
znevýhodnených prostredí.

20 000,00 €

ST16_054
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Manageria

Nadácia Pontis

Letná akadémia módy

10 000,00 €

Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Výška grantu
230,00 €

ST16_056

Základná škola s mater- Podporu práce s deťmi
skou školou Pliešovce
a mládežou

Prostredníctvom zakúpenia dresov bola podporená motivácia detí športovať.

500,00 €

ST16_057

SDM DOMINO

Oblečme si dresy

Prostredníctvom projektu bol podporený vzťah k športu u detí.

2 000,00 €

9 000,00 €

Fond Uško

Učebnice a rolety do
učebne

Popis projektu
Projekt prispel k integrácii sluchovo postihnutých detí a k rozvoju vzdelávania.

ST16_055

ST16_058

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Komenského inštitút
2017-2018

Komenského inštitút každoročne poskytuje 20 pedagogickým lídrom špičkové ročné štúdium a podporu k dosiahnutiu reálnych zmien v školských
komunitách. Našim cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagógov, ktorí získajú vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

ST16_059

OZ NepocujuceDieta.sk

Priama podpora OZ
Nepočujúce Dieťa

Rekonštrukciou priestorov OZ Nepočujúce dieťa, čo podporilo možnosti OZ
v oblasti vzdelávania dobrovoľníkov.

5 000,00 €

ST16_060

Nezisková organizácia Voices

Ivan Ježík

Projekt nadväzuje na 8 úspešne realizovaných sérií, ktorých cieľom bolo
ukázať ľuďom, že na Slovensku máme vzdelaných ľudí – sociálnych inovátorov a komunitných lídrov, ktorí sú ozajstnými odborníkmi vo svojej práci.
Venujeme sa najmä vzdelávaniu, kultúre, sociálnej práci a iným pomáhajúcim profesiám, podnikavým a tvorivým ľuďom.

18 000,00 €

ST16_061

Amity o.z.

Muzikoterapia
2016/2017

Projekt Muzikoterapia spočíva v práci s deťmi Spojenej školy pre deti s poruchami sluchu na Hrdličkovej ul. v Bratislave, ktorú vedie hudobník a lektor Eddy
Portella od roku 2012. Terapeutická práca sa uskutočňuje prostredníctvom hudby a hry na perkusie individuálne alebo v skupinách, podľa potreby detí.

6 057,00 €

ST16_062

Fórum donorov

Misia 05

Výťažok z charitatívneho podujatia zorganizovaného vďaka grantu bol poukázaný deťom s telesným postihnutím.

5 000,00 €

ST17_001

Ulita

Spoznávajme sa navzájom vo svete

V rámci projektu by sme chceli realizovať jednodňové, viacdňové výlety
a prispieť k možnosti zúčastniť sa medzinárodnej výmeny pre deti a mladých ľudí, ktorí žijú na sídlisku Kopčany. Tieto výlety sú jednak motiváciou,
ale zároveň aj odmenou pre deti, ktoré sa celý rok zúčastňujú na stretnutiach a aktívne sa zapájajú do aktivít Komunitného centra Kopčany.

900,00 €

ST17_002

Predkladaný projekt je zameraný na vybudovanie pocitového chodníka s laZákladná škola,
Pocitová zóna – kontakt vičkami v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi. Zloženie povrchu chodníĎumbierska 17, Banská s prírodou uprostred síd- ka je z prírodných materiálov. Hlavnými dôvodmi je obnovenie a pretvorenie
Bystrica
liskovej džungle
už existujúceho miesta na oddych a vzdelávanie, ktorého súčasťou je náučný chodník.

900,00 €

ST17_003

FBC Slovan Rimavská
Sobota

Zlepšenie podmienok
pre konanie športových
aktivít

FBC Slovan spravuje mestskú telocvičňu Osemnástka. Využíva ju pre tréning, ako aj organizovanie športových podujatí pre mládež aj verejnosť.
Našim zámerom v rámci tohto projektu je rozšíriť kapacitu pre konanie
športových aktivít dobudovaním šatní a sociálnych zariadení.

900,00 €

ST17_004

Florbalový a bedmintonový klub Akademik
Technická univerzita
Košice

Florbalový turnaj
CASSOVIA GAMES 2017

CASSOVIA GAMES je mládežnícky florbalový turnaj, ktorý prebieha počas
dvoch hracích dní podľa vopred stanovených propozícií. Prihlásené družstvá hrajú v skupinách každý s každým, podľa poradia postupujú do play-off
o víťazné trofeje. Na zdarný priebeh turnaja dozerajú školení rozhodcovia,
zapisovači, časomerači, zdravotníci, tréneri.

889,20 €

891,00 €

ST17_005

Miesto v dome o.z.

Aby sa netúlali.

Prostredníctvom projektu budeme organizovať voľnočasové aktivity pre
deti zo sociálne vylúčeného prostredia. Cieľom týchto aktivít je zmysluplné
trávenie voľného času týchto detí a použitím rôznych metód nadobúdanie
zručností potrebných pre život a následné začlenenie sa do majoritnej spoločnosti. Ponúkneme deťom nové vzory správanie kontaktom s dobrovoľníkmi participujúcimi na aktivitách.

ST17_006

Spoločenstvo Tolkiena,
združenie fantastiky

SlavCon 2017

SlavCon 2017 je jedenásty ročník úspešného trojdňového festivalu, ktorý
ponúka zmysluplnú a tvorivú alternatívu trávenia voľného času. Podujatie
je určené pre fanúšikov literatúry, filmu, seriálov, hier, histórie a výtvarného umenia.

900,00 €

ST17_007

Detský klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže v Košiciach

Dokumentárne štúdio

Mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sa vydajú na cestu zviditeľňovania problematiky zdravotného postihnutia v spoločnosti. Chápu, že si
svoje právo na prirodzený život v spoločnosti musia vybojovať, resp. sebaaktivizovať sa. Založili si vlastný časopis,v ktorom sa výrazne zlepšili
v schopnosti vyjadriť svoje potreby, myšlienky.

900,00 €

ST17_008

Viac ako Vzdelanie, o.z.

...no gravity – no drogs
v Petržalke

Zveľadenie zdevastovaného priestoru na bezpečnejšie miesto, vybudovanie
športoviska. Spoločne sme odpracovali viac ako 600 dobrovoľníckych hodín.

900,00 €

Našim cieľom je obnoviť a doplniť športové náradie a náčinie. Spoločne
s rodičmi v areály vybudovať dráhu, odrazovú dosku na tréning skoku do
diaľky, opraviť existujúce preliezky, vybudovať prírodnú prekážkovú dráhu, lezeckú stenu a tiež street-workout zónu. Deti, mládež, ale aj dospelí si
budú počas celého projektu viesť svoj športový denníček, kde si každý vytvorí vlastné vyššie stanové ciele.

859,50 €

ST17_009

Základná škola s mater"Kráčaj vpred!"
skou školou Podkonice

Výročná správa 2016
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Č. zmluvy

ST17_011

Prijímateľ / organizácia

Nadácia Aigyptos

Projekt názov

Popis projektu

Výpravy do starovekého
Egypta

V roku 2017 zrealizujeme ďalší cyklus egyptologických prednášok určených
pre záujemcov o históriu starovekého Egypta, prednášajúcimi sú egyptológovia, archeológovia a historici. Uskutočníme 12 prednášok na rôzne témy
z dejín starovekého Egypta, zameriavame sa v nich na zaujímavosti z dejín ale aj na informácie z aktuálnych výskumov. Prednáškami záujemcom
odovzdávame nové

Výška grantu

900,00 €

V súčasnosti realizujeme horolezecké a turistické aktivity predovšetkým pre
stredoškolákov a vysokoškolákov formou krúžkov, kurzov a ďalších organizovaných aktivít na lezeckej stene (interiér), ale aj v exteriéri. Súčasné materiálno-technické podmienky nám neumožňujú bez podpory rozšíriť aktivity vzhľadom na to, že pravidelná obmena vybavenia (lezky, bezpečnostné
postroje, laná, karabíny a pod.) si sama o sebe vyžaduje veľké investície.

900,00 €

ST17_013

Horoklub ŠK UMB

Lezieme spoločne

ST17_015

Domka – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava –
Mamateyova

Všeobecným cieľom našich preventívnych programov je pomoc pri skvaOrientačné dni – prevenlitnení vzdelávania na 2.stupni petržalských základných škôl realizáciou
tívne programy pre školprogramov zameraných na integrálny rozvoj mladého človeka, na prácu
ské triedy
s triednym kolektívom a na prevenciu sociálno-patologických javov.

900,00 €

ST17_016

Radioklub OM3VSZ

Rekonštrukcia vertikálneho stožiara – I. etapa

Nutná rekonštrukcia už existujúceho stožiara, ktorý je aktuálne v nevyhovujúcom stave.

900,00 €

Harmónia – pocit bezpečia pre seniorov

Projekt Bazálne stimulácie – Bazálna stimulácia je jednou z ošetrovateľských a liečebných metód. Táto metóda umožňuje vnímať ťažko zdravotne postihnutému človeku vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu
s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Metóda je vhodná napríklad u pacientov v bezvedomí, s umelou pľúcnou ventiláciou, u hemiplegických chorých aj u chorých s Alzheimerovou chorobou.

522,80 €

533,25 €

ST17_017

Harmónia – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
a útulok

ST17_019

"Dúhový strom"

"Zdravé nôžky"

Pocitový zdravotný chodník bude v MŠ zhotovený z prírodných materiálov
a vybudovaný na nevyužitej trávnatej časti školského dvora, čo deťom prinesie o.i. aj bližší kontakt s prírodou. Formou brigád rodičov a dobrovoľníkov vyčistíme a upravíme priestor. Zabezpečíme potrebný materiál a jeho
dopravu na miesto realizácie.

ST17_021

Obec Miklušovce

Deň tradícií obce
Miklušovce Vl.

Zámerom projektu je oživiť tradície a ľudovú kultúru v podujatí s pričinením
obyvateľov obce. V jednom dni sa širokej verejnosti a obyvateľom predstavia ľudové spevácke a tanečné súbory z obce a jej okolia, remeselníci
s ukážkou tradičných remesiel, budú prebiehať tvorivé dielne pre deti a dospelých kombinujúce tradičné remeslá a moderné výtvarné techniky.

900,00 €

Rodičovské združenie
pri MŠ SNP

V zdravom tele, zdravý duch

Prostredníctvom pravidelných vzdelávacích aktivít rôzneho druhu so zameraním na podporu zdravia, pohybu, vytvárania správnych návykov zdravého životného štýlu chceme viesť deti k tomu, aby si vedeli vybrať, čo je pre
nich dobré, čo im škodí, prečo je dôležité zdravé stravovanie, formou zážitkového učenia nadobúdať poznatky o svojom tele, utvárať si pozitívne postoje k sebe samému, k ostatným, k svojmu zdraviu.

894,87 €

ST17_023

Úlet s knihou, o.z.

Webová platforma
Uletsknihou.sk na podporu čítania u detí a tínedžerov

Zámerom platformy Uletsknihou.sk je praktická pomoc a online nástroj na
podporu čítania detí a mládeže pre celé Slovensko. Cieľom je ponúknuť širšej verejnosti a odborníkom pracujúcim s deťmi (učiteľom, vychovávateľom,
soc. pracovníkom, špeciálnym pedagógom, knihovníkom, dobrovoľníkom)
kvalitný, od komerčných záujmov nezávislý zdroj informácií o knihách pre
deti a mládež postavený na atraktívnom modeli vyhľadávania podľa tém
a špec. pedagogicko-psychologických kritérií.

