Výročná Správa
Nadácie Pontis
za rok 2011

nadácia

O Nadácii
Pontis
Naša vízia

Nadácia Pontis tvorí svet slobodných a
zodpovedných ľudí, ktorí sa snažia zlepšovať
svoj život a život okolo seba.

Naše poslanie
Motivujeme jednotlivcov, komunity a firmy k
zodpovednosti za seba a okolitý svet.

V Nadácii Pontis motivujeme seba a ostatných k zodpovednosti za okolitý svet.

Naše ciele

Naša história

• Podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti
mimovládnych neziskových organizácií, ich
inštitucionálneho posilnenia a organizačného
rozvoja.
• Podpora firemnej filantropie a presadzovanie
spoločensky zodpovedného podnikania firiem
na Slovensku i v zahraničí.
• Podpora jednotlivcov a občianskej spoločnosti
v krajinách, kde stále vládnu diktátorské
režimy, alebo ktoré po ich páde prechádzajú
transformačným procesom.

Na začiatku bola Nadácia pre občiansku
spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1997. Išlo o
slovenskú pobočku americkej Foundation for a
Civil Society, ktorá sa venovala rozvoju občianskej
spoločnosti na Slovensku a riešeniu organizačných
problémov domáceho neziskového sektora. Vďaka
mnohým odborníkom sme ako jedna z prvých
inštitúcií na Slovensku mohli predstaviť model
transparentného prerozdeľovania prostriedkov,
ktorý dodnes využívajú aj iné grantové nadácie
na Slovensku. Zrealizovali sme tiež prvý
dobrovoľnícky projekt Venuj hodinu svojho času a
takisto prvý prieskum o inštitucionálnej vyspelosti
mimovládnych organizácií na Slovensku.

Naše hodnoty
• Sme inovatívni.
• Máme profesionálny prístup.
• Sme priateľskí.
• Presadzujeme pozitívne zmeny.
• Pomáhame každému preberať vlastnú
zodpovednosť.

V roku 1998 sme začali udeľovať prestížne
ocenenie Via Bona Slovakia firmám, ktoré
podporujú zodpovedné podnikanie a firemnú
filantropiu. Kľúčovú úlohu sme zohrali aj pri
definovaní úlohy mimovládnych organizácií
v
mobilizačnej
kampani
občanov
pred
parlamentnými voľbami 1998. Spolu s 11 ďalšími
slovenskými mimovládkami sme tvorili koalíciu
Občianska kampaň ’98, ktorej cieľom bolo
zvýšenie voličského povedomia a počtu občanov
zúčastňujúcich sa na voľbách. V roku 2000
skúsenosti Nadácie Pontis využilo srbské hnutie
Otpor! s víťazným zvrhnutím Miloševičovho
režimu vo voľbách. Od tohto roku sme v kontakte
aj s mimovládnymi organizáciami v Bielorusku.
V roku 2001 sa Nadácia občianskej spoločnosti
premenovala a stali sme sa Nadáciou Pontis.
Vďaka mimovládnym organizáciám sme v
Bielorusku odovzdávali skúsenosti pri mobilizáciou
voličov a vytváraní koalícií pred prezidentskými
voľbami. O rok neskôr sme sa začali podieľať
na vzniku nášho programu Demokratizácia a
rozvojová pomoc.
V roku 2003 začali v našej nadácii vznikať
prvé nadačné fondy firiem Západoslovenská
energetika, Východoslovenská energetika a Tesco
Stores. Slovensko navštívil aj prvý kubánsky
disident Oswald Paya v spolu¬práci s OZ Človek
v ohrození a spoločne s touto organizáciou sme
vyhlásili verejnú zbierku na pomoc rodinám
kubánskych politických väzňov z jari 2003 a ich
manželkám a ženám z hnutia Dámy v bielom.
V roku 2004 sme založili združenie Business
Leaders Forum, ktoré združuje firmy vyznávajúce
spoločensky zodpovedné podnikanie a tiež
organizujeme 1. konferenciu o spoločensky
zodpovednom podnikaní firiem na Slovensku.

Slovensko vďaka Nadácii Pontis a vďaka
spolupráci s IRI navštívila v roku 2005 Žanna
Litvina, nezávislá novinárka z Bieloruska
a nositeľka Sacharovovej ceny Európskeho
parlamentu. Organizujeme tiež prvý ročník
súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na tému
západný Balkán. O rok neskôr sme začali
ponúkať metodiku merania darcovstva Štandard
komunitné
investovanie.
Spoluzakladáme
Kanceláriu pre demokratické Bielorusko v
Bruseli. V roku 2007 sme usporiadali podujatie
Srbské dni na Slovensku. Zakladáme sieť firiem
rozvíjajúcich firemné dobrovoľníctvo Engage
a organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho
podujatia Naša Bratislava. Spolu s Nadáciou
Jána Langoša udeľujeme prvú medzinárodnú
Cenu Jána Langoša. Pre malé a stredné
podniky sme v roku 2008 začali organizovať
semináre o zodpovednom podnikaní. Zakladáme
tiež neziskovú organizáciu Pontis a popri podujatí
firemného dobrovoľníctva Naša Bratislava
organizujeme aj Naše Košice. Realizujeme prvý
projekt vzdelávania o rozvojovej spolupráci a
organizujeme 1. ročník Fóra o firemnej filantropii.
V minulom roku sme spravovali 12 firemných
nadačnych fondov.

Každoročne organizujeme najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva.

V roku 2009 sme spustili prvú darcovskú sociálnu
sieť Dobrá krajina, prostredníctvom ktorej
jednotlivci i firmy môžu podľa vlastného výberu
podporovať projekty neziskoviek. Ako prvá nadácia
na Slovensku sme rozbehli komplexné online
grantovanie cez portál Darca.sk. Organizujeme
tiež 1. ročník súťaže o najlepšiu esej na
tému rozvojovej spolupráce. Podľa konceptu
podujatia Naša Bratislava prvýkrát organizujeme
aj Našu Žilinu a prinášame nový portál pre
verejnosť Zodpovednepodnepodnikanie.sk.
Nadácia Pontis sa v tom istom roku zapojila aj
do Európskeho týždňa mobility, ktorého súčasťou
bola večerná cyklojazda mestom. V roku 2010
sme oslávili už 10. výročie prestížneho ocenenia
Via Bona Slovakia, ktoré vyzdvihuje zaujímavé a
inšpiratívne projekty spoločensky zodpovedných
firiem. Vďaka podpore členov Business Leaders
Forum a ich zamestnancom sa deti z oblastí
najviac postihnutých povodňami mohli zúčastniť
na letných táboroch. V spolupráci s Nórskym
veľvyslanectvom a Innovation Norway realizujeme
konferenciu Moderné firmy v modernej
spoločnosti za účasti Jeho Veličenstva nórskeho
kráľa Haralda V.
Rozbehli sme nový projekt rozvojovej spolupráce
v Keni zameraný na rozvoj počítačovej
gramotnosti učiteľov a žiakov v Keni.
Realizujeme 1. ročník projektu firemného
dobrovoľníctva Hlavy pomáhajú. V roku 2011

sme na Slovensku rozbehli Iniciatívu Advokáti
Pro Bono. Ide o bezplatnú právnu pomoc
neziskovým organizáciám, ktorej súčasťou je
takmer 70 slovenských advokátov. Spustili sme
tiež úspešný charitatívny program Srdce pre deti
v spolupráci s najväčším vydavateľským domom
Ringier Axel Springer, ktorého cieľom je pomáhať
deťom s vážnym zdravotným znevýhodnením a v
núdzi. Dobrá Krajina sa opäť vrátila na Pohodu a
Naše Mesto sa okrem Bratislavy, Žiliny a Košíc
rozšírilo aj do Hlohovca, Galanty a Serede, čím sa
nám podarilo zapojiť rekordných 4000 firemných
dobrovoľníkov.

Naši ľudia
Lenka Surotchak, riaditeľka nadácie
Gabika Zúbriková, finančná riaditeľka
Andrea Harmatová Filová, manažérka kancelárie
Martina Petrová, účtovníčka
Slavomíra Hvizdošová, finančná koordinátorka
Miroslava Furjelová, finančná koordinátorka
Petra Nagyová, PR manažérka

Pilier podpory mimovládnych
organizácií a rozvoja filantropie
Pavel Hrica, programový riaditeľ
V Nadácii Pontis je zodpovedný za tím, ktorý
sa venuje firemnej filantropii. Má na starosti
programovú stratégiu, rozpočet, fundraising a
projekty v oblasti firemnej filantropie.
Lucia Borovská, programová koordinátorka
Lucia sa venuje príprave a koordinácii ocenenia
Via Bona Slovakia a pomáha pri činnosti skupiny
Engage, predovšetkým koordinuje najväčšie
podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto.
Tím pre rozvoj firemnej
filantropie v Nadácii Pontis.

Mirka Gúčiková, programová koordinátorka
(t.č. na materskej dovolenke)
Mirka zodpovedá za projekt Hlavy pomáhajú.
Organizuje zbierku potrieb a šatstva pre
klientov neziskových organizácií, pomáha v
rámci podujatia Naše Mesto a koordinuje aj
dobrovoľníctvo zamestnancov v spoločnostiach
Ernst Young, Mazars, Samsung, Axa a v ďalších.
Oľga Shaw, programová koordinátorka
Oľga má na starosti Nadačný fond Telekom v
Nadácii Pontis a fond Venture Philanthropy.
Organizuje event prestížneho ocenenia Via Bona
Slovakia a spolupracuje pri Našom Meste.
Marieta Kováčová, programová koordinátorka
Spravuje nadačné fondy ČSOB, ZSE, Dell a
Johnson Controls v Nadácii Pontis. Takisto
spolupracuje pri podujatí Naše Mesto.
Norbert Maur, programový koordinátor
Spravuje fondy spoločností SSE, Accenture,
Tesco, KIA, PwC a Holcim v Nadácii Pontis.
Zastrešuje projekt Darca.sk a má na starosti
Štandard komunitné investovanie. Okrem toho, že
spolupracuje pri podujatí Naše Mesto, pripravuje
aj Index udržateľnosti neziskových organizácií.
Monika Smolová, programová koordinátorka
Monika zastrešuje darcovský projekt Dobrá
krajina, spoluvytvára koncept najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a
zastrešuje činnosť skupiny Engage. Koordinuje
účasť Nadácie Pontis v rámci najväčšieho hudobného festivalu Pohoda.
Juraj Ondrejčík, programový koordinátor
Juraj zastrešuje veľký charitatívny program
vydavateľstva Ringier Axel Springer Slovakia
a Nadácie Pontis - Srdce pre deti zameraný
na pomoc deťom so sociálnym a zdravotným
znevýhodnením. Koordinuje aj Nadačný fond
Honeywell.

Pilier rozvoja zodpovedného podnikania
Beata Hlavčáková, programová riaditeľka a
riaditeľka Business Leaders Forum
Beata koordinuje tím v oblasti zodpovedného
podnikania. Dohliada na to, aby sa praktiky
zodpovedného
podnikania
dostávali
do
slovenských firiem a do spoločností združenia
Business Leaders Forum. Zastrešuje projekt
vzdelávania malých a stredných podnikov v
oblasti zodpovedného podnikania.
Michal Kišša, programový koordinátor
Organizuje
Medzinárodnú
konferenciu
o
zodpovednom podnikaní a je zodpovedný
za reporting aktivít, ktoré sa týkajú rozvoja
zodpovedného podnikania.
Janka Ružická - programová koordinátorka
Administruje združenie Business Leaders Forum.
Koordinuje projekt ReSMES a semináre o
zodpovednom podnikaní pre malých a stredných
podnikateľov.

Pilier pre oblasť demokratizácie
a rozvojovej spolupráce v zahraničí

Náš CR tím.

Zuzana Kurnasová, advocacy officer
Zodpovedala za komunikáciu Nadácie Pontis
smerom k odbornej a širokej verejnosti v
oblasti rozvojovej spolupráce a mala na starosti
newsletter o rozvojovej spolupráci.
Simona Gembická, manažérka grantových
programov
Venuje sa príprave newslettra o rozvojovej
spolupráci a príprave tréningov pre projekt
Knowledge Makes Change.

Ivana Raslavská, programová riaditeľka
Ivana zodpovedá za všetky aktivity a projekty v
oblasti rozvojovej spolupráce, demokratizácie
a prenosu skúseností z tranzície. V Nadácii
Pontis sa orientuje predovšetkým na rozvojové
vzdelávanie.
Monika Brošková, programová koordinátorka
Má na starosti program presadzovania
zodpovedného podnikania a rozvoja občianskej
spoločnosti v Bielorusku, Srbsku a Moldavsku.
Michal Cenker, programový koordinátor
Zastrešuje rozvojové vzdelávanie a spoluprácu s
akademickým sektorom a vysokými školami.
Andrea Cox, programová koordinátorka
V nadácii má na starosti koordináciu projektov
a programy zamerané na podporu verejnej
politiky a zapojenia mimovládnych organizácií
a jednotlivcov do jej tvorby v Bielorusku a na
Balkáne.
Jakub Šimek, projektový koordinátor
Venuje sa kenskému projektu, ktorý je zameraný
na digitalizáciu a rozvoj počítačovej gramotnosti
učiteľov a žiakov na školách v okrese Voi.
Michal Hrušík, programový koordinátor
Venuje sa zvyšovaniu kapacít mimovládnych
organizácií so zameraním na projekty v
Moldavsku.

Tím pre oblasť demokratizácie a
rozvojovej spolupráce v zahraničí

Stážisti

Členovia správnej rady Dobrá krajina

Gabriela Marková

Petra Nováková

Miroslava Prekopová

Veronika Michalková

Daniela Drobňáková

Jakub Čevela

Phil Woolman

Monika Náglová

Členovia správnej rady
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko, predseda
správnej rady
Ján Orlovský, Západoslovenská energetika
Viktor Tegelhoff, Poisťovňa GERLING Slovensko
Branislav Strýček, Slovenské elektrárne (členstvo
ukončil ku 30.novembru 2011)

Dozorná rada
Lucie Schweizer, Schweizer Legal, s.r.o.

Jarka HargašováLajčáková
Janko Kuric
Táňa Pauhofová
Michal Kaščák
Tomáš Janovic
Vladimír Bužek

Lenka Surotchak
Ján Orlovský
Peter Škodný
Peter Socha
Pavol Haulík
Peter Škodný

Členovia správnej rady Venture Philanthropy
fond
Daniela Olejárová
Iveta Griačová
Jana Hudecová

Ladislav Kossár
Marcel Imrišek
Vladimír Vaňo

Pracovná skupina akademikov
Jaroslav Baran, PhD. študent, KTŠ Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martina Bolečeková, odborná asistentka,
FPaMV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Radoslava Brhlíková, odborná asistentka,
KPEŠ FF Univerzta Konštantína Filozofa v Nitre
Mikuláš Černota, PhD. študent,
Ekonomická univerzita v Bratislave

FMV

Daniela Drobná, odborná asistentka, FPVMV
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tomáš Dudáš, odborný asistent, FMV
Ekonomická univerzita v Bratislave a FEP
Bratislavská vysoká škola práva
Alexandra Ďurčová, PhD. študentka, FSEV
Univerzita Komenského v Bratislave
Lenka Fabiánová, odborná asistentka, FZSP
Trnavská univerzita v Trnave
Ondrej Gažovič, FSEV Univerzita Komenského
v Bratislave
Hana Gendiarová, PhD. študent,
Univerzita Komenského v Bratislave

FSEV

Eva Godovičová, PhD. študentka,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ISPV

Juraj Janček, PhD. študent, KRŠaTZ Trnavská
univerzita v Trnave
Juraj Jančovič, odborný asistent, KRŠaTZ
Trnavská univerzita v Trnave
Lenka Jančovičová, odborná asistentka, KRŠ a
TZ Trnavská univerzita
Lucia Karamášová, odborná asistentka,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katarína Kurčíková, odborná asistentka,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Elena Liptáková, PhD. študent, OF Ekonomickej
univerzity v Bratislave
Ivana Majerová, PhD. študentka,
Univerzita Komenského v Bratislave

FSEV

Boris Mattoš, prodekan pre vzdelávanie, FMV
Ekonomická univerzita v Bratislave
Alexander Plencner, odborný asistent, FMK
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a FF
Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Profant, PhD. študent, Universität Wien
Peter Reťkovský, PhD. študent,
Ekonomická univerzita v Bratislave

FMV

Peter Rusiňák, PhD. študent, FMV Ekonomická
univerzita v Bratislave
Michal Ščepán, PhD. študent, FMV Ekonomická
univerzita v Bratislave
Ivana Raslavská, Nadácia Pontis (externe
FSEV Univerzita Komenského v Bratislave,
FMV Ekonomická univerzita v Bratislave, FEP
Paneurópska vysoká škola v Bratislave)
Edward Radzo, odborný asistent, LF Univerzity
Komenského v Bratislave

Sponzori, partneri našich aktivít
Allen & Overy Bratislava, s.r.o. | AXA d.d.s.,
a.s. Citibank Europe plc, pobočka zahran.
banky
Dell, s.r.o. | DM Drogerie Markt, s.r.o.
| ECOPRESS Magazines, s.r.o. | EMBRACO
Slovakia s.r.o. Heineken Slovensko, a.s. | HewlettPackard Slovakia, s.r.o. | Honeywell s.r.o. | Holcim
(Slovensko) a.s. | IBM Slovensko, spol. s r.o. |
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky |
JOHNSON CONTROLS International s.r.o. | Kia
Motors Slovakia s.r.o. | Kinstellar, s.r.o. | KPMG
Slovensko spol. s r.o. | Nadácia Allianz | Nera
Networks s.r.o | Orange Slovensko, a.s. | PFIZER
LUXEMBOURG SARL, organiz.zložka | Philip
Morris Slovakia s.r.o. | PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o. | Provident Financial, s.r.o. |
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | Samsung
Electronics Slovakia s.r.o. | SIEMENS, s.r.o.
| Skanska SK, a.s. | Slovalco, a.s. | Slovak
Telekom, a.s. | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel |
SLOVNAFT, a.s. | Stredoslovenská energetika,
a.s. | Tatra banka, akciová spoločnosť | TESCO
STORES SR, a.s. | T-Systems Slovakia, s.r.o. |
U. S. Steel Košice, s.r.o. | Všeobecná úverová
banka, a.s. | Východoslovenská energetika, a.s.
| Západoslovenská energetika, a.s.

