Výročná správa 2004

Vytvárame mosty medzi poznaním a nádejou,
medzi občanom a spoločnosťou,
medzi tými, čo majú a tými, ktorí potrebujú.

Pracovníci Nadácie Pontis pri udeľovaní cien Via Bona

Vážení priatelia, kolegovia, partneri!
Na tomto mieste sa zvyčajne patrí s patričnou hrdosťou uviesť
úspechy, ktoré Nadácia Pontis, jej vedenie a všetci zamestnanci
za ostatný rok dosiahli. Ich poctivá práca a kreatívny prístup, nezriedka sprevádzaný osobnou odvahou čeliť nečakaným situáciám a udalostiam, nastavili meradlo kvality veľmi vysoko.
Vašu pozornosť by som však chcel upriamiť na inú, nemenej dôležitú skutočnosť.
Bez Vás, našich priateľov, sponzorov a kolegov by sme sa nemohli venovať mnohým z projektov, ktoré nadácia dnes realizuje. Je to Váš čas, kreativita a prostriedky, ktoré umožňujú Nadácii
Pontis pomáhať tam, kde to ľudia najviac potrebujú – podporovať rozvoj mimovládneho sektora na Slovensku, zvyšovať mieru
angažovanosti vládnych inštitúcií, podnikov a ﬁriem, či zvyšovať
mieru povedomia a solidarity v každom z nás.
V posledných rokoch rastie počet tých, ktorí sú úspešní v podnikaní, ktorí tvoria hodnoty a sú pripravení odviesť časť zisku na
podporu projektov mimovládnych organizácií. Tých, ktorí pochopili význam práce neziskového sektora. To je veľmi povzbudzujúci fakt.
Nás teší, že Nadácia Pontis si získava Vašu dôveru. Dôveru spravovať a využívať prostriedky a možnosti na podporu rozvíjajúcich sa neziskových organizácií, na podporu projektov ﬁremnej

ﬁlantropie, ako aj na projekty podporujúce zárodky demokracie
v krajinách, ktoré tápajú v tme neslobody. V podstate je celý náš
život určovaný hľadaním slobody – ﬁnančnej, vecnej, materiálnej...
Ste to Vy, kto prispel na realizáciu projektov, o ktorých hovorí
naša správa. Pracovníci v Nadácii Pontis spoločne prispievajú
nápadmi a spravujú to, čo je im zverené.
Ak sme však spolu pomohli ľuďom priblížiť sa čo i len o krok
k ich snom, potom má naša práca zmysel a má zmysel v nej i pokračovať.

František Ružička

predseda Správnej rady

Naši milí priatelia,
podporovatelia a kolegovia!
Vďaka Vám máme za sebou veľmi úspešný rok, v ktorom sa nám
spoločne podarilo stať sa treťou slovenskou organizáciou, ktorá
získala najviac prostriedkov z daňových asignácií. Vašu dôveru
považujeme za záväzok, aby sme aj naďalej, tak ako minulý rok,
pokračovali v efektívnom spájaní tak zdrojov, ako aj skúseností
pre tých, ktorí sa ocitli na dne, aj pre tých, ktorí pracujú na zlepšovaní kvality života vo svojom okolí.

pre začiatok verejnej diskusie o tom, že spoločensky zodpovedné správanie – starostlivosť o zamestnancov, životné prostredie,
investovanie a vytváranie väzieb s komunitami – môže priniesť
aj na Slovensku ﬁrmám rast zisku, lojalitu zákazníkov, ktorá súvisí so schopnosťou získať a udržať si kvalitných zamestnancov, či
zvýšený prístup ku kapitálu, a v neposlednom rade so zlepšením
kvality života a vzťahov v našich komunitách.

Minulý rok sa nám podarilo otvoriť šesť nových ﬁremných fondov, z ktorých sme prerozdelili takmer štrnásť miliónov korún do
slovenských mimovládnych organizácií, škôl, aj do obcí, a to pri
plnom využití otvorenej súťaže a rešpektovaní princípov regionálnej solidarity. Uvedomujúc si výzvu, ktorá aj po 15 rokoch
stojí pred slovenskou občianskou spoločnosťou v jej každodennom boji o zachovanie existencie demokratických inštitúcií
a organizácií mimovládneho sektora, poskytujeme už druhý rok
mimovládnym organizáciám pôžičky spolu s poradenstvom, ako
realizovať ich podnikateľské ambície.

Rovnako nás teší, že sa nám v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami a kľúčovými slovenskými predstaviteľmi podarilo iniciovať verejnú debatu o hodnotovej orientácii slovenskej
zahraničnej politiky a upriamiť pozornosť slovenskej vlády na
otázky dodržiavania ľudských práv na Kube. Naše úsilie inšpirovať a podeliť sa o slovenské skúsenosti a know how prekročilo
hranice Slovenska, keď sa nám podarilo, za podpory oﬁciálnej
rozvojovej pomoci Slovenskej vlády, rozbehnúť projekty komunitných klubov v Srbsku a rovnako aj nový projekt v Bielorusku.
Na Slovensku sme tiež privítali prvú skupinu mladých irackých
lídrov, ktorí odchádzali inšpirovaní úspešným príbehom prechodu našej krajiny k demokracii a trhovej ekonomike.

Popri presadzovaní podnikateľského ducha do práce mimovládnych organizácií, sme sa s kľúčovými predstaviteľmi ﬁriem
pokúsili o otvorenie diskusie o potenciáli, ktorý existuje v oblasti investovania do vzťahov v rámci komunít, ale aj vzťahov so
všetkých partnermi, ktorí pomáhajú ﬁrmám k úspechu či zisku.
Spolu s predstaviteľmi jedenástich veľkých ﬁriem sme spoluiniciovali vytvorenie slovenského Business Leaders Fora (BLF). Popri
organizácii prieskumov, seminárov, vydávaní BLF Newslettra
o zodpovednom podnikaní, sme tak vytvorili prvé predpoklady

Každý deň však prináša nové výzvy, ktoré nás posúvajú ďalej
a robia nás skúsenejšími, možno citlivejšími i lepšími... Máme
na mysli cenu ľudského kapitálu, odvahu a silnú vnútornú integritu ľudí, mojich kolegov, ktorí, napriek ﬁnančne lákavejším
ponukám z iných sektorov, venujú svoj čas, energiu a kreatívny
talent našej nadácii a jej projektom. Keďže nepôsobíme izolovane, výzvou je kontinuálna otvorenosť voči potrebám, ktoré
v komunitách existujú a schopnosť vytvárať partnerstvá, tak na
Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni. Napokon, je to výzva k solidarite s tými, ktorí dnes žijú v diktátorských režimoch
a voči ktorým máme ako nová členská krajina EÚ ešte väčšiu
zodpovednosť práve pre našu vieru v občiansku spoločnosť a jej
hodnoty. S tým súvisí práve dôležitosť zamerať ešte väčšie úsilie
na zlepšenie prostredia pre našu prácu v Bruseli v našej snahe
ovplyvniť postoje európskych inštitúcií ku krajinám, v ktorých
pracujeme.
Ešte raz Vám všetkým ďakujeme za podporu.

Lenka Surotchak

výkonná riaditeľka

O nadácii

Chronológia udalostí

Nadácia Pontis, pôvodne Nadácia pre občiansku spoločnosť (NOS), založená v roku 1997, je nástupníckou organizáciou slovenskej pobočky americkej organizácie The Foundation for a Civil Society. V súčasnosti patrí k najväčším slovenským nadáciám. Od roku 1995 podporila spolu 206 projektov
v celkovej výške 115 miliónov slovenských korún.

Nadácia Pontis je grantovou a operačnou nadáciou, ktorá…
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B
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január 2004

 pokračujeme v tradícii podnikateľských raňajok

apríl 2004

 iniciujeme založenie neformálneho združenia
ﬁriem pod názvom Business Leaders Forum

…posilňuje rozvoj a dlhodobú ﬁnančnú udržateľnosť slovenských neziskových organizácií poskytovaním odborného poradenstva, pôžičiek, grantov a štipendií pre ďalšie vzdelávanie
lídrov MVO.

máj 2004

…podporuje rozvoj ﬁremnej ﬁlantropie a spoločenskej zodpovednosti ﬁriem, poskytuje poradenstvo pri vytváraní ﬁremných darcovských stratégií a ich outsourcingu, realizuje prieskumy, vzdelávacie aktivity a súťaž Via Bona Slovakia. Spravuje Business Leaders
Forum na Slovensku.

september 2004

…podieľa sa na rozvoji občianskej spoločnosti v Bielorusku a na
Kube, rozvíja sieť mládežníckych klubov v Srbsku a pomáha mladým lídrom pri transformácii Iraku. Obhajuje hodnotovú zahraničnú politiku tak Slovenska, ako aj EÚ.

Vo svojom názve (z latinského slova „most“) symbolicky vyjadruje svoje
dlhodobé poslanie: prepájať sektory slovenskej spoločnosti, byť spojivkom
medzi zdrojmi a tými, ktorí ich potrebujú, a zároveň prenáša slovenské skúsenosti do krajín, v ktorých sa demokratické inštitúcie len budujú.

 uskutočňujeme štvrtý ročník slávnostného odovzdávania cien Via Bona Slovakia

 vychádza prvé vydanie mesačníka
BLF Newsletter

 začíname projekt ekonomických reforiem v Bie-

lorusku podporený z prostriedkov slovenskej
rozvojovej pomoci

november 2004

 členovia združenia Business Leaders Forum

podpisujú „Memorandum o spoločenskej zodpovednosti ﬁriem“

 iniciujeme verejnú debatu o postojoch Slovenskej republiky v Európskej únii voči Kube

 začíname projekt tréningu mladých irackých
lídrov na Slovensku

Členovia Správnej rady
František Ružička – predseda

Peter Blaha

Juraj Alner

Viktor Tegelhoff

Ján Orlovský

Pavol Erben

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Paneurópska únia
Západoslovenská energetika

Lívia Oswaldová
Trenkwalder

Trnavská univerzita
Gerling Insurance
Advokát

v priebehu roku 2004

 pôžičkový program poskytol šesť pôžičiek v celkovej výške 1 190 000 Sk

 Nadácia Pontis podporila 81 projektov v celkovej výške 13 612 641 Sk

A.

Posilňovanie
mimovládnych
organizácií






Pôžičky a poradenstvo
Experti v dobrovoľníctve
Vzdelávacie aktivity
Index trvalej udržateľnosti MVO
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Divadlo z pasáže, Banská Bystrica

…bezbariérový pohľad
na ľudí s postihnutím

Pôžičky a poradenstvo
S

pôsob ﬁnancovania, na ktorý boli mimovládne organizácie donedávna zvyknuté, bol v prevažnej miere založený na získavaní grantov od zahraničných
súkromných nadácií a na dotáciách zahraničných vládnych inštitúcií. Nedávny
odliv týchto darcov do iných regiónov predstavuje v posledných rokoch pre slovenské neziskové organizácie nutnosť hľadať nové zdroje ﬁnancovania svojich
aktivít.
Alternatívne ﬁnančné zdroje pochádzajú v súčasnosti zväčša z Európskej únie,
ktorá v priamych grantových schémach podmieňuje udelenie grantu spoluﬁnancovaním projektu zo strany žiadateľskej organizácie. Na druhej strane pri prerozdeľovaní prostriedkov európskych fondov štátnymi inštitúciami SR dochádza k
uprednostneniu princípu refundácie nákladov pred zálohovými platbami. Tieto
podmienky udeľovania ﬁnančných prostriedkov dnes stavajú mimovládne organizácie do pozície „spoluinvestora“ alebo si vyžadujú existenciu prekleňovacieho
kapitálu, s ktorým organizácia vstupuje do projektu pri jeho uskutočňovaní.
I pri relatívnom dostatku programových prostriedkov mimovládnym organizáciám dnes chýba predovšetkým prevádzkový a rozvojový kapitál na pokrytie
súvisiacich programových nákladov a realizáciu nových, inovačných nápadov.
Organizácie však majú obmedzené možnosti získania úverov v bankových inštitúciách, čo je dôsledok nedostatku skúseností na strane bánk a ﬁnančných inštitúcií s prácou s neziskovými organizáciami, ale aj pretrvávajúcej nedôvery medzi
bankovým a mimovládnym sektorom.
V odpovedi na tento vývoj na „trhu darcovstva a komerčného úverovania“ Nadácia Pontis už druhý rok úspešne realizuje pôžičkový program, ktorého hlavným
cieľom je ponúkať nový, dlhodobý a spoľahlivy alternatívny zdroj ﬁnancovania
programových, prevádzkových a rozvojových nákladov mimovládnych organizácií.
Pôžičkový program prináša nielen potrebné ﬁnančné zdroje, ale učí organizácie
predovšetkým zodpovednému prístupu v oblasti riadenia, plánovania a kontroly. Práve takýto prístup je dôležitým predpokladom fungujúcich vzájomne prospešných partnerstiev medzi zástupcami neziskového a podnikateľského sektora.
Pri úrokovej miere 9,9% sme v roku 2004 poskytli spolu 6 pôžičiek v celkovej výške
1 190 000 Sk. Päť zo šiestich pôžičiek bolo poskytnutých za účelom vykrytia dočasného nesúladu príjmov a výdavkov (tzv. prekleňovacie pôžičky), zvyšná šiesta pôžicka bola poskytnutá so zámerom podpory komerčných samoﬁnancujúcich aktivít
Nadácie Baden Powela, súvisiacich so sprevádzkovaním skautského domu.
Prostredníctvom pôžičiek smerujúcich k rozvoju samoﬁnancujúcich aktivít sa snažíme priviesť mimovládne organizácie k pestovaniu podnikateľského myslenia
a obchodného ducha. Výsledkom tak môžu byť zaujímavé projekty schopné generovať dodatočný ﬁnančný príjem z dlhodobého hľadiska nevyhnutný k efektívnemu napĺňaniu poslania organizácie. Samoﬁnancujúce aktivity rovnako vedú
i k potrebnej diverziﬁkácii zdrojov, ktorá je dôležitá nielen z dôvodu trvalej udržateľnosti, ale aj z hľadiska udržania programovej nezávislosti.

DRUHY PÔŽIČIEK
• prekleňovacie pôžičky
 vykrývajú dočasný nesúlad medzi príjmami
a výdavkami

 predchádzajú prerušeniu alebo oneskoreniu
aktivít

 umožňujú plnenie zmluvy o grante alebo inej
zmluvy

• pôžičky na samoﬁnancovanie
 vedú k rozvoju podnikateľských aktivít MVO;
prispievajú k systémovej tvorbe ﬁnančných zdrojov s cieľom napĺňania poslania organizácie

 umožňujú diverziﬁkáciu zdrojov príjmu, čím
znižujú závislosť od grantov

 zvýšujú ﬂexibilitu, kvalitu, rozsah a udržateľnosť programových aktivít

KREDITNÁ KOMISIA

Kreditná komisia, v ktorej kompetencii je
rozhodovanie o udeľovaní pôžičiek, je zložená z odborníkov, ktorých expertíza úzko
súvisí so zameraním pôžičkového programu. Členmi Kreditnej komisie sú ľudia, ktorí
so sebou prinášajú nielen svoje vedomosti
a skúsenosti, ale aj kus srdca a odhodlania:
 Dana Mareková

CEPA, Banská Bystrica

 Milan Číčel

Integra Consulting, Bratislava

 Arpád Lörincz
1. SNSC
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Cieľom pôžičkového programu je pomáhať neziskovým organizáciám k ﬁnančnej
udržateľnosti a stabilite a viesť ich k využívaniu služieb komerčných bánk tak, aby
boli vnímané ako atraktívny, dôveryhodný
a nízko-rizikový klient.

Oba typy pôžičiek – prekleňovacia i pôžička na samoﬁnancovanie – majú nesmierny význam aj v tom, že mimovládnym organizáciám umožňujú získať skúsenosti s pôžičkovým procesom, ktorý si okrem iného vyžaduje zavádzanie mechanizmov strategického plánovania a pomáha celkovému vylepšeniu ﬁnančného
manažmentu organizácie.

Klienti programu získavajú v procese pôžičkového cyklu praktické vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť pri žiadostiach o úvery v bankových inštitúciách.
Úspešné pôžičky prispievajú k zvýšeniu
dôveryhodnosti neziskových organizácií na
ﬁnančnom trhu. Ich splácanie núti organizáciu kontinuálne odhaľovať vlastné rezervy
ﬁnančnej i neﬁnančnej povahy.

Celý pôžičkový proces je pomerne jednoduchý a osobné konzultácie pri príprave žiadosti, rovnako ako konzultácie pri vypracovaní podnikateľského plánu sú
samozrejmosťou. Každý záujemca má rozdielne potreby a predstavy o svojej
budúcnosti. Preto sa snažíme k žiadateľom pristupovať individuálne nielen pri
spracovávaní ich žiadosti, ale aj pri tvorbe splátkového kalendára. So žiadateľom,
ktorý uspel, podpisujeme zmluvu, ktorá je v prípade potreby právne vymáhateľná a celý proces splácania pôžičky je dôsledne monitorovaný.
Pôžička nie je grant, musí mať perspektívu splatenia, vrátane úroku. Istinu spoločne s úrokmi možno splácať mesačne alebo jednorázovo, pričom splátkový kalendár vychádza z ﬁnančných možností žiadateľa.