891,00 €

ST17_024

Katedra telekomunikácií a multimédií,
EF, Žilinská univerzita
v Žiline

POPULAS 2

Projekt POPULAS 2 je zameraný na popularizáciu vedy a výskumu v oblasti
informačných a komunikačných technológií prostredníctvom série interaktívnych prezentačných aktivít pre cieľovú skupinu tvorenú študentmi a pedagógmi regionálneho školstva so zameraním na informatiku, elektrotechniku a dopravu.

900,00 €

ST17_025

Základná škola

Cyklo-kolobežko škola –
bezpečne a zodpovedne
na kolesách do školy.

V škole zrekonštruujeme 7 starých stojanov (zvaríme poškodené časti, natrieme farbou) a dokúpime 3 nové stojany. V spolupráci s obecnou políciou
zorganizujeme Cyklo-kolobežko školu (1 deň pozostávajúci z prednášky
z dopravnej výchovy, poznávania značiek, orientácie v dopravných situáciách a križovatkách, jazdy zručnosti). Úspešný absolvent získa osvedčenie
a jeden reflexný prvok – pásik na svoj dopravný prostriedok

753,30 €

ST17_027

Občianske združenie
Skalná Hrana

"Move UP" – zlepši sa
lezením

Projekt "Move UP" je venovaný deťom (6-15rokov) navštevujúcim lezecké
tréningy na lezeckej stene Boulder. Systematickou a dlhodobou prácou prispievame k rozvoju pohybových a osobnostných schopností mladých športovcov, z ktorých chceme vychovať slušných ľudí s pozitívnym vzťahom k športu.

785,08 €

ST17_022
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Nadácia Pontis

Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

ST17_029

Občianské združenie
Žilinský štart

Arteterapia pre ľudí bez
domova

Cieľom projektu je rozvíjanie pracovných zručností klientov útulku, zvyšovanie sebavedomia pozitívnym posilňovaním ich silných stránok v rámci
pracovnej činnosti. V spolupráci s dobrovoľníkom organizovať práce a začleňovať ľudí bez domova do komunikácie v komunite. Zároveň inovovať pracovnú terapiu o výrobu sviečok z včelieho vosku, ktorá v súčasnosti nie je
realizovaná a s ktorou chceme v budúcnosti pokračovať.

ST17_030

SME SPOLU

Ukrajinská škola
v Bratislave

Prostredníctvom vybavenia ukrajinskej školy – komunitného priestoru sa
vytvorí priestor na rozvoj tohto miesta, ktoré más viac ako 30 ročnou históriou. Je to jediný priestor v Bratislave, kde sa stretáva ukrajinská komunita,
rozvíja sa kultúra a v neposlednom rade sa aj vyučuje ukrajinský jazyk.

450,00 €

ST17_031

Kynderko OZ

Voľnočasové aktivity vymyslíme, tradície a zvyky podporíme

V OZ Kynderko hľadáme spôsoby a riešenia, ktoré sú v našej obci ľahšie dostupné a snažíme sa zapájať do našich aktivít a podujatí aj ostatné spolky.
Stretávame sa na miestach, o ktoré sa delíme so spolkami našej obce. Tieto
miesta vyberáme cielene – ukazujeme obyvateľom obce miesta, ktoré sú každému dostupné a sú zároveň bezpečným a aktívnym prostredím pre všetkých, ktorí podporujú naše ciele a radi trávia čas s deťmi tak trochu inak.

900,00 €

ST17_032

Základná škola

Radostne a hravo

1 × mesačne príde jeden z rodičov a predstaví svoje povolanie, záľuby – jún
vyhodnotenie projektu.

450,00 €

Naša krajšia záhrada

V projekte "Naša krajšia záhrada" ide o cielenú pomoc Domovu sociálnych
služieb Méta Martin, konkrétne jednej z 5 prevádzok-na ul. A.Medňanského
2402/48 v Martine, ktoré ambulantne navštevuje 20 príjimateľov sociálnych
služieb (PSS) s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a poruchami
správania a ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

810,00 €

1 800,00 €

450,00 €

ST17_034

Matka a dieťa Turca,
o.z.

STR16_01

Plavecký klub ORCA
Bratislava

ORCA CUP 2017

ORCA CUP je najväčší medzinárodný plavecký míting na Slovensku, ktorý organizuje viac ako 50 dobrovoľníkov. Pre slovenských plavcov nie je len motiváciou, ale i "métou", ktorú chcú každý rok dosiahnuť. Je vyvrcholením
dennodennej činnosti detí, mládeže i seniorov. Je už pravidlom, že sa naň
prihlási viac ako 900 plavcov z 10 až 16 krajín.

STR16_02

N.O.Kapos

Vianoce v Bratislave

Výnimočný ,skvelý koncert v Bratislave, Vianoce v Bratislave", koncert videlo v sále vyše 880 divákov, vďaka priamemu prenosu TA 3 diváci, plus sa
koncert tri krát reprízoval....videlo vyše 500 000 diviakov, koncert bol v spojenci s charitou TA 3 , ktorá cely deň vysielala podporne programy zamerane na pomoc iným.

7 200,00 €

STR16_03

TUR

Ekotopfilm – Envirofilm
TOUR

Vďaka projektu sa zvýšil záujem študentov, detí i širokej verejnosti o problematiku ochrany životného prostredia.

3 000,00 €

ZSE15_03

Motosport Agency

JUNIOR INTERNATIONAL
MOTORCYCLE
CHAMPIONSCHIP

Podpora pohybových aktivít a zmysluplného trávenia voľného času mládeže
prostredníctvom organizácie cestných pretekov.

5 000,00 €

ZSE15_04

Rodičovské združenie
pri Materskej škole

Hravo a zdravo

Projekt prispel k vytvoreniu prostredia pre trávenie voľného času detí.
V areáli materskej školy boli namontované preliezky, ktoré bude priamo využívať 120 detí z materskej školy a potenciálne 1000 detí v blízkych rokoch.

400,00 €

ZSE15_05

TJ SLÁVIA Holíč

Aktivity TJ SLÁVIA Holíč
2016

Účasť ne medzinárodnom festivale a nákup výstroje pre gymnastky
z Holíča.

300,00 €

ZSE15_06

Zabezpečenie účasti juniorského družstva
Basketbalový klub mláv nadnárodnej súťadeže JUNIOR UKF Nitra
ži ASWBL a v slovenskej
juniorskej extralige

účasť juniorského družstva NKM JUnior UKF Nitra v medzinárodnej súťaži

500,00 €

ZSE15_07

Inštitút lekárov a fyzioterapeutov, o.z.

Zlepšenie zdravotného
stavu v oblasti porúch
pohybového aparátu
obyvateľstva

Vďaka grantu vytlačil Inštitút knihu a časopis venujúci sa rehabilitácii chrbtice a zrealizoval školenie ako správne cvičiť.

800,00 €

ZSE15_08

ProWinter, o.z.

Socha Ľudovíta Wintera
v Piešťanoch

nákup bronzu, z ktorého bude vytvorená socha Ľudovíta Wintera v kolonáde v Piešťanoch

100,00 €

ZSE15_09

Modernizácia školy
Združenie rodičov pri ZŠ
a skvalitnenie vyučovaVysoká pri Morave
cieho procesu

Zvyšovanie dostupnosti a záujmu študentov o vzdelávania využitím IT technológií.

750,00 €

ZSE15_10

Materské centrum
ÚSMEV

Prevenciou k podpore rodiny

Prostredníctvom projektu sa podarilo rozšíriť aktivity Materského centra
Úsmev o program baby masáže a prevenciu plochých nôh. Taktiež sa podarilo skrášliť priestory materského centra, zlepšiť kvalitu služieb a aktivít a spestriť no

200,00 €

ZSE15_11

OZ Športový motoklub
SMF-MOTOKLUB AHOJ

Trvalá motokrosová trať
v katastri obce Banka

Vďaka projektu vznikla tréningová motokrosová trať v obci Banka.
Prostriedky boli použité na legalizáciu a výstavbu areálu s cieľom združiť
nadšencov motorizmu v regióne a vytvoriť podmienky pre mladých ľudí inklinujúcich k športu.

547,40 €
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Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

ZSE15_12

Gym Štúdio Albert –
Trnava

Doplnenie prístrojového
Motivácia k zvýšeniu pohybových aktivít a zlepšeniu zdravého životného
vybavenia a revitalizácia
štýlu renováciu posilňovne.
priestorov a zariadení.

ZSE15_13

Domov sv. Jána z Boha,
n.o.

Domov pre núdznych

Skvalitnenie sociálnych služieb krízovej intervencie v Domove pre núdznych, ktorý obslúži 80-100 klientov denne

1 000,00 €

ZSE15_14

Občianske združenie
KLUB Nádeje

Poskytovanie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre imobilných
pacientov s mimoriadne
náročnou ošetrovateľskou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli poskytnuté na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre imobilných pacientov s mimoriadne náročnou ošetrovateľskou
starostlivosťou umiestnených v hospicovom zariadení – zakúpenie zdravotníckych pomôcok.

1 600,00 €

ZSE15_15

Občianske združenie
pri SPŠE

Odborná učebňa silnoprúdovej elektrotechniky – rekonštrukcia
a inovácia

Vďaka grantu bola dobudovaná odborná učebňa silnoprúdovej elektrotechniky a vybavená meracími prístrojmi.

7 564,61 €

ZSE15_16

Občianske združenie
Rodinný detský domov
Piešťany

Letný splav rieky

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí z Rodinného detského domova v Piešťanoch.

350,00 €

ZSE15_17

Karate klub Seiken
Bratislava

Karate pre mládež

Projekt prispel k podpore a rozvoju športu pre deti, mládež a dospelých
prostredníctvom tradičného okinavského karate. Financie boli použité na
činnosť klubu vrátane tréningov, sústredení a účasti na súťažiach.

1 000,00 €

ZSE15_18

Bratislavský futbalový zväz

Projekt podpory mládežníckeho futbalu
v Bratislavskom regióne

Projekt bol zameraný na finančnú podporu bratislavského futbalového zväzu- nákup futbalových pomôcok pre mladých futbalistov.

1 000,00 €

ZSE15_19

Yachtclub Dynamo
Energia Bratislava

Zabezpečenie a podpora športovej činnosti v sezóne 2015/2016 –
Yachtclub Dynamo

Z prostriedkov bola zabezpečená a podporená športová činnosť klubových
pretekárov vrátane účasti na významných pretekoch.

1 000,00 €

ZSE15_20

Obecný futbalový klub
Hôrky

Sústredenie mladých fut- Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
balistov
prostredníctvom futbalových tréningov.

200,00 €

ZSE15_21

Občianske združenie
ARS ARETE

Dokumentárny film
o dobe bronzovej

300,00 €

ZSE15_22

Občianske združenie
Kvalitné podmienky
SOVA pri Základnej ško- vzdelávania na základnej Do vybavenie triedy modernými IKT technológiám
škole
le M. R. Štefánika

500,00 €

ZSE15_23

Slávia vodné pólo
menežment

200,00 €

ZSE15_24

Skvalitnenie zdravotnícZa zdravé zdravotníctvo
kej starostlivosti

ZSE15_25

Občianske združenie
MačkySOS

Kastračný projekt ferálnych
mačiek, ich odchyt, lieče- Projekt podporil veterinárnu starostlivosť o zvieratá v opatere občianskeho
nie, prípadné umiestňova- združenia MačkySOS.
nie do nových domovov.

1 000,00 €

ZSE15_26

Gymnastické centrum

Dobi si energiu s gyminou

Podpora pohybových aktivít a zmysluplného trávenia voľného času mládeže
prostredníctvom tréningov gymnastiky a účasti na športových pretekoch.

5 000,00 €

ZSE15_27

Útulok "NÁDEJ" pre
opustených a týraných
psíkov

Rekonšrtukcia, opravy
v útulku

Rekonštrukcia a výmena kotercov v útulku umožní ročne pomôcť väčšiemu množstvu psíkov.