Darcovia, prijaté príspevky
od organizácií
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (SAMRS), Slovensko
Európska komisia & Polish Humanitarian Action
(Polska Akcja Humanitarna), Poľsko
Európska komisia, Enterprise
& Industry
Directorate General, Belgicko
DemNet, Maďarsko
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho
kráľovstva

Medzinárodný Vyšehradský fond
Nadácia Esperanza, SK
New World Resources N.V., Holandsko
Non-Governmental
Organization
Centre
Corporate Social Responsibility Development,
Ukrajina
Pact Inc., Ukrajina
The Charles Stuart Mott Foundation, USA
The Management System International, USA
Trust for Civil Society in CEE
Nadácia Tesco
Nadácia otvorenej spoločnosti, SR

Dary od firiem
Accenture Global Fund
Accenture, s.r.o.
DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte
Ernst & Young, k.s.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Holcim (Slovensko) a.s.
Kia Motors Slovakia s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
SAP Slovensko s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel
TESCO STORES SR, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Prijaté dary od fyzických osôb
Darcovia vo Verejnej zbierke Dobrá krajina
Zamestnanci firiem Engage
Peter Marchevský
Peter Ciger

Naši partneri
Nadácia Pontis spolupracuje so slovenskými
a zahraničnými neziskovými organizáciami,
nadáciami, univerzitami a
inštitúciami.
Zo spolupráce čerpáme veľa skúseností,
inovatívnych nápadov i zahraničné knowhow
v oblastiach podpory občianskej spoločnosti,
pomoci neziskovému sektoru demokratizácie a
rozvojovej spolupráce v zahraničí.
Na Slovensku: Ekonomická univerzita
Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave,
Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, eTechnology, Microsoft
Slovensko, 1. Slovenské neziskové servisné
centrum, Slovenské centrum fundraisingu,
Občianskej združenie Návrat, Slovenský skauting,
Nadácia Pro Vida

V zahraničí: International Business in the
Community Veľká Británia, Aidmatrix USA,
Techsoup USA, European Venture Philanthropy
Association Veľká Británia, Polish Humanitarian
Action Poľsko, NGO Support Centre Cyprus,
ECDPM - European Centre for Development
Policy Management Belgicko, Center for
Democracy Foundation Srbsko, Pact, Inc.
Ukrajina, Belarusian Institute for Strategic
Studies Bielorusko, DemNEt - Foundation for
Development of Democratic Rights Maďarsko,
DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a
lidských práv Česká republika, Civitas Georgica
Gruzínsko, Balkan Civil Society Development
Network Macedónsko, Education for Democracy
Foundation Poľsko, National Participation Council
– NPC Moldavsko, East Europe Foundation
Moldavsko, Foundation for a Civil Society
USA, Office for a Democratic Belarus Belgicko,
Business in the Community Veľká Británia, World
Association of the Belarusians Batskauschyna
Bielorusko, CSR Europe Belgicko, European
Venture Philanthropy Association Veľká Británia,
International Business Leaders Forum Veľká
Británia, School of Business and Management
of Technology Bielorusko, The Center for
Strategic Research and Development of Georgia
Gruzínsko, NGO Support Centre Egypt, EDA –
Egyptian Democratic Academy Egypt, European
Partnership for Democracy Belgicko, Moi High
School Secondary Kasigau Keňa, Youth for
Conservation Keňa

Naše členstvo v organizáciách
Sme aktívnym členom viacerých organizácií
na Slovensku i v zahraničí.
Na Slovensku: Americká obchodná komora,
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií,
Klub fundraiserov.
V zahraničí: Business in the Community Veľká
Británia, Engage Veľká Británia, CONCORD
European NGO Confederation for Relief and
Development Belgicko, CSR Europe Belgicko,
European Venture Philanthropy Association
Belgicko, International Business Leaders Forum
Veľká Británia, Global Reporting Initiative,
Holandsko, Euclid, Veľká Británia. Nadácia
Pontis je zakladajúcim členom Platformy MVRO,
členom európskej konfederácie rozvojových
mimovládnych
organizácií
CONCORD
a
neformálnej Siete európskych politických nadácií.

Rozvoj firemnej
filantropie

Minulý rok sme organizovali
Fórum o firemnej filantropii.

Veríme, že k zodpovednosti firiem i
jednotlivcov patrí aj podpora okolitej
komunity. Na Slovensku preto rozvíjame
všetky formy filantropie:
• darcovstvo peňazí – prostredníctvom
12 nadačných fondov firiem, formou
grantovej
činnosti
v
prospech
neziskových organizácií, rozvíjaním
individuálneho darcovstva cez programy
Dobrá krajina a Srdce pre deti;
• darcovstvo času – podporou firemného
i
individuálneho
dobrovoľníctva
zameraného na manuálnu pomoc i
odovzdávanie know-how pre dobrú
vec v programoch Naše Mesto, Hlavy
pomáhajú či dobrovoľnícke podujatia
firiem;
• „in-kind“ darcovstvo – podporou
vecných darov a pro bono služieb firiem
napríklad v programe Advokáti Pro
Bono.
Rozvoj filantropie realizujeme aj cez
vzdelávanie
predstaviteľov
firiem
(Fórum o firemnej filantropii, filantropické
poradenstvo),
meranie
darcovstva
(Štandard
komunitné
investovanie),
meranie udržateľnosti neziskových
organizácií (NGO Sustainability Index),
sieťovanie a výmenu skúseností firiem
(skupina Engage), oceňovanie firiem
za ich darcovské a dobrovoľnícke
aktivity (Via Bona Slovakia), rozvíjanie
nových foriem darcovstva (Venture
Philanthropy), propagáciu darcovstva
a dobrovoľníctva a činnosti neziskových
organizácií na verejnosti (stage Dobrá
krajina a charitatívna kaviareň na festivale
Pohoda), elektronické grantovanie
(Darca.sk). V roku 2011 sme s podporou
Európskej únie realizovali aj veľký
projekt Employees for Community –
Strengthening of Volunteering in Slovakia,
ktorý výrazným spôsobom pomohol
zmapovať a posunúť mieru zapájania
zamestnancov firiem do dobrovoľníctva.

Grantová činnosť
nadačných fondov
V minulom roku sme spravovali 12 firemných nadačných fondov týchto firiem: Kia
Motors Slovakia, Telekom, Slovenské
elektrárne, Západoslovenská energetika,

Dell, ČSOB FS, Accenture, Stredoslovenská energetika, Tesco Stores SR, PwC,
Johnson Controls, Holcim. Okrem toho
sme spravovali dva účelové nadačné
fondy: Venture Philanthropy fond a Dobrá
krajina.

Accenture Nadačný Fond
v Nadácii Pontis
Strategickou témou Accenture nadačného
fondu v Nadácii Pontis je rozvoj zručností,
ktoré majú prispieť k čo najväčšej
zamestnanosti. Globálnym cieľom je
do roku 2015 je rozvinúť zručnosti 250-tisíc
ľudí, ktorí si budú vedieť nájsť zamestnanie
alebo si založia vlastný biznis. Nadačný
fond podporuje aj resocializáciu väzňov,
začlenenie utečencov do spoločnosti
a pomoc odchovancom z detských
domovov.
Správna rada Accenture nadačného
fondu schválila minulý rok štyri strategické
granty. Podporili sme Ligu za ľudské
práva, ktorá pomáhala utečencom
zapojiť sa do slovenskej spoločnosti a
s hľadaním práce. Podporili sme tiež
Dom na polceste vo Veľkom Slavkove,
ktorý sa venuje odchovancom z detských
domovov – predovšetkým pracovnej
terapii a ich začleneniu sa do reálneho
života. Pomoc smerovala aj občianskemu
združeniu Maják, ktoré vytvorilo webový
portál
určený na individuálnu prácu
s trestanými osobami. Slovenské krízové
centrum Dotyk posilnilo svoje personálne
kapacity a mohlo efektívnejšie pracovať
s obeťami obchodovania s ľuďmi.
V rámci zamestnaneckého grantového
programu sme podporili 11 projektov
v hodnote 19 988 Eur. Medzi nimi aj
skupinu 20 nepočujúcich, ktorí boli
vyškolení za profesionálnych lektorov
slovenského
posunkového
jazyka.
Keďže nepočujúci na Slovensku si
ťažko hľadajú prácu, pomôže im to pri
hľadaní si zamestnania. Vďaka Accenture
nadačnému fondu sme finančne podporili
aj dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto
a firemní dobrovoľníci z Accenture tiež
pomáhali pri obnove Kalvárie v Banskej
Štiavnici.

Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny
v Nadácii Pontis

Podporujeme odchovancov z detských domovov v Domove na polceste vo Veľkom Slavkove.

Nadačný fond ČSOB Finančná skupina sa
zameriava na podporu okolitých komunít, zdravia,
vzdelávania a športu, ako aj na ochranu životného
prostredia. Z nadačného fondu sme minulý
rok prerozdelili 53 519 Eur. Prostredníctvom
zamestnaneckého grantového programu sme
podporili 12 projektov. Zamestnanci spoločnosti
odporučili projekt Rodinného centra Prešporkovo
s názvom Folklór pre najmenších - minifolklór,
v rámci ktorého sa podarilo vytvoriť deväť kurzov
ľudového tanca pre 75 detí. Úspešný bol aj projekt
Mestských lesov v Bratislave, vďaka ktorému sa
vybudoval bežecký chodník zdravia na Kamzík.
V areáli Materská školy v Nitrianskom Rudne zasa
pribudlo detské dopravné ihrisko.

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Nepočujúci podnikatelia si môžu rozbehnúť
vlastný biznis.

Záleží nám na tom, aby spoločnosť vytvárala
seniorom podmienky k aktívnému stárnutiu.

Každú jar a jeseň organizujeme zbierky šatstva
pre klientov neziskových organizácií a centier.

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis prispieva
k skvalitneniu života v komunitách, kde
zamestnanci spoločnosti žijú a pracujú. Zameriava
sa predovšetkým na podporu inovatívnych a
efektívnych programov, ktoré pomáhajú najmä
mladým ľuďom sa zdokonaľovať a vyniknúť
vo svete IT technológií.
Z Nadačného fondu Dell sme podporili 8 projektov
vo výške 22 848 Eur. Ich cieľom bolo rozširovanie
počítačových zručností aktívnych mladých ľudí
z celého Slovenska. Podporili sme tiež zaujímavý
projekt Študentská environmentálna tlačová
agentúra z dielne Centra environmentálnych aktivít
v Trenčíne. Vďaka nemu sa 160 študentov mohlo
zúčastniť regionálnych žurnalistických workshopov
v oblasti mediálnej a environmentálnej výchovy.
Letnej školy audiowebu, ktorú organizovala
nezisková organizácia Sina Nitra, sa zúčastnilo
12 mladých zrakovo postihnutých ľudí a 74
študentov z okolia Handlovej sa mohlo zúčastniť
počítačových kurzov na rozvoj počítačových
zručností, tvorbu webových stránok a grafiky
v rámci projektu Viac zručností – Viac šancí, ktoré
organizovala nezisková organizácia Help.
Z nadačného fondu sme podporili aktivitu fondu
Venture Philanthropy, ktorého finančná podpora
a know-how smerovali na posilnenie kapacít
Občianskeho združenia Návrat a na vybudovanie
Advokačno metodického centra v sume 6 650
Eur. Taktiež sme podporili podujatie Naše Mesto,
na ktorom sa zúčastnilo 90 zamestnancov
spoločnosti
Dell.
Dobrovoľníci
pomáhali
v neziskových organizáciách pri environmentálnych
projektoch a poskytovaní sociálnej pomoci.

NADAČNÝ FOND ACCENTURE V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť Škola pre život

200,00

Občianske združenie pre zdravie našich detí

10mIN

200,00

Základná škola Kuchyňa

PC učebňa

200,00

OZ Odyseus

Poznaj svoj groš

33,00

Autistické centrum Andreas, n.o.

Autisti - ARTisiti

200,00

Deti Dunaja

Eko - tábor 2

200,00

Občianske združenie Rodinné centrum Klbko
MC Ostrovček, o.z.

Vzdelávanie rodičov na rodičovskej
90,00
dovolenke
MS Office zručnosti pre rodičov po
57,33
materskej dovolenke

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky,
Úspech čaká na pripravených 2
fyziky a informatiky
Outdoorový
tréning
sociálnych
Združenie Sofia Bratislava
zručností
Darujem ti tulipán- integračné tvorivé
Asociácia Divadelná Nitra
aktivity pre nevidiace deti
Zvyšovanie vedomostí a zručností
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
osôb s poruchou sluchu

200,00

Slovenské krízové centrum DOTYK

Juvenil

600,00

Liga za ľudské práva

Malá škola

450,00

Maják, občianske združenie

Theta

2 000,00

193,81
192,75
72,77

Stredisko Evanjelickej Diakonie - Dom na
Je to pre nich ťažké?
450,00
polceste, Veľký Slavkov
Digitálna gramotnosť na Slovensku
Inštitút pre verejné otázky
2 000,00
2011

500,00

Podnikateľská aliancia Slovenska

Zamedzenie nekalého podnikania

Slovenský zväz telesne postihnutých

Pracovná a sociálna integrácia ľudí s
2 000,00
ťažkým telesným postihnutím

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky,
Kroky k úspechu
fyziky a informatiky

2 000,00

Dom sociálnych služieb - Most, n.o.

Asistencia v bývaní - Krok za krokom

2 000,00

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Naučme sa podnikať

1 600,00

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
Linka detskej istoty pri SV UNICEF

Rozšírenie pracovného uplatnenia
1 910,16
Nepočujúcich na Slovensku
Pracovať a žiť v zahraničí, ako sa
1 786,00
“nechytiť do siete” globalizácie

Claudianum, n. o.

Materiál do textilnej dielne

1 298,70

M.A.G. občianske združenie

Hlinený svet

1 480,00

NADAČNÝ FOND ACCENTURE V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na
polceste

Venujme im komplexnú starostlivosť

5 000,00

Mensa Slovensko

Zelená pre nadanie

1 913,15

AMAVET klub 928

Podnikanie nie je veda

2 000,00

Slovenské krízové centrum DOTYK

Alterna

3 000,00

Liga za ľudské práva

Nový začiatok

3 000,00

Kalvársky fond

Očista Kalvárie

5 615,35

Deti Dunaja

Eko - tábor 3

2 000,00

Maják

Omega

4 000,00

Nadačný fond Holcim v Nadácii Pontis
Nadačný fond Holcim podporoval v minulom roku školy, škôlky a neziskové organizácie, do ktorých
sa zapájali aj zamestnanci spoločnosti Holcim. V rámci zamestnaneckého grantového programu
sme podporili 10 projektov v celkovej výške 11 832 Eur. Aktívni rodičia z materskej škôlky, ktorí si
založili občianske združenie Iniciatíva rodičov Lamača, získali grant na skrášlenie škôlky v Bratislave
– Lamači. V Čadci bol občianskym združením Down Hill obnovený skatepark. Vďaka inému grantu
mohlo občianske združenie Materina dúška zrekonštruovať interiér materského centra.

NADAČNÝ FOND HOLCIM V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

OZ Materina dúška

Klubovňa- miesto pre všetkých

1 100,00

Rodinný detský domov n.o.

Zdravé rodiny

1 300,00

Down Hill Cadca

Revitalizácia a dobudovanie skateparku
1 200,00
a dostavba detského ihriska

Gymnázium Malacky

Software SPARKs a meracie senzory

1 180,00

Základná škola Stránske

Školská knižnica

1 200,00

Športový klub hádzanej Rohožník

Podpora športovej činnosti ženského
1 300,00
hádzanárskeho oddielu

Združenie pre podporu rodín a detí - DaR

Rodinný indiánsky tábor

1 350,00

Iniciatíva rodičov Lamača

Cestujeme do rozprávkovej krajiny

1 300,00

Materské centrum Kvietok

Vytvorenie multifunkčnej učebne

1 200,00

Strom života, o.z.

Zelené stromy 2

207,00

Nadačný fond
v Nadácii Pontis

Johnson

Controls

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis
podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy
mladých ľudí a rozvoja ich talentu. Vďaka
nadačnému fondu sme podporili neziskovú
organizáciu Dom Svitania v Jakubove. Prostriedky
grantu prispeli k dlhodobej udržateľnosti troch
chránených dielní zariadenia a zároveň pomohli
udržať pracovné miesta pre 18 klientov
s mentálnym a zdravotným postihnutím.
Napriek nepriaznivým podmienkam na trhu sa
mohli chránené dielne zamerané na montáž,
balenie, krajčírstvo a kníhviazačstvo vybaviť
materiálom a pracovnými pomôckami, ktoré sú
potrebné na výrobu výrobkov a následný predaj
v predvianočnom období.

Nadačný fond Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis
Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii
Pontis každoročne podporuje projekty, ktoré riešia
problematiku životného prostredia, vzdelávania
a sociálnej a fyzickej mobility v Žilinskom kraji.
Sociálna mobilita sa týka najmä integrácie

znevýhodnených ľudí do spoločnosti, pričom
fyzická mobilita je zameraná na budovanie
infraštruktúry a bezpečnú premávku.
V Zamestnaneckom grantovom programe Mobilita
bolo podporených 20 projektov. Program sa
venoval riešeniu vplyvov automobilovej dopravy
a podpore mobility ľudí ako takej. Projekty sa
zameriavali na budovanie cyklotrás, vzdelávanie
k bezpečnej doprave a zabezpečeniu mobility
znevýhodnených ľudí.
V súťaži Kia Innovation Award súťažili študenti
so svojimi inovatívnymi projektmi v témach
bezpečnosť a životné prostredie. Víťazný projekt
vypracovali študenti Strednej odbornej školy
elektrotechnickej v Žiline a týkal sa Znižovania
zaťaženia
životného
prostredia
plynnými
exhalátmi automobilov. Druhé miesto získali
študenti Strednej odbornej školy strojníckej
z Kysuckého Nového Mesta s projektom Detekcia
mŕtveho uhla spätných zrkadiel a bezpečnej
vzdialenosti medzi vozidlami. Prvú trojicu uzavrela
práca Anti aquaplaning systém, s ktorou sa
do súťaže zapojili študenti zo Strednej odbornej
školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

NADAČNÝ FOND KIA MOTORS SLOVAKIA V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

IV. Majstrovstvá Slovenska detí a
Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť
mládeže odkázané na náhradnú 2 000,00
pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti
starostlivosť
Deň na DDI, Bezpečne a Zdravo,
Občianske združenie Bezpečne a Zdravo
1 500,00
II.ročník
Základná škola Bobrovec

Veselé kolobežky

2 000,00

Kvapka, n. o.

Štartujeme s KIOU

2 000,00

Špeciálna základná škola internátna Bytča

Bež, kolobežka bež

1 500,00

Základná škola Jarná 20, Žilina

Školská križovatka

1 460,00

Materská škola Mojš

Dopravná výchova

900,50

Obec Kunerad

Dopraváčik

1 500,00

Manus občianske združenie

Šport nás spája

1 582,60

Obec Vlachy

K bezpečnosti a ochrane životov
1 210,00
našich detí

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom,
Pomôžte nám komunikovať!
974,00
Žilinský región
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre Tvorivá dielňa objavuje, motivuje,
2 000,00
seniorov Horelica
prináša uspokojenie

NADAČNÝ FOND KIA MOTORS SLOVAKIA V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Domov nad mestom, občianske združenie pri Krištáľové kráľovstvo - tvorivá sklárska
2 000,00
DD a DSS pre dospelých
dieľňa
Makové zrnká, neinvestičný fond

Budovanie dopravného ihriska

2 000,00

Základná škola Krasňany

Bezpečne na cestách

1 541,00

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Rozvime nápady a krásu

1 508,32

Obec Ochodnica

Bicyklová trasa v obci Ochodnica

1 649,38

Obec Nolčovo - Obecný úrad Nolčovo

Nolčovo pre mladých!

1 575,00

Centrum Návrat Žilina

Nezvyčajný víkend

799,20

Spojená škola sv. Jozefa internátna
Stredná odborná škola strojnícka Žilina
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina

Bezpečné správanie sa na cestách
300,00
detí s mentálnym postihnutím
Detekcia mŕtveho uhla spätných
4 545,00
zrkadiel na vozidlách
Energeticky
nezávislý
systém
6 345,00
napájania elektrických pohonných jed.