Organizácie podporené v roku 2004
Počiatočné prostriedky vložila do pôžičkového fondu Fordova nadácia zo Spojených
štátov amerických. Prostiedky fondu sú účelovo viazané len na poskytovanie pôžičiek
mimovládnym organizáciám (MVO). Všetky splátky istiny, vrátane splátky úrokov, sa
vracajú priamo do fondu a môžu byť opätovne poskytnuté novým žiadateľom.

Nadácia Baden Powela
 pôžička na samoﬁnancujúce aktivity – projekt na využitie skautského domu
(260 000 Sk)
Inštitút personálneho rozvoja
 prekleňovacia pôžička na prevádzkové náklady (250 000 Sk)
Schola Gregoriana Bratislavensis
 prekleňovacia pôžička na realizáciu mládežníckeho stretnutia (200 000 Sk)
Stop fajčeniu
 prekleňovacia pôžička na realizáciu medzinárodného futbalového turnaja
(200 000 Sk)
Divadlo z pasáže
 prekleňovacia pôžička na vykrytie prevádzkových nákladov (100 000 Sk)
Združenie Ypsilon
 prekleňovacia pôžička na študijný pobyt v Španielsku (180 000 Sk)
Zodpovedný výber organizácií, ktorým sú pôžičky poskytnuté, prináša svoje ovocie – 4 pôžičky boli už vrátené a zvyšné dve sa splácajú.
Od začatia programu poskytla naša nadácia spolu 10 pôžičiek v celkovej
hodnote 1,83 milióna Slovenských korún.

Experti
v dobrovoľníctve

Projekt dobrovoľnej spolupráce s MVO

K

oncom roku 2004 sme v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko,
ktorá je jednou z najväčších auditorských spoločností na Slovensku, pripravili projekt dobrovoľnej spolupráce zamestnancov spoločnosti s predstaviteľmi MVO pod názvom „KPMG mimovládnym organizáciám“.
Cieľom projektu, ktorého priebeh je plánovaný na rok 2005, je napomôcť
k zvýšeniu profesionálnych vedomostí a zručností predstaviteľov mimovládnych organizácií a k nadviazaniu bližšej dobrovoľnej spolupráce medzi zamestnancami spoločnosti a neziskovým sektorom.
Výnimočnosť tejto iniciatívy spočíva v tom, že na rozdiel od tradičného modelu školení zamestnanci KMPG Slovensko spolupracujú na realizácii konkrétneho projektu priamo v mimovládnych organizáciách. Pracovníci MVO
tak majú možnosť získať veľmi konkrétne odporúčania v presne vymedzených problémových situáciách, pričom zamestnancom KMPG sa ponúka
jedinečná príležitosť dôkladne spoznať a reagovať na aktuálne potreby tej-ktorej organizácie.

Divadlo z pasáže
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Vzdelávacie aktivity

Spolupráca s Inštitútom Williama Davidsona

V

roku 2004 nadviazala Nadácia Pontis spoluprácu s Inštitútom Williama
Davidsona (v anglickom jazyku: William Davidson Institute), ktorý je
súčasťou Rossovej Obchodnej fakulty Univerzity Michigan.
V rámci spolupráce sme začali s prípravou dvoch významných podujatí pod
názvom:
 Rethinking the way in which NGOs do business a
 Strategic Management Program
Obe podujatia sa úspešne uskutočnili v marci v roku 2005 v Bratislave.
Konferencia „Rethinking the way in which NGOs do business” bola určená
pre mimovládne organizácie zo strednej a juhovýchodnej Európy. Primárnym cieľom podujatia bolo otvoriť diskusiu a hľadať nové, inovačné riešenia pri zabezpečovaní ﬁnančnej stability neziskového sektora. Pozornosť
bola venovaná aj problematike leaderstva, strategického manažmentu, komunikácie či marketingu.
Cieľom manažérskeho tréningového programu pod názvom „Strategic Management Program” bolo poskytnúť jedinečnú príležitosť spoznať koncepty
a najnovšie best practices nevyhnutné pre zručnosti stredného a vyššieho
manažmentu v súčasnom konkurenčnom svete biznisu s dôrazom na výzvy,
ktorým čelia spoločnosti na transformujúcich sa trhoch. Vysokú kvalitu tohto
10-dňového programu garantovali odborní lektori z vedúcich inštitúcií vrátane IMD-Lausanne, University of Michigan a University of Richmond.

„Tento typ medzinárodného tréningu prepájania manažérskych funkcií v súčasnosti na
Slovensku absentuje, takže nás teší, že môžeme ponúknuť realizáciu nášho programu práve v Bratislave. Vďaka spolupráci s Nadáciou
Pontis sme schopní zaručiť správne zacielenie
nášho tréningu celosvetovej kvality.“
Amy Gillett
výkonná riaditeľka pre vzdelávanie,
Inštitút Williama Davidsona

Index trvalej
udržateľnosti MVO
N

adácia Pontis bola už druhý rok vybraná, aby sa podieľala na vypracovaní Indexu trvalej udržateľnosti MVO pre strednú a východnú Európu a Euroáziu, ná-

stroj, ktorý je využívaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj na štúdium
celkovej sily a vitality mimovládnych organizácií v regióne od Baltiku až po strednú
Áziu. Index analyzuje sedem základných dimenzií rozvoja, zahŕňajúc okrem iného legislatívny rámec, medzisektorovú spoluprácu, schopnosti MVO komunikovať svoje
aktivity a iné. Na Slovensku index vytvárajú experti z mimovládneho sektora, odborníci z prostredia vlády, ktorí sa venujú problematike MVO a predstaviteľmi darcovskej
komunity. Aj touto cestou im ďakujeme. V roku 2004 bola Nadácia Pontis vybraná pre
projekt Indexu trvalej udržateľnosti organizáciami Management Systems International
(“MSI”) a International Center for Not-for-Proﬁt Law (“ICNL”).
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Iniciatívy

Business Leaders Forum
V

apríli roku 2004 vzniklo z iniciatívy našej nadácie neformálne združenie
ﬁriem pod názvom Business Leaders Forum (BLF), ktoré sa zaväzuje byť
lídrom v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti ﬁriem na Slovensku. Po niekoľkoročnej aktívnej angažovanosti v oblasti ﬁremnej ﬁlantropie
a medzisektorovej spolupráce sa nám tak podarilo vytvoriť platformu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá má byť
vzorom a hybnou silou v presadzovaní spoločensky zodpovedného podnikania
v našej krajine.
Víziou združenia je docieliť stav, keď sa spoločenská zodpovednosť ﬁriem, ktorú
chápeme ako súbor podnikateľských postupov a praktík založených na etických
hodnotách a úcte voči zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom, komunite a životnému prostrediu, stane integrálnou súčasťou podnikateľskej stratégie a rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach riadenia ﬁrmy.
K naplneniu vízie sa prihlásilo 11 zakladajúcich členských ﬁriem, ktorých vrcholoví predstavitelia dňa 18. novembra 2004 vyjadrili podpisom Memoranda o spoločenskej zodpovednosti ﬁriem záväzok integrovať do svojej ﬁremnej stratégie
súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania a zároveň inšpirovať ďalšie ﬁrmy pôsobiace na Slovensku k spoločensky zodpovednému vedeniu svojich podnikateľských aktivít.
Jedenásť zakladajúcich členov Business Leaders Forum:
Citibank (Slovakia), a. s.; Hewlett Packard Slovakia, s. r. o.;
T-Mobile Slovensko, a. s.; Orange Slovensko, a. s.; Pﬁzer Luxembourg SARL, o. z.;
Philip Morris Slovakia, s. r. o.; Provident Financial, s. r. o.; Slovak Telecom, a. s.;
Tesco Stores SR, a. s.; Západoslovenská energetika, a. s.; VÚB, a. s.

Partnerstvá
V snahe participovať na celoeurópskej diskusii o trvalej udržateľnosti sa v apríli
2004 stalo novozaložené Business Leaders Forum národným partnerom medzinárodnej organizácie CSR Europe za Slovenskú republiku.
CSR Europe je nezisková organizácia, ktorá aktívne podporuje a šíri myšlienku
spoločenskej zodpovednosti ﬁriem (SZF) vo všetkých krajinách Európy. V súčasnosti združuje 65 ﬁremných členov a 18 národných partnerských organizácií
a prostredníctvom svojho online informačného centra iniciuje tematické aktivity
a dialóg v oblasti SZF.
http://www.csreurope.org

ČO JE SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM
Spoločenská zodpovednosť ﬁriem (SZF),
v anglickom jazyku Corporate Social Responsibility (CSR), je koncept podnikania, v ktorom sa ﬁrmy dobrovoľne rozhodnú implementovať do svojich stratégií a obchodných
aktivít také rozhodnutia, ktoré prispievajú
k zlepšeniu stavu spoločnosti a k čistote životného prostredia pri rešpektovaní záujmov
všetkých zúčastnených strán. Adoptovaním
stratégie SZF ﬁrma aplikuje inovačný prístup
k riadeniu, v ktorom okrem svojej ekonomickej výkonnosti zohľadňuje aj rozvoj sociálnych, environmentálnych a etických aspektov podnikania.
Spoločenská zodpovednosť ﬁriem stojí na
troch pilieroch: ekonomickom, sociálnom
a enviromentálnom. Uvádzame príklady vybraných princípov SZF v jednotlivých oblastiach:
SZF v ekonomickej oblasti:
 kódex podnikateľského správania
 transparentnosť
 uplatňovanie princípov dobrého
riadenia
SZF v sociálnej oblasti:
 ﬁremné darcovstvo
 zdravie a bezpečnosť zamestnancov
 rozvoj ľudského kapitálu
 dodržiavanie pracovných štandardov
 rovnosť príležitostí a dodržiavanie
ľudských práv
SZF v oblasti životného prostredia:
 ekologická výroba, ekologické
produkty a služby
 ekologická ﬁremná politika (recyklácia
a používanie ekologických produktov)
 zmenšovanie negatívneho vplyvu na
životné prostredie

BLF sa rovnako stalo partnerom nasledovných dvoch organizácií:
Business in the Community (BITC)
Táto britská organizácia je najstaršou v Európe, ktorá sa venuje
podpore myšlienky spoločenskej zodpovednosti ﬁriem už viac
ako 20 rokov. Členskú základňu BITC v súčasnosti tvorí vyše
700 britských ﬁriem a medzi jej aktivity patrí napríklad tvorba
SZF Indexu ako nástroja na meranie konkurenčnej pozície ﬁriem
v tejto oblasti a program Seeing is Believing, orientovaný na
empirické začlenenie vrcholových predstaviteľov spoločností do
problematiky SZF.
http://www.bitc.org.uk
The Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF)
IBLF je vzdelávacia nezisková organizácia fungujúca od roku
1990. Jej hlavným cieľom je šíriť princípy zodpovedných podnikateľských praktík v medzinárodnom meradle so špeciálnym
zameraním na nové a vznikajúce trhové ekonomiky. S touto organizáciou zatiaľ komunikujeme ako neformálny partner.
http://www.iblf.org

Akivity Business Leaders Forum
v roku 2004
Vďaka podpore svojich členov a medzinárodných partnerov pripravilo Business Leaders Forum v roku 2004 niekoľko jedinečných podujatí zameraných na jednotlivé aspekty Spoločenskej
zodpovednosti ﬁriem (SZF). Cieľom týchto aktivít bolo zvýšiť
povedomie o problematike SZF v podnikateľskej komunite i na
verejnosti a pokúsiť sa osloviť ﬁrmy, ktoré popri ﬁnančných ukazovateľoch zaujíma dopad podnikania na spoločnosť a životné
prostredie.

INICIATÍVY A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE:
Dňa 20. mája 2004 zorganizovalo Business Leaders Forum (BLF)
v Bratislave medzinárodnú konferenciu pod názvom „Spoločenská zodpovednosť ﬁriem – nová stratégia podnikateľského
úspechu“. Konferencie, nad ktorou prebral záštitu premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda, sa zúčastnilo 25 profesionálov z oblasti spoločenskej zodpovednosti ﬁriem doma i v zahraničí a vystúpili na nej medzi inými Ľudovít Kaník, minister
práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ronald Weiser, americký veľvyslanec na Slovensku a Laurent Stokvis, holandský veľvyslanec
na Slovensku.
Týmto podujatím, ktoré bolo zároveň i oslavou založenia neformálneho združenia Business Leaders Forum na Slovensku, sa
naša krajina zapojila do štvorročnej európskej kampane „CSR
maratón“. Kampaň vznikla ako reakcia na závery summitu Európskej únie, ktorý sa na tému spoločenskej zodpovednosti ﬁriem konal v marci v roku 2000 v Lisabone. Podporuje ju šesťnásť
európskych krajín za účasti približne päťsto tisíc predstaviteľov

podnikateľskej sféry, vládnych a mimovládnych organizácií v celej Európe. Slovensko sa tak i vďaka Nadácii Pontis v minulom
roku úspešne zapojilo do medzinárodnej iniciatívy, ktorá podporuje začlenenie princípov spoločenskej zodpovednosti ﬁriem
medzi kľúčové koncepty podnikania, ako neoddeliteľnej súčasti
ekonomického a spoločenského rozvoja krajiny.
Miesto konania: Hotel Radisson SAS Carlton, Bratislava
Organizátori: Business Leaders Forum Slovensko, Nadácia Pontis, Nadácia Integra

PRIESKUMY:
Business Leaders Forum v lete v roku 2004 uskutočnilo prvú
vlnu prieskumu „Spoločenská zodpovednosť ﬁriem – vnímanie
konceptu obyvateľmi Slovenska“ a iniciovalo sociologickú sondu pod názvom „Postoje slovenských ﬁriem k spoločensky zodpovednému podnikaniu“.
Cieľom prieskumu „Postoje slovenských ﬁriem k spoločensky
zodpovednému podnikaniu“ bolo zmapovať vnímanie spoločenskej zodpovednosti ﬁriem medzi podnikateľskými subjektami na Slovensku a rozpoznať ich motiváciu v oblasti zapojenia
sa do takýchto aktivít. Do sondy, ktorá bola súčasťou širšieho
medzinárodného prieskumu ﬁnancovaného Svetovou bankou,
sa na Slovensku zapojilo zhruba 150 veľkých ﬁriem. Výsledky
prieskumu uverejnili dňa 11.10.2004 Hospodárske noviny, vo
svojej nekrátenej verzii sú uverejnené v BLF Newsletter zo septembra 2004.
„Zhruba tretina respondentov je presvedčená, že podpora
spoločensky zodpovedných aktivít pomáha dlhodobému prežitiu ﬁrmy. Vyše 17 percent respondentov si myslí, že spoločenská angažovanosť ﬁriem sa priaznivo podpisuje pod produktivitu, kvalitu a predaj výrobkov a služieb. 37,3 percenta
opýtaných pokladá za najvýznamnejší vonkajší osoh aktivít
spoločenskej zodpovednosti ﬁriem zlepšenie svojho imidžu,
22 percent vidí najvýznamnejší vonkajší osoh v podpore trvale udržateľného rozvoja krajiny a 20,7 percenta v ochrane
životného prostredia“.
Cieľom prieskumu „Spoločenská zodpovednosť ﬁriem – vnímanie konceptu obyvateľmi Slovenska“ bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa
tému spoločenskej zodpovednosti ﬁriem. Výskum uskutočnila
Nadácia Pontis v spolupráci s agentúrou FOCUS v dňoch 28.
júla až 3. augusta 2004 na vzorke 1010 respondentov. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na internetovej stránke Business
Leaders Forum.
„SZF aktivity sa pri utváraní si osobného názoru na ﬁrmy nachádzajú hneď za všeobecne uznávanými parametrami, ako sú
kvalita poskytovaných výrobkov a služieb a prístup k zákazní-
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kom. Najdôležitejším aspektom SZF je pre respondentov poctivosť a otvorenosť pri podnikaní, hneď po nej nasleduje prístup
k zamestnancom. Dve tretiny opýtaných považujú za dôležité
vedieť aké konkrétne spoločensky zodpovedné projekty sa
na Slovensku podporujú a viac ako štyri pätiny opýtaných si
myslia, že médiá by mali viac informovať o spoločensky zodpovedných projektoch.“

ODBORNÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA:
V roku 2004 zrealizovalo Business Leaders Forum nasledovné
podujatia venované jednotlivým aspektom spoločenskej zodpovednosti ﬁriem:
28. január 2004
Seminár „Spoločenská zodpovednosť ﬁriem – nový nástroj
na budovanie lojality zamestnancov“
Organizátor: Business Leaders Forum Slovensko, Nadácia Pontis
Cieľom seminára bolo informovať personalistov slovenských
ﬁriem o formách spolupráce, ktoré môže podnik rozvíjať s neziskovými organizáciami iniciovaním priamej účasti svojich zamestnancov. Seminár pri tom zdôraznil prínos takejto spolupráce z hľadiska zlepšenia tímovej práce zamestnancov, zvyšovania
motivácie, lojality a rozvoja schopností pracovníkov ﬁrmy.
19. apríl 2004
Seminár „Dokážeme vdýchnuť zodpovednosť priamo
do srdca značky?“
Organizátor: Business Leaders Forum Slovensko, Nadácia Pontis
Seminára sa zúčastnili najmä manažéri zodpovední za oblasť ﬁremnej komunikácie. Jeho cieľom bolo poukázať na možnosti
charitatívne orientovaného cause-marketingu, ako nástroja na
budovanie značky a zvýšenie reputácie ﬁrmy, a ponúknuť spoločnostiam návod, ako pripraviť úspešnú darcovskú stratégiu.
O svoje skúsenosti sa na seminári podelili Juraj Droba, riaditeľ
divízie vonkajších vzťahov, T-Mobile Slovensko, a.s.; Enrico Giraudi, zakladateľ a riaditeľ Ethico Italy; Jeff Sunshine z Komunitnej nadácie Sillicon Valley v Kalifornii a Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.
16. september 2004
Okrúhly stôl „Postoje slovenských ﬁriem k spoločensky
zodpovednému podnikaniu“
Organizátor: Svetová banka, Business Leaders Forum Slovensko,
Nadácia Pontis, Nadácia Integra
Účastníci okrúhleho stola diskutovali o záveroch prieskumu
zameraného na mapovanie postojov slovenských ﬁriem k spoločensky zodpovednému podnikaniu, ktorý sa uskutočnil v lete 2004. Sonda na Slovensku bola súčasťou medzinárodného
prieskumu na tému postojov ﬁriem k spoločensky zodpoved-

nému podnikaniu vo vybraných krajinách strednej a východnej
Európy, ktorý je ﬁnancovaný zo zdrojov Svetovej banky.
Slovenskí účastníci okrúhleho stola sa zhodli na tom, že výsledky
prieskumu jednoznačne ukazujú, že jednou z najvýznamnejších
bariér pre uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti ﬁriem na
Slovensku je nezáujem vlády a médií. Šancu legislatívnych zmien
podporujúcich spoločenskú zodpovednosť ﬁriem zo strany vlády
očakávajú v neskoršom období po uskutočnení základných reformných krokov, ktoré v súčasnosti prebiehajú v jednotlivých
rezortoch národného hospodárstva. Účastníci sa dohodli na tom,
že rok 2005 by sa mal napriek tejto skutočnosti niesť v znamení
informačnej kampane za zvýšenie povedomia o dôležitosti spoločenskej zodpovednosti ﬁriem tak na verejnosti ako aj v podnikateľskom prostredí.
23. september 2004
Diskusia o úlohe médií s Alison Maitland, redaktorkou
Financial Times
Organizátor: Business Leaders Forum Slovensko, Nadácia Pontis
Alison Maitland prezentovala vo svojom príspevku mediálne pokrytie témy spoločenskej zodpovednosti ﬁriem vo svete.
Predložila sektorovú analýzu príťažlivosti SZF a pozornosť, ktorú
jej venovali svetové médiá v čase od januára 2001 do júla 2003.
Pri príležitosti svojej návštevy v Bratislave poskytla Alison Maitland interview pre Hospodárske noviny.
19. október 2004
Okrúhly stôl „Spoločenská zodpovednosť ﬁriem očami
slovenskej verejnosti“
Organizátor: Business Leaders Forum Slovensko, Nadácia Pontis
Účastníci okrúhleho stola diskutovali o záveroch prieskumu vnímania spoločenskej zodpovednosti ﬁriem slovenskou verejnosťou, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s agentúrou FOCUS v lete
2004. Berúc do úvahy výsledky prieskumu, účastníci skonštatovali, že dvere na uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania zo strany verejnosti sú pre slovenské ﬁrmy
otvorené, a vyjadrili nádej, „že spoločenská zodpovednosť ﬁriem sa raz stane súčasťou ﬁremnej kultúry a bežného štandardu
podnikateľského správania“.

BLF NEWSLETTER:
V septembri v roku 2004 začalo Business Leaders Forum vydávať
BLF Newsletter – mesačník o zodpovednom podnikaní, nových
príležitostiach a dlhodobom úspechu. Periodikum prináša aktuálne informácie z oblasti spoločenskej zodpovednosti ﬁriem na
Slovensku i v zahraničí v podobe rozhovorov s významnými aktérmi z domova i krajín EÚ, ďalej v podobe prípadových štúdií,
výsledkov výskumných aktivít a relevantných informácií z vládneho a mimovládneho sektora.

„Je to práve BLF Newsletter, ktorý má ambíciu slúžiť ako hlavný
informačný kanál poskytujúci základné deﬁnície spoločenskej
zodpovednosti ﬁriem, či prípadové štúdie k tejto téme. Náš tím
sa vám bude snažiť sprostredkovať nielen najčerstvejšie novinky zo zahraničia, ale aj výsledky najnovších prieskumov zo Slovenska… Nezabudneme ani na inšpirujúce skúsenosti domácich
a zahraničných partnerov Nadácie Pontis a Business Leaders
Fora (BLF), ktorému Nadácia Pontis poskytuje zázemie. Práve
vďaka podpore členov BLF budete mať možnosť čítať tento pravidelný mesačný newsletter, jediný svojho druhu na Slovensku,
ktorý sa plne venuje téme spoločenskej zodpovednosti ﬁriem”.
Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

Iniciatíva „BLF lesom“
V odpovedi na veternú smršť, ktorá v novembri 2004 spôsobila obrovské škody na lesných porastoch, školách, budovách či
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turistických zariadeniach v národných parkoch a chránených
krajinných oblastiach na severe Slovenska, sa členovia Business
Leaders Forum rozhodli založiť nadačný fond „BLF lesom“. Jeho
cieľom je dlhodobo podporovať projekty, ktoré smerujú k obnove cenných ekosystémov a tvorbe a implementácii koncepčných
riešení trvaloudržateľného rozvoja v postihnutých regiónoch.
Podpora z fondu je primárne smerovaná do poškodených oblastí
na Orave, Horehroní, Kysuciach, v Slovenskom raji a v Nízkych
Tatrách. Okrem členov BLF je fond otvorený aj pre iných ﬁremných či individuálnych darcov, ktorí sa stotožnia s princípmi použitia prostriedkov fondu, zverejnených na internetovej stránke
Nadácie Pontis. Nadačný fond, ktorý je vedený v Ľudovej banke
pod číslom 4001 086 019/3100 neslúži len na účely jednorázovej
zbierky – jeho cieľom je umožniť širokej verejnosti prejaviť solidaritu s postihnutým krajom a konkrétnymi činmi prispieť k jeho
rozvoju a zachovaniu ako ekologicky stabilného ekosystému pre
budúce generácie.
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Služby darcom

Grantové programy

N

adácia Pontis pôsobí od roku 2004 v roli garanta v oblasti prerozdeľovania ﬁnančných prostriedkov ﬁriem na dobročinné a verejnoprospešné účely rôzneho zamerania. Naše služby spočívajúce v návrhu a odporúčaní stratégií transparentnej a cielenej
podpory vybraných projektov a organizácií využili v roku 2004 spoločnosti DHL International, T-Mobile Slovensko, a.s. (vtedy ešte
pod názvom EuroTel Bratislava, a.s.) a Tesco Stores SR, a.s.
Nadväzujúc na vzájomnú spoluprácu z predošlých rokov, naše skúsenosti zúročila i Svetová banka, ktorá opakovane i v roku 2004
prerozdelila prostredníctvom Nadácie Pontis ﬁnančné prostriedky z Programu malých grantov určené mimovládnym organizáciám
na Slovensku.

DHL International
S pomocou Nadácie Pontis začala Spoločnosť DHL Slovakia v roku 2004 spoluprácu s dvoma vybranými mimovládnymi organizáciami – so Združením zdravotne postihnutých Oravy, ktoré pôsobí v oravskom regióne severného Slovenska, a so Združením na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou. Obe organizácie sa intenzívne venujú problematike telesne a duševne
postihnutých občanov tak v advokovaní práv postihnutých, ako aj priamou účasťou na zlepšení ich životných a pracovných podmienok. Prostredníctvom svojej cielenej ﬁnančnej podpory spoločnosť DHL International pomohla v roku 2004 začleneniu postihnutých
spoluobčanov do pracovného a spoločenského života formou príspevku na nákup nevyhnutného pracovného vybavenia dielní,
podporou aktivít vedúcich k posilneniu solidarity a úcty k občanom s mentálnym postihnutím a podporou obhajoby práv postihnutých a ich zastupovania v legislatívnom procese.
Fond spoločnosti DHL International
Názov projektu

Názov organizácie

Aj My sme tu

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou

Sociálnym poradenstvom na pomoc občanom so
zdravotným postihnutím

Združenie zdravotne postihnutých Oravy

Spolu granty
(bližšie informácie k podporeným projektom sú uvedené v časti „Projekty podporené v spolupráci s Nadáciou Pontis“)

Mesto/Obec

Výška grantu

Vranov
nad Topľou

39 691

Tvrdošín

39 691
79 382

T-Mobile Slovensko, a. s.
V polovici roku 2004 vypracovala spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. (vtedy ešte pod názvom EuroTel Bratislava, a.s.) v spolupráci
s Nadáciou Pontis grantový program „EuroTel pomáha komunite“. Cieľom programu bolo podporiť inovačné nápady a myšlienky
podporujúce zvýšenie kvality života v komunitách, v ktorých žijú alebo z ktorých pochádzajú zamestnanci spoločnosti. Ďalšími, nemenej dôležitými cieľmi programu bolo zvýšenie záujmu zamestnancov T-Mobile-u o rozvoj občianskej spoločnosti a snaha vyvinúť
užšiu spoluprácu medzi ziskovým a neziskovým sektorom. Prostredníctvom programu sa podarilo podporiť takmer tridsať projektov
v celkovej výške 1,3 milióna korún.
Regionálne členenie podporených projektov
kraj
bratislavský
banskobystrický
košický
nitriansky
prešovský
trnavský
trenčiansky
Spolu

počet
projektov
17
4
1
2
2
2
1
29

výška
príspevku
771 820
182 000
50 000
100 000
98 000
87 720
43 800
1 333 340

Prerozdelenie ﬁnančných prostriedkov podľa krajov
percentuálne
vyjadrenie
57,89%
13,65%
3,75%
7,50%
7,35%
6,58%
3,28%
100,00%

(zaokrúhlené na celé čísla)

14%
3%
4%
7%
7%

banskobystrický
trenčiansky
košický
nitriansky
trnavský

7% prešovský
58% bratislavský

(bližšie informácie k podporeným projektom sú uvedené v časti „Projekty podporené v spolupráci s Nadáciou Pontis“)

Tesco Stores SR, a. s.
Spoločnosť Tesco Stores SR spoločne s Nadáciou Pontis zrealizovala v roku 2004 grantový program pod názvom „Pomoc ľuďom
v núdzi“. Z poskytnutých ﬁnančných prostriedkov bola prerozdelená celková suma vo výške viac ako pol milióna korún. Prostriedky
boli použité na pomoc sociálne slabším skupinám, ktoré sú odkázané žiť na okraji spoločnosti, s ambíciou zlepšenia ich ťažkej situácie, a na pomoc školám, ktorých majetok bol zničený alebo poškodený povodňami v júli a v auguste 2004.
Regionálne členenie podporených projektov
kraj
bratislavský
banskobystrický
košický
prešovský
trnavský
Spolu

počet
projektov
1
3
5
5
1
15

výška
príspevku
40 000
120 000
180 000
178 500
25 000
543 500

Prerozdelenie ﬁnančných prostriedkov podľa krajov
percentuálne
vyjadrenie
7,36%
22,08%
33,12%
32,84%
4,60%
100,00%

(zaokrúhlené na celé čísla)

33% prešovský
22% banskobystrický

33% košický
5% trnavský
7% bratislavský

(bližšie informácie k podporeným projektom sú uvedené v časti „Projekty podporené v spolupráci s Nadáciou Pontis“)
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Svetová banka – Program malých grantov
Svetová banka už po piatykrát prerozdelila ﬁnančné prostriedky neziskovým organizáciám pôsobiacim na Slovensku, druhýkrát
prostredníctvom Nadácie Pontis. V roku 2004 bol objem vyčlenených prostriedkov (vo výške 40 000 USD) navýšený o dodatočných
13 500 USD z Juniper Networks Foundation Fund, ktoré naša organizácia získala od Komunitnej nadácie Silicon Valley v Kalifornii.
V grantovom programe boli podporené projekty zamerané na pomoc rómskym občanom (6 projektov), občanom so zdravotným
postihnutím (5 projektov), mentálne postihnutým občanom (1 projekt), mládeži vyrastajúcej v detských domovoch (1 projekt), občanom bez domova (2 projekty), ďalej na pomoc ženám (1 projekt), nezamestnaným (1 projekt), mládeži (1 projekt) a na podporu
partnerstiev neziskových organizácií a miestnej samosprávy (1 projekt).
Regionálne členenie podporených projektov
kraj
bratislavský
banskobystrický
košický
nitriansky
prešovský
trnavský
žilinský
Spolu

počet
projektov
6
7
2
1
1
1
1
19

výška
príspevku
525 045
614 143
165 469
127 284
111 373
95 463
63 642
1 702 419

Prerozdelenie ﬁnančných prostriedkov podľa krajov
percentuálne
vyjadrenie
30,84%
36,07%
9,72%
7,48%
6,54%
5,61%
3,74%
100,00%

(zaokrúhlené na celé čísla)

10% košický
7% nitriansky
31% bratislavský
6% prešovský
6% trnavský
4% žilinský
36% banskobystrický

(bližšie informácie k podporeným projektom sú uvedené v časti „Projekty podporené v spolupráci s Nadáciou Pontis“)

Projekty podporené v grantových programoch
ﬁremných a inštitucionálnych darcov

65 podporených projektov

3 658 641 Sk

Projekty podporené z prostriedkov
nadačných fondov

16 podporených projektov

9 954 000 Sk

81 podporených projektov

13 612 641 Sk

(pozri časť ,Beneﬁt program‘)

Všetky podporené projekty za rok 2004

Služby darcom
P

Beneﬁt program

rosperujúce ﬁrmy a jednotlivci dnes predstavujú významný sociálny faktor
– poskytujú ľudom prácu, poznajú cenu peňazí a uvažujú nad tým, ako svoje
zdroje investovať tak, aby prinášali nielen ďalší kapitál, ale slúžili i k podpore charitatívnych a verejnoprospešných cieľov v komunite, v ktorej pôsobia, a nezištnej
pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní.
Prostredníctvom Beneﬁt Programu, ktorý realizujeme v spolupráci s 1. Slovenským neziskovým servisným centrom (1. SNSC), pomáhame potenciálnym ﬁremným darcom naplniť práve prejav takejto dobrej vôle, a to voľbou stratégie
efektívneho, transparentného a cieleného umiestnenia darovaných prostriedkov,
ktorý zodpovedá hodnotám ﬁrmy.
V roku 2004 sme program úspešne naštartovali vytvorením strategických partnerstiev so spoločnosťami Zapadoslovenská energetika a Východoslovenská energetika a so Všeobecnou úverovou bankou. Prvé dve spoločnosti sa rozhodli pre
realizáciu svojich darcovských aktivít formou priamej ﬁnančnej podpory. Za týmto
účelom zriadili v správe našej organizácie nadačné fondy, z ktorých sme spoločne
prerozdelili ﬁnančné prostriedky na pomoc rodinám, školám a obciam zo zaplavených oblastí, na podporu umenia, športu, kutlúrnych podujatí či výskumných
projektov. Všeobecná úverová banka na druhej strane prejavila záujem o naše
skúsenosti a know-how v oblasti založenia vlastnej „ﬁremnej“ nadácie. Táto sa
stane profesionálnym a transparentným nástrojom, ktorý bude slúžiť k realizácii
jej vlastných darcovských stratégií.
Svojim novozískaným partnerom pomáhame v stanovení a dosiahnutí ich proaktívnych ﬁlantropických cieľov. Kvaliﬁkovaným rozhodnutím identiﬁkujeme darcovské stratégie, ktoré na jednej strane zodpovedajú ﬁremným zámerom a zároveň sú prísľubom dobre cielenej podpory a trvalého dopadu na komunitu.