ZSE15_28

Horský film Poprad

XXIV. Medzinárodný festival horských filmov
Poprad

Filmový festival prispel k zvýšeniu povedomia o životnom prostredí a k zvýšeniu záujmu verejnosti o environmentálne témy.

ZSE15_29

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TULÁK

Záchrana týraných
a nechcených zvierat

Počas 8 mesiacov sa vďaka projektu podarilo zachrániť 39 zvierat, ktoré
nutne potrebovali veterinárne ošetrenie.

500,00 €

Sloboda Zvierat

Pomoc útulku Slobody
zvierat

Nové vozidlo, vďaka ktorému je záchrana zvierat v teréne jednoduchšia,
resp. je možné pomôcť viacerým zvieratám.

500,00 €

Nadácia Jána Korca

Podpora detí so zdravotným postihnutím

Počas projektu boli financované časti bežných výdavkov na rehabilitáciu
v špecializovanej rehabilitačnej klinike pre 16 pacientov s neurologickými
poruchami pohybu.

2 000,00 €

Naše motýliky

Podpora zdravia, rozvoja
a vzdelávania detí s viacProjekt prispel k podpore zdravia, rozvoju a vzdelávaniu detí s viacnásobnásobným postihnutím
ným postihnutím prostredníctvom muzikoterapie.
prostredníctvom muzikoterapie

2 900,00 €

ZSE15_30
ZSE15_31

ZSE15_33
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Nadácia Pontis

Deti poďte hrať vodné pólo

Projekt podporil kultúru a vzdelávanie rozšírením vedomostí z oblasti histórie.

45 detí zapojených do pravidelného športovania min. 3,5 hod. týždenne.

5 000,00 €

Vratka splátky nezrealizovaného projektu (cieľom projektu malo byť skvalit-10 800,00 €
nenie zdravotnej starostlivosti kúpou zdravotníckeho zariadenia)

500,00 €

3 000,00 €

Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

ZSE15_34

OZ Rozsutec

Oprava turistického
chodníka vo Vrátnej –
Zbojnícky chodník

ZSE15_35

Harmónia – pre deti

Aj prostredie nás formuje

Popis projektu

Výška grantu

Projekt prispel k zvýšeniu záujmu o environmentálnu problematiku
a prispel k rozvoju turistického ruchu vo Vrátnej.

6 000,00 €

Projekt prispel k zvýšeniu detí o environmentálnu problematiku a k posilneniu ich pracovných návykov.

3 000,00 €
5 000,00 €

ZSE16_001

Slovenský skauting, o.z. Odklínanie hradov 2016

Projekt bol zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva a podporu vzdelávania formou šírenia povedomia o slovenských hradoch.

ZSE16_002

Slovenská Taekwon-do
Aliancia

Podpora mládeže a detí
v tréningovom vybavení

Zlepšenie tréningového vybavenia žiakov.

600,00 €

ZSE16_003

KBU Taekwon-do UKF
Nitra

Nitriansky medailisti

Projekt bol zameraný na podporu pohybových aktivít prostredníctvom tréningov taekwon-do pre deti v nitrianskom kraji.

590,00 €

ZSE16_004

Združenie Animačný
ateliér detí a mládeže

Celoročný animačný
workshop

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí prostredníctvom animačných workshopov.

600,00 €

ZSE16_005

HC Záhoran Senica

Hádzanársky dorast

Majstrovské zápasy dorasteniek Senice v regionálnej lige

600,00 €

ZSE16_006

Základná škola s materTatry za odmenu
skou školou Vrbovce

Realizácia Výletu za odmenu pre deti, ktoré úspešne reprezentovali školu
v rôznych vedomostných, športových a jazykových súťažiach

600,00 €

ZSE16_007

Občianske združenie
Mierová Prievoz

Oco, mami športuj
s nami

Podpora pohybových aktivít v škole a zmysluplného trávenia voľného času
vytvorením ihriska pre hranie stolného tenisu.

561,70 €

ZSE16_008

Kynologický klub
Laugaricio Trenčín

Kynologický pretek podľa Projekt bol zameraný na podporu kynologického preteku v Nozdrkovciach,
SVV a IPO .
pričom finančné prostriedky boli použité na nákup cien pre víťazov.

550,00 €
600,00 €
600,00 €

ZSE16_009

Obec Čakany

revitalizácia centra obce

Cieľom projektu bolo zveľadiť a spríjemniť obyvateľom čas strávený na čerstvom vzduchu v obecnom parku.

ZSE16_010

PROefekt team
Dynamax Nitra

Podpora mládežníckej
cyklistiky v Nitre

Projekt mládežníckej cyklistiky podporuje záujem mladých o športové aktivity v okolí Nitry.

ZSE16_011

Stolnotenisový klub
Rybník

Leto so stolným tenisom Letné sústredenie v stolnom tenise pre deti z Nitrianskeho kraja

600,00 €

ZSE16_012

Slovenský skauting

25.rokov sme tu pre teba Trojdňová voľnočasová akcia pre 120 účastníkov.

600,00 €

ZSE16_013

Dobrovoľný hasičský
zbor Rybky

Hasičské deti a mládež
v kurze

Nové hasičské vybavenie a oblečenie. Príprava a organizácia hasičskej súťaže Plameň.

600,00 €

600,00 €

ZSE16_014

Rodičovské združenie
sv. František, o.z.

"Family Mission Day" –
okolo sveta

Organizácia podujatia Family mission day pre 700 ľudí – stretnutie žiakov, rodičov, detí, misionárov so zábavou, kreatívnymi stavbami, misijnými
workshopmi, interaktívnymi vystúpeniami, oceňovaním, športom a oddychom na jednom mieste.

ZSE16_015

TJ Záhoran Senica

Detská hádzaná

Projekt prispel k rozvoju športu mládeže prostredníctvom pokrytia nákladov
na účasť na turnajoch v hádzanej v SR a ČR.

600,00 €

Obec Kráľová pri Senci

Náučný chodník – historická časť 1. etapa

Podpora vzdelávania a zvyšovanie kultúrneho povedomia v obci Kráľová
pri Senci.

600,00 €

ZSE16_017

Rodičovské združenie
pri MŠ Považany

Revitalizácia vonkajších priestorov materskej školy

Projekt podporil pohybové aktivity detí z MŠ Považany a prispel k rozvoju
pohybových zručností hravou formou.

600,00 €

ZSE16_018

Stolnotenisový kluv
Byt-Centrum Senica

Ping pongová raketa

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času prostredníctvom tréningov stolného tenisu a účasti na športových podujatiach.

600,00 €

ZSE16_019

Detská a mládežnícka
organizácia TIK TAK

májové a júnové preteky Podpora mládeže v Banskobystrickom kraji v jej začínajúcej športovej- jazJazdeckej školy Beri
deckej kariére prostredníctvom jazdeckej školy.

ZSE16_016

600,00 €

Projekt prispel k podpore kultúry a možností trávenia voľného času
v Bratislave a Lozorne sprostredkovaním umeleckých podujatí.

600,00 €

Projekt prispel k ochrane kultúrnych hodnôt a pamiatok v Tekovských
Lužanoch.

600,00 €

ZSE16_020

Pro Technik STU

ZSE16_021

OZ FOLK – ART TEKOVSKÉ Historický objekt –
LUŽANY – NAGYSALLÓ
OBELISK

ZSE16_022

P-MAT, n. o.

Sústredenia z matematiky a fyziky pre talentované deti

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí.

600,00 €

ZSE16_023

Združenie sclerosis
multiplex Nádej

Na bicykli aj napriek
skleróze multiplex

Projekt bol zameraný na podporu pohybových aktivít a šírenie povedomia
o skleróze multiplex.

600,00 €

ZSE16_024

Jednota Sokol
Chocholná-Velčice

Úprava terénu v areáli
Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
fut. štadióna pre vybudoprostredníctvom futbalových tréningov a organizácie športových podujatí.
vanie detského ihriska

ZSE16_025

Občianske združenie
Juraja Juráša

mixpult pre gospel

Projekt bol zameraný na podporu kultúrnych aktivít súvisiacich so šírením
hudobného žánru gospel.

600,00 €

ZSE16_026

TJ Sokol Cífer

Beach Handball Cífer

Projekt prispel k podpore pohybových aktivít detí a mládeže prostredníctvom turnaja v hádzanej.

600,00 €

Ozveny
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600,00 €
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Projekt názov

Popis projektu

ZSE16_027

Rodičovské združenie
pri Základnej škole

Súťaž o cenu mažoretiek
Taktik Sobotište

Medzinárodná súťaž mažoretiek s účasťou 500 súťažiacich z 21 súborov
prispela k zmysluplnému využitiu voľného času a priniesla kultúru do obce
Sobotište.

600,00 €

ZSE16_028

Karate klub Duvikan
Bratislava

Deti a okinawskí majstri
karate a kobudo

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí prostredníctvom seminárov na zlepšenie znalostí karate a kobudo.

600,00 €

ZSE16_029

Priatelia Obchodnej akaKrajšia škola s podpodémie na Nevädzovej
rou ZSE
ulici č. 3 Bratislava

Vďaka projektu boli zlepšené podmienky výučby a prístup k základným
službám pre deti základnej školy.

600,00 €

ZSE16_030

Tiki-Taka

Futbal to je hra

Projekt bol zameraný na rekonštrukciu priestorov športovej šatne, tým sa
dosiahlo kultúrnejšie a hygienickejšie prostredie pre mladých športovcov.

600,00 €

ŠK Kaplna

Revitalizácia priestorov
športového areálu

Cieľom projektu bola renovácia a skultúrnenie priestorov využívaných
miestnou komunitou na športovanie.

600,00 €

Základná škola

Skrášlenie hlavného
vchodu školy

Vďaka projektu boli zlepšené podmienky výučby a prístup k základným
službám pre deti základnej školy.

600,00 €

ZSE16_033

Budúcnosť pre deti

Neurokinezi terapia
dr. Smoljaninova

Grant nám prispel na skvalitnenie života dieťaťa trpiaceho detskou mozgovou obrnou pomocou špeciálnej terapie.

600,00 €

ZSE16_034

Obec Prietrž

Šikovný škôlkar

Finančné prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie didaktických pomôcok na rozvoj logického myslenia detí, ktoré veľmi obohatili edukačný
proces v materskej škole obce Prietrž.

599,90 €

ZSE16_035

SRRZ – RZ pri Materskej
škole Pezinská 1
Svätý Jur

"S nami je vždy veselo "

projekt obohatil možnosti trávenia voľného času detí zo škôlky vo Svätom
Jure.

600,00 €

ZSE16_036

Rodičovské združenie
pri MŠ-Linzbothova

Telocvičňa

Podpora pohybových aktivít detí vytvorením podmienok na ich zmysluplné
trávenie voľného času.

600,00 €

ZSE16_037

Bezpečne s kamarátom
Materská škola Plickova
Semafórikom

Projekt podporil vzdelávanie detí z materskej škôlky v oblasti zodpovedného pohybu v cestnej premávke.

600,00 €

ZSE16_038

Rodičovské združenie
Cornus

Športové aktivity

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom lezeckých tréningov a organizácie kultúrnych podujatí.

500,00 €

ZSE16_039

Baobab o.z.

Komunikujem – som

Projekt prispel ku zvýšeniu kvality života detí s viacnásobným postihnutím,
ktorým umožnil verbálne komunikovať prostredníctvom komunikátorov.

596,00 €

ZSE16_040

ŠK KARATE FARMEX

Rozvoj športového talen- Podpora pohybových aktivít a zmysluplného trávenia voľného času mládeže
tu detí a mládeže
prostredníctvom tréningov karate a účasti na športových pretekoch.

600,00 €

ZSE16_041

Klub priatelov a pomoc- Talentom naproti pokranikov Baraberi
čujeme

ZSE16_042

ZSE16_031
ZSE16_032

Prijímateľ / organizácia

Výška grantu

Projekt bol zameraný na podporu pohybových aktivít a obohatenie možností trávenia voľného času zabezpečením futbalových tréningov

600,00 €

Mesto Šaľa

Sme síce ešte malí, ale
radi hráme futbal a sme
jeden tím.