Nadačný
fond
Stredoslovenskej
energetiky v Nadácii Pontis
Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky
v Nadácii Pontis realizuje časť svojich filantropických
aktivít prostredníctvom súťaže pre svojich
zamestnancov Jazdím bez nehôd. Cieľom súťaže
je zapojiť vodičov Stredoslovenskej energetiky
do celoročnej aktivity – jazdy bez nehôd, na konci
ktorej majú možnosť spolurozhodovať o podpore
projektov neziskových organizácií so zameraním
na ochranu zdravia, rozvoj nemotorovej dopravy
alebo rozvoj dopravných ihrísk.

Z Nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky
sme podporili napríklad Detské centrum pohybu,
ktoré vytvorilo občianske združenie Tatry.
V Liptovskom Mikuláši vznikla požičovňa
kolobežiek a cyklistických prilieb, kde si ktokoľvek
môže požičať pomôcky pre dopravnú výchovu a
výlety do okolia. Zaujímavý bol aj projekt Dopravné
ihrisko Úsmev, ktorý realizovala Základná škola
Vajanského v Lučenci. Keďže v Lučenci nie
je žiadne dopravné ihrisko, škola vybudovala
vo svojom areáli jedno z prvých v blízkom okolí.

NADAČNÝ FOND STREDOSLOVENSKEJ ENERGETIKY V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Občianske združenie TATRY

Detské centrum pohybu

4 000,00

Občianske združenie Bezpečne a Zdravo

Bezpečne a Zdravo

5 800,00

Základná škola

Dopravné ihrisko Úsmev

7 185,00

Bezpečne na križovatke

4 967,50

Materská škola Obrancov Mieru, Detva

Poďme jazdiť spoločne

7 127,50

Základná škola Rudina

Predchádzajme nehodám

6 920,00

Základná škola Slovenských
Považská Bystrica

partizánov,

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis
Nadácia Pontis podporila z Nadačného fondu PwC celkom 11 projektov v hodnote 10 688 Eur. Vďaka
podpore zo Zamestnaneckého grantového programu vznikol drevený mostík na cyklotrase Veľkého
hodrušského okruhu a zrekonštruovalo sa Rodinné centrum Ráčik v Bratislave. Ostatné projekty boli
zamerané na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ochranu dravcov na Slovensku, dopravnú
výchovu a pomoc ľuďom s autizmom.

NADAČNÝ FOND PwC V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Neseďme doma!

Inštitút Krista Veľkňaza
ZČ ZTPM Organizácia pomoci
postihnutej mládeže
Mestská časť Košice - Nad jazerom

PRÁCA MENÍ HODNOTY

97,50
149,17

Ozdravovaco-športový pobyt

150,00

Pohybom ku zdraviu

telesne

Elledanse

Quadrans

Slovenská debatná asociácia
ZŠ internátna pre žiakov
komunikačnou schopnosťou
AMAVET

XII. ročník Slovenskej debatnej ligy

100,00
40,00
50,00

S LEGOm sa hraj, reč si rozvíjaj

40,00

Festival Vedy a Techniky

100,00
40,00
50,00

s

narušenou

Aliancia zdravotníkov, n.f.

Knihy - priatelia detí

Depaul Slovensko, n.o.

Divadelný krúžok DePaul
20. ročník Vianočného Turnaja v malom
50,00
a unifikovanom futbale 2010
Logico malý vševedko “učíme sa hrou“ 40,00
Tvorivé dielne pre rómsku mládež na
100,00
vidieku

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Materská škola Prešovská 28, Bratislava
Tvorivý dom na vidieku, n.o

Križovatky n.o. Azylové centrum Betánia Anna
Dobrý spánok - pokojný deň
Beňková
Výmena matracov v Nocľahárni sv.
Depaul Slovensko, n.o.
Vincenta
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
Spájame sa so svetom...
postihnutím v Gelnici
Výstavba voliéry pre hendikepované
Ochrana dravcov na Slovensku
živočíchy
Zdravotnícky materiál pre
Depaul Slovensko, n.o.
bezdomovcov
Organizácia pomoci telesne postihnutej
Šport nás spája
mládeže
Drevená stavba a infor. infraštruktúra
Obecný úrad Hodruša - Hámre
projektu Bajkom k tajchom
Občianskom združení Barlička - Praktická
Aj malý krok znamená pre nás veľa !
škola
Európsky škôlkar
Malé dopravné ihrisko pre deti
Rodinné centrum Ráčik
Pomôž mi, aby som to zvládol sám
Púpava - pedagogicko-psychologické služby,
Kukučky
n.o.
Profesijné uplatnenie osôb s
3lobit
poruchami autistického spektra

2 183,50
2 183,55
1 192,50
1 000,00
1 000,00
1 499,83
1 000,00
1 500,00
495,80
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
sa dlhodobo zameriava najmä na podporu
nepočujúcich a sluchovo-postihnutých ľudí a ich
začleňovanie do spoločnosti. V rámci programu
Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie sme
v minulom roku vyškolili a finančne podporili
9 nepočujúcich podnikateľov. Novinkou bola
možnosť konzultácií v oblasti podnikania
s odborníkmi z praxe. Takisto sme natočili päť
videí s príbehmi nepočujúcich podnikateľov, ktoré
slúžili aj na spropagovanie ich služieb. Vďaka
nadačnému fondu sa podarilo zrealizovať štyri
kurzy posunkového jazyka pre predajcov Slovak

Telekom a jeden kurz posunkového jazyka
pre verejnosť.
V roku 2011 sme pokračovali v najväčšom
zamestnaneckom
grantovom
programe
Pomáhame komunite, v rámci ktorého sme
podporili 82 projektov zameraných na vzdelávanie,
podporu športu, obnovu kultúrnych pamiatok a
sociálnu pomoc. Z nadačného fondu Telekom bola
podporená aj pracovná terapia ľudí bez domova
v Dome Sv. Jana z Boha v Spišskom Podhradí
aj odchovancov z detských domovov v Dome
na polceste vo Veľkom Slavkove. V Slavkove mohli
začať aj so zakladaním poľnohospodárskej farmy,
ktorá prispeje k dlhodobej udržateľnosti Domu
na polceste.

NADAČNÝ FOND TELEKOM PRI NADÁCII PONTIS
Žiadateľ
Človek v ohrození, o.z.
Alexu združenie na pomoc deťom a prírode
Centrum nadania, n.o.

Názov projektu

Suma (v €)

Pomoc ľuďom postihnutým povodňami
1 500,00
na Slovensku
Budovanie
pracovných
návykov
znevýhodnených skupín pri ich 136,00
integrácii na trhu práce
Poznávaním k rozvoju sociálnych
110,00
zručností, tvorivosti a schopností

90,00

Centrum sociálnych služieb Fantázia

Keramika inými rukami

Cirkevné centrum voľného času, Bytča

Cyklické vzdelávacie aktivity pre deti a
140,00
mládež v Centra voľného času

Diadém- združenie záchrany hradu, Blatnica

Okno z minulosti

Dorka, n.o.

Ihla a niť

F84, n.f.

2 portály o autizme

124,60
79,00
140,00

FC Semerovo

Obnova športového areálu
FC Semerovo

51,00

Haliganda, o.z.

Recyklácia kreativity

Lorien

Zima v pohode

Materská škola - Óvoda

V krajine hier a rozprávok

MATKA A DIEŤA TURCA, o.z.

AKO DOMA - 2.fáza

129,48
140,00
100,00
110,00

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Multimediálna publikácia
“Špecifické posunky”

Nadácia Horský park

Náter Rotundy pri Lesnej škole

37,50

NOEMI, n.o.

Signalizačné zariadenie pomoc v tiesni

100,00

Obec Poruba

Kamenný chodníček

140,00

DVD

-

132,80

OZ Bod - spoločnosť pre podporu umeleckého Zaostrené
na
detail
(6.letný
101,50
vzdelávania
intermediálny workshop)
Sprístupnenie
záujmových
a
Občianske združenie Kumakokra
109,70
vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí s
občianske združenie Novum Castrum

Komunita zachraňuje Hanigovský hrad 139,99

NADAČNÝ FOND TELEKOM PRI NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Občianske združenie Priatelia deťom pri ÚSS

Učíme sa učiť

Občianske združenie Rodinné centrum Klbko

Hráme sa bez bariér

OZ Hrad Tematín

Znovuzroďme krásu Tematína

PONS

Detský denný integračný tábor 2011

Požiarnik-Janíky

Budem požiarnikom

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Víla Travertínka

130,11
100,00
140,00
87,00
128,86
100,00

Rodičovské združenie pri MŠ P. Jilemnického,
Chceme dýchať čistý vzduch
Spišská Nová Ves

75,90

Rákocziho cesta

Obnova hradu spája komunity

131,90

Združenie Kamenná veža

Záchranné murovacie práce na hrade
116,00
Kamenica

Združenie pre podporu rodín a detí – DaR

Hudbou k tvorivosti

Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce

Sme iní, a predsa rovnakí

139,80
140,00

Školský športový klub JAK, Bardejov

Inšpirujeme k športu a rozvíjame
Talenty

140,00

Bol raz jeden človek

Na ľudovú nôtu

CASSIUS, o.z.

Dobrý webshop

Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina

Filantropia rukami detí

1 229,23
1 000,00
1 151,68

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže,
Spolu a vyššie
1 400,00
stredisko Žilina
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné História regiónu - zborník študentských
1 197,00
nám. 3, Malacky
výskumných prác
Iniciatíva rodičov Ružinova

930,00
Telocvičňa pre novú ružinovskú škôlku 1 210,00

Klub priateľov Detskej nemocnice
v Banskej Bystrici

Vzdelávanie v záujme zlepšenia
1 242,43
starostlivosti o detských pacientov

Klub stolného tenisu Kremnica

Biela loptička

Materská škola

Naša záhrada - okienko do sveta

Materská škola – Óvoda

Bábka v živote materskej školy

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva

Hrad Uhrovec

Obec Dubová

Knižnica Vincenta Šikulu

Historicko - Astronomická Spoločnosť

Tajomstvá hradu Lednica

1 400,00
1 400,00
1 390,14
1 400,00
1 400,00

OZ detí a mládeže so sluchovým postihnutím
Ostrov hier
Permoník

1 330,00

Občianske združenie Lieskovček

833,00

Spolu za poznaním Podpoľania

Občianske združenie pri Materskej škole
S knihou spoznávajme svet
Prešovská

1 000,00

OZ Kôň ako Koníček

Terapia koníkmi

OZ Mamám Slovenska

Mamy mamám

OZ Milúšik

Zasaďme spolu strom

Slovenská Asociácia Hotelov pre Mládež

Spájame komunity

800,00
1 400,00
1 346,00
1 400,00

NADAČNÝ FOND TELEKOM PRI NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory,
Petržalka spoznáva Slovensko
Bratislava – Petržalka

1 400,00

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

558,00

Z ulice do bezpečia

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Tanec-com!
Úsmev ako dar, Košice

1 000,00

ViaCassa

Košické historické leto

Výcviková škola pre vodiacich psov ÚNSS

Pod jednou strechou

Združenie Kampino plus

Voľný čas a my

Združenie na záchranu Brekovského hradu.

Palác hradu Brekov z 13. storočia.

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Spojme poschodia veže

1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00

Základná škola s materskou školou Juraja
Nežijeme sami pre seba
Holčeka

500,00

Športový klub Blakot, Košice

Školská florbalová liga

Cirkevná základná škola Narnia

Otcova kniha

Detská organizácia Fénix

Félix detektívom

Združenie hradu Bystrica

Záchrana obrannej veže

1 340,00
1 400,00
1 050,00
1 400,00

Občianske združenie Klokôtka

Úprava časti miestneho parku
na detské ihrisko

1 050,00

Trnavský ľudový cech

Folklórne víkendové stretnutia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Ahoj... vieš kto som?

Rada mládeže Žilinského kraja

Vzdelávanie inak

1 400,00
1 352,00
1 400,00

Pavel Šarina

DeafBrothers T-Shirts
obchod s tričkami)

Detské kardiocentrum, NÚSCCH

Choré srdiečko

(internetový

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Katarínka - tradičné remeslá ožívajú
Združenie na záchranu Zborovského hradu
Dom Svitania, n.o.
Detský Domov Harmónia, Bratislava
Základná škola Veľké Úľany
Vodný Hrad

3 319,00
1 298,54
1 400,00

Oprava juhovýchodnej bránovej veže a
1 115,00
príľahlých častí
Trvalá udržateľnosť Domu Svitania,
1 325,00
n.o.

900,00
Svet detí
1 000,00
Návrat historických osobností na hrad 1 170,00
Chceme byť v pohode

Stredisko Evanjelickej Diakonie - Dom na
Posúvame ich do reality
polceste, Veľký Slavkov
Stretnutie smútiacich rodín
OZ Ružová margarétka
liečených na ochorenia srdca
v Detskom kardiocentre
MC Ráčik

Hravé deti

Obec Bajč

Rekonštrukcia detského ihriska

Združenie
na
záchranu
stredovekého
architektonického dedičstva nitrianskeho kraja Bezpečne na hradnej zrúcanine
– LEUSTACH

3 000,00
detí

1 270,00
1 400,00
1 395,00
1 100,00

NADAČNÝ FOND TELEKOM PRI NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Dubova Colonorum

Zachrana
Dubovej

Jozef Kavalec

Účtovnícke služby

APPELIA o.z.

Appelia cup 2011

Obec Cerová

Záchranné aktivity na hrade Korlátko

kostolika

v

Sedliackej

1 400,00
2 850,00
6 020,00
1 020,00

Academica Societas Acropolitana - Slovenská
Hrad Pajštún - detské leporelo
hradovedná spoločnosť

2 000,00

Barbora Paulovičová

Výtvarný ateliér BP

Martin Kriška

3D Gravírovanie

Jaroslav Smatana

Kozmetické služby – Beautyline

3 320,00
3 320,00
3 320,00

Jozef Markovič

Servis a
padákov

3 320,00

Katarína Majeríková

Kozmetické služby

Petra Kavalcová

Reklamné a marketingové služby

Maroš Krajňak

Kniha Carpathia

Ľudmila Zelnická

Krajčírska dielňa

výroba

paraglidistických

3 320,00
3 320,00
2 000,00
3 320,00

Resocializácia bezdomovcov: nákup
5 000,00
kosačky na údržbu zelene mesta
Stredisko evanjelickej Diakonie - Dom na Poľnohospodárska farma, štartovacia
5 000,00
polceste, Veľký Slavkov
I.etapa
Domov sv. Jána z Boha, n. o.

KASPIAN

KASPIAN pre deti a mládež

Lucia Ďurkovičová

Kaviareň U tichej šálky

Kláštorisko, n.o.

Kláštorisko - Skala útočišťa

Svätojurský vinohradnícky spolok

Svätojurský vinohradnícky skanzen

Občianske združenie Bublina

Zima v Bubline

Nadačný fond Západoslovenskej
energetiky v Nadácii Pontis
Nadačný fond Západoslovenskej energetiky
v Nadácii Pontis podporuje sociálne, kultúrne,
environmentálne, športové a zdravotné projekty
so zameraním na západné Slovensko. Počas
minulého roku sme z neho prerozdelili 180 600
Eur. V rámci programu Pozitívna energia pre
šport sme podporili 14 projektov v celkovej sume
90-tisíc Eur, ktoré boli zamerané na výstavbu
športovísk v západoslovenskom kraji.
Nadačný fond už dlhodobo pomáha organizáciám,
ktoré sa venujú ochrane zdravia, životnému
prostrediu, kultúre a sociálnym veciam. Minulý rok
podporil aktivity Slovenského cykloklubu, Nadácie
Centrum súčasného umenia, Občianskeho
združenia Konvergencie, Slovenského krízového
centra Dotyk, ale aj Transparency International
Slovensko či Slovenský skauting.

3 000,00
3 320,00
1 400,00
5 000,00
891,00

Z nadačného fondu sme tiež podporili projekt
Vecné dary. Vďaka tomu sa spustil webový
portál, ktorého cieľom je rozšíriť darcovstvo firiem
pre neziskové organizácie a ich klientov nefinančnou
formou. Fond podporil aj projekt inštitucionálnej
podpory protikorupčných aktivít Transparency
International Slovensko, vďaka čomu organizácia
mohla spustiť portál sprístupňujúci údaje
z Vestníka verejného obstarávania a ponúkajúci
bezplatnú právnu pomoc.
Občianske združenie Konvergencie - spoločnosť
pre komorné umenie zrealizovala unikátny projekt
Dromeha Khere/ Cestou domov s hudobnou
formáciou AfterPhurikane a speváčkou Janou
Kirschner, ktorý priniesol spojenie rómskej, africkej
a slovenskej hudby do štyroch slovenských miest
- Levoče, Košíc, Martina a do Bratislavy.

NADAČNÝ FOND ZÁPADOSLOVENSKEJ ENERGETIKY V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Slovenský cykloklub

Atraktívne cyklotrasy na západnom
13 000,00
Slovenska, obnova a údržba

Slovenský skauting, o. z.

Odklínanie hradov 2011

18 000,00

Slovenské krízové centrum DOTYK

ITEM

800,00

OZ Odyseus

Áno, pre život

800,00

Transparency International Slovensko

Inštitucionálna podpora
protikorupčných aktivít TIS

1 000,00

Základná škola s materskou školou Moravany
Atletika ide do boja s futbalom
nad Váhom

3 500,00

Obec Borčany

8 649,37

Obec Pravenec
Mesto Handlová
Obec Jakubov

Oprava povrchu detského ihriska

Rekonštrukcia viacúčelového ihriska
7 788,48
v obci
Rekonštrukcia
športoviska
pre
8 130,00
celoročné využitie
Výstavba viacúčelového športového
6 987,20
ihriska

Základná škola Vajanského Modra

Dobudovanie basketbalového ihriska

4 518,00

Obec Kšinná

Multifunkčné ihrisko

3 000,00

Obec Poriadie

Dobudovanie trávnatého ihriska
Poriadie

9 000,00

Základná škola, Ul. Ľ.Štúra 71/1,
Dolné Vestenice

Športom ku zdraviu

3 102,04

Základná škola s materskou školou

TELOCVIČŇA NA ZELENEJ LÚKE 2

7 948,41

KASPIAN

Skoč a dobre dopadni

7 940,50

Základná škola Fandlyho

Lezecká stena Pavúk

5 000,00

Obec Kravany nad Dunajom

Fitness pre každého

5 436,00

Škola pre mimoriadne nadané deti
a Gymnázium

Nadaní aj v športe

9 000,00

Pontis n.o.

Vecné dary - in-kind 2

15 000,00

Nadácia - Centrum súčasného umenia
Konvergencie - spoločnosť pre
komorné umenie
Konvergencie - spoločnosť pre
komorné umenie

Aukcia
súčasného
slovenského
10 000,00
umenia 2011
KONVERGENCIE -medzinárodný
22 000,00
festival komornej hudby
CESTOU DOMOV / Dromeha Khere 10 000,00
AfterPhurikane a Jana Kirschner

Nadačný fond Slovenských elektrárni
v Nadácii Pontis
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii
Pontis patrí medzi najmladšie fondy. Vznikol
v roku 2011 s cieľom podporovať tri kľúčové
oblasti: zvyšovanie energetickej efektívnosti a
znižovanie emisií CO2 do ovzdušia v obciach a
mestách, dlhodobú podporu ľudí bez domova a
nízkorozpočtové bývania pre marginalizované
skupiny obyvateľstva a rozvoj technických vied
vďaka podpore študentov stredných a vysokých
škôl vedecko-technických odborov.

