výročná správa 2008

na úvod
Milí priatelia, podporovatelia a kolegovia,
rok 2008 pre Nadáciu Pontis rozhodne nebol iba rokom kontinu
ity. S pomocou partnerov a donorov sa nám podarilo uskutočniť
množstvo vlastných aktivít a podporiť tých, ktorí to potrebujú. Po
desiatich rokoch existencie sme však v uplynulom roku podnikli
dôležitý krok a venovali sme sa príprave stratégie našej nadácie
na nasledujúcich päť rokov. K jej príprave sme pristupovali zod
povedne. Do procesu tvorby stratégie, ktorá má pomôcť k vývo
ju nadácie v ďalších rokoch, sme zapojili čo najviac interných
a externých kapacít. Kľúčová pre nás bola snaha obsiahnuť a
zakomponovať názory čo najširšieho spektra stakeholderov
nadácie, aby sme verne zachytili nielen stav a fázu v akej sa nadá
cia nachádzala, ale výsledný dokument ponúkol aj odpovede na
otázky akým smerom rásť a zvyšovať efektivitu našich aktivít.
Aktualizovali sme aj to najdôležitejšie – našu víziu, poslanie, ciele
a hodnoty. Sme presvedčení, že ich súčasná podoba je jasnejšia,
jednoduchšia a zrozumiteľnejšia. Hlavným motívom našej stra
tégie určite zostáva snaha, aby zmysel našej práce videli nielen
naši partneri na strane donorov a podporených, ale aj širšia
verejnosť.

Výročná správa zachytáva náš príspevok k rozvoju mimovlád
nych organizácií na Slovensku i v zahraničí a najmä ich aktivít,
ktoré si skutočne zaslúžia finančnú podporu. Vďaka patrí našim
partnerom, pre ktorých firemná filantropia a zodpovedné pod
nikanie nie sú len teoretické koncepty, ale prostredníctvom aj
našej nadácie ich reálne uskutočňujú.
Naša vďaka patrí aj mnohým nadáciám a vládnym a mimovlád
nym inštitúciám. Vďaka ich podpore sa môžeme venovať aktivi
tám pre zahraničie: Srbsko a západný Balkán, Bielorusko a Kubu.
Individuálnym darcom ďakujeme za všetky prejavy solidarity
s disidentmi na Kube, ktoré v podobe finančných príspevkov
venovali do verejnej zbierky pre rodiny kubánskych politických
väzňov.
Ďakujeme Vám všetkým za podporu a tešíme sa na spoluprácu
aj v roku 2009!

Lenka Surotchak
riaditeľka Nadácie Pontis			
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naša vízia
Svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život
a život okolo seba.
naše poslanie
Motivujeme jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za
seba a okolitý svet.
naše hodnoty
• sme inovatívni
• máme profesionálny prístup
• sme priateľskí
• presadzujeme pozitívne zmeny
• pomáhame každému preberať vlastnú zodpovednosť
naše ciele
• Podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti mimovládnych
neziskových organizácií, ich inštitucionálneho posilnenia a
organizačného rozvoja.
• Podpora firemnej filantropie a presadzovanie spoločensky
zodpovedného podnikania firiem na Slovensku i v zahraničí.
• Podpora jednotlivcov a občianskej spoločnosti v krajinách,
kde stále vládnu diktátorské režimy, alebo ktoré po ich páde
prechádzajú ťažkým transformačným procesom.

sme zodpovednou nadáciou
Hlásime sa k dodržiavaniu základných etických princípov čin
nosti neziskových organizácií, kodifikovaných Fórom donorov,
ktorého sme členom.
Zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu:
• separujeme odpad
• používame šetriace žiarovky
• na výrobu tlačových materiálov uprednostňujeme recyklo
vaný papier
• používame ekologické čistiace prostriedky
• šetríme kancelársky papier využívaním obojstrannej tlače
• uprednostňujeme slovenských dodávateľov produktov i služieb
• pri organizovaní podujatí spolupracujeme s dodávateľmi fair
trade produktov (podpora drobných výrobcov rozvojových
krajín) .
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kto sme
členovia správnej rady
Viktor Tegelhoff, predseda, Poisťovňa GERLING Slovensko, a.s.
Matej Augustín, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
(marec - september 2008)
Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, a.s.