PODPOROVATELIA
PROGRAMU
 C. S. Mott Foundation
 TRUST konzorcia Nadácie otvorenej
spoločnosti, Vzdelávacej nadácie Jana
Husa a Nadácie pre deti Slovenska

CIELENÁ PODPORA
Nadácia Pontis a 1. Slovenské neziskové servisné centrum pomáhajú ﬁrmám vytýčiť oblasti podpory, ktoré sa zhodujú s ich podnikateľsko-strategickými plánmi, sú v súlade so
záujmami a presvedčením ich zamestnancov
a klientov a majú potenciál docieliť zlepšenie postavenia ﬁrmy v komunite prostredníctvom uspokojenia jej naliehavých potrieb.
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Nadačný fond Západoslovenská energetika – Nadácia Pontis
Nadačný fond bol založený v decembri 2003. V priebehu roku 2004 bolo z postriedkov fondu prerozdelených spolu 2 960 000 slovenských korún na projekty v oblasti vzdelávania, športu a životného prostredia, kultúry a zdravotníctva.
Zoznam podporených projektov
Názov projektu
KONVERGENCIE 2004 – festival komornej hudby
Zakúpenie špeciálneho lôžka na liečenie popálených
pacientov
50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského
výtvarného umenia
Odklínanie hradov
Transatlantické trendy 2004
Cyklotrasy na západnom Slovensku
Celková suma prerozdelených prostriedkov:

Názov organizácie
Konvergencie – spoločnosť pre komorné
umenie

Miesto/región realizácie

Výška grantu

Bratislava

600 000

Slovenská nadácia na pomoc popáleným

Bratislava

350 000

Nadácia – centrum súčasného umenia

Bratislava

500 000

Slovenský skauting
Inštitút pre verejné otázky
Bicyklová Bratislava (BicyBa)

Západné Slovensko
Bratislava
Bratislava

1 060 000
250 000
200 000
2 960 000

(bližšie informácie k podporeným projektom sú uvedené v časti „Projekty podporené v spolupráci s Nadáciou Pontis“)

Ku koncu roka 2004 sme v rámci Nadačného fondu Západoslovenská energetika – Nadácia Pontis otvorili grantový program Pozitívna
energia pre šport, ktorého cieľom je podpora výstavby a rekonštrukcie športových plôch s celoročným využitím. Program sa bude realizovať v priebehu roka 2005 a na daný účel bude prerozdelená celková suma 2 850 000 Sk. Prostredníctvom programu podporí Západoslovenská energetika, a.s., v spolupráci s našou nadáciou rozvoj športu v komunitách, na sídliskách a v školách – vytvorí príležitosti pre celoročné
športové aktivity a zdravé využitie voľného času.

Nadačný fond Východoslovenská energetika – Nadácia Pontis
Nadačný fond bol založený v máji 2004. V priebehu roka bolo z postriedkov fondu prerozdelených spolu 6 944 000 slovenských korún na
projekty v oblasti umenia, vzdelávania, zmiernenia následkov povodní, zdravotnej starostlivosti a pomoci postihnutým deťom.
Zoznam podporených projektov
Názov projektu

Názov organizácie
Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej
univerzity v Košiciach

Miesto/región realizácie Výška grantu

Združenie miest a obcí Slovenska

Východné slovensko

2 500 000

Slovenský červený kríž

Východné slovensko

2 000 000

Občianske združenie Rada akadémia

Košice

25 000

Občianske združenie Rada akadémia

Košice

20 000

Prezentácia študentského života na škole

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na
Levoča
Strednom odbornom učilišti pre ZPM v Levoči

66 500

EKOTOPFILM

Bratislavská kultúrna a informačná spoločnosť

Multimediálne učebne pre výuku cudzích jazykov
Podpora obciam postihnutým povodňami júl – august
2004
Pomoc jednotlivcom a rodinám pri odstraňovaní škôd
spôsobených povodňami na východnom Slovensku
Účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných ﬁriem
v Bratislave
2. medzinárodný veľtrh cvičných ﬁriem krajín V4
v Košiciach

Detské centrum – „Dom detí“
Beneﬁčný koncert Jesenná harmónia 2004
Skvalitnenie a rozšírenie služieb
Sanatória Tatranská Kotlina
Celková suma prerozdelených prostriedkov:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Stropkove
1. Lions Club
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.

(bližšie informácie k podporeným projektom sú uvedené v časti „Projekty podporené v spolupráci s Nadáciou Pontis“)

Košice

792 500

Bratislava

250 000

Stropkov

500 000

Košice
Tatranská Kotlina

90 000
750 000
6 994 000

Služby darcom

Pracovné raňajky pre
podnikateľov a manažérov

S

organizovaním pracovných raňajok pre podnikateľov má
naša nadácia skúsenosti od roku 1998, kedy sme uskutočnili
prvú sériu takýchto stretnutí s predstaviteľmi podnikateľských
subjektov v deviatich mestách Slovenska. K druhej sérii pracovných raňajok sme sa vrátili na prelome rokov 2003/2004 v rámci
programu spoločenskej zodpovednosti ﬁriem, ktorý sme začali
na jeseň v roku 2003. V tomto kole projektu (ktorý sa uskutočnil
pod patronátom spoločnosti Citibank (Slovakia), a.s.) sme v úzkom kruhu popredných predstaviteľov slovenského podnikateľského prostredia uviedli nové spôsoby uplatnenia legislatívnych
noriem v oblasti ﬁlantropie a predstavili možnosti jej efektívnej
realizácie v mieste pôsobenia ﬁrmy. Informačné stretnutia vo
forme raňajok sa uskutočnili v nasledovných mestách a termínoch:
23. 9. 2003
27. 1. 2004
29. 1. 2004
10. 2. 2004

Pracovné raňajky v Bratislave
Pracovné raňajky v Trnave
Pracovné raňajky v Bratislave organizované
v spolupráci s Americkou obchodnou komorou
Pracovné raňajky v Košiciach organizované
v spolupráci s Americkou obchodnou komorou

V projekte pracovných raňajok sledujeme viacero cieľov: Predovšetkým sa snažíme získať prístup k informáciám a skúsenostiam
manažérov zúčastnených spoločností s ﬁremnou ﬁlantropiou
a verejnoprospešnou angažovanosťou v miestnej komunite.
Podnikateľské raňajky sú vedené formou otvorenej diskusie
a manažéri v nej majú možnosť prezentovať svoju darcovskú ﬁlozoﬁu a doterajšie ﬁlantropické a sponzorské skúsenosti.
V rámci ostatného kola diskusií sa nám podarilo získať mnoho
zaujímavých informácií spolu so zistením, že podnikatelia vo
všeobecnosti majú záujem podporiť zvýšenie kvality života vo
svojom okolí, avšak nie vždy vedia ako orientovať svoje darcovské a sponzorské aktivity. V odpovedi na tieto zistenia sme
potenciálnym ﬁremným darcom predstavili nástroje k realizácii
darcovských aktivít v podobe cieleného umiestnenia ﬁnančných
prostriedkov a osobnej angažovanosti kmeňových zamestnancov na vybranej dobročinnej aktivite.

Poskytovanie informácií v oblasti darcovských stratégií je od
roku 2003 súčasťou iniciatívy Beneﬁt program. Cieľom programu je sprostredkovať príležitosti efektívneho prejavu dobrej
vôle ﬁrmy vo vybranom regióne alebo oblasti, v ktorej ﬁrma pôsobí, a vytýčiť také oblasti podpory, ktoré sa najlepšie zhodujú
s jej podnikateľsko-strategickými zámermi.
Sledujúc svetové trendy a domáci vývoj vo sfére ﬁremného darcovstva sa naša nadácia v rámci pracovných stretnutí podelila
o aktuálne know-how v nasledovných oblastiach:
 zmeny slovenskej legislatívy s poskytnutím nových možností
podpory verejnoprospešných aktivít – možnosť poukázania 2%
zo zaplatenej dane
 zmena konkurenčného prostredia ﬁriem – potreba odlíšenia sa
od konkurencie
 požiadavka spoločenskej zodpovednosti ﬁriem zo strany
Európskej komisie
Pracovné raňajky sú vítanou príležitosťou prezentácie
pozitív vzájomnej spolupráce podnikov s neziskovými organizáciami. Predovšetkým prostredníctvom uvedenia úspešných príkladov ﬁremných darcovských stratégií sa predstavitelia
zúčastnených ﬁriem dozvedeli o vzájomnom prínose medzisektorovej spolupráce založenej na partnerstve ziskovej ﬁrmy a neziskovej organizácie. Rovnako získali aj informácie o význame
takejto spolupráce z hľadiska lojálnosti vlastných zamestnancov
k ﬁrme a spotrebiteľov a klientov k jej produktom a službám.
Prezentácia úspešných príkladov sa ukázala byť vysoko hodnotná práve pre podniky, ktoré prejavujú snahu verejnoprospešnej angažovanosti, no v stratégii darcovstva stoja na štartovacej
čiare.
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Ocenenia

Via Bona 2004
(ocenenie za rok 2003)

V

ia Bona je každoročné ocenenie ﬁlantropických aktivít ﬁriem a podnikateľov
– jednotlivcov. Je vyjadrením poďakovania a uznania tým, ktorí formou podpory verejnoprospešných aktivít prejavujú svoju otvorenosť voči potrebám miestnej komunity a vyjadrujú spoluzodpovednosť za jej sociálne a životné prostredie.
Via Bona v latinčine znamená „dobrá cesta“ a ambíciou projektu je vyjadriť verejné uznanie podnikateľom a jednotlivcom, ktorí sa na túto cestu vydali a idea
ﬁlantropie a darcovstva je pevne zakotvená v ich rozvojových stratégiách a podnikateľských plánoch.
Štvrtý ročník slávnostného odovzdávania cien Via Bona sme uskutočnili 23. júna
2004 v Radisson SAS Carlton Hotel za prítomnosti 240 predstaviteľov podnikateľského, spoločenského, politického a mimovládneho sektora. Podujatie podporila
spoločnosť Citigroup, náš dlhoročný partner, a záštitu nad ním prevzali veľvyslanec USA na Slovensku Ronald Weiser, prvý prezident SR Michal Kováč a minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník. Hlavným cieľom podujatia bolo
zviditeľniť slovenské ﬁrmy a jednotlivcov, ktorí prispeli k zlepšeniu života spoločnosti podporou dobročinných a verejnoprospešných aktivít v roku 2003, a oceniť
najlepšie projekty v oblasti partnerstiev súkromného a mimovládneho sektora.
Ambíciou tohto slávnostného podujatia, ktoré organizujeme od roku 1998, však
nie je len zviditeľnenie ﬁriem, ktorých dobročinnosť odráža najnovšie trendy
v oblasti darcovstva a ﬁlantropie na Slovensku. Jeho cieľom je rovnako motivovať
ďalšie ﬁrmy k priamej podpore charitatívnych a verejnoprospešných aktivít v komunite, v ktorej pôsobia, a k prijatiu takej podnikovej stratégie spoločenskej zodpovednosti, ktorá im umožní efektívne umiestnenie darovaných prostriedkov.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nad cenou prevzali záštitu, sponzorom ceny
Citibank (Slovakia), a. s., Foundation for a Civil Society a tiež všetkým mediálnym,
PR a reklamným partnerom podujatia. Naše poďakovanie ďalej patrí členom výberovej komisie, víťazom a oceneným, ale aj všetkým tým, ktorí pomáhajú tvoriť
príbehy o tom, ako sa na tejto „dobrej ceste“ stretávajú darcovia a obdarovaní,
aby spoločne vytvorili čosi pekné a užitočné pre iných.

Členovia Hodnotiacej komisie:
Michaela Benedigová,

Public Affairs Ofﬁcer, Citibank (Slovakia), a. s.

Juraj Droba

Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, T-Mobile Slovensko, a. s.
PR konzultant, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Úspešné fírmy pomáhajú práve preto, že sa
im v podnikaní darí a chcú sa o svoj úspech
podeliť. Význam svojho darcovstva však nevidia len vo zvýšení ﬁremnej prestíže a v pozitívnom vymedzení sa voči svojej konkurencii,
ale aj naplnení potreby občianskej a spoločenskej spolupatričnosti formou nezištnej pomoci.

„Via Bona Slovakia je priestorom, kde sa
neoceňuje len výška ﬁnančných príspevkov,
ale najmä význam a efekt partnerstva uzavretého v prospech komunity, obce či občianskeho združenia. Malé organizácie, rovnako
však aj veľké koncerny majú príležitosť posilňovať, podporovať, ale najmä vyzdvihovať
komunitu ako vitálne, samostatné a zodpovedné spoločenstvo ľudí. Už minulý ročník
nás mohol presvedčiť, že tieto aktivity majú
zmysel a treba ich všemožne podporovať.“
Ľudovít Kaník,
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Riaditeľka, Interel, spol. s r. o.

Branislav Cehlárik

Zuzana Gergeľová

Ako ukazuje skúsenosť udeľovania ocenení
Via Bona Slovakia, ﬁlantropia na Slovensku
začína nadobúdať novú tvár. Napriek tomu,
že je ešte veľa ﬁriem, ktoré volia prevažne pasívnu formu výberu adresátov svojich darov,
víťazi ceny Via Bona Slovakia nesú posolstvo
a príklad efektívneho a účelovo cieleného
smerovania darovaných prostriedkov, ktoré
je v súlade so zvolenou darcovskou stratégiou. Táto umožňuje ﬁrmám proﬁlovať sa ako
spoločensky zodpovedná organizácia tak voči
svojim zamestnancom a zákazníkom, ako aj
partnerom v komunite.

>>

>> Elena Hradiská

Docentka v odbore psychológia, Ústav aplikovanej psychológie,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Mariana Kováčová

Štatutárny zástupca, Centrum Slniečko, n.o.

Lívia Osvaldová

Riaditeľka spoločnosti, Management Partners Group

Michal Ruttkay

Riaditeľ, Creo/Young&Rubicam

Martin Vavřinek

Šéfredaktor, Týždenník TREND

Ocenenia
Ocenenia boli udelené v nasledovných kategóriách: Hlavná
cena Via Bona, Cena a Čestné uznanie za dlhodobé partnerstvo,
Cena a Čestné uznanie za podporu verejnoprospešnej činnosti
v regióne, Cena a Čestné uznanie za odvahu podporiť inovačný
projekt, Cena za mediálny prínos k šíreniu myšlienok ﬁremnej
ﬁlantropie a v kategórii Čestné uznanie pre jednotlivcov.
Súčasťou ocenenia bolo i pozvanie predstaviteľov ocenených
spoločností na slávnostný obed, ktorý usporiadala jeho Excelencia veľvyslanec USA v Slovenskej republike Ronald Weiser vo
svojej rezidencii.
Ocenenia odovzdávali:

Partneri podujatia

Michal Kováč, prvý prezident SR
 Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

Generálny partner:

Scott Thayer, zástupca veľvyslanca USA na Slovensku
 Cena za odvahu podporiť inovačný projekt

Citigroup

Partner:

Radisson SAS Carlton Hotel

Mediálni partneri:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Trend, týždenník o hospodárstve a podnikaní
Zoznam
Korzár, sieť regionálnej tlače
Petit Press, sieť regionálnych týždenníkov
Denník SME

Reklamný partner:

Partners in Communication

Roman Kováč, člen predstavenstva Citigroup
 Čestné uznanie pre podnikateľa-jednotlivca
Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Cena za dlhodobé partnerstvo
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 Hlavná cena Via Bona
Ľubomír Višňovský, reprezentant slovenského hokejového tímu
 Cena za mediálny prínos k šíreniu myšlienok ﬁremnej ﬁlantropie a za odvahu venovať sa novej téme spoločenskej
zodpovednosti ﬁriem
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Rozdelenie nominácií podľa krajov
6% košický
8% žilinský
4% trenčiansky
4% nitriansky
8% trnavský

70% bratislavský

Hlavná cena Via Bona
Hlavnú cenu Via Bona udelila Hodnotiaca komisia spoločnosti
U. S. Steel Košice za podporu verejnoprospešných aktivít v regióne Košíc. Spoločnosť pravidelne a dlhodobo podporuje širokú
škálu projektov v oblasti zdravotníctva, vedy a vzdelávania zameraných predovšetkým na deti a mládež, ktoré sú bezprostredne odkázané na pomoc iných.
U. S. Steel Košice ďalej ﬁnancuje Workshop Andyho Warhola
zameraný na rozvoj talentu a umeleckých zručností mladých
dizajnérov, študentom vysokých škôl poskytuje unikátnu príležitosť platenej, letnej stáže v prevádzkach spoločnosti a spolupodieľa sa na projektoch, akými sú napríklad zriadenie Detskej izby
na klinike detí a dorastu v Košiciach.
Spoločnosť sa rovnako snaží aktívne prispievať k zlepšovaniu
životného prostredia, o čom svedči jej prvé miesto v medzinárodnej súťaži EKO 2003, spolupracuje s rómskymi lídrami na posilnení ich pozícií v regióne a v neposlednom rade prispieva na
rôzne kultúrne regionálne podujatia, ako Košická hudobná jar,
Steelers Cup, Talent Night, Štedré vločky Košičanom a iné.