Grant zlepšil podmienky športovania detí družstva 17 najmladších hráčov
kategórie U11 miestneho športového klubu v Šali.

600,00 €

ZSE16_043

Základná škola

Učebňa v prírode

Projekt pomohol žiakom čerpať nové vedomosti, rozvíjať tvorivosť, spoluprácu, zážitkové učenie, pozitívne myslenie a zlepšiť medziľudské vzťahy.

600,00 €

ZSE16_044

Rodičovské združenie
pri 2. Základnej škole –
športové triedy

BABY FUTBAL

Projekt zapojil 116 deti k aktívnemu športovaniu na podujatí Baby futbal.

600,00 €

ZSE16_045

FC Družbané

Podpora futsalu

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom futbalových tréningov a organizácie športových podujatí.

550,00 €
600,00 €

ZSE16_046

Materská škola

Cesta nie je ihrisko

Zrealizovanie Týždňa dopravy v MŠ Bitúnková, počas ktorého sa deti naučili
základné pravidlá fungovania cestnej premávky

ZSE16_047

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

Skautský letný tábor
113. zboru

Na dvojtýždňovom tábore pre 44 detí a mladých bol posilnený pozitívny
vzťah mladých k prírode a k svojmu okoliu.

600,00 €

ZSE16_048

OZ Stálica

Poďme sa hrať, hýbať
a zabávať

Podpora pohybových aktivít v škole a zmysluplného trávenia voľného času
vytvorením priestoru pre šport.

600,00 €

ZSE16_049

SRRZ-RZ pri Materskej
škole

Malý žiačik – enviráčik

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a zvýšenie záujmu detí o environmentálnu problematiku.

600,00 €

ZSE16_050

Združenie rodičov a priateľov školy
MEDZILABA

Škola (ne)škola

Projekt upevnil v žiakoch zdravé návyky, prebudil športového ducha so spojením vzdelávania, prepojil poznatky z prírodovedy a prvouky o vesmíre so
športovaním.

600,00 €

ZSE16_051

Obec Vrbovce

Školské ihrisko

Oprava športového ihriska v obci Vrbovce vytvorí príležitosť pre kvalitnejšie
trávenie voľného času miestnej mládeže.

600,00 €

Detičky

Projekt bol zameraný na podporu širšej škály možností ako môžu detičky
tráviť voľný čas a zabávať sa na dvore v MŠ.

600,00 €

ZSE16_052
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Obec Hájske

Nadácia Pontis

Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

ZSE16_053

Csemadok ZO Tekovské
Lužany

Rekonštrukcia ľudového domu

Projekt názov

Rekonštrukcia ľudového domu prispela k zachovávaniu kultúrnych hodnôt
v Tekovských Lužanoch.

Popis projektu

Výška grantu
600,00 €

ZSE16_054

CENTRUM NADANIA,
n. o.

Príjemné zážitky s doskovými hrami

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí.

600,00 €

ZSE16_055

Metodka občianske
združenie

Multimediálne cestovanie v čase

Projekt bol zameraný na rekonštrukciu odbornej učebne, pričom do rekonštrukčných prác boli zapojení aj žiaci. Učebňa bola následne vybavená dataprojektorom, plátnom, PC a ozvučením.

600,00 €

ZSE16_057

Centrum pre rodinu –
Pezinok

FAREBNÝ SVET TALENTOV

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a obohatenie možností trávenia voľného času detí.

590,00 €

ZSE16_058

Dychový súbor
Igramčan

Technické zabezpečenie
vystúpení

Projekt prispel podpore kultúry a zachovaniu kultúrnych hodnôt.

600,00 €
540,00 €

ZSE16_059

ZŠ s MŠ Vančurova 38,
Trnava

Učenie ma baví

Projekt ,,Učenie ma baví", ktorý mal za úlohu skvalitniť vyučovací proces,
zahŕňal projektové vyučovanie, skupinovú prácu i tvorivé aktivity žiakov
s využitím IT techniky.

ZSE16_060

Trnka n. o.

Audiokomentár k filmu "Báthory" r. Juraj
Jakubisko

Projekt bol zameraný na podporu nevidiacich vytvorením audio komentára k filmu Báthory.

600,00 €

ZSE16_061

Premena – Spolupráca
v Turci

Martinské dožinky 2016

V rámci projektu bolo finančne podporené podujatie Martinské Dožinky,
ktorého sa zúčastnilo približne 2000 návštevníkov, ktorí mali možnosť dozvedieť sa informácie o regionálnych výrobkoch a práci domácich remeselníkov a pestovateľov.

593,00 €

ZSE16_062

ŠPORT HROU občianske
združenie

Atletika hrou

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom tréningov všeobecnej pohybovej prípravy.

591,50 €

Materská škola Hrádok

V ŠKÔLKE ESTETICKY,
ZDRAVO A BEZPEČNE

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a zlepšenie prístupu detí
z MŠ k základným službám.

600,00 €

Šport pre mladých

Projekt pomohol utužiť vzťah 32 detí k športu prostredníctvom letného sústredenia.

600,00 €

Projekt bol zameraný na zlepšenie podmienok na prežitie a ochranu včelstva.

600,00 €

ZSE16_063
ZSE16_064

Atletický klub Bojničky

ZSE16_065

Spolok včelárov západného Slovenska,
Podpora opeľovania
Regionálny spolok SVZS v obci Špačince
Špačince

ZSE16_066

Slovenský zväz technických športov
AMK-RYBNÍK

Rozvíjanie motokrosové- Projekt bol zameraný na podporu pohybových aktivít prostredníctvom trého športu
ningov motokrosu v Nitrianskom kraji.

ZSE16_067

Pastovskí remeselníci

Remeselnícke dielne

Organizácia remeselníckych dielní počas niekoľkých mesiacov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrnych hodnôt a tradícií.

599,70 €

ZSE16_068

Školský športový klub
GAB Senec, občianské
združenie

MINIBasket liga 2016 –
vstup do sveta basketbalu

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom basketbalových tréningov a organizácie športových podujatí.

600,00 €

ZSE16_069

Základná škola s maDomček, domček kto
terskou školou Červený
v tebe býva?
Hrádok

Deti z MŠ i samotnej obce Červený hrádok majú prístup ku krajšiemu ihrisku
vylepšenému o drevený domček.

600,00 €

ZSE16_070

Športový klub NitraDolné Krškany

Šport pre všetky deti

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom futbalových tréningov.

600,00 €

ZSE16_071

Tréningová skupina Nitra

Detský Sparťan to je hit,
musíš ním aj ty raz byť.

Projekt prispel k zlepšeniu tréningových podmienok pre deti v Nitre, čím
podporil záujem o pohybové aktivity.

600,00 €

ZSE16_072

Obecný športový
klub Križovany nad
Dudváhom

Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti a úprava okolia

Podpora pohybových aktivít a zmysluplného trávenia voľného času mládeže
prostredníctvom vytvorenia priestoru pre obecný futbalový klub.

599,35 €

ZSE16_073

Súkromná základná
škola 1.- 4. ročník

Renovácia školy po vyto- Projekt prispel k zvýšeniu záujmu detí o vzdelávanie prostredníctvom zavepení – pre zdravie a radosť denia interaktívnych technológií do vyučovacieho procesu.

600,00 €

ZSE16_074

JK Tatran Bratislava
Ján Varga

ZSE16_075

600,00 €

Detský jachting optimist

Projekt prispel k podpore pohybových aktivít a zvýšeniu záujmu o šport
( jachting) aj u detí.

600,00 €

Telovýchovná jednota
Družstevník Dubodiel

Podpora športového klubu pri podpore mládežníckeho futbalu.

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom futbalových tréningov a organizácie športových podujatí.

600,00 €

ZSE16_076

Základná škola
Dominika Tatarku

Interaktívna škola

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a motiváciu študentov
k vzdelávaniu pomocou zapojenia digitálnych technológií.

600,00 €

ZSE16_077

RZ pri Materskej škole

Prístrešok nad pieskovisko

Vďaka projektu boli zlepšené podmienky pre trávenie voľného času detí
v obci.

600,00 €

ZSE16_078

Obec Hubice

Hubice žijú aj športom

Realizáciou tohto projektu a podpory ZSE sa nám podarilo naštartovať športové aktivity obyvateľov obce Hubice a rozšíriť športovú činnosť škôlkarov.

597,94 €
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ZSE16_079

Gymnázium, Golianova
68, Nitra

Náučný chodník

Projekt názov

Tvorba náučného chodníka posilnila zodpovednosť žiakov gymnázia vo vzťahu k životnému prostrediu.

Popis projektu

600,00 €

ZSE16_080

Basketbalový klub
Slovan Bratislava

Liga športových prípraviek

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom basketbalových tréningov.

600,00 €

ZSE16_081

TJ Mladosť

Plavecké preteky generácií pri príležitosti MDD

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom organizácie plaveckých
pretekov.

600,00 €

ZSE16_082

ZRPD Púpava,
Občianske združenie

Detský kútik

Projekt pomohol rozvíjať manipulačné schopnosti žiakov a poznatky z rôznych oblastí školského vzdelávacieho programu. V triede bol vytvorený variabilný edukačný kútik, ktorý deti podnecuje k tvorivým činnostiam a skvalitňuje výučbu.

600,00 €

ZSE16_083

Združenie talentov hokejových športov Bratislava – FbO
Florpédo Bratislava

rozvoj mládeže florbaloZ grantu bola zabezpečená účasť klubu FbO Florpédo Bratislava na zahraničvého klubu FbO Florpédo
nom mládežníckom florbalovom turnaji NISAOPEN 2016
Bratislava

600,00 €

ZSE16_084

OZ Šidielko

Tvoríme a nezabúdame
so Šidielkom

Projekt prispel k zachovaniu kultúrnych hodnôt a k šíreniu ľudovej tvorby
u detí a dospelých.

600,00 €

ZSE16_085

Futbalový klub Slavoj
Sládkovičovo

nákup futbalových dresov
Podpora pohybových aktivít detí a mládeže prostredníctvom futbalových
pre hráčov vo veku 6 – 9
tréningov.
rokov, mladšia prípravka

600,00 €

ZSE16_086

Spojená škola

Pomôžte nám byť ON
LINE !

Sprostredkovanie vedomostí žiakom s mentálnym postihnutím ich najviac
vyhovujúcim spôsobom – prostredníctvom výpočtovej techniky.

600,00 €

ZSE16_087

Základná škola
Tupolevova

Pomôžme deťom s poruchami učenia učiť sa
v modernej učebni

Projekt prispel k podpore vzdelávania a obohateniu možností trávenia voľného času žiakov s poruchami učenia.

600,00 €

ZSE16_088

karate klub Drap
Partizánske

Nákup športového zariaGrant prispel k nákupu športového vybavenia telocvične pre Karate klub
denia pre podporu a rozv Partizánskom.
voj mládeže

ZSE16_089

Základná škola kráľa
Revitalizácia detskéSvätopluka, Dražovská 6,
ho ihriska
949 01 Nitra

Počas projektu boli zrealizované zrealizovali štyri brigády na obnovu detského ihriska, ktorých sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov a spolu odpracovali 292,5 hodín.

600,00 €

ZSE16_090

Cziffer, občianske združenie

Obnova stromoradia
Cífer-Háj

Skrášlenie prostredia výsadbou stromoradia

600,00 €

ZSE16_091

Akadémia tanca

Letné tanečné sústredenie 2016

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom tanečných tréningov
a sústredení.