Lívia Osvaldová, Trenkwalder, a.s.
František Ružička, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Poľsku
Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko spol. s r.o.

dozorná rada
Lucie Schweizer, DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka
naši ľudia v roku 2008
Lenka Surotchak – riaditeľka
Iveta Čarná – manažérka kancelárie
Gabika Zúbriková – finančná riaditeľka

Jakub Šimek – finančný asistent
Martina Petrová – účtovníčka

oblasť podpory mimovládnych organizácií a rozvoj filantropie
Pavel Hrica – programový riaditeľ
Alexandra Vašinová – PR manažérka
Oľga Auchenbach – programová koordinátorka
Elena Bianchi – programová koordinátorka
(júl – september 2008)
Andrea Gajdošová – PR manažérka (do mája 2008)

Marieta Kováčová – programová koordinátorka
Ivan Ježík – programový koordinátor (do mája 2008)
Ivana Králová – programová koordinátorka
Norbert Maur – programový koordinátor
Jana Mináčová – programová koordinátorka (do septembra 2008)
Monika Smolová – programová koordinátorka

oblasť rozvoja zodpovedného podnikania
Beáta Hlavčáková - programová riaditeľka a riaditeľka
Business Leaders Forum (od septembra 2008)

Michal Kišša – programový koordinátor
Jana Ružická - programová koordinátorka

oblasť demokratizácie a rozvojovej pomoci v zahraničí
Kinga Dabrowska – programová riaditeľka
Vladimír Vladár – PR manažér
Matej Duman – programový asistent
Kristína Grexová – programová asistentka (do februára 2008)
Janko Hrebík – programový koordinátor
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Jana Kobzová – programová koordinátorka
Lucy Maizels – programová koordinátorka (do júla 2008)
Martin Pašiak – programový koordinátor (do apríla 2008)
Milan Šagát – programový koordinátor

o nadácii pontis

naši odborní konzultanti
Milan Nič – Úrad Vysokého predstaviteľa medzinárodného
spoločenstva a Zvláštneho vyslanca EÚ v Bosne a Hercegovine

Balázs Jarábik – PACT, Ukrajina

prax u nás absolvovali
V Nadácii Pontis sme sa rozhodli poskytnúť možnosť absolvovať
povinnú prax pre študentov vysokých škôl a univerzít, pre kto
rých je súčasťou študijného programu povinné absolvovanie
praxe. V roku 2008 povinnú prax u nás absolvovali:

Beata Belanová, Eva Benková, Eva Malgotová, Veronika
Máteová, Michal Paulík, Andrea Pitoňáková, Jana Ridillová,
Miroslava Suchá, Andrea Škultétyová, Laura Trimjanová,
Šimona Turanová, Veronika Vašinová, Juri Jurčanka

naši podporovatelia
Accenture s.r.o.
Accenture Global Fund
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
AXA d.d.s., a.s.
Central European Initiative – Know-how Exchange Programme
Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.
Citibank (Slovakia) a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Dell s.r.o.
Deloitte AUDIT s.r.o.
Dexia banka Slovensko a.s.
DLA-Piper WEISS-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, organizačná
zložka v SR
Ernst & Young, k.s.
EU Platforma - RPP, Rakúsko
Európska komisia – European Initiative for Democracy and
Human Rights, Belgicko
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Holcim (Slovensko) a.s.
IBM Slovensko s.r.o.
ING management Services s.r.o., organizačná zložka
Johnson Controls Bratislava s.r.o.
KIA Motors Slovakia, s.r.o.
Kinstellar, s.r.o. (do októbra 2008 pod názvom Linklaters, s.r.o.)
Konrad Adenauer Foundation, Country Office for Belarus, Litva
KPMG Slovensko spol. s r.o.
KulturAktiv, Nemecko
mBank, S.A.
Medzinárodný Vyšehradský fond
Microsoft Slovakia s.r.o.
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva
Orange Slovensko, a.s.
Pact, USA