Cena za dlhodobé partnerstvo
Cenu za dlhodobé partnerstvo získala spoločnosť Orange Slovakia, a.s. z Bratislavy za úspešnú spoluprácu s občianskym združením Návrat, ktorá sa datuje od roku 1999. V partnerstve so združením sa spoločnosť dlhodobo angažovala v projekte, ktorý mal za

cieľ priblížiť verejnosti osudy opustených detí a prispieť tak k záujmu o umiestnenie týchto detí do náhradných rodín. Zo vzájomnej spolupráce vzišiel cyklus dokumentárnych ﬁlmov o strádaní
detí, ktoré stratili svoju rodinu, putovná fotograﬁcká výstava pod
názvom „Najlepšie je s mamou a otcom” a sprievodná mediálna
kampaň zameraná na oblasť náhradnej rodičovskej výchovy. Spoločnosť Orange ďalej umožnila združeniu Návrat zriadenie Infolinky o možnostiach adopcie v zvýhodnenej tarife.
Okrem partnerstva s občianskym združením Návrat Orange Slovakia dlhodobo spolupracuje s inými neziskovými organizáciami, ako
sú ETP-Centrum pre ﬁlantropiu a Asociácia komunitných nadácií.

Čestné uznania za dlhodobé partnerstvo
Čestné uznanie za dlhodobé partnerstvo získali spoločnosti Istrobanka, a.s., Bratislava, NRSYS, a.s., Nitra a Carrefour Slovensko,
a.s., Košice.
Spoločnosť Istrobanka, a.s., bola odmenená čestným uznaním
za svoju dlhodobú spoluprácu s Detským fondom SR, ktorá
v minulom roku naplnila prvú desaťročnicu. Cieľom vzájomnej spolupráce spoločnosti a Detského fondu je dlhodobo zvyšovať kvalitu života detí s trvalým postihnutím, predovšetkým
prostredníctvom poskytovania materiálnej pomoci (vrátane
kompenzačných pomôcok), a pomáhať prekonávaniu bariér
v spoločnosti.
Spoločnosť NRSYS, a.s., Nitra získala Čestné uznanie za svoju
dlhodobú podporu humanitárnych a sociálnych aktivít Nitrianskeho združenia zdravotne postihnutých. Dlhodobé stabilné partnerstvo spoločnosti s nitrianskym združením sa datuje
od roku 1991 a NRSYS v rámci neho aktívne napomáha zabezpečovanie programov pre zdravotne postihnuté deti, ako
sú napríklad sociálno-rehabilitačné pobyty, tréningy zručností
alebo mikulášske akcie. Zamestnanci ﬁrmy a ich rodinní prislušníci sa do aktivít osobne zapájajú, čím prispievajú k prekonávaniu pomyselných spoločenských bariér a k začleneniu
postihnutých detí do spoločnosti.
Hypermarket Carrefour Košice získal Č estné uznanie za spoluprácu so Spoločnosťou ľudí dobrej vôle, v rámci ktorej poskytuje pre azylantov, umiestnených v záchytných táboroch v pre-

šovskom a košickom kraji, šatstvo, obuv, spotrebný materiál,
hygienické potreby a potraviny. Význam spolupráce, ktorá sa
datuje od roku 2001, spočíva v poskytovaní veľmi konkrétnej
účelovo vymedzenej pomoci určenej pre túto skupinu našej
spoločnosti.

Cena za podporu verejnoprospešnej
činnosti v regióne
Cenu za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne udelila
Hodnotiaca komisia spoločnosti MTM Obaly, s.r.o. z Martina, na
čele ktorej stoja tri ambiciózne ženy, ktorým sa podarilo úspešne
skĺbiť obchodného ducha s podporou verejnoprospešných služieb. Spoločnosť nezištne pomáha mimovládnym organizáciám
v oblasti opatrovateľských služieb – ﬁnančne podporuje organizáciu Samaritán, ktorá poskytuje opatrovateľskú starostlivosť
a sociálno-prepravné služby pre starých a chorých v domácom
prostredí, martinskú fakultnú nemocnicu a detské domovy
v Martine a v Necpaloch.

Čestné uznania za podporu
verejnoprospešnej činnosti v regióne
Čestné uznanie za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne získali ﬁrmy BBF elektro, s.r.o., zo Spišskej Novej Vsi
a spoločnosť Matador, a.s., Púchov.
Spoločnosť BBF elektro bola Hodnotiacou komisiou ocenená za
svoju snahu pomáhať mentálne postihnutým osobám v začlenení sa do spoločenského života. Spoločnosť v roku 2003 zrealizovala v domove pre mentálne postihnuté deti montáž elektroinštalácie, vďaka ktorej dnes zariadenie poskytuje sociálne služby
pre klientov v dennom stacionári a v chránenom bývaní.
Spoločnosť Matador, a.s., Púchov bola odmenená Čestným
uznaním za charitatívne aktivity, ktoré vykonáva prostredníctvom vlastnej Nadácie na podporu púchovského regiónu.
Svoju pomoc spoločnosť smeruje predovšetkým do oblasti
zdravotníctva, školstva a regionálneho rozvoja. Svojím angažovaním sa vo verejnoprospešných aktivitách tak zamestnanci
a vedenie podniku pomáhajú dlhodobému rozvoju územnej
oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí.

Cena za odvahu podporiť inovačný projekt
Cenu za odvahu podporiť inovačný projekt získali Slovenská
sporiteľňa, a.s., a reklamná agentúra Mayer/McCann-Erickson
z Bratislavy za odbornú a ﬁnančnú podporu komunikačnej
kampane Slovenskej katolíckej charity na podporu hospickej
starostlivosti. V spolupráci týchto dvoch ﬁriem ocenila Hodnotiaca komisia jedinečný príklad zjednotenia stratégie odbornej
a ﬁnančnej pomoci. Uznanie si rovnako zasluhuje i odvaha tých-

to dvoch subjektov angažovať sa v oblasti odtabuizovania témy
ľudského zomierania a navrátenia starostlivosti o zomierajúcich
späť do bežného ľudského života.

Čestné uznania za odvahu podporiť inovačný projekt
Čestné uznanie za odvahu podporiť inovačný projekt získali spoločnosti Novitech, a.s., Košice a Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Spoločnosť Novitech, a.s., Košice bola odmenená za svoju
podporu seniorom, ktorým umožňuje získať a zdokonaliť si
počítačové zručnosti, ktoré sa dnes stávaju nevyhnutnou podmienkou aktívneho zotrvania v zamestnaní. Vo svojom vzdelávacom centre TeleDom v Košiciach spoločnosť poskytuje
priestory pre kurzy výpočtovej techniky organizované v spolupráci s neziskovou organizáciou Senior Dom.
Spoločnosť Slovak Telecom, a.s., Bratislava získala Čestné uznanie za plnú ﬁnančnú podporu prevádzky celoslovenskej Linky
záchrany, ktorá je unikátnym systémom telefonickej pomoci,
ktorá umožňuje poskytovať odborné služby pri ohrozeniach života pre postihnutých a svedkov nehody.

Cena za mediálny prínos
Médiá zohrávajú v živote každej demokratickej spoločnosti
jednu z kľúčových úloh. Nie je tomu inak ani pri informovaní
o ﬁlantropii a spoločenskej zodpovednosti slovenských ﬁriem.
Pozícia médií je v tejto súvislosti o to významnejšia, že bez ich
pričinenia by sa verejnosť o existencii mnohých ﬁremných darcov nedozvedela. Nadácia Pontis sa preto rozhodla udeliť tento
rok cenu v novej kategórii pod názvom: Cena za mediálny prínos
k šíreniu myšlienok ﬁremnej ﬁlantropie a za odvahu venovať
sa novej téme spoločenskej zodpovednosti ﬁriem. Cenu, ktorú
odovzdal reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji
Ľubomír Višňovský, získali Hospodárske noviny pod vedením
šéfredaktorky Alice Ďurianovej.

Čestné uznanie pre podnikateľa-jednotlivca
Čestné uznanie pre podnikateľa-jednotlivca získal Ján Drobný,
ktorý so svojím kolegom Pavlom Hačudom stojí na čele spoločnosti ARES z Bratislavy. Spoločnosť sa venuje výrobe zdvíhacích
zariadení pre telesne postihnutých a dodáva detské časopisy do
základných škôl. Ján Drobný získal Čestné uznanie za úzku spoluprácu a ﬁnančnú podporu, ktorou jeho spoločnosť prispieva na
činnosť Klubu telesne postihnutej mládeže v Košiciach. I napriek
svojmu vlastnému životnému handicapu si Ján Drobný zachoval
vieru v dobro, ktorú prejavuje vo svojej úprimnej pomoci tým,
ktorí ju najviac potrebujú.
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Pontis na medzinárodných
konferenciách a stretnutiach
Hoci sme v Nadácii Pontis boli veľmi aktívnymi účastníkmi,
ako aj organizátormi aktivít na domácich a medzinárodných fórach, za jedno z najvýznamnejších podujatí roku 2004 považujeme pražské stretnutie so sesterskou organizáciou Nadace Via
v Čechách, na ktorom sme sa vzájomne informovali o súčasných
aktivitách a budúcich plánoch. Vďaka rozvoju nových partnerstiev s organizáciami CSR Europe a Business in the Community,
sme sa zúčastnili stretnutia platformy národných partnerov CSR
Europe v júli Londýne a v septembri v Bruseli, kde sme prezen-

zástupcom Jánom Kondášom na inaugurácii projektu Seeing is

tovali najnovšie trendy v oblasti SZF a ﬁlantropie na Slovensku.

Believing (Keď uvidíš, uveríš), ktorá poskytla priestor pre stručné

V Londýne sme sa zároveň zúčastnili spolu s predstaviteľmi Slo-

prezentovanie našich aktivít na Slovensku princovi Charlesovi,

vak Telecom, prezidentom ST Miroslavom Majorošom a jeho

ktorý tento projekt inicioval. Rovnako sme sa v júli v Londýne
zúčastnili aj stretnutia s osemnástimi medzinárodnými partnermi organizácie Business in the Community, výročnej konferencie o partnerstvách v komunitách a následne i slávnostného
odovzdávania britskej ceny za darcovstvo v Albertson Hall.
V novembri sme boli ďalej prítomní na konferencii na tému SZF
v Maastrichte, organizovanej holandskou vládou pri príležitosti
ukončenia jej predsedníctva v EÚ, na ktorej sme prezentovali výsledky slovenských prieskumov v tejto oblasti. V Skopje, v Macedónsku, sme sa na konferencii o udržateľnosti macedónskeho
mimovládneho sektora podelili o skúsenosti z rozvoja ﬁlantropie na Slovensku a neskôr, ako jediná organizácia zo Slovenska,
sme sa zúčastnili konferencie o strategickej ﬁlantropii v Mexiku,
ktorú organizovala Bertelsmanova nadácia.

Nadácia Pontis a téma
spoločenskej zodpovednosti
ﬁriem v médiách
Moderná je spoločenská zodpovednosť
Hospodárske noviny 5. 4. 2004

Corporate responsibility rising in Slovakia
Slovak Spectator 10 – 16. 5. 2004

Spoločenská zodpovednosť ﬁriem sa na Slovensku často zužuje len na darcovstvo
TASR 20. 5. 2004

Bratislava hostí konferenciu o spoločenskej zodpovednosti ﬁriem
SITA 20. 5. 2004

Cena Via Bona do Košíc
Národná obroda 25. 5. 2004

Len charitou si ﬁrma sociálnu zodpovednosť nekúpi
Regina Ovesny-Straka: Robiť dobro a rozprávať o tom
Pre nás je CSR viac než len marketing, tvrdia ﬁrmy
Vstupenka na bohatšie akciové trhy
Trend 3. 6. 2004

First Corporate Social Responsibility Conference in Slovakia
Corporate Social Responsibility – Leadership Threat or Opportunity?
AmCham Connection jún 2004

C.

Inštitút
občianskej
diplomacie










Rozvojové programy: Srbsko
Demokratizačné programy: Bielorusko, Kuba
Prenos transformačných skúseností: Irak
Rozvojové vzdelávanie na Slovensku
Ocenenia
Inštitút občianskej diplomacie v tlačových a elektronických médiách
Účasť na konferenciách
Zoznam získaných grantov
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Nadobudnuté skúsenosti z krajín pod diktatúrami (Lukašenkovo Bielorusko,
Miloševičovo Srbsko) sa snažíme zúročiť i na Kube

V

o svojej práci v roku 2004 úspešne pokračoval aj program Inštitút občianskej
diplomacie (IOD). Svoju činnosť začal v lete v roku 2002 s cieľom inštitucionalizovať existujúcu zahraničnú pomoc, ktorú naša nadácia poskytovala a dodnes poskytuje občianskym iniciatívam a hnutiam vo viacerých neslobodných
alebo transformujúcich sa krajinách sveta. Program tak v minulom roku úspešne
napĺňal jedno zo základných poslaní nadácie – posilňovať demokraciu a pomáhať pri budovaní občianskej spoločnosti v krajinách, ktorých obyvatelia dnes žijú
v podstatne horších podmienkach ako my na Slovensku.
Našou prioritou je dlhodobá prítomnosť v menšom počte strategických krajín.
Sú nimi Srbsko a Čierna Hora, Bielorusko, Kuba a Irak, kde sme v roku 2004 realizovali projekty prevažne rozvojového (Srbsko a Čierna Hora) a demokratizačného (Bielorusko, Kuba) charakteru. Podarilo sa nám zorganizovať i jedinečný
projekt prenosu skúseností z obdobia transformácie na Slovensku (Irak).
Cieľom programu na domácom poli je rozvíjanie občianskej dimenzie slovenskej
zahraničnej politiky. Deje sa tak podnecovaním diskusie v spoločnosti prostredníctvom médií alebo priamo s politickými špičkami. V tomto duchu nadácia v roku 2004 úspešne presadzovala vyváženú zahraničnú politiku SR voči krajinám
s diktátorským režimom – najmä voči Kube a Bielorusku – a to aj v podobe podpory tamojších disidentských a občianskych hnutí.
Nemenej dôležitým cieľom programu je spolupodieľať sa na utváraní dlhodobej
koncepcie oﬁciálnej rozvojovej pomoci Slovenska. Nadväzujúc na prácu z jesene
2003 (kedy sme z poverenia slovenskej Platformy MVRO a kanadského programu CIDA/ODACE vypracovali štúdiu o zámeroch slovenských MVO v Srbsku
a Čiernej Hore), sme začiatkom roka 2004 pokračovali v úspešnej spolupráci
s MZV SR pri vypísaní osobitného grantového kola na demokratizačné projekty
na Ukrajine a v Bielorusku.

Rozvojové programy – Srbsko a Čierna Hora
Srbsko je našou dlhodobou cieľovou krajinou, v ktorej pôsobíme už od roku
1999. Našu aktívnu prítomnosť v krajine sme začali spoluprácou s vtedy legendárnym študentským hnutím Otpor!, ktorému sme odovzdali slovenské know-how súvisiace s prípravou mobilizačných kampaní zameraných na účasť mladých ľudí v parlamentných voľbách. Do Čiernej Hory sme prišli o tri roky neskôr
ako účastníci programu americkej rozvojovej pomoci pod názvom Montenegro
Advocacy Program.

Podľa prieskumu agentúry Markant, ktorý
sa na objednávku denníka SME uskutočnil
v mesiaci máj 2005 na vzorke 500 respondentov, až 73% opýtaných sa vyjadrilo, že
Slovensko by malo pomáhať šíriť demokraciu v zahraničí. Na otázku, ktorým krajinám
by malo Slovensko pomáhať, aby sa tam
presadila demokracia, respondenti, ktorí súhlasili so zahraničnou pomocou, uviedli nasledovné krajiny: Bielorusko (69,8%), Rusko
(67,9%), Kuba (60,1%), Uzbekistan (59,8%),
Severná Kórea (58,3%), Irán (58%), Sýria
(54,4%), Tadžikistan (54,0%) a Čína (52,2%).
Medzi motívmi angažovanosti Slovenska
v presadzovaní demokracie respondenti
uviedli dôvody svetovej bezpečnosti, vzájomnej solidarity, posilnenia zahraničnopolitického postavenia Slovenska či zastavenia
prílevu ľudí prenasledovaných vo svojich
krajinách. Vysoká miera podpory slovenskej
verejnosti v prospech demokracie v Bielorusku a na Kube je i výsledkom dlhodobej
angažovanosti Nadácie Pontis v týchto krajinách.

V roku 2004 sa naše aktivity sústredili do regiónu stredného Srbska. V mestách
Smederevo a Smederevská Palanka sme na jeseň 2004 spustili pilotný projekt
„Komunitné kluby mládeže v strednom Srbsku“, ktorý zapája lokálne mimovládne organizácie (CEDI a Božur) do riešenia pálčivých problémov dvoch miestnych
komunít. Zámerom klubu v meste Smederevo je podpora proaktívneho prístu-
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pu mládeže pri hľadaní práce. Klub vo vidieckej Smederevskej
Palanke sa snaží o sociálnu integráciu detí srbských utečencov
z Kosova medzi ich rovesníkov. Oba komunitné kluby – vybavené prístupom na internet, knižnicou, databázou pracovných
príležitostí a pomôckami pre výučbu angličtiny – majú prispieť
k občianskej aktivizácii povojnovej generácie srbskej mládeže
v tomto ekonomicky zanedbanom regióne pod Belehradom.
Súčasťou projektu je prenos slovenských znalostí o medzisektorovej spolupráci a podpora partnerstiev medzi mimovládnymi organizáciami, miestnou samosprávou a podnikateľským
prostredím pre projekty ďalšieho rozvoja miestnej komunity.