600,00 €

ZSE16_092

účasť basketbalovéVysokoškolský športový
ho oddielu na BMBL
klub FEI STU
a 1. ligy SBA

Grant umožnil vysokoškolákom a mladým priaznivcom športu súťažiť a pripravovať sa pri dobrých podmienkach, predovšetkým zakúpením športových potrieb, ale aj uhradením rozhodcov

600,00 €

ZSE16_093

Športový klub AITAPRAK

Projekt šport a vzdeláva- Podpora pohybových aktivít študentov prostredníctvom futsalových trénie 2016
ningov.

Výška grantu

600,00 €

600,00 €

ZSE16_094

Futbalový Club Slovan
Hlohovec

Podpora mládežníckeho futbalu

Zakúpené tréningové pomôcky, ktoré slúžia na rozvíjanie kondičných a dynamických síl chlapcov, prispeli vo veľkej miere k skvalitneniu tréningového procesu.

ZSE16_095

Telovýchovná jednota
Slovan Dolná Súča

Umelé osvetlenie časti
hracej plochy futbalového ihriska

Vďaka projektu boli zlepšené podmienky pre športové aktivity v obci, čo
prispeje k zlepšeniu zdravia a životného štýlu obyvateľov.

ZSE16_096

Reformovaná kresťanská cirkev na
Slovensku, cirkevný
zbor Dunajská Streda

Športová aktivita pre
deti a mládež so zretePodpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
ľom aj na deti v sociálnej
prostredníctvom futbalových tréningov a organizácie športových podujatí.
núdzi – užitočné využitie
voľného času

600,00 €

ZSE16_097

HK Nitra Kraso

Korčuľovanie každý deň

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom tréningov krasokorčuľovania.

600,00 €

ZSE16_098

ŠK Čataj futbalový klub

Detská liga 2016

Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom futbalových tréningov.

600,00 €

ZSE16_099

Centrum rodiny n.o.

Komunitná záhrada –
spájame generácie

Dobrovoľnícke aktivity pri budovaní komunitnej záhrady (Vybudovanie detského pieskoviska, osadenie nových lavičiek v celom areáli, vymaľovanie
plota a múrikov, výsadba bylinkovej záhrady, krikov, stromov a skalničiek)

600,00 €

ZSE16_100

Tenisový klub Senica

Organizovanie tenisovej súťaže dorasteniek
Projekt prispel k podpore športu a zvýšeniu pohybových aktivít v Senici
a žiakov do 10 rokov
podporou aktivít tenisového klubu.
v rámci regiónu Západné
Slovensko
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Prijímateľ / organizácia

ZSE16_101

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
SPOLOČNOSŤ
ŠTVRTOČANOV SVÄTÉHO
JAKUBA

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Slamený Salón

Projekt prispel k podpore kultúry v trnavskom kraji vďaka organizácii lokálneho kultúrneho festivalu.

600,00 €

ZSE16_102

FK FC Jelenec

Zahraj si futbal

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom futbalových tréningov a organizácie športových podujatí.

600,00 €

ZSE16_103

Centrum bojových umeRozvoj športového talen- Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
ní mládeže BUDOKAN
tu detí a mládeže
prostredníctvom tréningov karate.
Zvolen

600,00 €

ZSE16_104

Detké mestečko
Trenčín – Zlatovce

Návrat k prírode

Deti sa na náučnom pobyte venovali environmentálnej problematike, osvojili si poznatky o separovaní odpadu, recyklácii a ochrane prírody.

600,00 €

SWING PARÁDA 2016

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom tanečných tréningov.

600,00 €

Škôlka v záhrade

Projekt prispel k zvýšeniu záujmu detí o environmentálnu problematiku a priniesol nové možnosti ich vzdelávania prostredníctvom učebne v prírode.

600,00 €

Projekt priniesol prepojenie vzdelávania a odbornej praxe pre študentov
strednej školy v Leviciach.

599,44 €

ZSE16_105

TK Swing

ZSE16_106

ZŠ s MŠ Skačany Bc.
Jana Ďatelinkova

ZSE16_107

SRRZ – Rodičovské zdruPostav si niečo
ženie pri SPŠ Levice

ZSE16_108

Stolnotenisový klub
Žarnov PD Oslany

Reprezentácia stolného
Podpora pohybových aktivít detí prostredníctvom tréningov stolného
tenisu v Oslanoch v rámtenisu.
ci Trenč. kraja

ZSE16_109

Rodinné centrum
Kramárik, o.z.

METSKÁ HRA TAJOMNÉ
KRAMÁRE

Vďaka projektu účastníci zaujímavou formou spoznávali známe i menej známe miesta dolných Kramárov, pričom sa dozvedeli množstvo zaujímavostí
z histórie i súčasnosti Kramárov.

540,00 €

ZSE16_110

OZ Trenčianske gymnázium Ľ.Štúra

Svet techniky

Rozvíjanie manuálnych a technických kompetencií študentov realizáciou
praktických pokusov.

600,00 €

ZSE16_111

Občianské združenie
Jeden23223

Rozvoj deti a mládeže
v spoločenskom tanci

Podpora pohybových aktivít detí a ich zmysluplného trávenia voľného času
prostredníctvom tanečných tréningov.

600,00 €

F.d.:
3600690

Operácia pacienta
Lukáša Ščibrana

ZiNa clinic s.r.o

Vďaka tomuto podstúpenému lekárskemu zákroku bude môcť pacient – dieťa – Lukáš Ščibrany môcť viesť kvalitnejší a plnohodnotnejší život.

2 500,00 €

Joint campaign countering high-level corruption and state capture

výdavky súvisiace s investigatívnym spracovaním káuz dokumentujúcich
korupciu a únos štátu na Slovensku

3 965,00 €

DZ2016/401 VIA IURIS
DZ2016/402

Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť

600,00 €

Dobrá krajina

Spracovanie dát súvisiacich s ochranou životného prostredia

300,00 €

DZ2016/403 Lucia Novodomcová

Finančný dar

Liečebno-rehabilitačné účely

774,00 €

DZ2016/404 Elizabeth Ogurčáková

Finančný dar

Liečebno-rehabilitačné účely a doprava

250,00 €

DZ2016/
405+410

Podpora ľudí s mentálnym postihnutím
a autizmom

Spracovanie dát súvisiacich s ochranou životného prostredia

115,00 €

oz Bol raz jeden človek

DZ2016/406 Depaul Slovensko

Fond individuálnej pomoci Integrácia a zmiernenie sociálnej núdze klientov Nocľahárne sv. Vincenta

238,00 €

Ain Karim

Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo prepraviť viac ako jeden a pol tony šatstva a iných potrieb, ktoré vyzbierali zamestnanci spoločností Dell, Tatra banky a MS SR, pričom výnos zbierky poslúži ľudom so soc.
a zdravot. znevýhodnením.

Finančný dar

zmiernenie následkov rodinnej tragédie, podpora zabezpečenia výchovy
a vývoja dieťaťa

2 000,00 €

Finančný dar

šírenie povedomia o posunkovom jazyku, zdieľanie zručností na podporu
sociálnej inklúzie nepočujúcich

900,00 €

DZ2016/412 Centrum pre filantropiu

Asfin 2016

Podpora aktivít súvisiacich s rozvojom filantropie a transparentného využívania asignácie dane

1 500,00 €

DZ2016/413 Ain Karim

Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo prepraviť takmer
jesenná zbierka Engage – tonu šatstva a iných potrieb, ktoré vyzbierali zamestnanci spoločností Dell,
pohonné hmoty
Tatra banky a Kinstellar, pričom výnos zbierky poslúži ľudom so soc. a zdravot. znevýhodnením.

9,03 €

DZ2016/414 Mesto Jelšava

Príspevkom na prepravu hmotnej zbierky sa umožnilo prepraviť viac ako
jesenná zbierka Engage – pol tony šatstva, hračiek a iných potrieb, ktoré vyzbierali zamestnanci spopohonné hmoty
ločnosti Hewlett-Packard Enterprise pričom výnos zbierky poslúži ľudom so
soc. a zdravot. znevýhodnením

37,68 €

1630066,
3601405,
4612025

Spornička do života,
vian.darčeky pre deti

DZ2016/408

jarná zbierka Engage –
pohonné hmoty

DZ2016/409 Pavol Hardoš
DZ2016/411 Terézia Grešnerová

Brána do života

19,10 €

1 782,76 €

baličky pre deti Brána do života
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Projekt názov

Popis projektu
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NGO AKTIV – Subgrant

Aktívna občianska spoloč- Podpora občianskej spoločnosti v severnom Kosove – v spolupráci s partnosť v severnom Kosove nermi – NGO AKTIV

2 744,90 €

Contr/
Z/2015/04

Congress od Local
Authorities from
Moldova (CALM)

Nezávislá samospráva –
predpoklad demokratizácie na lokálnej úrovni
v Moldavsku

Projekt podpora reforiem v oblasti decentralizácie v Moldavsku –
s partnerom CALM

3 446,98 €

Contr/
Z/2015/53

ZMOS

Nezávislá samospráva –
predpoklad demokratizácie na lokálnej úrovni
v Moldavsku

Spolupráca so ZMOS pri podpore reforiem v oblasti decentralizácie
v Moldavsku

3 195,38 €

Contr/
Z/2015/71

Kasigau Wildlife Trust,
Keňa

Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy na stredných
školách

Podpora IT a podnikateľského vzdelávania mladých v Keni a podpora
start-ups – s partnerom KWT

Contr/
Z/2015/32

Center for Envirnmental Bridging sectors of
Solutions
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku

185,97 €

Contr/
Z/2015/33

Center for Envirnmental Bridging sectors of
Solutions
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku

837,00 €

Contr/
Z/2015/35

Dzedzich

Bridging sectors of
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku

700,00 €

Contr/
Z/2016

Nezisková organizácia
v Rusku

Podpora občianskej spoločnosti v Rusku

Grant na podporu rozvoja občianskej spoločnosti v Rusku

12 295,61 €

Contr/
Z/2015/95

Center for Strategic
Research and
Development of
Georgia (CSRDG
Georgia)

Enhancing Sustainability
and Engagement of
Civil Society in EaP and
V4 Region through CSR
Agenda

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Gruzínsku – v spolupráci s partnerskou organizáciou CSRDG

21 100,00 €

Contr/
Z/2013/25

Idea Fund (Fond of
Ideas), Belarus

Bridging sectors of
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku – v spolupráci s partnerskou organizáciou Fond of Ideas

11 000,00 €

Contr/
Z/2015/96

OEEC

Bridging sectors of
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku

2 031,85 €

Masha Cheriakova

Bridging sectors of
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku – analytická štúdia
na tému sociálne podnikanie

2 178,00 €

Fond of Ideas

Bridging sectors of
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku – v spolupráci s partnerskou organizáciou Fond of Ideas

1 000,00 €

Contr/
Solnechnyy Krug
Z/2015/100

Bridging sectors of
Belarusian society

Projekt rozvoja zodpovedného podnikania v Bielorusku

7 820,00 €

Contr/
Z/2016/01

Ostrogorski Centre UK

Support to analytical
community in Belarus

Grant na podporu analytickej komunity v Bielorusku

NGO AKTIV Kosovo

Aktívna občianska spoloč- Podpora občianskej spoločnosti v severnom Kosove – v spolupráci s partnosť v severnom Kosove nermi – NGO AKTIV

17 167,02 €

Contr/
Z/2016/09

IDM Albansko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny rozvoj

13 980,92 €

Contr/
Z/2016/35

Sinergija – Omladinski
Klub – Kosovo

Aktívna občianska spoloč- Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti socio – ekononosť v severnom Kosove mických politík štátu – Kosovo

3 277,88 €

Contr/
Z/2016/36

InTER Kosovo

Aktívna občianska spoloč- Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti socio – ekononosť v severnom Kosove mických politík štátu – Kosovo

2 229,26 €

Contr/
Z/2016/37

Research Platform
Kosovo

Aktívna občianska spoloč- Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti socio – ekononosť v severnom Kosove mických politík štátu – Kosovo