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
Philip Morris Slovakia, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
ProLogis Slovak Republic Management s.r.o.
Provident Financial, s.r.o.
Sanoma Magazines Slovakia, a.s.
Siemens s.r.o.
Skanska CZ a.s., organizačná zložka v SR
Slovak Telekom, a.s.
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS)
Slovenská rozvojová pomoc - Slovak Aid administrovaný
Nadáciou pre podporu občianskych aktivít (NPOA)
Slovenská rozvojová pomoc - Slovak Aid administrovaný UNDP
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovnaft, a.s.
Tatra banka, a.s.
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
TESCO STORES SR, a.s.
The Charles Stuart Mott Foundation, USA
The International Republican Institute, USA
The Management System International, USA
The National Endowment for Democracy, USA
T-Mobile Slovensko, a.s.
TNS SK, s.r.o.
Trust for Civil Society in CEE
US Steel Košice, s.r.o.
Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR
Veľvyslanectvo USA v SR
Všeobecná úverová banka, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
Wolf Theiss, organizačná zložka v SR
Západoslovenská energetika, a.s.

naši individuálni podporovatelia
Ďakujeme všetkým:
členom hodnotiacej komisie ceny Via Bona, ktorí venovali
svoj čas a dobrovoľne sa zúčastňujú hodnotenia nomino
vaných spoločností a jednotlivcov
odborníkom, zástupcom firiem, médií, neziskových orga
nizácií, ktorí podporujú naše aktivity formou dobrovoľnej

•
•

•

účasti v hodnotiacich komisiách pre grantové programy
a stretnutia s našimi zahraničnými partnermi
členom hodnotiacej komisie Súťaže o najlepšiu diplomovú
prácu na tému západný Balkán, ktorí s nami nezištne spolu
pracujú
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•
•
•

členom hodnotiacej komisie Bieloruského fondu pre verej
nú politiku
členom expertnej skupiny na meranie Indexu udržateľnosti
neziskového sektora na Slovensku
všetkým individuálnym darcom do verejnej zbierky na po
moc rodinám kubánskych politických väzňov

•
•

dobrovoľníkom - cestovateľom a doručovateľom pomoci
rodinám kubánskych politických väzňov
darcom za príspevky na činnosť, ktoré spontánne darovali
na podujatiach Trhovisko neziskoviek: pánovi Hai Hong,
USA, a Johnovi a Shirley Wallace z USA

naši partneri
Spolupracujeme s mnohými slovenskými a zahraničnými ne
ziskovými organizáciami, nadáciami a inštitúciami. Zo spo
lupráce čerpáme mnoho skúseností, inovatívnych nápadov
i zahraničného knowhow v oblastiach podpory občianskej
spoločnosti, pomoci neziskovému sektoru a demokratizácie
a rozvojovej pomoci v zahraničí. Na medzinárodnej úrovni
sprostredkúvame zahraničným partnerom slovenské know
how v celej šírke portfólia našich aktivít.

•
•

na Slovensku: 1. Slovenské neziskové servisné centrum,
Človek v ohrození, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia
Integra, Univerzita Komenského v Bratislave
v zahraničí: Academy for the Development of the
Philanthropy, Poľsko; ARI Movement, Turecko; Belgrade
Fund for Political Excellence, Srbsko; Belarusian Institute

for Strategic Studies, Litva; Business in the Community,
Veľká Británia; B92, Srbsko; Center for Institutional
Development-CIRa, Macedónsko; Centrum pro studium
demokracie a kultury (CDK), Česká republika; CSR Europe,
Belgicko; European Partnership for Democracy, Belgicko;
European Venture Philanthropy Association, Veľká Británia;
Foundation for a Civil Society, USA; Foundation for
Development of Democratic Rights, Maďarsko; International
Business Leaders Forum, Veľká Británia; Institute for the
Danube Region and Central Europe, Rakúsko; Nadace Via,
Česká republika; Office for a Democratic Belarus, Belgicko;
Polish Robert Schuman Foundation, Poľsko; Smart Kolektiv,
Srbsko; The Citizens‘ Pact for South Eastern Europe, Srbsko;
The Civil Society Development Foundation Hungary,
Maďarsko; Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe, Poľsko; William Davidson Institute, USA.