Demokratizačné programy
– Bielorusko a Kuba
Bielorusko je rovnako ako Srbsko našou dlhodobou cieľovou
krajinou. Pôsobíme tu už od roku 2000, odkedy sme v krajine
uskutočnili viacero projektov občianskej mobilizácie a podpory
miestnych mimovládnych organizácií. Uplynulý rok 2004 bol
veľmi dôležitý kvôli jesenným parlamentným voľbám v krajine, s ktorými režim prezidenta Lukašenka spojil aj referendum
o zmene ústavy.
Pri realizácii projektov sme sa v roku 2004 zamerali na budovanie
kapacít nezávislých analytických inštitúcií a odborného zázemia
pre politickú alternatívu k režimu prezidenta Lukašenka, ktorý
v Bielorusku vládne už od júla 1994. Partnerom v tomto projekte bol bratislavský Inštitút pre verejné otázky. Predstaviteľom
bieloruských analytických centier experti IVO poskytli viacero
podnetov z procesu reforiem a demokratickej transformácie na
Slovensku po roku 1998.
Po zmanipulovanom referende a parlamentných voľbách 17. októbra 2004 sme iniciovali vznik tzv. Slovakia-Belarus Task Force
(Slovensko-bieloruskej pracovnej skupiny) a vydávali pravidelný
Newsletter, ktorý na svojich stránkach zverejňovali Listy SFPA.

Pracovná skupina vytvorila rámec pre transfer slovenského
know-how v oblasti prípravy ekonomických reforiem a mobilizácie občanov pred prezidentskými voľbami na jeseň 2006.
V uplynulom roku sme sa rovnako zamerali i na podporu občianskej aktivizácie mladých ľudí na úrovni miestnej samosprávy
a v prostredí mimovládnych organizácií a univerzít. Prostredníctvom tréningov a konzultácií sme svojim partnerom poskytli
praktické vedomosti v oblasti budovania mládežníckych organizácií a regionálnych sietí a posilnenia komunikačných zručností
mladých aktivistov a študentských lídrov. Vážnym zásahom do
tohto projektu, podporeného grantom OSF, bolo neskôr rozhodnutie režimu uzavrieť nezávislú Európsku humanitnú univerzitu v Minsku.
Nadobudnuté skúsenosti z krajín pod diktatúrami (Lukašenkovo
Bielorusko, Miloševičovo Srbsko) sa snažíme zúročiť i na Kube,
kde vládne režim Fidela Castra. Po marci 2003, keď Castrov režim
uväznil 76 disidentov a nezávislých novinárov, sme prevažne
technickú pomoc disidentskému hnutiu doplnili o humanitárny
rozmer. Spolu s občianskym združením Človek v ohrození sme
otvorili verejnú zbierku na podporu rodinám a príbuzným kubánskych „väzňov svedomia“, v ktorej sa od septembra 2003 podarilo vyzbierať vyše 150.000,- Sk. V roku 2004 bolo zo zbierky
prerozdelených 122 470,- Sk.
Dôležitá časť demokratizačných aktivít našej nadácie na pomoc
Kube prebieha práve na území Slovenskej republiky. Zvlášť na
domácej pôde sme sa v roku 2004 intenzívne snažili o zlepšenie
verejného povedomia o stave ľudských práv v tejto krajine a venovali sa monitorovaniu zahraničnej politiky SR voči Castrovmu
režimu. Spoločne s organizáciou Človek v ohrození sme sa vo
februári 2004 spolupodieľali na organizovaní neoﬁciálnej cesty
predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva Laszló Nagya
do Havany, v rámci ktorej sa spoločne s poslancami viacerých
európskych parlamentov stretol s kubánskymi disidentmi. Najvýznamnejšiemu z nich, autorovi úspešnej petície za referendum

o slobodných voľbách, Osvaldovi Payovi, ako aj manželkám väznených disidentov, poslanec Nagy odovzdal list a dar predsedu
slovenského parlamentu Pavla Hrušovského, ako aj peniaze
a lieky z ﬁnančnej zbierky našej nadácie a občianskeho združenia Človek v ohrození.
„Pre disidentov je takéto osobné stretnutie veľkým povzbudením a najlepším prejavom solidarity demokratickej Európy. Je veľmi dôležité, že ju vyjadrujú práve poslanci z krajín, ktoré majú s komunizmom vlastné skúsenosti“.
Osvaldo Payá
V marci 2004 na 1. výročie uväznenia veľkej skupiny kubánskych
disidentov sme v spolupráci s Amnesty International Slovakia
zorganizovali v Bratislave podujatie vyjadrujúce solidaritu s odsúdenými a ich rodinami, ktoré vyvrcholilo demonštráciou pred budovou Veľvyslanectva Kubánskej republiky na Slovensku. Predstaviteľom zastupiteľstva bolo odovzdané protestné vyhlásenie
požadujúce prepustenie všetkých politických väzňov na Kube.

Prenos transformačných
skúseností – Irak

Prvá skupina irackých lídrov navštívila Slovensko v novembri
2004. Návštevu zaznamenali i slovenské médiá, ktoré pri tejto
príležitosti informovali o bezpečnostnej situácii v Iraku a príprave prvých slobodných volieb v Iraku v januári 2005.

Rozvojové vzdelávanie na Slovensku
Významnou súčasťou našej práce je prispievať k zvýšeniu povedomia slovenskej verejnosti a jej predstaviteľov o krajinách,
ktoré dnes potrebujú našu pomoc. V tomto duchu od jesene
2004 realizujeme 10-mesačný projekt rozvojového vzdelávania
o západnom Balkáne a strednej Ázii ako cieľových regiónoch
slovenskej rozvojovej pomoci.
Vzdelávací projekt je zameraný na zlepšenie informovanosti slovenskej odbornej verejnosti a médií o Balkáne a strednej Ázii,
a to prostredníctvom verejných debát, seminárov, prednášok
na vysokých školách a študijnej cesty pre skupinu novinárov do
Srbska a Macedónska.

Ocenenia

V roku 2004 sme s ﬁnančnou podporou Medzinárodného republikánskeho inštitútu vo Washingtone pripravili jednoročný
projekt pod názvom „Mladí irackí lídri“. Cieľom projektu je
sprostredkovať irackým občianskym aktivistom, predstaviteľom
politických strán a členom diplomatického zboru cenné skúsenosti z obdobia prechodu k demokracii na Slovensku.

V roku 2004 sa dostalo ocenenia práce Inštitútu občianskej diplomacie jeho programovému riaditeľovi Milanovi Ničovi, ktorému bola dňa 15. februára udelená Cena Docenta Karola Rybárika za jeho prácu na demokratizácii Balkánu, Bieloruska a Kuby.
Cenu udeľuje každoročne od roku 2000 Spolok študentov a absolventov Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva
(ÚMVAP) Univerzity Komenského človeku, ktorý sa svojou prácou pričinil o zviditeľnenie Slovenska v zahraničí.

Účastníci projektu v rámci trojtýždňových študijných ciest v Bratislave úzko komunikujú s predstaviteľmi vybraných slovenských mimovládnych organizácií, Ministerstva zahraničných vecí
SR a trénermi PR agentúr, ktorí im odovzdávajú svoje skúsenosti
a sprostredkujú praktické zručnosti v oblasti verejnej prezentácie a práce s médiami.

Ceníme si toho, že komisia, ktorej členmi boli okrem iných i predseda Zahraničného výboru NR SR Ján Figeľ, minister zahraničných vecí Eduard Kukan a predseda predstavenstva Spoločnosti
pre zahraničnú politiku (SFPA) Juraj Stern, týmto spôsobom ocenila dlhoročné snaženie Nadácie Pontis v oblasti demokratizácie
vo viacerých krajinách Európy a sveta.
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Inštitút občianskej diplomacie v tlačových
a elektronických médiách

Bielorusko – stretnutie darcov, Praha, Česká republika
Organizátor: EEDC Poľsko
21-22. marec 2004

Únia varuje Srbsko, Schuster nadväzuje kontakty
Národná obroda 18. 2. 2004

Enhancing EU Proﬁle in Democracy Assistance,
Hague, Holandsko
Organizátor: The Dutch Institute for Multiparty Democracy
5-7. júl 2004

Nagy bol tajne na Kube a stretol sa tam s disidentmi
SME 3. 3. 2004
Hlas mimovládnych organizácií bude hlasnejší
SME 8. 3. 2004
Bielorusko je v „remonte“ – a pred parlamentnými voľbami
SME 9. 3. 2004
Politici hovorili aj o Madride
SME 16. 3. 2004
Protest proti väzneniu na Kube
SME 17. 3. 2004
Téma dňa – Konferencia – Zahraničná politika: omyly a vízie
TA3 21:47, 17. 3. 2004
Kuba rok po: Castro odpor nezlomil
SME 18. 3. 2004
Regionálny denník
STV2 18:30, 18. 3. 2004
Bielorusko zakázalo oslavy vstupu
SME 30. 4. 2004
Premiér bol na Ukrajine na žiadosť únie
SME 23. 6. 2004

OSCE Supplementary Human Dimension Conference,
Viedeň, Rakúsko
15-16 júl 2004
Smerom k demokracii na Kube, Praha, Česká republika
Organizátor: Člověk v tísni, Directorio Democrático Cubano
17-19. september 2004
Development Days, Európsky parlament, Brusel, Belgicko
Organizátor: Konfederácia európskych rozvojových
mimovládnych organizácií CONCORD
18. október 2004
Eastern Policy Put to the Test: Elections in Belarus and Ukraine,
Varšava, Poľská republika
Organizátor: Konrad Adenauer Stiftung
6-7. november 2004

Zoznam získaných grantov v roku 2004
 Freedom House; Hodnotiaca cesta na Kubu
 Freedom House; Poradenstvo v oblasti občianskeho vzdelávania
na Ukrajine

Správy TA3 – Slovensko pomôže Ukrajine a Bielorusku
TV TA3 18:30, 27. 7. 2004

 National Endowment for Democracy; Pracovná skupina

Naša diplomacia by mala mať jasnejší postoj k ľudským právam
SITA 10. 12. 2004

 Sasakawa Peace Foundation; Budovanie a rozvoj

Účasť na konferenciách
Smerom k rozšírenej Európe: Nová agenda,
Bratislava, Slovenská republika
Organizátor: German Marshal Fund of the United States
18. marec 2004, expertná konferencia;
19. marec 2004, vládna konferencia
Bielorusko – Náš nový spoločný sused, Praha, Česká republika
Organizátori: Člověk v tísni, Senát Českej republiky
20. marec 2004

pre občiansku spoločnosť v Bielorusku

mimovládnych organizácií v strednom Srbsku – seminár

 International Republican Institute; Prenos transformačných
skúseností – “Mladí irackí lídri”

 Slovak Aid – oﬁciálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky;
Komunitné kluby mládeže v strednom Srbsku

 Slovak Aid – oﬁciálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky;
Rozvojové vzdelávanie na Slovensku

 Slovak Aid – oﬁciálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky;
Pracovná skupina pre ekonomické reformy v Bielorusku

 Center for a Free Cuba; cestovný grant – Kuba

Účastníci projektu „Mladí irackí lídri“
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Finančná správa
Súvaha – Aktíva Nadácie Pontis k 31. 12. 2004
STRANA AKTÍV

Brutto
A. MAJETOK SPOLU

PREDCHÁDZAJÚCE
ÚČTOVNÉ OBDOBIE
ROK 2003

ÚČTOVNÉ OBDOBIE 2004
Korekcia

Netto

Netto

8 308

1 536

6 772

174

-

-

-

-

1.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

2.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

8 308

1 536

6 772

174

Stavby

6 506

0

6 506

0

Stroje, prístroje a zariadenia

1 527

1 261

266

174

Dopravné prostriedky

153

153

-

-

Drobný dlhodobý hmotný majetok

122

122

-

-

-

-

-

-

21 635

-

21 635

9 399

3.

FINAČNÉ INVESTÍCIE

B. OBEŽNÝ MAJETOK
1.

ZÁSOBY

-

-

-

-

2.

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

-

-

-

-

3.

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

9 636

-

9 636

447

157

157

447

9 479

9 479

-

11 974

8 744

122

122

40

11 852

11 852

8 704

25

208

Pohľadávky z obchodného styku
Iné pohľadávky
4.

FINANČNÝ MAJETOK
Pokladnica
Bankové účty

5.

11 974

-

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV

25

Náklady budúcich období

21

21

166

4

4

42

28 407

9 573

Príjmy budúcich období
AKTÍVA celkom

29 943

-

1 536

Súvaha – Pasíva Nadácie Pontis k 31. 12. 2004
STRANA PASÍV
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV
1.

Fondy organizácie
Základné imanie
Fondy účtovnej jednotky

2.

Výsledok hospodárenia

B. CUDZIE ZDROJE

ÚČTOVNÉ OBDOBIE
2004

PREDCHÁDZAJÚCE
ÚČTOVNÉ OBDOBIE
ROK 2003

14 081

8 813

14 081

8 813

1 621

500

12 460

8 313

-

-

14 326

760

-

-

1.

REZERVY ZÁKONNÉ

2.

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

12

13

Sociálny fond

12

13

1 729

737

Záväzky z obchodného styku

318

682

Záväzky voči zamestnancom

10

30

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia

11

20

Daňové záväzky

12

5

Ostatné záväzky

1 378

-

BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY

2 654

-

Dlhodobé bankové úvery

2 654

-

PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNE

9 931

10

6

10

9 824

-

101

-

28 407

9 573

3.

4.

5.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Odhadné účty pasívne
PASÍVA celkom
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2004
Činnosť
Náklady

Hlavná
nezdaňovaná
7

Podnikateľská
zdaňovaná
8

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10

Spotreba materiálu

407

407

235

Spotreba energie

176

176

123

Opravy a udržiavanie

226

226

92

Cestovné

231

231

506

15

15

-

Ostatné služby

7 506

7 506

3 186

Mzdové náklady

1 151

1 151

444

Zákonné sociálne poistenie

68

68

162

Zákonné sociálne náklady

10

10

19

Ostatné dane a poplatky

30

30

-

Zmluvné pokuty a penále

4

4

2

80

80

-

703

703

965

-

-
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Manká a škody

64

64

-

Iné ostatné náklady

85

85

55

118

118

141

14 576

14 576

2 209

122

122

1

25 572

8 184

Náklady na reprezentáciu

Úroky
Kurzové straty
Dary

Odpisy DNM a DHM
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Celkom

25 572

–

Činnosť
Výnosy

Hlavná
nezdaňovaná
7

Podnikateľská
zdaňovaná
8

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

9

10

315

315

131

22

22

352

Iné ostatné výnosy

3 178

3 178

484

Prijaté príspevky od iných organizácií

9 775

9 775

7 235

Príspevky z podielu zaplatenej dane

12 339

12 339

–

Celkom

25 629

–

25 629

8 202

Výsledok hospodárenia pred zdanením

57

–

57

18

Daň z príjmov

57

57

18

0

0

Úroky
Kurzové zisky

Výsledok hospodárenia po zdanení

0

–
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Štruktúra nákladov v Sk za rok 2004
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
Granty
Malé granty
Granty-Benefit
z verejnej
program Svetovej banky
a JNF zbierky/Kuba

Granty na
rozvoj MVOSrbsko

Administratívne
náklady

Inštitút
občianskej
diplomacie
spolu

Rozvoj
filantropie

Aktivity na
rozvoj SZF

Pôžičkový
program pre
MVO

Štruktúra výnosov a nákladov nadácie k 31. decembru 2004
Prehľad výnosov za rok 2004
Príjmy v Sk
- spolu
11 952 532

Granty
Zahraničné nadácie
Svetová banka
Domáce súkromné zdroje
Domáce súkromné zdroje – tretí sektor
Domáce vládne zdroje
Bankové úroky
Výnos z 2% dane z príjmov FO, PO
Výnos z 2% dane z príjmov FO, PO – grantový program
Verejná zbierka na pomoc rodinám kubánskych disidentov
Ostatné príjmy z činnosti nadácie v súlade s poslaním nadácie

%
vyjadrenie
46,64%

6 583 237
1 451 487
944 826
937 510
2 035 472
278 968
429 196
11 910 220
47 336

1,09%
1,67%
46,47%
0,18%

1 010 877

3,94%

Úroky z poskytnutých pôžičiek v rámci pôžičkového programu
Príjem z členských príspevkov na Bussines Leaders Forum
Príjem z účastníckych poplatkov na CSR konferenciu
Kurzové zisky
Spolu príjmy ku 31. 12. 2004

Príjmy v Sk
- medzisúčet

25 629 129

36 153
712 699
239 650
22 375
100,00%

Prehľad nákladov za rok 2004:
Náklady v Sk

% vyjadrenie

11 910 220

46,5%

1 702 420

6,6%

Granty jednotlivcom – z verejnej zbierky pre Kubu

122 470

0,5%

Granty na rozvoj MVO / Slovenská rozvojová pomoc -Komunitné kluby v Srbsku

961 040

3,7%

Pôžičkový program pre MVO

556 426

2,2%

Via Bona Slovakia 2004

598 730

2,3%

Program malých grantov Svetovej banky / správa programu

114 683

0,4%

10 956

0,0%

Beneﬁt / správa fondov

323 028

1,3%

Spoločenská zodpovednosť ﬁriem-konferencia 2004

651 161

2,5%

Spoločenská zodpovednosť ﬁriem-semináre 2004

124 322

0,5%

Spoločenská zodpovednosť ﬁriem-BLF

1 112 165

4,3%

Inštitút občianskej diplomacie (Bielorusko)