V prvom roku svojho pôsobenia fond nastavoval
svoju darcovskú stratégiu. Popri tom poskytol
priamu finančnú podporu deviatim organizáciám.
Cez občianske združenia AMAVET a Mladí vedci
Slovenska sme podporili mladých vedátorov
a vytvorili im podmienky pre
prezentáciu
vlastnej výskumnej činnosti na prestížnych
svetových
súťažiach
vedecko-technických
projektov. K propagácii zdravého životného štýlu,
zviditeľneniu Slovenska a tiež k rozvoju turizmu
fond prispel podporou 55. ročníka prestížnych
medzinárodných Cyklistických pretekov Okolo
Slovenska, ktorých sa zúčastnilo 120 cyklistov
na úseku dlhom 1 600 kilometrov

NADAČNÝ FOND SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNI V NADÁCII PONTIS
Žiadateľ
Medzinárodné
Slovenska

Názov projektu
cyklistické

preteky

Okolo Medzinárodné cyklistické preteky
Okolo Slovenska

Obec Kokava nad Rimavicou

Náučný chodník Ipeľ

Suma (v €)
36 000,00
9 000,00

Pomoc zdravotne hedikepovaným
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej deťom v školských zariadeniach a pri 13 500,00
Vzdelanie a zdravie pre všetkých
rehabilitačných činnostiach
Združenie športovej medicíny

Zdravý šport pre všetkých

9 000,00

Dolnooravská nemocnica MUDr. L.N.Jégého Prístrojové a materiálne zabezpečenie
Dolný Kubín
pre ODCH
Zlepšenie diagnosticko-terapeutických
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
postupov v reumatologii
Zvyšovanie kvality života seniorov a
REFUGIUM, n.o.
ťažko chorých v Hospici Milosrdných
sestier v Trenčíne
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu
I-SWEEEP
a techniku

5 400,00

Mladí vedci Slovenska

3 240,00

Venture Philanthropy fond
v Nadácii Pontis
V Nadácia Pontis už druhý rok pokračoval
fond angažovanej filantropie s názvom Venture
philanthropy fond, ktorého cieľom je poskytnúť
nielen finančnú podporu, ale hlavne knowhow na posilnenie kapacít a zvýšenie dopadu
vybraných organizácií. Minulý rok sme naďalej
podporovali Občianske združenie Návrat
cez odborné poradenstvo a finančnú podporu.
Vďaka odbornej pomoci Marcela Imriška
z Prorate a člena správnej rady Venture
Philanthropy fondu
a technickej podpore

Scientia Pro Futuro 2011

5 400,00
5 450,00
2 160,00

zo strany spoločnosti Accenture sa podarilo
vytvoriť systém sledovania činnosti a klientov
Návratu.
Z Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis sme
podporili aj rozvoj Advokačno-metodického
centra vo výške 6 650 Eur, ktorého cieľom je
lobing v oblasti legislatívy, v aplikačnej úrovni,
zmena postojov odbornej a laickej verejnosti,
nastavenie praktických postupov a overovanie
pilotných projektov, čím sa pomáha naplniť
hlavné poslanie organizácie – zabezpečiť, aby
deti mali bezpečné detstvo v rodinnom prostredí.

Tvorili sme Dobrú krajinu
V Nadácii Pontis úspešne pokračoval darcovský
program Dobrá krajina. Ide o webový portál www.
dobrakrajina.sk, v rámci ktorého môžu ľudia
podporovať projekty, ktoré sú im najbližšie. Darcovia
minulý rok podporili 38 projektov neziskových
organizácií v sume 66 227, 34 eur.

Dobrej krajine je verný aj herec Juraj Kemka.

Ako sme skladali klobúky pre návštevníkov
Pohody.

Vďaka Dobrej krajine sa hluchoslepí klienti
z košického Majáka mohli zúčastniť hipoterapie
v jazdeckej škole, ktorá im pomôže rozvíjať motoriku,
držanie tela, ale aj sociálne zručnosti. Aliancia Fair Play
mohla opäť zorganizovať udelenie ocenenia Biela
vrana, ktoré je uznaním odvážneho občianskeho
činu. Pomoc smerovala aj do občianskeho združenia
Návrat, presnejšie na terapie, ktoré robia pracovníci
združenia pre adoptívnych rodičov a pestúnov.
V Andrease, kde sa venujú deťom postihnutým
autizmom, môžu organizovať víkendy pre rodičov,
bez rodičov. O dieťa sa postarajú aj cez víkend a
rodičia si tak pri nepretržitej starostlivosti oddýchnu
a načerpajú nové sily. Dobrá krajina podporila aj
kultúrne nezávislé centrum Stanica – Záriečie, ktoré
sa teší na opravené biele krídlo od nórskej klaviristky
Beeny Kumar-Karpišovej. Klaviristka na ňom hrávala
niekoľko rokov v Bratislave a pri odchode do Nórska
ho venovala Stanici, kde sa konajú aj koncerty vážnej
hudby.

Dobrá krajina na Pohode

Dobrú krajinu podporuje aj herečka Táňa
Pauhofová.

V stane Dobrá krajina máme každý rok zaujímavé diskusie.

Dobrá krajina neobišla ani najväčší hudobný festival
Bažant Pohoda. V kaviarni sme za príspevok 1,50 eur
rozdali 7500 káv, viac ako 3000 croissantov a takmer
3000 pohárov bazovej limonády. Návštevníci festivalu
venovali kaviarni 18 768 eur, vďaka čomu podporili 13
projektov neziskových organizácií. Medzi barmanmi
kaviarne boli dobrovoľníci, zamestnanci neziskoviek,
ale aj známe herecké tváre Táňa Pauhofová,
Zuzana Šebová, Juraj Kemka či držiteľka ocenenia
Biela vrana 2010, Zuzana Melicherčíková, ktorá
v minulosti poukázala na praktiky na Právnickej fakulte
UK v Bratislave. Dobrovoľníkom v kaviarni pomohol
aj Tomáš Hudák a známy raper Bene. Kaviareň
Dobrá krajina sme organizovali spolu s ďalšími
organizáciami ako Aliancia Fair-Play, Autistické
centrum Andreas®, Člověk v tísni – Slovensko,
DOMKA - stredisko Mamateyova, EARLY MELONS
FESTIVAL, Konvergencie - spoločnosť pre komorné
umenie, Liga za ľudské práva, Nadácia Provida,
Návrat, Slovenský skauting, Stanica Žilina-Záriečie,
Výcviková škola pre vodiacich psov Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska. Nadácia Pontis pripravila
pre návštevníkov Pohody aj zaujímavé diskusie,
ktoré sa venovali Bielorusku, revolúcii na egyptskom
námestí Tahrír, ale aj dobrovoľníctvu a darcovstvu.

Známe osobnosti sa zapojili do Misie 01
Nadácia Pontis a Dobrá krajina zorganizovali
v októbri charitatívne podujatie s názvom
Misia 01, ktorého autorom je známy divadelník
Petr Forman. Syn známeho filmového režiséra
Miloša Formana zaviedol projekt Misse v Česku
spolu s podnikateľom Davidom Voverkom,
ktorí sa inšpirovali Svěrákovým filmom Vratné
lahve. Ambasádorom projektu na Slovensku bol
slovenský divadelný režisér Nikita Slovák.
Do Misie 01 sa zapojilo viac ako 50 známych
tvárí zo spoločenského a kultúrneho života, ktorí
sa premenili na kuriérov a roznášali certifikáty
s darovacím podpisom, aby spoločne splnili dôležitú
úlohu - vyzbierali čo najviac peňazí pre klientov
z bratislavského Domova sociálnych služieb
Sibírka. Medzi kuriérmi boli hudobník Martin
Valihora, spevák David Koller, herec Marek
Majeský,
tanečnica
Katarína
Štumpfová,
moderátor Martin Pyco Rausch, herec Ján Koleník
a ďalší. Spoločne sa im pre Sibírku podarilo
vyzbierať 7 648 eur.

Do Misie 01 sa zapojilo viac ako 50 známych
tvárí.

V strede autor českej Misse – Petr Forman.

Deti v Sibírke trpia viacnásobným postihnutím.
Nedostatok pohybu im spôsobuje skrátenie
svalov a rôzne deformity, čo si vyžaduje neustále
rehabilitáciu a cvičenie. Vyzbieraná suma pokryla
všetky náklady na nákup prístroja so všetkým
prídavnými zariadeniami, ktoré umožnia stabilitu
klientov v Sibírke pri cvičení. Projekt Rozhýbme
im svaly bol tiež súčasťou verejnej zbierky Dobrá
Krajina, v rámci ktorej ľudia Sibírku podporovali.

Vianočný bazár chalanov
Dobrá krajina sa druhý decembrový týždeň
spojila aj so štyrmi známymi hercami Lukášom
Latinákom, Jurajom Kemkom, Mariánom Miezgom
a Róbertom Jakabom v rámci Vianočného bazáru
chalanov. Bazár sa konal v bratislavskom Nultom
priestore, kde herci s pomocou svojich priateľov
predávali vyzbierané veci od ľudí. Výťažok
z bazára putoval ako dar formou zážitku pre deti
a dospelých. Vďaka nemu sme mohli sumou
9 600 eur podporiť aj Výcvikovú školu vodiacich
psov s projektom Nevidím, ale na Slovensku
sa nestratím a tiež košický Maják s projektom
Kôň nahradí hluchoslepým chýbajúce zmysly.
Hluchoslepí klienti dokonca na bazár prispeli aj
vlastnoručne namaľovanými obrazmi.

Počas slovenskej Misie 01 bicykloval aj Pyco
a Katka Štumpfová.

Chalani z Partičky nás podporili aj vďaka
Vianočnému bazáru chalanov.

DOBRÁ KRAJINA
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Depaul Slovensko, n.o.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez
3 880,10
domova

Domka - Združenie saleziánskej mládeže,
Misie v Rómskej osade
Bratislava - Mamateyova

1 512,67

Liga za ľudské práva

Dajme šancu utečencom

650,00

Občianske združenie Pajštún

Podpajštúnske korzo a jeho torzo

804,17

Proti prúdu, o.z.

Boj o človeka v prvej línii ulice

1 665,00

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Nezábudka, naša solidárna krajina
v Turni

1 127,89

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím 3 000,00

Priatelia trstenskej prírody

Zachráňme starý Hornád - revitalizácia 2 024,75

Slovenská katolícka charita

Pomoc ľuďom postihnutým povodňami 6 041,60

PRO VIDA
Občianske združenie PRO VIDA

Hudobno - divadelné predstavenie pre
3 960,00
nepočujúcich
Kamaráti pre deti z detských domovov
3 305,61
- “Buddies”

Únia materských centier

Vstúpte s dieťaťom

162,66

Konvergencie

Projekt “House-koncerty”

1 263,20

Slovenská katolícka charita
Gréckokatolícka charita Prešov
KASPIAN

Darovať znamená pomáhať- sklad pre
361,62
núdznych
Obnova pracovných návykov pomocou
178,69
pracovnej terapie
Nemaľujte čerta na stenu!

302,55

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže,
Hľadaj zelený priestor pre rodinu!
273,50
Bratislava - Mamateyova
Dajme oporu rodine v najťažšej chvíli
Plamienok, n.o.
800,00
jej života
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

odkazprestarostu.sk

1 100,00

Občianske združenie Štvorlístok deťom

Letný tábor Štvorlístok deťom

210,38

OZ Prima

Prima street

414,86

Manažment a ochrana Šujského
66,54
rašeliniska - I. etapa
Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských Vybudovanie detského ihriska v Centre
87,89
domovov
pre obnovu rodiny Dorka
OZ Tilia

121,71

Občianske združenie Paradiso

Živý kalendár

Arcidiecézna charita Košice

Nie ste v tom sami, s nami to ide ľahšie 85,45

OZ Myška v Trebišove

Aj my sme tu

357,30

Srdce pre deti
Srdce pre deti je charitatívny program denníka
Nový Čas a Nadácie Pontis, v rámci ktorého
môžu darcovia podporiť deti s vážnym zdravotným
znevýhodnením alebo v sociálnej núdzi a menším
či väčším finančným darom zlepšiť kvalitu života
detí na Slovensku. Akýkoľvek finančný príspevok
ide v plnej výške v prospech konkrétneho
dieťaťa. V prevažnej miere sa tak deje posielaním
darcovských SMS v hodnote 5 Eur na číslo
871 patriace Nadácii Pontis. Darcovia však môžu
podporiť konkrétny príbeh dieťaťa aj cez portál
Srdcepredeti.sk, ktorý je vytvorený na platforme
portála
Dobrakrajina.sk.
Režijné
náklady
charitatívneho programu hradí vydavateľstvo
Ringier Axel Springer Slovakia.
Program Srdce pre deti pomohol mnohým deťom
na Slovensku. Prvým zverejneným príbehom
bol príbeh malej Margarétky, ktorá trpí vzácnou
chorobou motýlích krídiel. Na jej krehkú a ľahko
zraniteľnú pokožku Nadácia Pontis zakúpila zo
zdrojov verejnej zbierky špeciálne vlhké náplasti,
ktorých používanie je ohľaduplnejšie a menej
bolestivé pre pacientku. Zakúpili sme tiež zdravotné
pomôcky pre onkologicky chorú Petronelu a zaviedli
sme tečúcu vodu do starého domčeka pre Martinka
trpiaceho detskou mozgovou obrnou. Minulý rok v
decembri sa v Televízii JOJ odvysielal aj galavečer
Srdce pre deti, vďaka ktorému sa podarilo vyzbierať
760 645 Eur.

Pomáhame deťom na celom Slovensku.

Srdce pre deti pomáha deťom v núdzi a so
zdravotnými problémami.

CHARITATÍVNY PROGRAM SRDCE PRE DETI
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Andrea Várková

Bezbolestné náplasti pre Margarétku

2 216,40

Katarina Grošková

Pomôcky pre
Petroneku

1 299,98

Viktor Kemény

Samostatný dospievajúci talent

3 599,32

Samostatnosť malej Adelky môže
zlepšiť špeciálna chodúľka
Adamko bez ručičky túži po zdravotnej
stoličke
Tamarka už pomohla iným, pomoc
však potrebuje sama
Tečúca voda v domčeku uľahčí
starostlivosť o Martinka
Pomoc šesťčlennej rodine v zlej
finančnej situácii

1 034,83

Adelka Zlacká
Adamko Rucki
Tamarka Guziová Kovalčíková
Martinko Prešinský
Martina Klincová

onkologicky

chorú

634,80
573,00
4 981,93
197,94

Skupina Engage
rozvíja dobrovoľníctvo
zamestnancov

Naše Mesto - najväčšie
podujatie firemného
dobrovoľníctva

Nadácia Pontis spolupracuje administruje skupinu
firiem Engage, ktorá na Slovensku rozvíja firemné
dobrovoľníctvo, a kde firmy spoločne i jednotlivo
pripravujú a realizujú viaceré dobrovoľnícke
aktivity. Medzi ne patrí aj najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, program
Hlavy pomáhajú a zamestnanecké zbierky, ktoré
Nadácia Pontis každoročne organizuje na jar a
na jeseň.

Nadácia Pontis a skupina firiem Engage
zorganizovali v minulom roku najväčšie podujatie
firemného dobrovoľníctva nielen na Slovensku,
ale aj v strednej Európe. Pri príležitosti
Európskeho roka dobrovoľníctva sa podujatie po
prvýkrát konalo súčasne vo viacerých mestách.
Okrem Bratislavy, Žiliny a Košíc sa do Nášho
Mesta zapojili aj menšie mestá ako Galanta,
Hlohovec a Spišská Nová Ves. Svojej komunite
pomáhalo rekordných 4 313 dobrovoľníkov zo 74
slovenských firiem. Naše Mesto sa uskutočnilo
v piatok a v sobotu 17. a 18. júna.

V minulom roku mala skupina Engage 19 členov.
Patrili do nej spoločnosti AXA, Accenture, Allen &
Overy, Citi, Hewlett-Packard Slovakia, Honeywell,
IBM Slovensko, Kinstellar, KPMG Slovensko,
Ministerstvo financií SR, Orange Slovensko,
Philip Morris Slovakia, PwC, Provident Financial,
Samsung Slovakia, Slovenské elektrárne,
Západoslovenská energetika, skupina Slovak
Telekom a Tatra Banka. Vedúcou firmou skupiny
bola Západoslovenská energetika.

Do Nášho Mesta sa pravidelne zapájajú aj
manažéri firiem.

V rámci skupiny Engage organizujeme dvakrát
do roka zbierku potrieb pre dobročinné organizácie.
V minulom roku vyzbieralo 16 spoločností 6 600
kilogramov šatstva, obuvi a bytového textilu, 300
kilogramov domácich potrieb, 555 kilogramov kníh,
hier, hračiek a školských potrieb a 223 kilogramov
potrieb do chránenej dielne. Zamestnanci tiež
darovali stravné lístky v hodnote 2 248 Eur, osem
kočíkov, štyri bicykle, dva televízory, sedaciu
súpravu a posteľ. Vyzbierané veci distribuovalo
13 neziskových organizácií svojim klientom.

V Bratislave pomáhali dobrovoľníci pri čistení
Pisztoryho paláca, v Horskom parku a
v Autistickom centre Andreas, ale aj v mnohých
školách a škôlkach, kde maľovali triedy, preliezky
a skrášľovali školské dvory. Niektorí dobrovoľníci
predávali v uliciach časopis Nota Bene, ďalší
varili guláš pre ľudí bez domova v neziskovej
organizácii Depaul. Počas netradičnej nočnej
aktivity dobrovoľníci vymaľovali autobusovú
zastávku pod Novým Mostom nazeleno.
Najviac dobrovoľníkov k počtu obyvateľov
bolo v Galante, kde sa do Nášho Mesta
zapojili zamestnanci spoločnosti Samsung.
Dobrovoľníci pomáhali pri odstraňovaní čiernej
skládky a venovali sa aj seniorom na vozíčkoch
zo sociálneho zariadenia Samaritán. V Hlohovci
sa čistili cyklotrasy a areál Zámockého parku,
v Spišskej Novej Vsi pomáhali v areáli miestnej
zoologickej záhrady. V Žiline sa dobrovoľníci
už tradične zapojili do zveľaďovania kultúrneho
centra a parku pri Stanici – Záriečie, pokračovalo
sa v záchrane Lietavského hradu, ale aj v čistení
parkov a lesných ciest. Medzi dobrovoľníkmi
nechýbali ani známe osobnosti ako herečky
Táňa Pauhofová, Zuzana Šebová a Henrieta
Mičkovicová a moderátori spravodajstva STV
Jarmila Lajčáková Hargašová a Ľubomír Bajaník.

Zamestnanci firiem sú pripravení na najväčšiu
dobrovoľnícku akciu.