2 385,99 €

Contr/
Z/2016/38

Branislav Nesovic
Kosovo

Aktívna občianska spoloč- Výskumné granty pre analýzu a advokačné aktivity v oblasti socio – ekononosť v severnom Kosove mických politík štátu – Kosovo

3 439,52 €

Contr/
Z/2016/39

Dr. Dorian Jano
Albansko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

2 123,26 €

Contr/
Z/2016/46

BLF Czech Republic

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 Čechách

1 362,31 €

Contr/
Z/2015/97
Contr/
Z/2015/99

Contr/
Z/2016/08
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Projekt na podporu presadzovania rozvojovej agendy v Albánsku

46 459,42 €

46 237,05 €

Finančná správa
Č. zmluvy

Prijímateľ / organizácia

Projekt názov

Popis projektu

Výška grantu

Projekt podpory zodpovedného podnikania v krajinách V4 – grant pre aktivity v Poľsku

1 500,00 €

Contr/
Z/2016/47

Forum
Odpowiedialnego
Biznesu Poľsko

Enhancing Sustainability
and Engagement of
Civil Society in EaP and
V4 Region through CSR
Agenda

Contr/
Z/2016/50

European Movement
Albania

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

1 654,99 €

Contr/
Z/2016/61

Elda Zotaj Albánsko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

1 200,00 €

Contr/
Z/2016/87

Ledjon Shahini
Albánsko

Balkánske mimovládne
organizácie za globálny rozvoj

Výskumný grant na témy rozvojovej agendy v Albánsku

1 795,44 €

Celkom spolu súčet grantov udelených v roku 2016 Nadáciou Pontis

2 112 389,08 €
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Poznámky
Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO
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1

7

8

4

8

2

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),
Ing. Radoslav Derka (konzultant)
Michele Bologna (Slovenské elektrárne, Enel a.s.)

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 vzniklo od 13.6.2016
členstvo vzniklo od 18.2.2013,
členstvo skončilo ku 13.6.2016
členstvo skončilo 5.12.2016

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

8

5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

1

2

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

59

54

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Nadácia nemá žiadnu organizáciu vo svojej zriaďovacej pôsobnosti.

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.

Výročná správa 2016

135

(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

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Oceniteľné
práva

Softvér

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účt. obdobia

0

105 857,00

0

0

24 900,00

0

130 757,00

Prírastky

0

41 500,00

0

0

16 600,00

0

58 100,00

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Presuny

0

0

0

0

41 500,00

0

41 500,00

Stav na konci účtov. obdobia

0

147 357,00

0

0

0

0

147 357,00

Stav na začiatku účt. obdobia

0

82 007,38

0

0

0

0

82 007,38

Prírastky

0

21 468,54

0

0

0

0

21 468,54

Oprávky
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Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

103 475,92

0

0

0

0

103 475,92

Stav na začiatku účt. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci účtov. obdobia

0

0

0

0

0

0

0

Stav na začiatku účt. obdobia

0

23 849,62

0

0

24 900

0

48 749,62

Stav na konci účtov. obdobia

0

43 881,08

0

0

0

0

43 881,08

Opravné položky

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

0

16 922,13

0

0

53 826,27

0

0

481 295,95

Prírastky

0

0

4 680

0

0

0

5 135,33

4 680

0

21 280,00

Úbytky

0

0

0

16 922,13

0

0

6 499,24

0

0

23 421,37

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

4 680

0

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

410 547,55

4 680

0

0

0

52 462,36

0

0

467 689,91

0

110 860,11

0

16 922,13

0

0

53 826,27

0

0

181 608,51

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

0

10 263,72

97,50

0

0

0

5 135,33

0

0

15 496,55

Úbytky

0

0

0

16 922,13

0

0

6 499,24

0

0

23 421,37

Stav na konci
účtovného obdobia

0

121 123,83

97,50

0

0

0

52 462,36

0

0

173 683,69

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

299 687,44

0

0

0

0

0

0

0

299 687,44

Stav na konci
účtovného obdobia

0

289 423,72

4 582,5

0

0

0

0

0

0

294 006,22

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

66 000

50 000

10 000

10 000

-

-

13 200

Vandalizmus
Krádež

Súbory hnuteľných vecí

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

6 541,40

3 225,32

2 502 921,26

1 895 373,92

Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

Peniaze na ceste

0

0

2 509 462,66

1 898 599,24

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

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

155 775,54

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

155 380,89

76 735,54
13 669,42

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – SAMRS

125 160,25

223 137,04

Pohľadávka voči partnerovi – IVF, Ukrainian Institute

81 471,21

42 400,00

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

24 800,00

175 000,00

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – CSR

8 290,00

0,00

Odberateľské faktúry v lehote splatnosti

6 200,00

31 123,30

Pohľadávka voči donorovi – Erste (315,95)

5 000,00

25 000,00

Darovacie zmluvy MSI (315,22)

4 764,25

7 652,29

Ost. pohľadávky – dar do VZ Dobrá Krajina

4 949,00

0,00

810,00

10 000,00

Pohľadávka voči donorovi – iné (315,23)
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Darovacie zmluvy ostatné drobné (315+335+378+391)

162,93

526,25

Pohľadávka voči donorovi – EU DCI-NSAPVD (315,80)

0,00

25 933,59

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – Mott, NED,

0,00

22 038,57

Poskytnuté prevádzkové preddavky

0,00

20 648,00

Darovacie zmluvy v lehote splatnosti – UNIDEV

0,00

19 082,60

Ost. pohľadávky – Nórske fondy (OSF)

0,00

13 465,62

Pohľ. voči lokálnym projektovým partnerom v zahraničí

0,00

6 266,75

Ostatné pohľadávky (378; 315,1)

0,00

1 384,80

Pohľadávka Gastroservis

0,00

1 500,00

572 764,07

715 563,77

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu

Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:

Odberateľské faktúry po lehote splatnosti
Pohľadávky voči grantistovi – Želinský
Spolu

825,00

0,00

0,00

1 715,88

825,00

1 715,88

V máji 2013 v rámci grantového kola na zakladanie živností pre nepočujúcich podnikateľov podpísal grantovú zmluvu pán Juraj
Želinský (ST2013_107) na celkovú výšku grantu v sume 3 320 EUR. Prvá splátka mu bola vyplatená v zmluvnej výške 90 %
v sume 2 988 EUR, pričom pri záverečnom finančnom zúčtovaní predložil doklady na správne použitie len na časť 1 242,12 EUR.
Z tohto dôvodu bola grantová zmluva upravená na korektne vydokladovanú časť vo výške 1 242,12 EUR a druhá časť splátky vo
výške 1745,88 EUR preúčtovaná na pohľadávku voči nemu. Pán Juraj Želinský slovne vyjadroval ochotu nesprávne vyčerpanú
sumu Nadácii vrátiť, a sumu splácať do Nadácie Pontis v mesačných splátkach, no nesplácal. Poslednú splátku zaplatil v apríli
roku 2015 jedinú splátku v sume 30 €, v roku 2016 napriek opakovaným urgenciám nezaplatil ani cent.
(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)

1 715,88

0,00

1 715,88

0,00

0,00

Pohľadávky spolu

1 715,88

0,00

1 715,88

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
567 764,07

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
715 563,77

825,00

1 715,88

568 589,07

717 279,65
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(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Bežné účtovné obdobie
Náklady budúcich období
Spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

103 739,78

44 172,79

103 739,78

44 172,79

(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:
Položka vlastného imania
Základné imanie:
nadačné imanie v nadácii
fond na zvýšenie základného imania

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

155 027,67
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

1 877 038,66

3 026 936,72

2 476 431,25

0

2 427 544,13

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

58 360,21

-40 674,51

0

0

17 685,70

Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

36 899,43

0

0

21 460,78

58 360,21

21 460,78

-40 674,51

0

-21 460,78

-40 674,51

2 090 426,54

2 986 262,21

2 476 431,25

0,00

2 600 257,50

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).
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Fond názov
Fond ZSE 2% 2015/16 (412,1)

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

216 329,68

0,00

216 329,68

0,00

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

0,00

95 201,18

12 000,00

83 201,18

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

0,00

92 771,18

4 488,30

88 282,88

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

0,00

13 705,57

0,00

13 705,57

Fond PIXEL (412,20)

0,00

13 562,56

8 624,38

4 938,18

Fond HONEYWELL 2% 2016/17 (412,24)

0,00

4 094,63

3000,00

1 094,63

Fond HONEYWELL 2% 2015/16 (412,25)

6 500,82

0,00

6 500,82

0,00

Fond Transp. Slovensko 2% 15/16 (412,26)

13 500,00

23 000,00

36 500,00

0,00

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

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

19 433,33

217 500,00

161 767,00

75 166,33
13 473,52

Fond pre Transp. Slovensko DARY (412,28)
Fond Transp. Slovensko 2017 2 % 16/17 (412,29)

0,00

13 473,52

0,00

Fond Slovak Telecom 2% 2015/16 (412,30)

415 667,35

0,00

415 667,35

0,00

Fond Slovak Telecom 2% 2016/17 (412,31)

0,00

643 665,33

101 363,86

542 301,47

186 676,60

185 000,00

170 728,47

200 948,13

59 955,00

0,00

59 955,00

0,00

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

0,00

24 315,00

1 247,32

23 067,68

Fond EMBRACO 2% 2015/16 (412,40)

23 551,44

0,00

23 551,44

0,00

0,00

69 196,82

26 631,70

42 565,12

12 987,10

0,00

12 987,10

0,00

0,00

28 638,00

7 174,38

21 463,62

Fond Slovak Telecom DAR (412,32)
Fond PCA Peugeot 2% 2015/16 (412,35)

Fond EMBRACO 2% 16/17 (412,41)
Fond AXA 2% 2015/16 (412,45)
Fond AXA DAR (412,46)
Fond AXA 2% 16/17 (412,47)

0,00

17 642,73

0,00

17 642,73

Fond ACCENTURE DAR (412,50)

62 964,65

169 000,00

170 923,05

61 041,60

Fond ACCENTURE 2% 2015/16 (412,51)

12 641,76

0,00

12 641,76

0,00

Fond ACCENTURE 2% 2016/17 (412,52)

0,00

57 265,27

13 830,54

43 434,73

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 1.1.-31.10.15

120 194,77

0,00

120 194,77

0,00

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 1.11.-31.10.16

16 505,72

91 974,64

87 798,15

20 682,21
80 049,53

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 16.10.16-30.09.17
Fond DM Drogerie Markt 2% 2015/16 (412,6)
Fond DM Drogerie Markt 2% 2016/17 (412,61)
Fond DM Drogerie Markt DAR (412,62)

0,00

80 210,44

160,91

2 535,99

0,00

2 535,99

0,00

0,00

29 959,72

25 685,47

4 274,25
4 432,65

3 523,31

12 014,00

11 104,66

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 2016 zahr.