2 535 575

9,9%

Inštitút občianskej diplomacie (Irak)

1 500 138

5,9%

Inštitút občianskej diplomacie (Kuba)

674 063

2,6%

Inštitút občianskej diplomacie (Srbsko)

440 099

1,7%

82 144

0,3%

148 311

0,6%

Index udržateľnosti MVO

77 044

0,3%

Administratívne náklady

1 984 135

7,7%

25 629 129

100,00 %

Grantový program – Beneﬁt program/Fondy
Grantový program – Malé granty Svetovej banky a Nadácie Juniper Network

Priame programové náklady:

Beneﬁt program / pracovné raňajky a konzultácie

Inštitút občianskej diplomacie (Rozvojové vzdelávanie)
Inštitút občianskej diplomacie (ostatné)

SPOLU
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Pracovníci Nadácie Pontis

k 31. 12. 2004

VÝKONNÍ PRACOVNÍCI
Lenka Surotchak
výkonná riaditeľka
Gabriela Zúbriková
ﬁnančná manažérka
Katarína Kahúňová
manažérka kancelárie
PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI
Milan Nič
programový riaditeľ
Inštitút občianskej diplomacie
Balázs Jarábik
programový koordinátor
Inštitút občianskej diplomacie
Michaela Ledňová
programová koordinátorka
Inštitút občianskej diplomacie

Jamil Al-Sbenaty
programový asistent
Inštitút občianskej diplomacie
Oľga Štefanović
programová asistentka
Inštitút občianskej diplomacie
Monika Smolová
programová koordinátorka
Pôžičkový program pre MVO
Posilňovanie mimovládnych
organizácií
Dáša Maňková
programová koordinátorka, Filantropia
Spoločenská zodpovednosť ﬁriem
Jana Ružická
programová koordinátorka, CSR
Spoločenská zodpovednosť ﬁriem

Lucia Borovská (Zlatošová)
programová koordinátorka
Business Leaders Forum
Spoločenská zodpovednosť ﬁriem
Michal Bunčák
programový koordinátor
CSR Resource Centre
Spoločenská zodpovednosť ﬁriem
BÝVALÍ PRACOVNÍCI NADÁCIE
PONTIS V ROKU 2004
na pozícii manažérky kancelárie:
Martina Horáková
na pozíciách programových asistentov:
Zuzana Hermanová
Monika Holečková
Patrik Dubovský
na pozícii programovej koordinátorky:
Simona Kubinská

Dobrovoľníci Nadácie Pontis

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali čo len kúštik zo svojho vzácneho času,
či svojich skúseností Nadácii Pontis. Ďakujeme za Váš dar!
Juraj Alner, Medzinárodný generálny tajomník Asociácie európskych novinárov; generálny tajomník Paneurópskej únie na Slovensku
člen Slovenského výboru pre podporu demokracie na Kube Nadácie Pontis
Michaela Benedigová, riaditeľka,
Interel, s.r.o.
členka Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Evelina Bombová, reportérka, Petit Press
divízia Východ, Košice
členka Hodnotiacej komisie pre grantový

program „Pomoc luďom v núdzi” a „Podpora
pre školy zo zaplavených oblastí” spoločnosti
Tesco Stores
Ingrid Brocková, Country Operations Ofﬁcer,
World Bank
členka poradného výboru Inštitútu občianskej
diplomacie
Zora Bútorová, sociologička; v roku 1997 stála
pri zrode Inštitútu pre verejné otázky (IVO),
v súčasnosti pôsobí ako analytička v rovnomennom inštitúte

členka Slovenského výboru pre podporu demokracie na Kube Nadácie Pontis
Mary Ellen Calaghan
členka Severoamerického výboru
Branislav Cehlárik, Public Affairs Ofﬁcer,
Citibank (Slovakia), a.s.
člen Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Milan Číčel, Integra Consulting, Bratislava
člen Kreditnej komisie pôžičkového
programu

Janka Donovalová, Filozoﬁcká fakulta UK,
Katedra kulturológie
členka Hodnotiacej komisie grantového kola
„Eurotel pomáha komunite“

Zuzana Konrádova, OSF – Nadácia otvorenej
spoločnosti
členka Komisie pre Index trvalej udržateľnosti
MVO

Pavel Draxler

Mariana Kováčová, štatutárny zástupca
– Centrum Slniečko, n.o.
členka Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
členka Hodnotiacej komisie Programu malých
grantov Svetovej banky

Juraj Droba, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy,
T-Mobile Slovensko, a.s.
člen Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Ján Figeľ, predseda Zahraničného výboru
Národnej rady SR, od mája 2004 komisár,
člen Európskej komisie
člen Slovenského výboru pre podporu
demokracie na Kube Nadácie Pontis

Milan Kurota, študent
Martin Kuruc, pracovník civilnej služby

Ivica Forrová, Junior Achievement
členka Komisie pre Index trvalej udržateľnosti
MVO

Ján Langoš, predseda správnej rady Ústavu
pamäti národa; pôsobí ako štátny radca na
Ministerstve spravodlivosti SR
člen Slovenského výboru pre podporu
demokracie na Kube Nadácie Pontis

Zuzana Gergelová, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
členka Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
členka redakčnej rady BLF Newsletter

Arpád Lörincz, 1. Slovenské neziskové
servisné centrum
člen Kreditnej komisie pôžičkového
programu

Greta Gorrnert
členka Severoamerického výboru

William Luers
člen Severoamerického výboru

Vojtech Gossányi, Hospodárske noviny
člen redakčnej rady BLF Newsletter

Wendy W. Luers
členka Severoamerického výboru

Pavol Handiak, 1. Slovenské servisné
neziskové centrum
člen Komisie pre Index trvalej udržateľnosti
MVO

Dana Mareková, CEPA, Banská Bystrica
členka Kreditnej komisie pôžičkového
programu

Helena Heinrichová, študentka
Michael Hochleutner
člen Severoamerického výboru
Elena Hradiská, docentka v odbore
psychológia, Ústav aplikovanej
psychológie, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK
členka Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Milan Ježovica, poradca Predsedu vlády
člen poradného výboru Inštitútu občianskej
diplomacie
J.E. Ralph Johnson
člen Severoamerického výboru
Jana Kadlecová, Sasakawa Peace Foundation
členka Komisie pre Index trvalej udržateľnosti
MVO

Martin Mareš, študent
Lýdia Marošiová, Inštitút pre verejné otázky
členka Komisie pre Index trvalej udržateľnosti
MVO
John Michael, právnik, Florida USA
Táňa Mikulášková, Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
členka Hodnotiacej komisie grantového kola
„Eurotel pomáha komunite“
Anna Mišinová, A&D Global Business
Relations
členka Hodnotiacej komisie Programu malých
grantov Svetovej banky
Martin Novák, Agentúra podporovaného
zamestnávania, Banská Bystrica
člen Hodnotiacej komisie grantového kola
„Eurotel pomáha komunite“

Daniela Olejárová, Nadácia Integra
členka Hodnotiacej komisie grantového kola
„Eurotel pomáha komunite“
Lívia Osvaldová, riaditeľka spoločnosti,
Management Partners Group
členka Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Carmen Pavlakovičová,
Provident Financial, s.r.o.
členka redakčnej rady BLF Newsletter
Valentina Petrus, programová koordinátorka pre
Rómske projekty, Nadácia otvorenej spoločnosti
členka Hodnotiacej komisie Programu malých
grantov Svetovej banky
Peter Pollák, rómsky poradca
pre Úrad splnomocnenkyne vlády
člen Hodnotiacej komisie Programu malých
grantov Svetovej banky
Emily Puškár
člen Severoamerického výboru
Michal Ruttkay, riaditeľ, Creo/Young&Rubicam
člen Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Dorota Sadovská, výtvarníčka
členka Hodnotiacej komisie grantového kola
„Eurotel pomáha komunite“
Jan Erik Surotchak, riaditeľ, International
Republican Institute, Regional Ofﬁce
for Central and Eastern Europe
člen poradného výboru Inštitútu občianskej
diplomacie
Marta Šimečková, novinárka, tlmočníčka,
editorka prílohy Fórum v denníku Sme
členka Slovenského výboru pre podporu
demokracie na Kube Nadácie Pontis
Vlado Talian, Hlava 98
člen poradného výboru Inštitútu občianskej
diplomacie
Karen Thayer, študentka, USA
Martin Vavřinek, šéfredaktor
týždenníka TREND
člen Hodnotiacej komisie Via Bona 2003
Ľudmila Veverková, OZ Ross, Banská Bystrica
členka Hodnotiacej komisie pre grantový
program „Pomoc ľuďom v núdzi” a „Podpora
pre školy zo zaplavených oblastí” spoločnosti
Tesco Stores
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Úprimne ďakujeme všetkým darcovským organizáciám a spoločnostiam
za ich ﬁnančné dary, ktorými láskavo podporili aktivity Nadácie Pontis v roku 2004.
Accenture
Center for a Free Cuba, USA
Citibank (Slovakia), a.s.
DHL International
Freedom House, USA
Hewlett Packard Slovakia, s.r.o.
International Republican Institute, USA
Juniper Network Foundation, USA
Management System International, USA
Nadácia otvorenej spoločnosti
– Open Society Fund

National Endowment
for Democracy, USA
Orange Slovensko, a.s.
Pﬁzer Luxembourg SARL, o.z.
Philip Morris Slovakia, s.r.o.
Provident Financial
Sasakawa Peace Foundation
Slovak Aid – Slovenská rozvojová
pomoc / UNDP
Slovak Aid – Slovenská rozvojová
pomoc / NPOA

Slovak Telecom, a.s.
Svetová banka
Tesco Stores SR, a.s.
T-Mobile Slovensko, a.s.
Trust Slovakia
Všeobecná úverová banka, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Vzdelávacia nadácia Jana Husa
Západoslovenská energetika, a.s.

Rovnako úprimne ďakujeme i ﬁrmám, ktoré v roku 2004 poskytli
našej nadácii neﬁnančný dar vo forme tovaru alebo služby.
FOCUS, s r.o.
Istropolitana D’Arcy
KPMG
Omnipublic

Partners in Communication, s.r.o.
Petit press, a.s.
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Radisson SAS Carlton Hotel

TA3
TREND Holding, s.r.o
Zoznam.sk

Ceníme si občiansku odvahu a vôľu k darcovstvu všetkých, ktorí v roku 2004
prispeli do Verejnej zbierky na pomoc rodinám kubánskych disidentov.
Ďakujeme Vám za váš príspevok.
Martina Hrivňáková
Dušan Ondrušek
Petra Šimkovičová
Zuzana Polačková
Mária Mináriková
Norbert Varga
Marta Ruttkayová
Ján Híveš
Marek Čonka
Juraj Surovčík

Ivan Turanec
Peter Holý
Zuzana Danišová
Ján Figeľ
Martin Bútora
Filip Vagač
Boris Strečanský
Sveťo Gavora
Lázsló Nagy
Peter Horváth

Radovan Kazda
Matúš Minárik
Vlado Bartovic
Ján Solík
Martin Krivák
Silvia Belovičová
Eva Guttlerová
Petit press, a.s.
ostatní anonymní darcovia

Ďakujeme i všetkým jednotlivcom, ktorí podporili Nadáciu Pontis poukázaním dvoch percent z dane z príjmu.

Poďakovanie patrí zvlášť členom Správnej rady
za ich schopnosť dovidieť za roh a doviesť nás tam . . .
Rovnako ďakujeme členom výborov a komisií,
ktorí sú naším kompasom.
Kreditná komisia pôžičkového programu
Hodnotiaca komisia Via Bona
Redakčná rada Business Leaders Forum Newsletter
Poradný výbor Inštitútu pre občiansku diplomaciu
Slovenský výbor pre podporu demokracie na Kube
Severoamerický výbor
Grantové výbory

Osobitne sa chceme poďakovať nasledovným
jednotlivcom za ich odborné poradenstvo,
pomoc a priateľstvo.
Greta Gorrnert
Walter Aquillera
Jan Erik Surotchak
Lindsay W. Lloyd
Peter Hero
Jeff Sunshine
David Halley
Jiří Bárta
Táňa Hlavatá
Zuzana Gergelová
Balazs Sátor
Marek Geššo
Juraj Vaculík
Peter Dittrich
H.M.A. Judith McGregor
Scott Thayer
H.E. Laurent Stokvis
H.E. Ron and Eileen Weiser
J. E. Miroslav Lajčák
J. E. Miroslav Kopečni
Monika Holečková
Miriam Madrová
Jana Kročitá
Peter Handiak
Róbert Vlašič
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Partneri nadácie
a členstvo
v domácich
a zahraničných
organizáciách
Partneri
Na Slovensku:





1. Slovenské neziskové servisné centrum
Človek v ohrození
Nadácia Integra
Inštitút pre verejné otázky

V zahraničí:









Nadace Via, Česká republika
Akadémia pre rozvoj ﬁlantropie, Poľsko
Civil Society Development Foundation, Maďarsko
CEDI, Bozur, Srbsko
Business in the Community, UK
International Business Leaders Forum, UK
Foundation for a Civil Society, USA
William Davidson Institute, USA

Členstvo
Na Slovensku a v zahraničí:








Fórum Donorov na Slovensku
Platforma rozvojových MVO na Slovensku
European Foundation Council v Bruseli
CSR Europe v Bruseli
Business in the Community Global Network v Londýne
International Business Leaders Forum v Londýne
William Davidson Institute Global Network v USA

Projekty podporené
v spolupráci s Nadáciou Pontis
… Z PROSTRIEDKOV TESCO STORES SR, A.S.,
V GRANTOVOM PROGRAME „POMOC ĽUĎOM V NÚDZI“
Združenie rodičov pri Špeciálnej základnej škole
v Starej Ľubovni – 18 500 Sk – podpora aktivít smerujúcich k získaniu zručností a návykov, ktoré pripravia mentálne a telesne postihnuté deti na budúce
povolanie a plnohodnotný život
Rómska integrácia 7777 – 40 000 Sk – podpora pre
vybavenie pracovnej dielne pre krúžkovú činnosť
žiakov, učňov a dospelých Rómov na Luníku IX
v Košiciach
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove – 40 000 Sk – podpora pre nákup
učebných pomôcok pre deti s mentálnym postihnutím za účelom vzdelávania, rozvoja osobnosti a následnej integrácie do spoločnosti
Nádej deťom – 40 000 Sk – podpora rozvoja základných zručností a hygienických návykov u prevažne
rómskych detí predškolského veku; vedenie školopovinných detí a mládeže k osvojeniu si bežných
pravidiel fungovania rodiny v rámci voľnočasových
aktivít komunitného centra v okrajovej časti Banskej
Bystrice
Iskierka – Občianske združenie rodičov a priateľov
detí s kombinovaným postihnutím – 25 000 Sk –
podpora pre dovybavenie chránenej dielne s cieľom
rozvoja pracovných schopností a zručností zdravotne ťažko postihnutých v Trnavskom kraji
Variant – 40 000 Sk – pomoc pri vytvorení materiálno-technických podmienok pre ďalšie vzdelávanie
občanov rómskej komunity v Krásnej nad Hornádom
OZ Kultúrne združenie Rómov SR – 40 000 Sk
– podpora pre vybudovanie počítačového klubu
v rómskej lokalite Banská Bystrica – Senica – výuka
práce s počítačom, nadobudnutie komunikačných
zručností a osvojenie si techník využitia získaných
znalostí pre samostatný a plnohodnotný život
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov nad Topľou – 40 000 Sk – podpora aktivít
pracovnej rehabilitácie formou výroby vlastnej keramiky, zlepšenie postavenia mentálne postihnutých
a kombinovane postihnutých občanov v spoločnosti
zdravej populácie
OZ Usmej sa na mňa – 40 000 Sk – zakúpenie ozvučovacieho softwaru, otvorenie nových možností
komunikácie prostredníctvom PC pre vidiacich a nevidiacich na základnej škole v Košiciach
PC klub Únie nevidiacich a slabozrakých Prešovského kraja a Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

– 40 000 Sk – podpora rozšírenia možností zrakovo postihnutých občanov získavavať informácie
prostredníctvom výpočtovej techniky za použitia
programu na ozvučenie obrazovky

Základná škola pri FNsP F. D. Roosevelta – 50 000 Sk
– príspevok na zrekonštruovanie destskej izby pre
dlhodobo hospitalizované deti oddelenia detskej
onkológie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike – 40 000 Sk – príspevok
na realizáciu série vzdelávacích kurzov pre dospelých s mentálnym postihnutím, ktorí sa pokúšajú žiť
bez pomoci rodiny