Spolu 166 dobrovoľníckych aktivít si na Naše
Mesto navrhlo 112 neziskoviek. Dobrovoľníci
odpracovali 17-tisíc hodín a hodnota ich práce
predstavuje 100 800 Eur. Vyčistili 4 hradné
nádvoria, skrášlili 50 parkov, dvorov, ihrísk,
namaľovali 5 km plotov okolo škôl a škôlok, 70
klientov s postihnutím bolo na prechádzke a 210
dobrovoľníkov darovalo 105 litrov krvi.
Do podujatia Naše Mesto sa zapojili spoločnosti
Accenture , Allen & Overy , Allianz - Slovenská
poisťovňa / Nadácia Allianz, AT&T Global Network
Services Slovakia, AXA, Bayer, Bionergy, BMB
Leitner, Citi , ČSOB, DELL, DHL Logistics, DLA
Piper, Heineken , Hewlett Packard, Hillbridges,
Honeywell, IBM ISC, ING Banka, ING Management
Services, Johnson Controls, Kinstellar , KPMG,
Microsoft, Orange, OTP Banka, Pfizer, Philip
Morris Slovakia, Pivovary Topvar, PoSam,
Poštová banka, Provident Financial, PwC,
Sheraton Bratislava Hotel, Slovak Spectator,
Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Slovenské
elektrárne, Slovnaft, Stratégie, Swiss Re Slovakia,
Tatra banka, Telefonica O2, Tesco Stores,
Unilever, veľvyslanectvo USA, veľvyslanectvo
Nórskeho kráľovstva, veľvyslanectvo Spojeného
kráľovstva VB a SI, Zentiva, Západoslovenská
energetika, ZUNO BANK AG, U.S.Steel Košice,
mesto Košice, T-Systems Slovakia, Getrag Ford,
Michel Thierry Slovakia, Kia Motors Slovakia,
Stredoslovenská energetika, Mobys, Hysco
Slovakia, Walmark, Embraco Slovakia, Samsung
Electronics Slovakia, Jasplastik, Eugen Czuczor
Fermo, SAD Dunajská Streda, mesto Galanta,
Technické služby Galanta.
Generálnym
partnerom
podujatia
bola
Západoslovenská energetika. Hlavnými partnermi
podujatia boli Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
a Samsung Electronics Slovakia s.r.o. Ďalšími
partnermi podujatia boli Accenture, s.r.o. a
Európska komisia.

Každoročne pomáhame školám, škôlkam a neziskovým organizáciám.

Dobrovoľníci počas Nášho Mesta pomáhajú
zachraňovať aj zrúcaniny hradov

Dobrovoľníci minulý rok vymaľovali zastávku
pod Novým Mostom v Bratislave nazeleno.

Kolegovia z Nadácie Pontis dobrovoľníčili aj
večer.

NAŠE MESTO 2011
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Pekný svet

Bratislavská arcidiecézna charita

Vymknutie zo stereotypu

Iniciatíva rodičov Lamača

Deň pre našu škôlku

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Revitalizácia areálu hradu Lietava

Materské centrum Ráčik

Pekný Ráčik na Peknej ceste

397,00
60,00
50,00
266,75
83,00

Slovenský Červený kríž, územný spolok
Bratislava mesto
Škola pre mimoriadne nadané deti
a Gymnázium

Výlet do prírody – športové hry,
51,00
opekačka
Za krajšie ihrisko

100,00

Základná umelecká škola

natieranie plota a múrikov

100,00

Klub náhradných rodín v Hlohovci, koordinátorka čistenie areálu Zámockej záhrady v
34,00
Jana Chalányová
Hlohovci
OZ Materské Centrum Dietka

Dietka

Patria Domov dôchodcov v Galante

Staronová lavička

Slovenská katolícka charita

3D - deň darovaný dobrovoľníkmi

Občianske združenie Domov – Dúha

Pomoc krízovému stredisku Dúha

Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister
Gymnastický oddiel TJ Slávia UK Bratislava

50,00
50,00
33,00
50,43

Skrášlenie Kultúrneho a vzdelávacieho
30,00
centra Ister
Zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre
350,00
športujúce deti a mládež

100,00
184,18

OZ PAPAVERO

Čistá rieka Rajčianka

INEX Slovakia, o.z.

Rozdaj radosť iným

Nadácia Horský park

Revitalizačné práce na Horárni a v
400,00
Horskom parku

Základná škola

manuálne práce

Gaudeamus - zariadenie komunitnej
rehabilitácie

Tréningové pracovisko Záhradkár 56,92
úprava záhrady, výlet a opekanie

Mestske lesy v Bratislave

Čistenie lesa, Železná studienka

Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich

Naša každodenná “kozmetika”

ZŠ s MŠ, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

maľovanie v exteriéry, úprava dvorov v
500,00
materských školách

Občianske združenie pri Materskej škole
Farebná záhrada
Prešovská

260,00
350,00
50,00

200,00

Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. Kamila Deň pre Naše mesto - manuálne práce 100,00
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Úprava záhrady a pieskoviska
124,50
SIBÍRKA
aktivity sociálneho kontaktu, manuálne
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
30,00
práce, administratívne práce
DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného
Brigáda
50,00
bývania Rozsutec
DSS KAMPINO

Naše Mesto 2011

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
Krajšie komunitné centrum
postihnutím v SR

50,00
50,00

NAŠE MESTO 2011
Žiadateľ
Národná rada občanov
postihnutím v SR

so

zdravotným

Suma (v €)

Komunitné centrum pre všetkých

70,00

Príprava priestorov starej tehelne pre
81,00
kultúrne účely

BONA FIDE, o. z.
Domov sociálnych služieb pre
rehabilitačné stredisko ROSA
Centrum sociálnych služieb pre
občanov Samaritán

Názov projektu

deti

a

ROSA

100,00

Prechádzky s klientmi a rozhovory

26,00

Inklúzia

Priestor pre Človeka

100,00

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Krajšie prostredie pre ľudí so zrakovým
60,00
postihnutím

KASPIAN

Klub a skatepark

Centrum Návrat Žilina

Nové farby na Bratislavskej

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves

čistenie CHKO Malé Krpaty a CHA
32,00
Alúvium Moravy

starších

65,00
101,60

neformálna skupina občanov - v zastúpení
Na Slanci môžete prežiť krásne detstvo 70,00
Anna Bajanová
Obnova interiéru rodinného centra a
Rodinné centrum Klbko
50,00
tvorivé dielne pre deti
Maľovanie fasády, rýn a dverí v interiéri 400,00
Bratislavské regionálne ochranárske združenie ošetrovanie vysadených stromčekov a
218,70
(BROZ)
čistenie chráneného územia
Bezpečnejšie
prostredie
pre
Rodinné centrum Prešporkovo
50,00
najmenších
Iniciatíva rodičov Ružinova

Základná škola s materskou školou

Pomôžme deťom

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Maľovanie oplotenia domova

160,00
200,00
220,00

OZ Šťastík

Plot u Šťastíkov v nových šatách

Rodičovské združenie pri MŠ Budovateľská 10

Oživenie plota a zvýšenie bezpečnosti
55,00
na záhrade pre škôlkarov

Detský domov Studienka

Pomoc pre Detský domov Studienka

Sloboda zvierat

50,00
úprava školského areálu, výsadba
50,00
Hľadá sa ihla v kope lekární
44,00
Super deň s útulkáčmi Slobody zvierat 100,00

Cirkevná materská škola
Gianny Beretty Mollovej

Kto chce plôtik natierať, nech sa pridá
176,00
k nám

Domov sociálnych služieb Hestia

Naša pekná záhrada

Nadácia Lúč v Žiline

Náš Lúč 2011

Mestské zásahy, o.z.

Maľovanie pod Novým mostom

Materská škola

Naše mesto 2011

Materská škola

Naše mesto 2011

F84, o.z.

Výroba úloh pre deti s autizmom

Centrum voľného času Dúha

Olympiáda v tvorivosti a športe

ZŠ s MŠ M. R .Štefánika
OZ Odyseus

49,00
50,00
500,00
200,00
200,01
50,00
50,00

NAŠE MESTO 2011
Žiadateľ

Názov projektu

Suma (v €)

Stupavský okrášľovací spolok

Čistenie grófskeho skleníka

Nadácia Krajina harmónie

Spolu je to ľahšie

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

SKALKA

materská škola M. Mazzarellovej

Skrášlime si triedu
Pomáhame pod Pajštúnom
(Pajštúnsky rínek)

200,00
70,00
100,00
69,00

Pajštún

ArtEst
polyestetické
vzdelávanie
Aktivity sociálneho kontaktu
znevýhodnenej mládeže
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
čistenie zelene

106,00
50,00

Základná škola sv.Cyrila a Metoda, Košice

Úprava átria školy

Materská škola Hlohovec
Špeciálna základná škola a Špeciálna materská
škola Žilina
DOMKA Košice
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SNV
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko
Patria Domov dôchodcov v Galante

Štvorlístok

200,00
200,00
50,00
840,66
45,00
100,00

Naše mesto

96,78

Pomôž, ako vieš

100,00

Pracujeme v dielničke

39,88

Mapovanie dážďovníkov

50,00

ZŠ Gejzu Dusíka

Naše Mesto 2011

ZŠ Sídlisko SNP

Plot

Technické služby mesta Galanta

Mestská časť Bratislava - Staré mesto
Materské centrum Lentilka
Cirkevná materská škola Panny
Pomocnice (poslali späť 4 centy)
Materské centrum HOJDANA-Ružinov

Márie

Pekný deň
50,00
Čistenie priestorov Pisztoryho paláca a
195,40
jeho nádvoria
Prvé detské ihrisko v obci
50,00
Veselá záhrada

50,00

Údržba záhrady

50,00
65,00
57,80
108,60

Akadémia vzdelávania

Pomôžme ZOO v SNV

Rodinné centrum Macko

Maľovanie plota záhrady

Základná škola, Lipová 13. Spišská Nová Ves

Gymnázium

Úprava školskej oddychovej zóny
Som “IN” - Pomáham v “AUT”istickom
400,00
centre III.
Naše mesto 2011
59,00

Depaul Slovensko, nezisková organizácia

Pomôžme ľuďom bez domova

Slovenský skauting
Materská škola,Pivonková
Kršáková/
Centrum voľného času Adam

Naše mesto

110,00
5 100,00

Naša Bratislava

50,00

Autistické centrum Andreas n.o.

Truc sphérique

9,Bratislava/E.

Mesto deťom
40,00
Mobiliár a záverečné úpravy mestského
300,00
parku pod Rondlom

DOMKA – združenie saleziánskej mládeže,
úprava detského ihriska
stredisko Žilina
Multikultúra V NÁS
Arkádia

80,00
30,00

Prínosy dobrovoľníctva
zamestnancov na Slovensku
V Európskom roku dobrovoľníctva sme
v spolupráci s Ekonomickou
Univerzitou
v Bratislave (EUBA) zrealizovali prvý
kvantitatívny prieskum v oblasti firemného
dobrovoľníctva na Slovensku. Prieskum
sme realizovali v rámci projektu Employees
for Community: Strengthening Volunteering in
Slovakia, na ktorý získala Nadácia Pontis grant
od Európskej únie. Zber dát prebiehal formou
osobných rozhovorov s manažérmi firiem
na vzorke 117
subjektov pôsobiacich na
Slovensku (predovšetkým firiem a samosprávnych
úradov), ktoré iniciujú a podporujú dobrovoľníctvo
zamestnancov. Výsledky prieskumu približujú
stav dobrovoľníctva zamestnancov na Slovensku
k roku 2011, jeho manažment, motiváciu subjektov
podporovať takúto iniciatívu a motiváciu ich
zamestnancov zapájať sa, prínosy dobrovoľníctva,
ale aj bariéry širšieho zapájania sa.

Rozdali
sme
ocenenia
Via Bona Slovakia 2010
Nadácia Pontis každoročne odovzdáva prestížne
ocenenie Via Bona Slovakia firmám za najlepšie
projekty v oblasti zodpovedného podnikania
a firemnej filantropie. V 11. ročníku porota
hodnotila 75 nominácií v deviatich kategóriách.
Mená víťazov predstavila počas slávnostného

Hlavnú cenu Via
Bona pre veľké
firmy prevzal
Pavol Lančarič,
generálny riaditeľ
spoločnosti Orange
Slovensko.

galavečera 14. apríla v bratislavskom Mestskom
divadle P.O. Hviezdoslava. O víťazoch Via Bona
Slovakia za rok 2010 rozhodovala v dvojkolovom
hodnotení 23-členná hodnotiaca komisia.

Víťazi hlavných cien
Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosti Orange
Slovensko a Nera Networks. Orange zvíťazil
medzi veľkými podnikmi za aktivity v oblasti
ochrany životného prostredia, ako je napríklad
zber starých mobilných telefónov, podpora
elektronických výpisov a faktúr a budovanie
staníc na solárnu energiu. Spoločnosť ako prvá
v telekomunikačnom biznise na Slovensku
vytvorila aj pozíciu nezávislej ombudsmanky,
ktorá rieši sťažnosti zákazníkov. Spoločnosť
Nera Networks z Liptovského Hrádku získala
ocenenie medzi malými a strednými podnikmi.
Prioritou firmy sú ľudia a jej manažment verí,
že ak sa k ľuďom pristupuje poctivo a slušne,
firme to vrátia stopercentnou prácou. V Nera
Networks sa snažia eliminovať aj dopady výroby
na životné prostredie. Hodnotiaca komisia
zároveň v tejto kategórii udelila Čestné uznanie
za osobné nasadenie zamestnancov a chuť ísť
vlastnou cestou pri presadzovaní zodpovedného
podnikania. Uznanie putovalo spoločnosti
Martinus.sk, ktorá sa vďaka ústretovému prístupu
voči zamestnancom, férovosti voči zákazníkom
a kreatívnym riešeniam stala najobľúbenejším
a najkvalitnejším internetovým kníhkupectvom
na Slovensku.

Oblasť zodpovedné podnikanie
Víťazom Zelenej ceny v oblasti životného prostredia
sa stala spoločnosť Envi-Pak za projekt priamej
podpory separovaného zberu, ktorý prebieha
vo viac než 800 mestách a obciach na Slovensku.
Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie
korupcie hodnotiaca komisia neudelila. Dôležitosť
tejto témy však na Slovensku podporila odovzdaním
Čestného uznania za prijatie opatrení a štandardov
na zvýšenie transparentnosti vo farmaceutickom
priemysle spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia.
Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky
získala Nera Networks.

Čestné uznanie za osobné nasadenie
zamestnancov získalo internetové
kníhkupectvo Martinus.sk.

Cenu Via Bona za zodpovedný prístup
k zamestnancom získala Orion Nova.

Čestné uznanie Via Bona za zvýšenie transparentnosti vo farmaceutickom priemysle
získala spoločnosť GlaxoSmithKline.

Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom
získala firma Orion Nova za projekt Podporované
zamestnávanie pre odchovancov detských
domovov z Domu na polceste vo Veľkom
Slavkove. Spoločnosť vedie Holanďan Iwan
Hofmans, ktorý dal chlapcom šancu a tým, že ich
zamestnáva, podporuje ich návrat do reálneho
života. Porota v tejto kategórii ocenila aj spoločnosť
Embraco Slovakia, ktorá získala Čestné uznanie
za príkladný prístup k zamestnancom v čase povodní.
Firma ukázala, že sa vie zodpovedne zachovať aj
v krízových situáciách. Keď región Spiša ohrozovali
povodne, jej manažment rozhodoval rýchlo. Zrušil
ranné zmeny, aby sa zamestnanci mohli venovať
rodinám a záchrane svojho majetku. Absenciu
v práci zamestnancom zaplatili ako bežný pracovný
deň a niektorých firma podporila aj finančne.
Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala
Tatra banka za projekt Hovoriace bankomaty pre
nevidiacich. Ide o prvú banku na Slovensku, ktorá
v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska vybavila 117 bankomatov audio výstupom
na slúchadlá. Vďaka nim môžu nevidiaci a
slabozrakí samostatne narábať so svojimi peniazmi.
Bankomat im pomôže vybrať požadovanú sumu
peňazí, dobiť mobilný kredit alebo zmeniť PIN kód
na svojej karte.

Oblasť firemnej filantropie
Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku
na spoločnosť a okolitú komunitu si odniesla
spoločnosť Embraco, ktorá sa v oblasti filantropie
zameriava na deti a mládež a už 12 rokov podporuje
Nemocnicu s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a
spolupracuje so školami v meste. V roku 2009 išlo
o historicky najväčšiu pomoc Embraca nemocnici,
keď jej darovali šokový zmrazovač plazmy. Cenu
za odvahu podporiť náročnú tému získala
spoločnosť Creative Department za prípravu
bezplatnej reklamnej kampane Staroba sa nás
dotýka pre Nadáciu Socia. Úlohou kampane bolo
poukázať na seniorov, ktorí sú často odsúvaní
na okraj spoločnosti a podporiť sociálne služby,

ktoré umožňujú seniorom ostať čo najdlhšie
vo svojom domácom prostredí prostredníctvom
verejnej zbierky Lienka pomoci. Cenu za zapájanie
zamestnancov do dobrovoľníctva získala spoločnosť
RWE IT Slovakia za originálnu zmenu charakteru
teambuildingových aktivít pre zamestnancov
zo športového dňa na dobrovoľnícky deň v prospech
rodinného krízového centra Dorka v Košiciach.

Hodnotiaca komisia
O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2010
rozhodovala v trojkolovom hodnotení 23-členná
hodnotiaca komisia rozdelená do troch oblastí.
Komisiu pre hlavné ceny tvorili Ján Bača (US Steel
Košice), Simona Bubánová (Creative Department),
Barbora Demešová (TV Markíza), Gabriela Dubcová
(Ekonomická univerzita v Bratislave), Martin Mazag
(Stratégie), Iveta Griačová (Slovenské Aerolínie
Bratislava), Martina Slezáková (Všeobecná
úverová banka), Ján Orlovský (Západoslovenská
energetika), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis).
Členmi komisie pre oblasť zodpovedného
podnikania boli Danka Olejárová (Centire), Ján
Pallo (The Slovak Spectator), Dana Plášková
(ECOline), Zuzka Poláčková (Európsky sociálny
fond), Pavol Takáč (Centrum environmentálnych
služieb), Juraj Porubský (Forbes), Marek Markuš
(Oil Partner), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis).
Komisiu pre oblasť firemnej filantropie tvorili
Beata Dobová (Nadácia Integra), Marianna
Butkovská (Trend), Marek Roháček (Návrat), Lucie
Schweizer (Schweizer Legal), , Dagmar Šťastná
(KPMG Slovensko) a Pavel Hrica (Nadácia Pontis).
Galavečer Via Bona Slovakia minulý rok podporili
VÚB Banka, Západoslovenská energetika a DLA
Piper. Mediálnymi partnermi podujatia boli Forbes,
Trend, Euractiv.sk, SITA, Webnoviny.sk, Instore a
Zodpovednepodnikanie.sk. Partnermi galavečera
bolo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava a Mesto
Bratislava. Podujatie Via Bona Slovakia 2010
podporila aj Európska komisia v rámci projektu
ReSMEs.

Spisovateľ Tomáš Janovic odovzdal cenu
spoločnosti Creative Department.

Víťazom zelenej ceny sa stala spoločnosť
Envi-PAK

Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu
získala Tatra banka za projekt Hovoriace
bankomaty pre nevidiacich.

Spoločnosť Embraco zo Spišskej Novej Vsi
bodovala dvakrát.