0,00

3 910,50

3 910,50

0,00

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.1.-31.10.16

0,00

75 884,76

67 056,75

8 828,01

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 31.12.15 mimo

0,00

36 253,17

6 277,89

29 975,28

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina SMS nepoč. dieťa

0,00

2 720,00

2 720,00

0,00

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 11-12/2016

0,00

33 853,25

188,58

33 664,67

Fond LEAR 2% 2015/16 (412,71)

5 536,00

0,00

5 536,00

0,00

Fond Ver. zbierky Dobrá Krajina 1.1.-30.11.15

76 909,20

0,00

76 909,20

0,00

Fond Ver. zbierky Dobrá Krajina 1.12.15-31.12.15

17 713,73

0,00

17 713,73

0,00

Fond LIDL 2% 2015/16 (412,76)

239 752,33

0,00

239 752,33

0,00

Fond LIDL 2% 2016/17 (412,74)

0,00

428 503,67

33 030,19

395 473,48

160 000,00

107 500,00

37 396,14

230 103,86

0,00

76 931,20

0,00

76 931,20

65 764,80

0,00

65 764,80

0,00

0,00

4 104,77

0,00

4 104,77

Fond LIDL DAR (412,75)
Fond 2% Mobis 16/17 (412,8)
Fond 2% Mobis 15/16 (412,81)
Fond 2% LENOVO 16/17 (412,85)
Fond 2% LENOVO 15/16 (412,86)
Fond LENOVO DAR (412,87)
Fond ENEL/SEP 2% 2016/17 (412,9)

0,00

0,00

0,00

0,00

13 041,57

20 000,00

22 200,00

10 841,57

0,00

215 338,21

0,00

215 338,21
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Fond ENEL/SEP 2% 2015/16 (412,91)

50 161,66

0,00

50 161,66

0,00

Fond ENEL/SEP DAR (412,94)

48 205,50

52 000,00

59 608,03

40 597,47

Fond DELL 2% 2015/16 (412,95)

15 198,91

0,00

15 198,91

0,00

Fond DELL 2% 2016/17 (412,96)

0,00

20 313,42

0,00

20 313,42

Fond PWC 2% 2015/16 (412,97)

11 787,44

0,00

11 787,44

0,00

Fond PWC 2% 2016/17 (412,99)

0,00

45 433,18

25 827,00

19 606,18

1 877 038,66

3 026 936,72

2 476 431,25

2 427 544,13

Spolu

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 21 460,78 EUR bol vysporiadaný nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 13. júna 2016 preúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie k 31. decembru 2015 na výsledok hospodárenia minulých rokov.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Účtovný zisk

21 460,78

Rozdelenie účtovného zisku:
Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

21 460,78

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 zisku za účtovné obdobie k 31. decembru 2016 vo výške 40 674,51 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 2016
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

0

Zákonné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0

Ostatné dlhodobé rezervy

0

0

0

0

0

Krátkodobé rezervy, z toho:

4 111,58

5 876,76

4 111,58

0

5 876,76

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:

4 111,58

5 876,76

4 111,58

0

5 876,76

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
vrátane sociálneho zabezpečenia

5 876,76

4 111,58

5 876,76

4 111,58

0

Rezerva na audit

0,00

0,00

0

0

0,00

Ostatné krátkodobé rezervy

0,00

0,00

0

0

0,00

4 111,58

5 876,76

4 111,58

0

5 876,76

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

Stav na konci
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

15 492,11

2 117 185,09

2 052 164,44

80 512,76

0,00

1 768 090,98

1 768 090,98

0,00

Granty pre MVO do 2016 (325,12)

236,34

0,00

236,34

0,00

Granty pre MVO do 2017 (325,13)

0,00

1 471,05

0,00

1 471,05

Vratka nespotr. časti grantu donorovi (325,2)

0,00

8 908,34

0,00

8 908,34

Ostatné záväzky (325,3)

0,00

12 082,69

12 082,69

0,00

8 295,77

257 080,27

232 249,73

33 126,31

Ostatné záväzky
Granty pre MVO poskytnuté (325,1)

Záväzky voči partnerom v zahraničí (325,4)
Záväzky – zahr. contracty – KWT (325,41)
Zmluvy o dielo – ZOD (325,6)

0,00

35 577,06

0,00

35 577,06

6 960,00

33 974,70

39 504,70

1 430,00

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

2 355,33

8 674,50

87,98

310,40

Dodávateľské faktúry (321+326)

10 335,02

10 521,88

Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (325,4)

68 703,37

8 295,77

Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,1+325,11)

1 471,05

236,34

Ostatné záväzky (účet 325,2+325,3+325,7)

8 908,34

0,00

Zmluvy o dielo – ZOD (325,6)

1 430,00

6 960,00

Krátkodobé záväzky celkom

93 291,09

34 998,89

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

1 278,93

0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

92 012,16

34 998,89

Krátkodobé záväzky spolu

93 291,09

34 998,89

153,53

324,40

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

153,53

324,40

93 444,62

35 323,29
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

324,40

485,52

Tvorba na ťarchu nákladov

824,33

686,08

Tvorba zo zisku

0

0

Čerpanie

995,20

847,20

Stav k 31. Decembru

153,53

324,40

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.
(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.

Položky výnosov budúcich období z dôvodu:

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

876 911,45

508 181,75

560 707,19

824 386,01

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

Zostatková hodnota dlhodobého majetku
obstaraného z podielu dane (384,01)

22 807,64

0,00

1 648,75

21 158,89

-Granty, dary, príspevky zmluvné FF (384,1)

81 772,11

131 745,14

1 155,66

212 361,59

-Granty, dary, príspevky zmluvné FD (384,2)

108 351,42

0,00

108 351,42

0,00

-Granty, dary, príspevky zmluvné CR (384,3)

41 843,45

33 570,05

3 628,61

71 784,89

482 471,10

301 216,03

326 257,02

457 430,11

0,00

9 500,00

0,00

9 500,00

-Granty, dary, príspevky zmluvné z roku 2013 (384,6)

52 143,41

0,00

52 143,41

0,00

-Granty, dary, príspevky zmluvné IF (384,7)

87 522,32

32 150,53

67 522,32

52 150,53

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok
nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, v tom:

-Granty, dary, príspevky zmluvné DDA (384,4)
-Príspevky na VZ DK a SPD nepoužité (384,5)

(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 308,59€ mesačne, a nájom trvá 60 mesiacov od
januára 2016 do decembra 2020.

146

Nadácia Pontis

Poznámky
Prehľad majetku prenajatého formou finančného prenájmu
Záväzok

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
17 822,42

Celková suma dohodnutých platieb

0

0

22 218,48

do jedného roka vrátane

0

0

4 396,06

0

od jedného roka do piatich rokov vrátane

0

0

17 822,42

17 822,42

viac ako päť rokov

0

0

0

0

(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2016 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať v rokoch 2017 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 z 7400078 k 31.12.2016 0 EUR + z 7600113 164 203,00 USD = 155 775,54 EUR
7500082 International Visegrad Fund Gruzínsko (87151) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 1.9.2015 – 28.2.2017
Celková suma projektu: 53 000 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 10 600,00 EUR
7500088 SAMRS/2015/KE/1/6 Keňa (91151) účet 315,62
Obdobie trvania projektu: 1.10.2015 – 30.9. 2017
Celková suma projektu: 213 781,20 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 63 627,72 EUR
7500102 Erste Stiftung (21164) účet 315,95
Obdobie trvania projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016, predĺžený do 28.2.2017
Celková suma projektu: 25 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 5 000,00 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 31.12.2016 90 000,00 USD = 85 380,89 EUR
7600037 Porticus Stiftung Auxilium (46168) účet 315,24
Obdobie trvania projektu: 24.3.2016 – 15.2.2017
Celková suma projektu: 170 000,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 70 000,00 EUR
7600043 SAMRS/2015/ZB2/1/2 Albánsko (97151) účet 315,63
Obdobie trvania projektu: 22.3.2016 – 21.9. 2017
Celková suma projektu: 105 775,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 23 798,75 EUR
7600044 SAMRS/2015/ZB2/1/6 Kosovo (96151) účet 315,63
Obdobie trvania projektu: 1.4.2016 – 15.7. 2017
Celková suma projektu: 89 318,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 24 113,40 EUR
7600053 PLATFORMA MVRO (99169) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 19.4.2016 – 31.1.2017
Celková suma projektu: 31 007,55 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 4 699,79 EUR
7600069 Metamorphosis Foundation (95161) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 28.6.2016 – 31.3.2017
Celková suma projektu: 3 850,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 1 925,00 EUR
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7600074 Horizont 3000 (97152) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 25.8.2016 – 31.10.2017 (nesplatené do 31.12.2016)
Celková suma projektu: 3 240,00 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 3 240,00 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 31.12.2016 1 656,00 EUR
7600081 The Wiliam Davidson Institute (98161) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 18.8.2016 – 31.12.2016
Celková suma projektu: 36 850,46 EUR, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 36 850,46 EUR
7600089 U.S Department of State Federal (96152) účet 315,70
Obdobie trvania projektu: 1.10.2016 – 15.7.2017
Celková suma projektu: 19 586,00 USD, Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2016 3917,20USD = 3 716,16 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 31.12.2016 8 290,00 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 31.12.2016 720,00 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 31.12.2016 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 31.12.2016 19 800 USD = 18 783,80 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.
Bežné účtovné obdobie
Prijaté príspevky od právnických osôb 662
Prijaté príspevky od fyzických osôb 663
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 406 130,25

1 157 448,42

18 735,09

22 562,96

Poznámky
(3) Štruktúra príspevkov prijatých fyzických osôb (663) je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce

17 012,10

16 889,36

999,85

0,00

Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Dobrá krajina
Prijaté príspevky na Fond pre Transparentné Slovensko
Prijaté príspevky na Verejnú zbierku Srdce pre deti
Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis
Spolu

0,00

0,00

723,14

5 673,60

18 735,09

22 562,96

Poznámka: V roku 2016 sa prijaté príspevky na Verejnú zbierku od fyzických osôb účtovali na účtoch 667
(4) Štruktúra príspevkov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia na účet 662:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

SAMRS / Slovak Aid a MZV

232 634,81

277 502,90

Príspevky firiem do Fondu pre Transparentne SK

152 600,00

68 734,14

Slovak Telekom do fondu mimo 2%

141 011,53

20 850,40

Accenture – príspevok do fondu mimo 2%

138 923,05

113 871,55

U.S. Department of State

110 543,24

90 836,50

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

104 020,64

11 837,48

Internat.Visegrad Fund, UNDP, WDI a iné malé

86 682,74

39 793,48

Slovenské elektrárne do fondu mimo 2%

62 008,03

70 499,93

The Mott Foundation, USA

52 143,41

0,00

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

41 925,39

56 589,12

Príspevky Ringier na admin projektu SPD (662,90)

36 122,50

5 997,00

LIDL(2016) a KIA(2015) do fondu mimo 2%

34 896,14

22 596,20

Príspevky od MVO na FD (662,93)

32 428,87

41 816,61

Lenovo, DM, AXA do fondov mimo 2%

26 462,27

1 915,00

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

26 040,02

48 824,41

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

25 900,00

18 246,96

Ostatné dary od firiem na Via Bona

25 543,45

9 456,55

European Commission – UNIDEV project

25 017,13

41 984,40

European Commission – BLR Project

18 900,52

97 353,64

ZMOS, UNDP, Platforma MVRO, Internat.Visegrad Fund SK

13 748,18

2 407,70

Príspevky MVO na admin projektu SPD (662,91)

10 370,00

0,00

8 158,33

13 000,00

Ostatné dary od firiem a MVO na CR aktivity 662,70+662,71
Prijaté príspevky na admin nadácie
Dánska ambasáda – DANIDA
Prispevky admin – CEE Trust
Spolu

50,00

0,00

0,00

53 334,45

0,00

50 000,00

1 406 130,25

1 157 448,42

(5) Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Členské BLF (Business Leaders Forum) 649,1

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

129 450,00

78 000,00

CR zdaniteľné reklama VBS 649,31

53 767,50

0,00

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

50 659,44

1 533,34

Naše mesto účastnícky poplatok 649,8

39 899,25

33 404,55
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CSR konferencia – zdaniteľné 649,2

36 372,00

CR ostatné zdaniteľné 649,3

20 961,83

5 780,00

Členské Engage (dobrovoľníctvo) 649,7

15 000,00

17 000,00

ASFIN členské príspevky 649,25

3 268,90

3 177,46

FD nezdaniteľné Advokáti Pro Bono 649,65

2 530,00

0,00

Iné výnosy zdaniteľné 649,9

1 788,27

0,00

FF zdaniteľné 649,4

800,00

0,00

Iné výnosy – trovy 649,0

522,70

0,00

Iné – zdaniteľné firemné dobrovoľníctvo 649,6

470,00

2 860,00

Ostatné výnosy DDA nezdaniteľné 649,35

322,52

1 137,29

0,00

94 136,69

355 812,41

267 997,83

Iné výnosy nezdaniteľné 649,85
Spolu

30 968,50

(6) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom
období a minutých v roku 2016 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Slovak Telekom, a.s. 2% aj DAR

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

144 666,00

131 161,47

Západoslovenská energetika, a.s. 2%

44 419,14

0,00

Accenture, s.r.o 2% aj DAR

11 972,30

39 460,10

LIDL a.s. 2% aj DAR

16 885,14

13 242,31

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

9 167,00

0,00

LEAR a MOBIS 2%

7 241,72

3 112,16

PSA 2%

7 025,50

0,00

EMBRACO 2%

5 155,14

0,00

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

4 797,60

1 000,49

DM Drogerie Markt DAR + 2%

4 197,37

4 084,13

AXA DAR

3 409,09

0,00

Honeywell 2%

2 000,82

625,00

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko 2%

2 000,00

0,00

DELL s.r.o. 2%

1 520,31

8 633,62

KIA Motors Slovakia s.r.o. 2%

0,00

99 999,99

Slovenské elektrárne, a.s. DAR

0,00

39 325,00

Lenovo 2% aj DAR

0,00

6 000,00

Slovenské elektrárne, a.s. 2%

0,00

2 000,00

KIA Motors Slovakia s.r.o. DAR

0,00

1 840,00

264 457,13

350 484,27

Spolu

(7) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom
období a minutých v roku 2016 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s.