Karmel, n.o. – 50 000 Sk – príspevok na zriadenie
klubovne pre mladých ľudí prevažne z obcí Obišovce a Kysak za účelom poskytnutia priestoru pre
zmysluplné trávenie voľného času

Nadácia profesora Čolláka – 40 000 Sk – podpora
vzdelávacieho projektu zameraného na zdokonalenie počítačovej gramotnosti dôchodcov v oblasti
Michaloviec
Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum
Rožňava – 40 000 Sk – podpora rozšírenia rehabilitačných a sociálnych služieb pre chodiacich a imobilných
telesne postihnutých dospelých, deti a mládež
Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.
– 40 000 Sk – pomoc pri zlepšení prístupu k informáciám pre slovenských občanov so zdravotným
postihnutím, ktorí sú nezamestnaní, rozšírenie služieb o prácu s PC a internetom
… Z PROSTRIEDKOV T-MOBILE SLOVENSKO,
A.S., V GRANTOVOM PROGRAME „EUROTEL
POMÁHA KOMUNITE“
Materská škola Kapušany – 20 000 Sk – príspevok
k odstráneniu závad spôsobených povodňami, obnovenie priaznivých podmienok pre výchovu a rozvoj detí navštevujúcich škôlku
ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice – 50 000 Sk – príspevok
k nákupu vybavenia špecializovanej učebne cudzích
jazykov
OZ Zelená deťom (Bratislava) – 50 000 SK – podpora
aktivít vedúcich k uvedomeniu si dôležitosti bezpečného správania sa pri dopravných situáciách, poznanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií
Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie –
50 000 Sk – príspevok k nakrúteniu piatich ﬁlmov,
ktorých autormi sú skupinky detí z rôznych slovenských sídlisk (Bratislava – Petržalka, Žilina – Vlčince,
Trenčín – Juh, Nitra – Klokočína, Partizánske – Šípok), deti predstavujú miesta, na ktoré rady chodia
Spoločenstvo KPV – 50 000 Sk – príspevok k svojpomocnému vybudovaniu kvalitného a bezpečného
detského ihriska pre deti a mládež v mestkej časti
Bratislava III
Hájik (124) – 50 000 Sk – pomoc pri vytvorení možností práce s PC a internetom v prostredí vidieckej
komunity s vysokou mierou nezamestnanosti

Adam a Jakub Gregor – 26 142 Sk – pomoc súrodencom /dvojičkám/ s detskou mozgovou obrnou, zabezpečenie rehabilitačného priestoru pre nácvik chôdze,
vytvorenie podmienok na samostatnosť a sebestačnosť
Občianske združenie Hipoškôlka (Bratislava)
– 50 000 Sk – podpora rozvoja, sociálneho rastu
a vzájomnej spolupráce zdravých a postihnutých
detí predškolského veku prostredníctvom metód
Montessori pedagogiky, psychomotorických aktivít
a hipoterapie (terapia na koni)
Občianske združenie „Žiarsko – 50 000 Sk – príspevok
k vybudovaniu viacúčelového centra voľného času
v obci Slaská s cieľom zvýšenia kultúrnej, vzdelanostnej
a sociálnej úrovne obyvateľov vidieka, najmä detí
Občianske združenie RODINKA.sk – 50 000 Sk –
podpora svojpomocnej revitalizácie torza niekdajšieho detského ihriska na Gercenovej ulici v Bratislave
ZŠ Viničné – 50 000 Sk – príspevok k sprístupneniu a efektívnemu využívaniu školských priestorov
v školskom aj v mimoškolskom čase za účelom športových aktivít – Športom proti nude a drogám
Pahorok, n.o (Bohunice) – 37 720 Sk – príspevok
k sprevádzkovaniu stolárskej dielne pre resocializáciu drogovo závislých chlapcov vo veku od 18 rokov
formou pracovnej terapie
Autistické centrum Andreas, n.o. – 49 000 Sk – pomoc poskytnutá za účelom zlepšenia kvality života
detí s autizmom a ich rodín prostredníctvom špeciálneho vzdelávania vo voľnom čase
Fond Uško, N.F. pri ZŠI pre sluchovo postihnutých
v Bratislave – 50 000 Sk – príspevok k rozvoju kognitívnych schopností a podpory kreatívneho myslenia
sluchovo postihnutých deti prostredníctvom vydávania časopisu Drotárik
Ochrana dravcov na Slovensku, pob. Čadca –
50 000 Sk – podpora ochrany a rozumného využívania prírodných hodnôt regiónov Orava a Kysuce
TJ Slovan Ostrov – 50 000 Sk – príspevok k vybudovaniu detského ihriska v areáli TJ Slovan Ostrov
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Občianske združenie Materské centrum Ráčik
– 48 420 Sk – príspevok k rozbehnutiu činnosti
materského centra v mestskej časti Bratislava Rača,
zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre voľné
a organizované aktivity mamičiek a detí
Bystrický svet najmenších – 50 000 Sk – príspevok
k dobudovaniu športového areálu na školskom dvore Základnej školy s materskou školou v Záhorskej
Bystrici
Arabeska (Nitra) – 50 000 Sk – podpora aktivít,
ktoré hendikepovaným deťom pomáhajú žiť plnohodnotný život; pomoc rodinám zvládať špecifické problémy spojené s výchovou postihnutého
dieťaťa
Slovenský zväz sluchovo postihnutých – 48 000 Sk
– ﬁnančná podpora na projekt vytvorenia nových
znakov v posunkovom jazyku, ktoré súvisia s problematikou zvierat žijúcich vo voľnej prírode a rôznymi prírodnými zaujímavosťami
Sabuž – pobočka Modra – 50 000 Sk – podpora
výstavby detského ihriska, ktoré sa stane súčasťou
centra slúžiaceho na ozdravenie a oživenie spoločenského života mesta Modry a blízkeho okolia
Materské centrum Kubko (Detva) – 32 000 Sk – podpora vzdelávacích aktivít, ktoré rodičom pomôžu zvýšiť úroveň starostlivosti o deti predškolského veku
Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce (Partizánske) – 43 800 Sk – pomoc pri uvedení etických
a morálnych zásad do života dospievajúcej mládeže (rómskych a nerómskych chlapcov zo sociálne
slabých rodín) prostredníctvom hudby a vzájomnej
komunikácie
ZŠ Mierová, Želiezovce – 50 000 Sk – príspevok
k vytvoreniu informačného, komunikačného a kultúrneho centra školy, vytvorenie fondu školskej
knižnice, informatizácie a internetizácie
ZŠ Kráľová pri Senci – 50 000 Sk – príspevok k vybudovaniu viacúčelového zariadenia zameraného na
podporu harmonického rozvoja osobností detí
ZŠ Obec Lok – 48 000 Sk – podpora klubovej činnosti, ktorá napomôže zlepšenie spolupráce rodiny
a školy a zlepší vzájomné vzťahy medzi etnickou majoritou a minoritou školskej populácie
Elena Bachledová – 10 000 Sk – vytvorenie turistickej atrakcie (exteriérový symbol) pre propagáciu
najstaršieho pútnického miesta na Slovensku so
smerovaním k pútnickým miestam susedných štátov,
ktoré sú historicky späté s Mariankou.
Materské centrum Klbko – 40 258 Sk – príspevok
k zlepšeniu kvality života sídliskových Bratislavčanov v Karlovej Vsi vytvorením atraktívneho a bezpečného ihriska pre malé deti v areáli Materského
centra Klbko
… Z PROSTRIEDKOV SVETOVEJ BANKY
V PROGRAME MALÝCH GRANTOV
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
– 2 000 USD – príspevok k riešeniu problému ne-

zamestnanosti Rómov prostredníctvom zriadenia
Agentúry podporovaného zamestnávania Rómov
na východnom Slovensku
OZ – ZPR, Komunitné centrum menšín – 2 200 USD
– podpora pre vytvorenie tímov terénnych domovníkov a riadiacich pracovníkov pôsobiacich na problémových uliciach mesta Veľký Krtíš
Nádej deťom (Banská Bystrica) – 2 500 USD – podpora aktivít vedúcich k rozvoju životných zručností
rómskych dievčat – výchova k zdravému životnému
štýlu, sexuálna výchova, plánované rodičovstvo
Nadácia Škola dokorán (Javornice) – 2 500 USD
– podpora projektom, ktoré sa venujú rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťom
odkázaným na pomoc, deťom zdravotne a mentálne
postihnutým, sirotám a polosirotám
Asociácia terénnych pracovníkov – 3 500 USD
– podpora iniciatívy, ktorá má za cieľ informovať
odbornú a laickú verejnosť o projektoch realizovaných v rómskych komunitách, ich výsledkoch a ich
spoločenskom dopade s dôrazom na vzťahy medzi
minoritným a majoritným obyvateľstvom
Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.,
Banská Bystrica – 2 300 USD – príspevok k zvýšeniu
informovanosti občanov so zdravotným postihnutím
o podporovanom zamestnávaní ako významnom
európskom nástroji podpory pracovných možností
postihnutých ľudí
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou – 3 000 USD – príspevok k založeniu krúžku netradičnej výroby za účelom pracovnej rehabilitácie mentálne postihnutých
detí, mládeže a dospelých v pripravovanom centre
sociálnych služieb
OZ Inklúzia – 3 500 USD – podpora založenia chránených dielní kaviarne Radnička v piatich mestách
Slovenska a vytvorenie organizačných a ﬁnančných
predpokladov pre ich ďalšiu prevádzku
Štúdio zážitku – Outward Bound Slovakia (Bratislava)
– 2 000 USD – ﬁnančná podpora k príprave a realizácii 10-dňového intenzívneho kurzu pre 28 mladých
ľudí, ktorí vyrastajú v detských domovoch, s cieľom
precvičenia si praktických životných zručností, ktoré
sú uplatniteľné pri získavaní práce a budovaní si svojho miesta po odchode z detského domova
Spoločnosť Homo erectus, o. z. (Dolný Kubín) – 2 000
USD – podpora aktivít, ktoré vedú k prebudeniu záujmu o problematiku znevýhodnených občanov – dlhodobo nezamestnaných a bezdomovcov; realizácia
konkrétnych riešení vybraných problémov
Nadácia Integra – 3 500 USD – príspevok k vytvoreniu podmienok na stretávanie sa podporných skupín
žien vo vybratých regiónoch Slovenska; vzdelávanie
a skupinové poradenstvo
Diecézna charita Nitra – 4 000 USD – podpora solidárnosti verejnosti s terminálne chorými občanmi,
ovplyvnenie predsudkov miestneho obyvateľstva
k téme hospickej starostlivosti v súvislosti s výstavbou hospicu

OZ Kultúrne združenie Rómov Slovenska (Banská
Bystrica – Senica) – 3 500 USD – pomoc občanom,
ktorí žijú v sociálne vylúčených komunitách s najnižšími príjmami a sú závislí na dávkach štátneho systému sociálnej podpory, integrovať sa do spoločnosti;
vzdelávacie programy, orientácia na trhu práce
Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien – 3 500
USD – podpora šírenia základných informácií o komunitnom plánovaní sociálnych služieb pre sociálne znevýhodnené skupiny vo všetkých krajoch Slovenska
OZ Slniečko – 2 500 USD – príspevok k otvoreniu
prvej bezbariérovej školskej čajovne v Novej Bani
OZ Fundament – 3 000 USD – príspevok k vytvoreniu podmienok na svojpomocné zvyšovanie sociálno-ekonomického kapitálu v meste a okrese
Rimavská Sobota a na participáciu nezamestnaných
občanov na programoch realizovaných v rámci partnerstiev neziskových organizácií, samospráv a verejného sektora.
Klub cystickej ﬁbrózy – 3 000 USD – poskytnutie
pomoci rodinám a dospelým s cystickou ﬁbrózou
formou sociálneho poradenstva, prehlbovaním
spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
vzdelávaním a vedením k samostatnosti
Dolnosalibský mládežnícky klub – 3 000 USD – príspevok k posilneniu spolupráce vidieckych mládežníckych organizácií v okrese Galanta a Šaľa; zabezpečenie komunikácie prostredníctvom internetovej
stránky, vybudovanie regionálnej siete
OZ Proti prúdu – 2 000 USD – Nota bene – podpora tréningových aktivít zameraných na rozvoj sociálnych zručností bezdomovcov, vedenie k nezávislosti
od poskytovanej pomoci, pomoc pri orientovaní sa
v riešení svojej situácie
… Z PROSTRIEDKOV SPOLOČNOSTI
DHL INTERNATIONAL
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou – 39 691 Sk – podpora
aktivít vedúcich k posilneniu solidarity a úcty k občanom s mentálnym postihnutím, k ich akceptácii
v širokej verejnosti a podpore koexistencie so zdravými spoluobčanmi
Združenie zdravotne postihnutých Oravy – 39 691 Sk
– príspevok k organizácii seminárov na tému práv
postihnutých občanov a možností advokácie legislatívnych zmien v tejto oblasti
… Z PROSTRIEDKOV NADAČNÉHO FONDU
ZALOŽENÉHO PRI NADÁCII PONTIS POD
NÁZVOM „VÝCHODOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA – NADÁCIA PONTIS”
Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej
univerzity v Košiciach – 792 500 Sk – podpora pre
rekonštrukciu a technické vybavenie troch učební
slúžiacich k výučbe cudzích jazykov
Združenie miest a obcí Slovenska – 2 500 000 Sk
– podpora tridsiatim siedmim obciam a mestám súvisiaca s odstraňovaním následkov povodňových škôd

Slovenský červený kríž – 2 000 000 Sk – pomoc jednotlivcom a rodinám pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami na východnom Slovensku; nákup,
zapožičanie, distribúcia technických prostriedkov na
pomoc v zatopených oblastiach
OZ Rada akadémia – 20 000 Sk + 25 000 Sk – podpora účasti cvičnej ﬁrmy Rady akadémie na medzinárodnom veľtrhu cvičných ﬁriem v Bratislave a v Košiciach za účelom získania podnikateľských zručností
a vytvorenia predpokladu úspešného uchádzania sa
o zamestnanie
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na
Strednom odbornom učilišti pre ZPM v Levoči
– 66 500 Sk – podpora efektívneho využitia aplikačných počítačových programov pre nevidiacich a slabozrakých žiakov
Bratislavská kultúrna a informačná spoločnosť
– 250 000 Sk – EKOTOPFILM – ﬁnančná podpora
festivalového podujatia zameraného na prezantáciu
odbornej audiovizuálnej tvorby; tlač propagačných
materiálov a informačných letákov
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. – 750 000 Sk
– ﬁnančný príspevok poskytnutý za účelom výmeny technológií v stravovacej prevádzke, na zvýšenie
štandardu ubytovania a na výmenu zdravotníckych
prístrojov
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove – 500 000 Sk – príspevok k dobudovaniu infraštrukúry a k zvýšeniu štandardu služieb
pre posilnenie sociálnej inklúzie detí a marginalizovaných skupín
1. Lions Club – 90 000 Sk – Beneﬁčný koncert Jesenná harmónia 2004 – príspevok k organizácii druhého ročníka beneﬁčného koncertu v košickom Dome
umenia; vybudovanie povedomia medzi verejnosťou a podnikateľskými subjektami o opodstatnenosti a prospešnosti projektu

. . . Z PROSTRIEDKOV NADAČNÉHO FONDU
ZALOŽENÉHO PRI NADÁCII PONTIS POD
NÁZVOM “ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
– NADÁCIA PONTIS”
Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
– 600 000 Sk – KONVERGENCIE 2004 – festival komornej hudby v Bratislave – príspevok k organizácii
festivalu zameraného na prezentáciu výnimočnej
svetovej a slovenskej komornej tvorby v oblasti vážnej hudby
Slovenská nadácia na pomoc popáleným – 350 000 Sk
– zakúpenie špeciálneho lôžka na liečenie popálených pacientov
Nadácia – centrum súčasného umenia – 500 000 Sk
– podpora beneﬁčnej aukcie súčasného výtvarného
umenia, ktorá predstavila reprezentačnú kolekciu
186 diel od 87 renomovaných slovenských umelcov
a umelkýň
Slovenský skauting – 1 060 000 Sk – podpora projektu,
v ktorom mladí ľudia prevezmú patronát nad trinástimi hradmi západného Slovenska za účelom vyčistenia
a skrášlenia ich vzhľadu a zlepšenia verejnej informovanosti o histórii a význame hradov a ich okolia
Inštitút pre verejné otázky – 250 000 Sk – Transatlantické trendy 2004 – príspevok k realizácii výskumu názorov slovenskej verejnosti na zahraničnopolitické témy, ktorý je súčasťou komparatívneho
výskumu v krajinách EÚ a v USA
Bicyklová Bratislava (BicyBa) – 200 000 Sk (celková
hodnota grantu 1 690 000 Sk) – podpora analýzy
súčasného stavu cyklotrás, návrh, resp. doplnenie
existujúcej koncepcie o nové regionálne cyklomagistrály, vypracovanie overovacej štúdie a realizácia
vybranej cyklotrasy
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Ďakujeme všetkým pracovníkom Nadácie Pontis
za ich vklad a spoluprácu na príprave tejto správy.
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