Cenu za zapájanie zamestnancov
do dobrovoľníctva získala spoločnosť RWE
IT Slovakia za zmenu teambuildingových
aktivít pre zamestnancov, ktorí pomáhali
krízovému centru Dorka v Košiciach.

Ľudia z biznisu ponúkajú
hlavy neziskovkám
Nadácia Pontis sa snaží prepojiť zamestnancov
firiem s neziskovkami aj prostredníctvom
programu firemného dobrovoľníctva Hlavy
pomáhajú. Program vznikol ešte v roku 2010
a ľudia z firiem prostredníctvom neho môžu
odovzdávať svoje biznis znalosti, skúsenosti a
zručnosti vybraným neziskovým organizáciám,
aby dokázali lepšie napĺňať svoje poslanie.
Prostrednícvom
webovej
stránky
www.
hlavypomahaju.sk sa dobrovoľníci prihlasujú
na rôzne aktivity navrhované neziskovkami a
ponúkajú im svoju pomoc.
Do programu sú zapojené firmy ako HewlettPackard Slovakia, ING, Johnson Controls
Bratislava, Kinstellar, KPMG Slovensko, Orange
Slovensko, Poštová banka, Provident Financial,
PwC, Telekom, Západoslovenská energetika,
Stredoslovenská
energetika
a
Slovnaft.
Dobrovoľníci pomáhajú neziskovým organizáciám
v oblasti PR a marketingu, účtovníctva, využívajú
tiež svoje znalosti v oblasti IT a jazykov, ale aj
manažmentu. Firemní dobrovoľníci pomáhajú
prostredníctvom programu ženám v núdzi,
deťom zo sociálne znevýhodnených rodín,
ale aj matkám na materskej dovolenke. Medzi
prvými dobrovoľníkmi bol manažér Stuart Asford
zo spoločnosti Hewlett Packard, ktorý pomáhal
tímu bratislavského komunitného centra Ulita
na sídlisku Kopčany v oblasti manažmentu.
Adriane Mitrovej zo spoločnosti Orange chýbať
dobrovoľnícka práca, ktorej sa venovala počas
štúdia. Aj preto sa rozhodla ponúknuť počítačový
kurz ženám v núdzi z Centra pre výchovu
k rodičovským zručnostiam – Cesta. K slovenským
firemným dobrovoľníkom sa pridal aj Mexičan Raul
Israel Sanchez z Jonson Controls ktorý minulý
rok pomáhal pri vyučovaní angličtiny v rodinnom
centre Klbko v Karlovej Vsi. Personalistka Sylvia
Kuzmová z ING dokonca písala sériu článkov
o hľadaní zamestnania pre obľúbený portál www.
nanicmama.sk združenia Mamám Slovenska.

založiť iniciatívu na Slovensku prišla medzinárodná
organizácia PILnet (The Global Network for Public
Interest Law), ktorá rozvíja bezplatné právne
služby prostredníctvom svojich pobočiek vo viac
ako dvadsiatich krajinách sveta. Na Slovensku
oslovila Nadáciu Pontis a advokátske kancelárie
Allen&Overy, Kinstellar a White&Case,
s ktorými spolupracuje v zahraničí.

Nadácia Pontis zastrešila bezplatnú právnu pomoc klientom neziskových organizácií.

Advokát Róbert Bános minulý rok poskytoval na
webstránke www.nanicmama.sk občianskeho
združenia Mamám Slovenska poradenstvo
ženám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.
Advokáti sa neboja aj náročnejších tém a
problémov. Občianske združenie Odyseus, ktoré
pracuje s ľuďmi závislými od drog a v sexbiznise,
potrebovalo pomoc pri vypracovaní právneho
stanoviska pre rýchlotesty na HIV, HCV a syfilisu
a tiež pri distribuovaní Nalaxonu, ktoré sa používa
ako prvá pomoc pri predávkovaní. Bezplatnú
spoluprácu so združením nadviazala advokátka
Zuzana Motáčková a advokátska kancelária
bnt attorneys-at-law, ktorú téma zaujala aj
z hľadiska profesionálneho záujmu. Žiadateľmi o
bezplatné právne služby môžu byť len neziskové
organizácie. Všetky žiadosti zhromažďuje
Nadácia Pontis, ktorá ich postúpi len advokátom
zapojeným do programu vo forme newslettra.
Advokátske kancelárie sa prihlasujú na riešenie
jednotlivých problémov podľa svojich možností a
zamerania.

Advokáti ponúkajú bezplatné
služby klientom neziskoviek
Nadácia Pontis zastrešila bezplatnú právnu
pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom
v neľahkých životných situáciách. Vyznať sa
v spleti zákonov im od júla minulého roka pomáha
vyše 60 slovenských advokátov, ktorí sa zapojili
do iniciatívy Advokáti Pro Bono. S myšlienkou

Do iniciatívy Advokáti pro bono sa zapojilo viac
ako 60 advokátov.

Šetríme životné prostredie
vďaka e-grantovaniu
Nadácia Pontis už v roku 2010 rozbehla prvý portál
elektronického grantovania na Slovensku Darca.
sk. Tým sme dramaticky znížili záťaž na životné
prostredie, sprehľadnili a zjednotili komunikáciu so
žiadateľmi a zvýšili kvalitu reportingu. V minulom
roku sa o podporu svojich projektov cez Darcu
prihlásilo viac ako 1 500 žiadateľov - mimovládne
organizácie, samosprávy, školy, škôlky, ale aj
jednotlivci, z ktorých nadácia takmer polovicu aj
podporila. Pretože sa snažíme eliminovať vplyv
na životné prostredie, všetky zmluvy aj záverečné
správy sú podávané elektronicky cez portál Darca.
sk. Ten slúži nielen na administrovanie grantových
programov, ale aj na meranie darcovských aktivít
slovenských firiem podľa metodiky Štandard
komunitné investovanie, ktorá je kompatibilná
s
medzinárodnou
metodikou
London
Benchmarking Group. Firmy tak získavajú
komplexné informácie o celkovej podpore a
výsledkoch svojich aktivít.

Index udržateľnosti
neziskových organizácií
Každoročne pripravuje Nadácia Pontis slovenskú
časť Indexu udržateľnosti neziskových organizácií
krajín v strednej a východnej Európe a Eurázii.
Posudzujú sa oblasti ako právne prostredie,
organizačná kapacita, finančná životaschopnosť,
obhajoba záujmov, poskytovanie služieb,
infraštruktúra
a
vnímanie
mimovládnych
organizácií verejnosťou. Kvôli zníženiu a zrušeniu
viacerých dôležitých finančných zdrojov nastalo
aj v minulo roku mierne zhoršenie vo financovaní
neziskových organizácií. Za posledné roky výrazne
klesla aj infraštruktúra. Organizáciám chýbajú
financie na školenia, sieťovanie a štát nevytvára
pozitívne prostredie na saturovanie týchto potrieb.

Ľuďom z firiem a zo slovenských organizácií
prinášame nové trendy vo filantropii.

Navyše, niekoľko lídrov z neziskového sektora
prešlo v roku 2011 do firemného a štátneho
sektora, čím sa oslabili kapacity aj v infraštruktúre.
Celkové skóre Indexu udržateľnosti však ukázalo,
že neziskový sektor na Slovensku je v porovnaní
s inými krajinami strednej a východnej Európy a
Eurázie konsolidovaný.

Organizovali sme 4. Fórum
o firemnej filantropii
Nadácia Pontis zorganizovala v novembri 4.
ročník Fóra o firemnej filantropii, ktoré sa venovalo
zapájaniu zamestnancov do dobrovoľníctva.
V rámci fóra vystúpil Chris Jarvis z Realized
Worth z Kanady a Andrew Wilson z Corporate
Citizenship vo Veľkej Británii, ktorí patria
k najlepším svetovým znalcom dobrovoľníctva
zamestnancov. Spíkri hovorili o tom, ako možno
motivovať zamestnancov do dobrovoľníckych
aktivít a aké benefity dobrovoľníctvo prináša
firmám. Ľudia z firiem sa mohli inšpirovať aj
Ochutnávkou filantropických riešení, v rámci
ktorej firmy a neziskovky predstavovali projekty
vzájomnej spolupráce. Nechýbalo ani Trhovisko
dobrovoľníckych riešení, na ktorom desať
neziskových organizácií ponúkalo dobrovoľnícke
aktivity firmám a ich zamestnancom. Podujatie
podporila spoločnosť Slovak Telekom a tiež
Slovenská sporiteľňa.

O filantropiu má na Slovensku záujem čoraz
viac firiem.

Chris Jarvis z Realized Worth v Kanade hovoril
o tom, ako cez dobrovoľníctvo motivovať
zamestnancov.

Zodpovedné
podnikanie
Nadácia Pontis pomáha aj pri presadzovaní
zodpovedného podnikania na Slovensku.
Našim cieľom je dostať koncept zodpovedného
podnikania do povedomia firiem a verejnosti
a presvedčiť ich, že je to dôležité a prospešné.
Okrem toho, že prispieva k trvalo udržateľnému
rozvoju komunít a krajiny, znižuje náklady,
posilňuje dôveru zákazníkov a zvyšuje zisk.
Zodpovedné podnikanie umožňuje firmám
manažovať ich podnikateľské riziká a zlepšiť
manažment ľudských zdrojov. Pomáha tiež
udržiavať legitimitu a zvyšuje príťažlivosť firmy pre
potenciálnych zamestnancov investorov. Aj preto
Nadácia Pontis administruje združenie Business
Leaders Forum a minulý rok úspešne pokračovala
v seminároch o zodpovednom podnikaní pre malé
a stredné firmy na Slovensku.

Business Leaders Forum
Nadácia Pontis aj minulý rok spravovala
združenie firiem Business Leaders Forum,
ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní
princípov
zodpovedného
podnikania
na Slovensku. Business Leaders forum má 23
členov, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si
navzájom vymieňali svoje skúsenosti a mohli
formulovať dlhodobé ciele. Prezidenta združenia
Paola Ruziniho, generálneho riaditeľa spoločnosti
Enel - Slovenské elektrárne nahradil minulý rok
v decembri Martin Kubala, generálny riaditeľ
spoločnosti Hewlett – Packard Slovakia.
Prioritnou témou združenia i nového prezidenta
sa pre nasledujúce dva roky stala téma aktívneho
starnutia a zodpovedného dodávateľského
reťazca. Európa kvôli svojej starnúcej populácii
a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva

čelí veľkým ekonomickým problémom. Tento stav
je výzvou pre firmy v dvoch aspektoch. Prvým
je vývoj nových produktov a služieb upravených
pre túto cieľovú skupinu, napríklad moderných
technológii, ktoré umožnia starším ľuďom viesť
nezávislý a samostatný život. Druhou dôležitou
oblasťou je solidarita firiem so zamestnancami
vo vyššom veku. Firmy sa často
orientujú na mladých ľudí. Hľadajú talenty, snažia
sa im vytvoriť podmienky a ponúknuť tréningy,
aby zvládli prechod zo školského do pracovného
života, ale zabúdajú na starších, ktorí majú mnoho
cenných skúseností. Vytvorenie adekvátnych
miest a pozícii, kde sa dajú zužitkovať skúsenosti
starších môže každú firmu len obohatiť a priniesť
jej pozitívne výsledky.
Združenie
tiež
vydáva
dvojmesačník
o zodpovednom podnikaní BLF Newsletter,
ktorý sa venuje aktuálnym témam, ale aj
zodpovednému podnikaniu malých a stredných
podnikov. Business Leaders Forum v minulom
roku tvorili firmy Accenture, Ceragon Networks,
Citibank Slovakia, Embraco Slovakia, Heineken
Slovensko, Hewlett-Packard Slovakia, Johnson
Controls, Orange Slovensko, Pfizer Luxembourg
SARL, Philip Morris Slovakia, Provident
Financial, Skupina Skanska, Slovak Telekom,
Slovalco, Enel Slovenské elektrárne, Slovnaft,
Stredoslovenská energetika, T -Systems Slovakia,
Tesco Stores SR, U.S. Steel Košice, Všeobecná
úverová banka, Východoslovenská energetika a
Západoslovenská energetika.

O Medzinárodnú konferenciu o zodpovednom podnikaní je zo strany firiem každý rok
veľký záujem.

Na konferencii diskutovali aj veľvyslankyne
z Nórska, Dánska a Holandska.

Medzinárodná konferencia
o zodpovednom podnikaní
Nadácia Pontis a Business Leaders Forum 12.
mája 2011 zorganizovali už 8. Medzinárodnú
konferenciu o zodpovednom podnikaní,
ktorá sa venovala zodpovednosti firiem voči
zamestnancom a zodpovednosti vlád a médií.
Pozvanie na konferenciu prijali aj veľvyslankyňa
Dánska Anita Hugau, nórska veľvyslankyňa
Trine Skymoen a holandská veľvyslankyňa
Daphne Bergsma, ktoré diskutovali s exministrom
hospodárstva Jurajom Miškovom o štátnej
podpore zodpovedného podnikania.
O motivácii a lojalite zamestnancov hovorila
jedna z významných personálnych manažériek a
koučiek Tereza Kožuská. O tom, ako presvedčiť
vedenie, že zodpovedné podnikanie je pre firmu
prospešné, hovorila Charity Hanley z britskej
organizácie Business in the Community. Na tému
zodpovednosti médií diskutovali Martin Mazag

Na konferencii rečnil aj Lukáš Fila z Denníka
SME a Lukáš Diko z TV Markíza.

Charity Hanley z Business in the Community.

z časopisu Stratégie, zástupca šéfredaktora
Denníka SME Lukáš Fila, šéfka spravodajstva
v Slovenskom rozhlase Anna Sámelová a tiež
šéfredaktor Televíznych novín Televízie Markíza
Lukáš Diko. Medzi spíkrami sa objavili aj víťazi
prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia 2010
- Norbert Brath z Embraco Slovakia, ktorý
vyšiel ako prvý riaditeľ spomedzi slovenských
zamestnancov v podniku a Peter Stenberg
z Nera Networks (teraz Ceragon Networks). Čo
znamená klimatická zmena pre Slovensko,
priblížil známy klimatológ Milan Lapin z Univerzity
Komenského v Bratislave. O zodpovednom
podnikaní z vlastnej skúsenosti hovoril manažér
internetového
kníhkupectva
Martinus.sk
Martin Štrba. Partnermi konferencie boli Philip
Morris Slovakia, Enel - Slovenské elektrárne a
Stredoslovenská energetika. Konferencia sa
konala s podporou Európskej komisie.

V mestách sme zorganizovali 15 seminárov

Semináre o zodpovednom podnikaní
pre malé a stredné podniky
Malé a stredné podniky v Európe
zamestnávajú až 90 percent ľudí, čo je asi sto
miliónov obyvateľov. Aj to je jeden z dôvodov,
prečo by sa mali uberať cestou spoločensky
zodpovedného podnikania. V minulom roku
sme spolu s Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania zorganizovali 15
seminárov pre malých a stredných podnikateľov
na Slovensku s názvom Ako byť úspešný?
Podnikajte zodpovedne.
Podnikatelia mohli bezplatne získať praktické
rady a skúsenosti, ako zlepšiť svoje postavenie
na trhu, aby ich podnikanie malo úspech.
Dozvedeli sa, ako zefektívniť komunikáciu
svojich produktov a služieb, ako ušetriť náklady,
ktoré vo svojom podnikaní majú a ako sa stať
preferovanými dodávateľmi väčších firiem.
Pozitívom je, že už aj na Slovensku podnikajú
firmy, ktoré presne vedia, že krátkodobý zisk nie
je cesta k dlhodobému úspechu. Niektoré začali
stavať svoje podnikanie na zdravých tovaroch,
iné uprednostňujú vzdelávanie a transparentnosť
bez korupcie. Mnohí manažéri si dnes
uvedomujú, že získanie a udržanie si kvalitných
ľudí je hlavným faktorom úspechu v podnikaní
a takisto nezabúdajú ani na životné prostredie.
Aj malé a stredné firmy na Slovensku svojich
zamestnancov vzdelávajú a motivujú rôznymi
benefitmi, šetria suroviny, energie a recyklujú
alebo sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít.
Semináre o zodpovednom podnikaní Nadácia
Pontis organizovala s podporou Slovenských
elektrární, Stredoslovenskej energetiky a
Skupiny Skanska. Partnerom seminárov bola aj
Európska komisia.

Semináre viedli Beáta Hlavčáková a Janka
Ružická z Nadácie Pontis.

O semináre pre malých a stredných
podnikateľov bol v mestách veľký záujem

Semináre sa niesli v duchu Podnikajte
zodpovedne

Veľké firmy a zodpovední dodávatelia
Nadácia Pontis si uvedomuje, že zodpovední
dodávatelia sú pre firmy kľúčoví aj z pohľadu
zlepšovanie ich dlhodobej ekonomickej výkonnosti.
Aj preto sa im firmy združené v Business Leaders
Forum (BLF) venovali v rámci pracovnej skupiny
Zodpovedný dodávateľský reťazec. Cieľom
veľkých spoločností bolo odovzdávať skúsenosti
dobrej praxe malým a stredným podnikom, ktorí
pôsobia ako ich dodávatelia. Jeho súčasťou bol aj
projekt TWINS – dvojičiek, v rámci ktorého veľká
spoločnosť BLF a jej dodávateľ hľadali riešenie
pri spoločnej téme zodpovedného podnikania. Tá
mala byť prínosom pre obe spoločnosti.
Takto vzniklo spolu 10 konceptov tzv. dvojičiek,
v rámci ktorého sa napríklad spoločnosť
Embraco spolu s firmou Progroup rozhodli
pomôcť nezamestnaným prostredníctvom linky
dôvery na Spiši. Spoločnosť Hewlett- Packard
Slovakia vďaka firme Arval a jej ekologickejším
autám zasa vymenil svoj vozový park. Hewlett Packard Slovakia tak prispel k eliminácii ovzdušia
oxidom uhličitým a ochrane životného prostredia.
VÚB banka zasa vsadila na ekologické zelené
obálky od Harmanec – Kuvert. Firma za každý
kubický meter ekotovaru pre VÚB vysadí jeden
strom v mestách, kde má banka svoje pobočky.
Projekt sme realizovali v rámci projektu ReSmeS
- Malé a stredné podniky na Slovenku, ktorý
podporila Európska únia.

Certifikát na prípravu správ
o zodpovednom podnikaní
Nadácia Pontis sa v konzorciu s maďarským
Alternate Consulting a švajčiarskym Schwery
Consulting stala certifikovaným partnerom
medzinárodnej organizácie Global Reporting
Initiative. Certifikát umožňuje Nadácii Pontis
poskytovať školenia na prípravu správ o
zodpovednom podnikaní podľa Smerníc GRI,
ktoré vo svete používa takmer 1 500 firiem. Na
Slovensku používajú smernice najmä nadnárodné
spoločnosti ako Holcim, Orange, Slovnaft, U. S.
Steel Košice a VÚB. V Českej republike sú to
napríklad spoločnosti Czech Coal alebo Provident
Financial.
Certifikát oprávňuje nadáciu ako jedinú
organizáciu poskytovať tréningy na prípravu
správ o zodpovednom podnikaní na Slovensku
a v Českej republike. Spolu s ostatnými
organizáciami v konzorciu tak pokrýva Slovensko,
Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Rusko.