379 865,21

624 911,11

LIDL a.s.

258 397,38

147 353,55

Západoslovenská energetika, a.s.

171 910,54

227 861,74

MOBIS a.s.

59 187,40

18 343,48

Firmy cez vklady do Fondu pre Transparentné Slovensko

56 500,00

39 010,53

PCA Peugeot Slovensko a.s.

54 176,82

10 300,00
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Poznámky
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

48 601,26

0,00

Embraco a.s.

45 028,00

18 000,00

Slovenské elektrárne, a.s.

37 761,66

202 563,60

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

32 816,84

51 122,09

Ostatné fyzické a právnické osoby

23 237,04

15 913,27

Accenture, s.r.o.

21 760,90

32 945,58

Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne

20 525,33

10 209,60

DM Drogerie Markt

20 225,49

26 750,56

Ostatné fyzické a právnické osoby–minutie prísp. z 2014; 2015

17 875,17

52 063,23

DELL s.r.o.

13 678,60

27 875,01

AXA a.s.

12 987,10

1 584,00

Strabag

12 000,00

0,00

Firmy príspevky na Naše Mesto spolu

8 965,00

11 500,00

Pixel

8 624,38

0,00

LEAR a.s.

4 871,68

7 872,00

Johnson Controls International spol. s r.o.

4 488,30

0,00

Lenovo

3 181,28

0,00

Firmy cez vklady do programu Advokáti Pro Bono

3 000,00

0,00

Odpis 1/20 z časti 2% použité na kúpu nehnuteľnosti

1 648,75

1 648,75

Honeywell

1 500,00

3 954,49

0,00

1 555 699,17

1 322 814,13

3 087 481,76

KIA Motors Slovakia s.r.o.
Spolu

(8) Opis a suma významných položiek finančných výnosov.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

18 313,86

33 359,15

Kurzové zisky, z toho:

17 767,30

33 080,10

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky

14 846,86

33 080,10

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

546,56

279,05

Úroky

546,56

279,05

Názov položky

(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

1 238 857,76

1 052 066,57

9 001,20

3 935,98

1,20

3 935,98

9 000,00

0

0

0

1 229 856,56

1 048 130,59

Sprostredkovanie – zmluvní živnostníci

403 762,75

427 250,92

Sprostredkované cestovné, ubytovanie, diéty a poistenie

156 070,62

125 750,14

Odborné programové konzultácie

124 800,51

119 817,91

Propagácia programov (grafika, inzercia, PR, tlač)

125 927,65

70 638,37

Konferencie – prenájom, eventové náklady

102 880,01

56 941,76

35 145,99

52 694,05

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Náklady na reprezentáciu
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Preklady
Ostatné služby (vrátane kopírovania)
Operatívny leasing Peugeot

22 407,61

47 794,32

106 451,78

43 888,38

4 396,06

0,00

Autorské honoráre

64 357,48

0,00

Telefóny, internet a poštovné

24 044,88

21 409,70

Cestovné

12 476,13

20 780,50

1 111,32

16 290,46

Opravy a udržiavanie
Účtovníctvo

10 850,00

10 880,00

Služby webstránky

8 347,12

7 832,77

Školenia, konferencie, semináre

4 789,23

7 552,29

Software

7 883,79

6 179,11

Členské poplatky

3 501,22

6 051,15

Platby nájomného správcovi

8 325,26

5 001,37

Monitoring médií

1 705,44

1 152,00

Notár, právne služby

621,71

225,39

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

3 158,50

2 760,47

Ostatné dane a poplatky (vrátane platieb do autorských fondov)

3 113,94

2 753,10

Ostatné pokuty a penále

44,36

0,00

Ostatné (vrátane úrokov)

0,20

7,37

Finančné náklady, z toho:

26 326,19

18 144,50

Kurzové straty, z toho:

19 833,74

10 808,39

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

15 760,81

8 048,19

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

6 492,45

7 336,11

Bankové poplatky

5 624,67

5 860,90

863,17

1 474,33

4,61

0,88

Poistenia
Iné – zaokrúhlenie

(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

Použitá suma v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Poskytnuté granty z podielu dane (665,xx)

979 935,76

2 839 241,24

Projekty realizované z podielu dane (656,xx)

326 480,63

162 959,72

Náklady na administráciu fondov (656,xx)

199 316,42

210 886,57

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

Spolu zostatok podielu zaplatenej dane na 384

42 760,96

150 670,80

1 548 493,77

3 363 758,33

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

V tom na účte 384,7(Ringier – SPD)

22 350,53

29 510,22

V tom na účte 384,3 (Poisť.SlSp)

30 484,22

40 661,40

V tom na účte 384,3 (Continental, Foxconn)
Spolu

(11) Opis a suma významných položiek finančných nákladov.
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2 035,00

0,00

54 869,75

70 171,62

Poznámky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

26 326,19

18 144,99

Kurzové straty, z toho:

19 833,74

10 808,39

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky

15 760,81

8 048,19

6 488,04

7 336,60

Názov položky

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Úroky
Poistenia
Bankové poplatky

0,20

1,37

863,17

1 474,33

5 624,67

5 860,90

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z fondu Slovak Telekom

273 127,32

524 529,54

Granty z LIDL fondu

150 573,60

147 353,55

Granty ostatné – ZSE fond

111 910,54

227 861,74

Granty z Enel fondu

92 604,06

195 913,89

Granty z fondu Mobis

59 187,40

18 343,48

Granty z fondu FpTS

56 500,00

39 010,53

Granty z fondu PCA Peugeot

54 176,82

10 300,00

Granty z fondu Embraco

44 188,00

18 000,00

Granty z PricewaterhouseCoopers Slovensko fondu

32 816,84

51 122,09

Granty z fondu DM drogerie markt

20 225,49

26 750,56

Granty z Accenture fondu

15 500,00

24 286,62

Granty z fondu AXA

12 987,10

1 584,00

Granty z fondu Strabag

12 000,00

0,00

Granty z programu Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

10 025,63

13 892,00

Granty z fondu Pixel

8 624,38

0,00

Granty z DELL fondu

8 328,60

27 875,01

Granty z 2% – ostatné

6 300,00

0,00

Granty z fondu Lear

4 871,68

7 872,00

Granty z Johnson Controls fondu

4 488,30

0,00

Granty z Honeywell fondu

1 500,00

1 325,00

Granty z KIA fondu
Spolu

0,00

1 503 221,23

979 935,76

2 839 241,24

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Granty z Fondu pre Transparentné Slovensko z darov 562,7

181 615,00

55 189,47

Granty z Telekom fondu z daru 562,05

141 000,00

8 297,00

Granty z fondu Accenture z daru 562,07

124 198,27

108 050,00

Poskytnuté granty / partnerské organizácie na Balkáne 562,015

51 999,18

58 726,06

Poskytnuté granty / partnerská organizácia v Keni 562,014

46 459,42

56 322,20

Poskytnuté granty / partnerské organizácie v Bielorusku 562,011

46 237,05

33 574,00

Granty z Enel fondu z daru 562,095

39 340,97

64 423,93

Príspevky mimovládnym organizáciám – Naše Mesto 562,06

38 671,79

36 566,87

Granty ostatné drobné 562,093

26 886,48

45 484,42
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Poskytnuté granty / partnerská organizácia v Gruzínsku 562,023

24 962,31

0,00

Granty partnerom z EC projektov 562,019

24 752,82

69 026,25

Poskytnuté príspevky / priame granty

13 500,00

0,00

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

12 295,61

30 653,47

Granty z DM Drogerie Markt fondu z daru 562,097

9 853,26

1 840,00

Poskytnuté granty / organizáciam v Moldavsku 562,013

6 642,36

52 796,42

Granty z AXA fondu z daru 562,49

3 765,29

0,00

Príspevky pre organizácie z projektu Srdce pre deti 562,72

0,00

43 962,08

Granty z KIA fondu z daru 562,09

0,00

21 852,20

Granty z projektu dar PSA nepočujúcim

0,00

2 114,71

792 179,81

688 879,08

Spolu

(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

1,20

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

9 000,00

Spolu

9 001,20

(15) Informácie o daniach z príjmov:

Hospodársky výsledok
Nedaňové náklady

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

-40 674,51

21 724,95

38 647,21

58 715,20

Ostatné položky

3 834 488,02

5 333 606,94

Pripočítateľné položky spolu

3 873 135,23

5 392 322,14

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

3 660 971,20

5 169 859,73

Príjmy oslobodené
Odpočítateľné položky spolu
Základ dane
Daň 22%

168 338,72

242 986,60

3 829 309,92

5 412 846,33

3 150,80

1 200,76

693,00

264,17

Preddavky za zdaňovacie obdobie
Preddavky vybrané zrážkou

0,00

0,00

28,65

82,18

Daňový preplatok
Daň k úhrade

0,00

0,00

693,00

181,99

V roku 2016 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 1516

53 767,50

52 759,49

649,8

Naše mesto projekt 1716

39 899,25

39 902,31

-3,06

649,2

CSR konferencia 6116

36 372,00

36 595,59

-223,59

649,45

Ost.vynosy-FF/Sprava grant.programov KIA 3616

20 845,80

21 398,81

-553,01
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1 008,01

Poznámky
649,3

Iné CSR poradenstvo 7116

16 100,00

16 366,17

-266,17

649,6+45

Ad hoc podpora FF 4516

13 250,00

1 728,42

11 521,58

649,45

Ost.vynosy-FF/Sprava grant.programov Enel 3916

9 640,00

9 640,00

0,00

649,45

Ost.vynosy-FF/Sprava grant.programov 4916+5816

7 723,64

7 723,64

0,00

649,3

Iné CSR poradenstvo 6016

4 861,83

4 610,06

251,77

649

Admin 1016

4 310,97

13 466,28

-9 155,31

649,6

Dobrovoľnícke eventy 2616

470,00

445,99

24,01

207 240,99

204 636,75

2 604,24

Spolu
644,20

Bankové úroky – daň už vysporiadaná
Spolu

546,56

546,56

207 787,55

3 150,80
3 150,80

Základ dane
Daň

693,00

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.
(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,
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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 2016 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 37 460,00 EUR (v 2015: 37 660,00 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 2015 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle a samostatne mimo Nadácie Pontis.
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