Na základe certifikátu nadácia pripravila niekoľko
školení na tému prípravy správ o zodpovednom
podnikaní na Slovensku a v Českej republike.
Účastníci seminára sa vyškolili na sledovanie
aktivít zodpovedného podnikania vo svojej firme
a na prípravu správy o zodpovednom podnikaní.
Rozvoj reportovania zodpovedného podnikania
je jednou z kľúčových aktivít Nadácie Pontis
a združenia firiem Business Leaders Forum.
Global Reporting Initiative (GRI) je nezávislá
medzinárodná
inštitúcia,
ktorá
vznikla
v Amsterdame v roku 1997 ako spoločná iniciatíva
americkej mimovládnej organizácie Coalition
for Environmentally Responsible Economies
(CERES) a United Nations Environment
Programme. Jej hlavným cieľom je zvýšenie
kvality, spoľahlivosti a využiteľnosti výročných
správ o zodpovednom podnikaní.

Demokratizácia
a rozvojová
spolupráca
Pilier
demokratizácie
a
rozvojovej
spolupráce začal svoju činnosť v lete roku
2002. Jeho cieľom je zastrešiť aktivity
medzinárodnej spolupráce, ktoré Nadácia
Pontis realizuje v spolupráci s občianskymi
iniciatívami a organizáciami a think
tankami v neslobodných, transformujúcich
sa alebo rozvojových krajinách sveta.
V súčasnosti pôsobíme na Západnom
Balkáne, v Bielorusku, Moldavsku, Keni a
tiež v Egypte. O našich aktivitách a potrebe
solidarity voči iným štátom Európy a sveta
sa snažíme informovať nielen doma, ale aj
v rámci Európskej únie.
Projekty Nadácie Pontis vychádzajú
z dobrej znalosti situácie a rozsiahlych
kontaktov v cieľových krajinách. Naše
projekty sú odpoveďou na medzinárodnú
zodpovednosť Slovenska po vstupe
do Európskej únie, NATO a OECD.
V rámci projektov globálneho rozvojového
vzdelávania a verejnej informovanosti sa
snažíme oboznámiť domácu verejnosť
o situácii v našich partnerských krajinách.

Západný Balkán
Západný Balkán sa posunul bližšie
k Európskej únii aj napriek nerovnomernej
realizácii reforiem a zmien, ktoré sa
uskutočnili v rámci plnenia požiadaviek
vstupu týchto krajín do EÚ. Nasvedčuje
tomu rozvoj občianskej spoločnosti, ale aj
charakter problémov, ktorým v súčasnosti
čelí. Napriek dosiahnutým úspechom má
Západný Balkán pred sebou ešte dlhú
cestu. Vo väčšine podporovaných krajín
síce existuje veľa menších občianskych
organizácií, ale väčšina z nich ešte nemá
reálny vplyv na spoločenské problémy

a nefunkčné politické systémy. Spolupráca
štátnych inštitúcií s organizáciami občianskej
spoločnosti je ešte len na začiatku. Slovensko
– srbský fond pre rozširovanie EÚ Nadácia
Pontis spolu so srbským partnerom nadáciou
Center for Democracy Foundation realizovala
grantový program pre mladých analytikov,
expertov a novinárov, ktorí zohrávajú dôležitú
úlohu v šírení diskusie o výhodách členstva
Srbska v Európskej únii. Veríme, že práve
v srbskej mladej generácii môže krajina nájsť svoje
budúce smerovanie. V rámci fondu sme podporili
14 projektov mladých výskumníkov a novinárov
zo Srbska čiastkou 46-tisíc Eur. Úspešný bol
aj mediálny projekt Stevana Veljovica, ktorý sa
zameral na publikovanie článkov o reformách,
ktoré Slovensko podniklo v súvislosti so vstupom
do EÚ. Práve tie by mohli slúžiť ako inšpirácia
pre Srbsko na jeho ceste do únie. Štúdie sme
publikovali aj na webe Nadácie Pontis. Projekt
sa financoval vďaka Slovenskej agentúre pre
medzinárodnú rozvojovú pomoc sumou 97 954
Eur z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovak Aid.

Slovenský fond pre verejnú politiku
na Balkáne
Slovensko – srbský fond pre rozširovanie EÚ bol
inšpiráciou aj pre Slovenský fond pre verejnú
politiku na Balkáne. Jeho cieľom je prispieť
k posilneniu kapacít odbornej verejnosti
Západného Balkánu - Čiernej Hory, Macedónska
a Albánska – s cieľom zapojenie do tvorby verejnej
politiky, ktorá sa týka európskej integrácie,
aj
prostredníctvom
prenosu
slovenských
skúseností. Fond sa tiež zameriava na mladú
generáciu macedónskych, čiernohorských a
albánskych analytikov a novinárov.
Malé granty z fondu im umožňujú pripraviť
analytické štúdie, ktoré cez konzultácie
so slovenskými odborníkmi, prinesú slovenskú
skúsenosť z tranzície a najmä na vstup
do Európskej únie.
Celková suma na prerozdelenie grantov
predstavuje 42-tisíc Eur.
Slovenský fond
pre verejnú politiku na Balkáne podporila
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu Slovak Aid a jeho prvá fáza potrvá
do roku októbra 2012. Partnerom projektu je
Balkan Civil Society Development Network.

Bielorusko
Bielorusko
čelí
mnohým
politickým
a
ekonomickým problémom. Ich korene ležia
ešte vo volebnej kampani z decembra 2010 a
v jej politických a ekonomických dôsledkoch,
ktoré viedli k vážnej finančnej kríze so značne
pesimistickou prognózou a sú skutočnou výzvou
pre stabilitu krajiny. Od roku 2003 pomáhame
domácej bieloruskej expertnej komunite, ktorá
pracuje v podmienkach autoritárskeho režimu.

Pomoc bieloruskej analytickej
komunite
Aj v roku 2011 sa Nadácia Pontis venovala
pomoci analytikom v Bielorusku, ktorí sa snažia
o zapojenie do riešenia problémov verejnej
politiky. Prostredníctvom Fondu pre verejnú
politiku v Bielorusku, na ktorom spolupracujeme
s Bieloruským inštitútom pre strategické
štúdie, sa snažíme o verejný dialóg občianskej
spoločnosti v Bielorusku.
Prostredníctvom malých grantov pomáhame
miestnym iniciatívam v oblasti verejnej politiky.
Naším cieľom je vytvárať príležitosti pre odbornú
verejnosť, aby mohli diskutovať o trendoch
vo vývoji v Bielorusku a tiež navrhovať riešenia
strategických sektorálnych politík. Minulý rok
sme podporili 18 expertov a analytikov, ktorých
projekty sa zameriavali na riešenie hospodárskej
krízy v Bielorusku, migračnej politiky, regulácie
internetu či právnou úpravou verejných výborov
v Bielorusku. V minulom roku sme prvýkrát
organizovali Jarnú školu Bieloruského fondu
pre verejnú politiku na Slovensku, ktorej sa
zúčastnilo 10 bieloruských analytikov, členov
mimovládnych organizácií ako aj expertov
z akademického prostredia. Jarná škola sa
zaoberala témami ako nástroje, stratégie a
metódy verejnej politiky, písanie analytických
štúdií, komunikácia s médiami a plánovanie
advokačnej kampane.

Prepájame organizácie
s podnikateľským sektorom
Nadácia Pontis so svetovou asociáciou
Bielorusov Batskauschyna realizovala aj
projekt Spolupráca pre komunitu: podpora
medzisektorovej spolupráce v Bielorusku
na základe slovenských skúseností. Išlo
o pilotný projekt, ktorého snahou bolo posilniť
udržateľnosť
mimovládnych
organizácií
v Bielorusku prostredníctvom budovania knowhow a spolupráce s podnikateľským sektorom.

V bieloruskom meste Brest
vypukla bicyklová revolúcia

Osem bieloruských organizácií z Minsku,
Brestu a z mesta Gomel získalo zručnosti, ako
nadviazať vzťahy s miestnymi firmami a ako
formulovať vzájomnú spoluprácu tak, aby sa pre
ne stali dôveryhodným partnerom. Nadácia Pontis
do projektu zapojila aj zástupcov bieloruských
firiem, pre ktorých zorganizovala študijné cesty
na Slovensko.
Bieloruské mimovládne organizácie ukázali, že
aj napriek režimu, v ktorom pôsobia, vedia nájsť
spôsob ako komunikovať s firmami. Všetkým
zapojeným organizáciám sa podarilo realizovať
projekty na zlepšenie života v Bielorusku.
V meste Brest vypukla bicyklová revolúcia.
Vďaka organizácii Dziedzich a podpore miestnej
firmy sa do nej zapojilo asi 5 000 obyvateľov.
Ľudia sa rozhodli, že autá v meste vymenia
za bicykle a urobia všetko pre to, aby tento
dopravný prostriedok spopularizovali. Ďalším
cieľom je presvedčiť miestne úrady, aby zlepšili
podmienky pre cyklistov v meste, čím dostanú
príležitosť zatraktívniť mesto aj pre turistov.
Ďalšia organizácia sa pustila do prekladu
pravidiel cestnej premávky a testov z ruštiny
do bieloruštiny. Výnimkou neboli ani workshopy
remeselných zručností pre hendikepovaných ľudí
a ich začlenenie do pracovného procesu.

Zaujímavým projektom bolo tiež zorganizovanie
troch okrúhlych stolov, ktoré sa venovali
bezpečnejšej migrácii v čase krízy v Bielorusku.
Jednou z podporených organizácií bola
tiež Asociácia vozíčkarov, ktorá nadviazala
kontakt s jednou z najväčších bánk Bieloruska
- Belarusbank. S jej finančnou podporou
nainštalovali na bankomaty špeciálne tlačidlo,
vďaka ktorému môžu Bielorusi prispieť
dobrovoľným príspevkom na účet asociácie.
Doteraz namontovali tlačidlá asi na dvetisíc
bieloruských bankomatov, čím sa nezvýšili len
finančné zdroje organizácie, ale podarilo sa tiež
hovoriť o potrebe bezbariérového prostredia
pre vozíčkarov v krajine. Z darovaných peňazí,
ktoré asociácia získa, plánuje namontovať výťahy
do domov, v ktorých vozíčkari žijú. Projekt
podporila slovenská oficiálna rozvojová pomoc
Slovak Aid.

Podpora zodpovedného podnikania
Snaha Bieloruska o ekonomickú integráciu
v Európe so sebou nesie aj dodržiavanie
európskych štandardov v podnikaní. Uplatnenie
princípov zodpovedného podnikania sa vyžaduje
od čoraz väčšieho počtu významných firiem
v Európe, ale aj od ich dodávateľov.

Aj preto sa Nadácia Pontis snaží učiť a inšpirovať
bieloruských manažérov, aby ich podnikanie
malo pozitívny dopad na ich zamestnancov,
životné prostredie, ale aj okolitú komunitu,
v ktorej pôsobia.
V Bielorusku je veľmi málo príležitostí
pre manažérov, aby sa naučili zavádzať
zodpovedné podnikanie do vlastnej firemnej
kultúry. V krajine absentuje experti, ktorí by
mohli zvyšovať vedomosti podnikateľov. Aj preto
sme v septembri minulého roka začali realizovať
projekt Slovenské skúsenosti v zodpovednom
podnikaní pre Bielorusko, ktorý je zameraný
na
prenášanie
slovenských
skúseností
v zodpovednom podnikaní do Bieloruska.
V rámci neho sme trénovali učiteľov
manažérskeho vzdelávacieho programu MBA,
ktorí pôsobia na Škole biznisu a manažmentu
technológií na Bieloruskej štátnej univerzite
v Minsku. Projekt je podporený z prostriedkov
Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak
Aid.

Moldavsko
V Moldavsku je od roku 2009 historicky
prvýkrát pri moci pro-európska vláda premiéra
Vladimíra Filata. Akčný plán EÚ-Moldavsko
je založený na Dohode o partnerstve a
spolupráci, ktorá podporuje hlavný cieľ krajiny
v podobe pokračujúcej integrácie do európskych
ekonomických a sociálnych štruktúr.

Nadácia Pontis školila budúcich
moldavských lídrov
Nadácia Pontis v Moldavsku realizuje projekt
s názvom Slovensko a európska budúcnosť
Moldavska.
Na
projekte
spolupracuje
s partnerskou organizáciou East Europe
Foundation a zapojilo sa do neho 17 moldavských
mimovládnych organizácií. Našou snahou bolo
vyškoliť lídrov v otázkach komunikácie s vládou,
ako aj s verejnosťou a naučiť ich, ako využívať
rôzne zdroje financovania vlastnej činnosti.
Prostredníctvom tréningov sme im sprostredkovali
slovenskú skúsenosť z eurointegračného procesu
a pre 10 vybraných zástupcov organizácií sme
pripravili študijné cesty do Bratislavy a Bruselu.

Učíme mimovládne organizácie
ako sa uplatniť v praxi
Nadácia Pontis minulý rok začala s tým istým
partnerom realizovať aj nový projekt s názvom
Posilnenie dialógu o sektorálnych politikách
medzi mimovládnymi organizáciami a vládou
Moldavska. Zatiaľ čo pôvodný projekt sa
zameral na zvyšovanie zručností moldavských
mimovládok, v aktuálnom projekte je možné tieto
zručnosti prakticky uplatniť. Cieľovou skupinou
projektu je National Participation Council, poradný
orgán vlády, ktorý pozostáva z 30 organizácií
rozdelených podľa odborného zamerania
do štyroch pracovných skupín. Účelom projektu je
zvýšenie ich potenciálu pri komunikácii s vládou
prostredníctvom série pracovných stretnutí,
na ktorých sa jednotlivé pracovné skupiny budú
zameriavať na vypracúvanie a pripomienkovanie
strategických tém a vládnych dokumentov. Projekt
je podporený zo zdrojov slovenskej oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovak Aid sumou 99 976 eur.

Keňa
Nadácia Pontis sa venuje aj africkému kontinentu.
V spolupráci s partnerskou organizáciou Youth
for Conservation realizovala projekt Zvyšovanie
počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov
v juhovýchodnej Keni. V rámci projektu sme
otvorili novú počítačovú učebňu na strednej škole
Moi High School–Kasigau v dedine Rukanga s 20
počítačmi a internetovým pripojením, ktoré neslúži
len študentom, ale aj miestnej komunite. Vytvorili
sme tiež multimediálnu miestnosť s projektorom,
notebookom a interaktívnou tabuľou.
Počítačovú a multimediálnu miestnosť získala
aj Základná škola v Rukange. V spolupráci
so Základnou školou v Bošanoch a spoločnosťou
Microsoft Slovakia sme poskytli aj 10-dňové
IT školenie 23 učiteľom z Kene, po ktorom
sa traja z nich zúčastnili výmenných návštev
na slovenských školách a 14 pokračovali
v intenzívnom trojmesačnom školení. Kenskí
učitelia sa učili základy práce s počítačom a
internetom, aby nové poznatky mohli využívať
priamo na vlastných hodinách a ďalej ich šíriť.

V Keni sme začali realizovať projekt
Slovensko - kenská spolupráca
pre moderné školy.

Zvyšujeme počítačovú gramotnosť
Moi High School-Kasigau zaznamenala nárast
záujmu žiakov o štúdium a v študijných výsledkoch
si výrazne polepšili aj žiaci. Počítačové kurzy sú
na škole povinné pre všetkých a učitelia môžu
odučiť aspoň hodinu týždenne pomocou
dataprojektoru a interaktívnej tabule. Keďže
škola je internátna, žiaci majú možnosť využívať
počítače a informácie získavané z internetu aj
vo voľnom čase. Ich rodičia majú vďaka
elektronickým
žiackym
knižkám
prístup
k študijným výsledkom, ktoré si môžu skontrolovať
pomocou zaslania SMS správy. Vedenie školy
uspelo aj pri registrácii certifikátu Computers
for Schools Kenya a získalo oprávnenie školiť a
realizovať skúšky na národne uznávaný certifikát
ovládania práce s počítačom.
Projekt vznikol vďaka úspešnému slovenskému
vzdelávaciemu
projektu
Inovatívny
učiteľ
spoločnosti Microsoft Slovensko, ktorý získal
cenu Via Bona Slovakia 2008.

Okrem poskytnutia IT vybavenia a zavedenia
internetu boli kenskí študenti vyškolení aj v hľadaní
pracovných príležitostí prostredníctvom internetu,
čím sa zlepší prístup mladej generácie na trh
práce. Projekt podporila Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sumou
80 640 eur z prostriedkov slovenskej oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Využívame pritom svoje rozsiahle skúsenosti
s procesom tranzície z autoritárskeho režimu
k demokracii a know-how, ktoré sme získali
v projektových krajinách ako Srbsko, Bielorusko
či Kuba. Cieľom projektu je v spolupráci
s partnerskou organizáciou Egyptian NGO
Support Center podporiť miestne egyptské
mimovládne organizácie, ktoré prispievajú
k rozvoju komunít v oblasti mesta Asyut a
v jeho okolí. Podporujeme tiež aktivity analytickej
a akademickej obce miestnej univerzity, čo
pomôže expertom stať sa relevantným partnerom
v procese aktuálnych zmien.

V Keni sme úspešne otvorili
počitačové učebne na školách.

V Keni sme v septembri minulého roku začali
realizovať aj ďalší projekt Slovensko – kenská
spolupráca pre moderné školy, ktorý sa zameriava
na štyri školy v oblasti Voi v juhovýchodnej Keni
s cieľom poskytnúť informačné a komunikačné
technológie, školenia v oblasti projektového
vzdelávania a výmenné študijné pobyty
pre učiteľov. Minulý rok sme vytvorili tri počítačové
miestnosti na stredných školách v dedinách
Marungu, Mwambiti a Mwaghogho.

Egypt

Školili sme zástupcov egyptských mimovládiek.

Projekt je zameraný na štyri mimovládne
organizácie, dve z nich pôsobia v rurálnych
oblastiach a dve v meste Asyut. Ich predchádzajúce
aktivity sa sústredili najmä na podporu rozvoja
miestnych komunít. Zástupcovia Nadácie Pontis
v septembri uskutočnili prvú úvodnú cestu a tiež
zorganizovali tréning pre egyptské mimovládne
organizácie, ktorý sa týkal ľudských práv a
demokratickej tranzície.

Egyptská občianska spoločnosť sa roky
nachádzala v autoritárskom režime troch
prezidentov. Toto takmer 60-ročné obdobie
neslobody sa veľmi negatívne podpísalo
na aktívnej angažovanosti Egypťanov, ako aj
na ich skúsenostiach s demokratickými inštitúciami a
s výkonom politických práv. Krajina v súčasnosti
prechádza významnými politickými a sociálnymi
zmenami

Podporujeme egyptské organizácie
Nadácia Pontis začala v septembri realizovať
projekt Slovensko – egyptské partnerstvo
pre demokraciu, ktorý je zameraný na podporu
občianskej spoločnosti v Egypte.

V Egypte sme realizovali projekt na podporu
miestnych mimovládnych organizácií.

Vzdelávanie o rozvojovej
spolupráci
Slovenské mimovládne organizácie sú hlavnými
aktérmi v procese podpory kultúry globálnej
solidarity voči tým, ktorí žijú v chudobných
regiónoch, regiónoch zmietaných konfliktami
alebo v krajinách s nedemokratickými režimami.
Nadácia Pontis je ako zakladajúci člen Platformy
mimovládnych
rozvojových
organizácií,
partnerom v projektoch slovenskej oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovak Aid a členom siete
európskych mimovládnych organizácií. Medzi jej
priority patrí podpora vzdelávania na univerzitách
a
zvyšovanie
informovanosti
verejnosti
o témach súvisiacich s medzinárodnou rozvojovou
spoluprácou.

Vzdelanie prináša zmenu
Nadácia Pontis od februára 2010 pracuje
na projekte Vzdelanie prináša zmenu!, ktorého
cieľom je budovanie kapacít mimovládnych
organizácií v Poľsku, Slovensku a na Cypre
a posilnenie spolupráce medzi mimovládnym
sektorom, akademickými inštitúciami, zástupcami
vlády a verejnosťou v týchto krajinách.
Projekt by mal vyústiť do zvýšenia verejného
povedomia o rozvojovej spolupráci v daných
krajinách. Zároveň by mal prispieť k intenzívnejšej
spolupráci odborných pracovísk na Slovensku,
ktoré sa na univerzitnej pôde venujú rozvojovému
vzdelávaniu
a
medzinárodnému
rozvoju.
V rámci projektu sme minulý rok vydali dve
slovenské preklady kníh od Gerarda McCanna a
Stephena Mc Closkeyho s názvom Od lokálneho
ku globálnemu a knihu Pravda o obchode
od Cliva Georga, ktoré si mohol akýkoľvek
záujemca bezplatne objednať.

Minulý rok mohli slovenskí študenti
absolvovať stáž v Indii.

Zorganizovali sme tiež sériu 10 prednášok
autorov spomínaných kníh na univerzitách
v Bratislave, Trnave, Nitre a v Banskej
Bystrici. Prostredníctvom nového webu www.
nadaciapontis.sk/vzdelavanie
vzdelávame
odbornú verejnosť o témach rozvojovej
spolupráce a študentom ponúkame študijný
e-priestor. V tejto oblasti spolupracujeme s viac
ako 20 vysokoškolskými učiteľmi a výskumníkmi,
ktorí sa združujú v rámci našej Pracovnej
skupiny
rozvojového
vzdelávania.Nadácia
Pontis tiež pravidelne distribuuje newsletter
o súčasných rozvojových problémoch pre ľudí
z vlády, parlamentu a slovenských zastupiteľských
úradov v zahraničí. Pre mimovládne organizácie
sme zorganizovali niekoľko seminárov.
Na tému advokačných a lobingových aktivít školil
lobista a tréner advokačných kampaní Huub
Sloot z Holandska, o komunikácii na internete
zasa slovenský expert na komunikáciu Ján
Šifra a o fundraisingu na úrovni EÚ prednášala
britská odborníkča Angela James. Projekt
finančne podporila Európska únia z prostriedkov
EuropeAid celkovou sumou 951 813 Eur. Z toho
sa na realizáciu projektu na Slovensku použije
214 478 Eur.

Odborne o rozvojových témach
Projekt Odborne o rozvojových témach sa
snaží prispieť k sformovaniu odbornej verejnosti
na Slovensku, ktorá bude solidárna s rozvojovými
krajinami a bude chápať globálne a rozvojové
súvislosti pri odstraňovaní ich problémov.
Jeho zámerom je medzi akademikmi, študentmi
vysokých
škôl,
vládnymi
predstaviteľmi,
slovenskými poslancami a médiami vzbudiť
pozornosť a uvedomiť si potrebu a zmysluplnosť
poskytovania rozvojovej spolupráce Slovenskou
republikou a tým zvýšiť ich angažovanosť v oblasti
rozvojovej spolupráce. Snahy Nadácie Pontis
smerujú k tomu, aby jednotliví aktéri rozvojovej
spolupráce nepôsobili individuálne, ale boli
zapojení do spoločnej koordinovanej činnosti,
ktoré povedú k strategickému plánovaniu aktivít
v rámci globálneho rozvojového vzdelávania
na vysokých školách na Slovensku, čím sa
zefektívni aj tvorba rozvojovej politiky a zlepší
implementácia projektov v teréne. V rámci
projektu sme vyučovali o rozvojových témach
na slovenských univerzitách. Projekt je finančne
podporený zo zdrojov oficiálnej rozvojovej
pomoci Slovak Aid sumou 39 934 Eur.

Slovenská zahraničná
politika z pohľadu
ľudských práv
Slovenská zahraničná politika si ako jednu
z dôležitých úloh z hľadiska presadzovania
ľudských práv stanovila pomoc pri presadzovaní
občianskej spoločnosti v Bielorusku. Nadácia
Pontis preto pri príležitosti Dňa ľudských práv
uvítala návštevu najmladšej bieloruskej aktivistky
Anastasie Palažanka na Slovensku, ktorej režim
po prezidentských voľbách hrozil väzením.
Zároveň ocenila fakt, že Slovensko si uvedomuje
potrebu dialógu s bieloruskou občianskou
spoločnosťou. Nadácia Pontis pozitívne prijala,
že spolu s ďalšími 13 krajinami OBSE iniciovalo
spustenie Moskovského mechanizmu, ktorý
umožňuje prešetriť porušovanie základných
ľudských práv a slobôd v Bielorusku.
Reakcia Slovenska na seba nenechala čakať
ani v súvislosti s turbulentnými udalosťami
v januári tohto roka v Egypte, keď odsúdilo všetky
prejavy násilia počas pouličných zrážok medzi
demonštrantami a štátnymi zložkami a vyzvalo
politických lídrov v krajine, aby rešpektovali
základné ľudské práva a občianske slobody.
Odstúpenie egyptského prezidenta Husního
Mubaraka prinieslo nádej aj pre demokratický
Egypt a Slovensko koordinovalo svoje úsilie spolu
s krajinami V4.

Slovensko ponúklo Egyptu aj vlastné skúseností
s demokratickou tranzíciou, na čom sa v súčasnosti
podieľa aj Nadácia Pontis. Slovensko podporilo
aj promptnú reakciu Valného zhromaždenia OSN
na vývoj v Líbyi, ktorého pozastavilo práva Líbye
ako člena Rady OSN pre ľudské práva. Rada vo
svojej rezolúcii odsúdila vážne a systematické
porušovanie ľudských práv v krajine, vrátane
útokov na civilistov. Slovenská medzinárodná
politika sa zaoberala aj aktuálnym stavom kauzy
čínskeho právnika Kao Č-šenga.
Tlaky slovenskej zahraničnej diplomacie
smerovali aj na bezpodmienečné prepustenie
nositeľa Nobelovej ceny mieru Liu Xiaobo,
ako aj ďalších väzňov svedomia. Nadácia
Pontis je presvedčená, že perspektívu majú
len také režimy, ktoré si vážia základné
princípy demokracie, dodržiavanie ľudských
práv a pluralizmus názorov. Uvítala by ich tiež
aj ďalších v krajinách východnej Európy, kde
je uplatňovanie demokratických princípov
ako sloboda médií a sloboda zhromažďovania
stále nedostatočné. Veríme, že aj pôsobením
Nadácie Pontis v Moldavsku prispejeme
k pozitívnemu vývoju občianskej spoločnosti.
Slovensko si takouto zahraničnou politikou
získalo rešpekt a verí, že si udrží svoju kontinuitu
aj naďalej. Nadácia Pontis sa dlhodobo snaží
presadzovať zahraničnú politiku Slovenska
ako členského štátu Európskej únie založenú
na hodnotách demokracie, rešpektovaní
ľudských práv a solidarite.

Odstúpenie egyptského prezidenta Husního Mubaraka prinieslo nádej pre krajinu.

Finančná
správa

Súvaha k 31.12.2011 (v Eur)
Ú tovné obdobie

Strana aktív

Bezprostr.
predchádz. út.
obdobie

Brutto
521 077

Korekcia
116 593

Netto
404 484

59 687

-

59 687

-

59 687

-

59 687

-

461 390

116 593

344 797

365 485

385 740

41 788

343 952

363 239

Stroje, prístroje a zariadenia

23 940

23 095

845

2 246

Dopravné prostriedky

16 922

16 922

-

Drobný dlhodobý hmotný majetok

34 788

34 788

-

-

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Obstaranie dlhod.nehm.majetku
2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Stavby

B. OBEŽNÝ MAJETOK

365 485

1 659 655

25 522

1 634 133

918 662

3. KRÁTKODOBÉ POH ADÁVKY

75 349

25 522

49 827

78 202

Poh adávky z obchodného styku

2 019

2 019

29 156

Ostatné poh adávky

46 650

46 650

25 951

Da ové poh adávky

-

-

19 338

1 158

3 757

1 584 306

1 584 306

840 460

1 938

1 938

3 011

1 582 368

1 582 368

837 449

66 805

66 805

54 651

13 882

13 882

7 729

52 923

52 923

46 922

Iné poh adávky

26 680

4. FINAN NÝ MAJETOK
Pokladnica
Bankové ú ty
C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK celkom

2 247 537

Strana pasív
Brutto

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1. Imanie a Fondy organizácie
Základné imanie
Fondy tvorené pod a osob. predpisu
2. Fondy ú tovnej jednotky ostatné
Ostatné fondy

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1. REZERVY ZÁKONNÉ
Krátkodobé zákonné rezervy
2. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

Korekcia

-

1 338 798

Bezprostr.
predchádz. út.
obdobie

Netto

1 397 424

-

1 397 424

821 865

1 338 039

-

1 338 039

604 208

155 028

-

155 028

16 597

1 183 011

-

1 183 011

587 611

19 280

-

19 280

157 711

19 280

157 711

59 946

18 774

19 841

41 172

59 946

-

19 841

-

100 127

-

100 127

74 392

3 632

-

3 632

2 763

3 632

-

3 632

2 763

701

-

701

429

-

701

-

701

429

95 794

-

95 794

71 200

Záväzky z obchodného styku

82 969

-

82 969

20 991

Záväzky vo i zamestnancom

-

-

-

9 634

Sociálny fond
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Zú tovanie s inštitúciami soc. zabezpe .

-

-

-

3 571

Da ové záväzky

4 180

-

4 180

5 758

Ostatné záväzky

8 645

-

8 645

31 246

-

-

-

-

-

-

-

-

4. BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽI KY
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
C. ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

2 105 422

19 280

3. Výsledok hospodárenia min.rokov
Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie

142 115

Ú tovné obdobie

a

4.

25 522

Výnosy budúcich období

PASÍVA celkom

-

-

-

-

607 871

-

607 871

442 541

607 871

-

607 871

442 541

2 105 422

-

2 105 422

1 338 798

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
innos
íslo
ú tu

Náklady

Hlavná
nezda ovaná

Podnikate .
zda ovaná

Spolu

Bezprostr.
predchádz.
ú t. obdobie

33 622

655

34 277

43 636

2 035

-

2 035

2 750

10 735

-

10 735

8 270

C estovné

18 818

33

18 851

15 520

Náklady na reprezentáciu

30 731

-

30 731

30 496

Ostatné služby

565 227

56 686

621 913

590 035

Mzdové náklady

139 170

654

139 824

131 780

37 266

7

37 273

29 608

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

511

Opravy a udržiavanie

512
513
518
521
524

Zákonné sociálne poistenie

527

Zákonné sociálne náklady

2 429

-

2 429

2 152

528

Ostatné sociálne náklady

-

-

-

174

532

Da z nehnute nosti

-

-

-

175

538

Ostatné dane a poplatky

1 705

3

1 708

756

541

Zmluvné pokuty a penále

-

-

-

6

542

Ostatné pokuty a penále

66

-

66

281

544

Úroky

7

-

7

6

545

Kurzové straty

3 422

3 422

1 522

546

Dary

3 989

3 989

548

Manká a škody

-

-

-

-

549

Iné ostatné náklady

8 712

35

8 747

7 409

551

Odpisy DNM a DHM

26 665

-

26 665

32 798

552

Zost. cena predaného dlh.hm.majetku

-

-

-

-

558

Tvorba a zú tovanie opravných položiek
Poskytnuté príspevky iným ú tovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

1 369

-

1 369

332 186

-

332 186

231 478

48 613

-

48 613

1 296

645 076

-

645 076

661 707

-

-

-

2 742

562
563
565
567

Ú tovná trieda 5 celkom, spolu náklady
Výnosy

Hlavná
nezda ovaná

Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejnej zbierky

Ú tová trieda 6 celkom, spolu výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

58 073

1 969 916

939

1 793 658

innos

íslo
ú tu

644
645
646
647
649
651
656
662
663
665
667

1 911 843

-

Da z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

95
80
881
46
763

291
956
415
920
130
043
-

1 867 755

Podnikate .
zda ovaná
4 936
81 914
86 850

Spolu
4 936
291
177 870
80 415
881 920
46 130
763 043
1 954 605

Bezprostr.
predchádz.
ú t. obdobie
634
8 206
2 095
2 687
241 839
93 113
579 848
37 383
874 695
1 840 500

- 44 088

28 777

- 15 311

46 842

-

4 530

4 530

5 670

- 44 088

24 247

- 19 841

41 172

Nadačné fondy
stav k
1.1.2011

Názov

príjem

výdaj

stav k
31.12.2011

Fond Slovenské elektrárne
-

€

481 000,00 €

89 150,00 €

391 850,00 €

34 313,82 €

258 654,23 €

48 665,02 €

244 303,03 €

177 465,00 €

235 000,00 €

231 215,00 €

181 250,00 €

181 765,41 €

155 393,65 €

181 916,60 €

155 242,46 €

48 101,57 €

99 431,97 €

48 101,57 €

99 431,97 €

34 275,32 €

30 678,18 €

34 275,32 €

30 678,18 €

40 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

30 000,00 €

21 662,78 €

58 291,42 €

55 730,48 €

24 223,72 €

€

32 338,03 €

23 500,00 €

8 838,03 €

512,14 €

6 129,60 €

512,14 €

6 129,60 €

-

€

4 920,49 €

-

€

4 920,49 €

5 619,32 €

13 690,11 €

15 993,03 €

3 316,40 €

31 190,00 €

31 417,28 €

59 779,73 €

2 827,55 €

574 905,36 €

1 436 944,96 €

828 838,89 €

1 183 011,43 €

Fond KIA Motors Slovakia
Fond Západoslovenská energetika
Fond Slovak Telecom (T-Mobile Slovensko)
Fond TESCO STORES SR
Fond Dell
Fond Stredoslovenská energetika
Fond Accenture
Fond Dobra krajina (Ringier/Srdce pre deti)
-

Fond Johnson Controls
Fond Honeywell
Fond PWC
Fond
Spolu

SOB

Prehľad nákladov podľa jednotlivých činností Nadácie
a osobitne náklady na správu Nadácie
Grantový program

2011

v%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty

776 405,81 €

39,24%

Granty zahrani ným partnerom v projektoch Demokr.a rozvojovej pomoci

172 388,32 €

8,71%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina

39 498,51 €

2,00%

Granty slovenským MVO / Naše Mesto, Firemné dobrovo níctvo

18 000,38 €

0,91%

Granty de om v rámci projektu Srdce pre deti / Dobrá Krajina

12 036,27 €

0,61%

7 545,43 €

0,38%

Grantový program - správa, monitoring, Index rozvoja MVO, rozvoj

152 773,31 €

7,72%

ReSmeS projekt - rozvoj C SR v malých a stredných podnikoch

101 354,40 €

5,12%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Globálne vzdelávanie

87 703,69 €

4,43%

Business Leaders Forum - správa, semináre, blf web, ost.aktivity

78 295,82 €

3,96%

Pracovná skupina ENGAGE, Naše Mesto, Firemné dobrovo níctvo

76 494,54 €

3,87%

Program Dobrá krajina

72 726,36 €

3,68%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Bieloruský program

55 459,22 €

2,80%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Moldavský projekt

32 859,55 €

1,66%

Ecovolis projekt - Dobrovo níctvo

39 176,43 €

1,98%

Via Bona Slovakia za rok 2010 v roku 2011

39 000,18 €

1,97%

VIII. ro ník Konferencie o zodpovednom podnikaní firiem

24 121,17 €

1,22%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Srbský program

22 666,46 €

1,15%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kenský projekt

18 159,81 €

0,92%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Egyptský projekt

11 865,07 €

0,60%

9 204,61 €

0,47%

12 400,38 €

0,63%

Demokratizácia a rozvojová pomoc - Gruzínsky program

5 194,48 €

0,26%

Štandard komunitné investovanie - meranie efektivity darcovstva

2 132,42 €

0,11%

111 283,39 €

5,62%

Grant partnerskej organizácii v rámci Resmes projektu
Priame programové náklady

IV. Fórum o firemnej filantropii
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Západný Balkán

Administratívne náklady

Administratívne a rozvojové náklady
Spolu

1 978 746,01 €

100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
Prijaté príspevky z 2% - použité na projekty a granty

Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO - 2%

763 043,01 €

39,0%

Prijaté príspevky - granty, dary
Granty zo Slovak Aid - SAMRS na projekty Demokratiz cie a
rozvojovej pomoci

234 882,67 €

12,0%

178 128,95 €

9,1%

141 794,29 €

7,3%

108 899,83 €

5,6%

Prijaté príspevky na projekt Ecovolis od Európskej únie

53 370,00 €

2,7%

Prijaté príspevky na projekt Naše Mesto

50 499,10 €

2,6%

Prijaté príspevky na administráciu Darcovského portálu Dobrá
krajina mimo jednotlivcov

46 673,64 €

2,4%

Prijaté príspevky na projekt Via Bona Slovakia

29 000,00 €

1,5%

Prijaté príspevky na ostatné aktivity piliera Firemná Filantropia
Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá
krajina mimo jednotlivcov
Prijaté príspevky na aktivity piliera spolo enskej zodpovednosti
od firiem

15 269,84 €

0,8%

13 401,50 €

0,7%

10 000,00 €

0,5%

116 856,78 €

6,0%

47 677,50 €

2,4%

13 335,84 €

0,7%

4 936,18 €

0,3%

291,29 €

0,0%

Fondy tvorene z podielu zaplatenej dane - 2%

62 219,94 €

3,2%

Fondy tvorene z vkladov mimo 2%

18 195,00 €

0,9%

7 268,15 €

0,4%

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajin

37 941,28 €

1,9%

Prijaté príspevky na správu Darcovského portálu Dobrá krajina

920,10 €

0,0%

1 954 604,89 €

100,0%

Grantové zdroje z nadácií USA, Dánskej ambasády, Európskej
Komisie na projekty Demokratizácie a rozvojovej pomoci
Prijaté príspevky do nada ných firemných fondov v Nadácii
Pontis zo zdrojov mimo 2%
Prijatý príspevok na aktivity piliera spolo enskej zodpovednosti
od Europskej únie

Výnosy z innosti:
Výnosy z aktivít: BLF lenské príspevky, C R konferencia, C R
vzdelávanie
Výnosy z aktivít: Forum o firemnej filantropii, Prac.skupina
ENGAGE, ŠKI, Naše Mesto, iné-vzdelávanie

Ostatné výnosy z innosti
Úroky bankové - bežné ú ty
Kurzové zisky
Výnosy z použitia fondov:

Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov

Prijaté príspevky od fyzických osôb

SPOLU výnosy

Nadácia Pontis je registrovaná podľa zákona č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom: 203/Na – 96/463.
Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8125
www.nadaciapontis.sk