naše členstvo v organizáciách
Sme aktívnym členom viacerých organizácií na Slovensku i v za
hraničí.
na Slovensku: Americká obchodná komora, Britská obchodná
komora, Fórum donorov, Platforma mimovládnych rozvojových
organizácií
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v zahraničí: Business in the Community, Veľká Británia;
CONCORD  European NGO Confederation for Relief and
Development, Belgicko; CSR Europe, Belgicko; European
Foundation Centre, Belgicko; European Venture Philanthropy
Association, Belgicko; International Business Leaders Forum,
Veľká Británia; William Davidson Institute, USA

o nadácii pontis

míľniky našej histórie
2003
2001
- premenovanie Nadácie
pre občiansku spoločnosť,
stávame sa Nadáciou Pontis
- mimovládnym organizáciám
v Bielorusku odovzdávame
skúsenosti s mobilizáciou
voličov a vytváraní koalícií
pred prezidentskými voľbami

1999
- projekt Rock Volieb
Export, o kampani Rock
Volieb ´98 pre partnerské
organizácie na Ukrajine,
v Srbsku a v Chorvátsku

1997
- založenie
Nadácie
pre občiansku
spoločnosť - NOS
- prvý dobrovoľ
nícky projekt:
Venuj hodinu
svojho času
- prvý prieskum
o inštitucionálnej
vyspelosti MVO

- udeľujeme prvé
pôžičky pre mimovládne
organizácie
- prvé nadačné fondy
firiem Západoslovenská
energetika,
Východoslovenská
energetika, Tesco Stores
- začíname spolupracovať
s think-tankmi a
analytickými združeniami
v Bielorusku
- návšteva kubánskeho
disidenta Oswalda
Payu v spolupráci s OZ
Človek v ohrození
- spoločne s OZ Človek
v ohrození sme vyhlásili
verejnú zbierku na
pomoc rodinám
kubánskych politických
väzňov z jari 2003 a ich
manželkám a ženám
z hnutia Dámy v bielom

2002
- kampaň
Rock Volieb ´02
- vznik programu
Demokratizácia
a rozvojová pomoc

2004
1998
- kampaň Rock
Volieb ´98
- prvý prieskum o
firemnej filantropii
na Slovensku
- prvé udelenie
ocenení Via Bona
Slovakia

2000
- vydávame pokračovanie
publikácie Občan do vrecka
- spolupracujeme so srbským
hnutím Otpor

- zakladáme združenie
Business Leaders Forum,
začíname vydávať
BLF Newsletter
- 1. konferencia o spoločenskej
zodpovednosti firiem
- otvárame dva mládežnícke
kluby v Srbsku
- začíname projekt tvorby
ekonomických reforiem
v Bielorusku
- prvý krát cestujeme na
Kubu odovzdať výnosy
z verejnej zbierky manželkám
a rodinám politických väzňov

2006
- 1. trhovisko nápadov Ideaxchange
- založili sme semestrálny kurz o spoločenskej
zodpovednosti firiem na FSEV UK
- začíname ponúkať metodiku merania
komunitného investovania Štandard
komunitné investovanie
- spoluzakladáme Kanceláriu
pre demokratické Bielorusko v Bruseli
- návšteva Alexandra Milinkieviča, predstaviteľa
Zjednotenej bieloruskej opozície na Slovensku
- otvárame prvé semestrálne kurzy
o západnom Balkáne na FF UK a FSEV UK
- otvárame 1. ročník Balkánskych štúdií
pre pokročilých

2005
- zakladáme Slovak –
Belarus Task Force
- 2. prieskum o vnímaní firemnej
filantropie slovenskou verejnosťou
rozšírený o oblasť spoločenskej
zodpovednosti firiem
- návšteva Žanny Litviny, nezávislej
novinárky z Bieloruska, nositeľky
Sacharovovej ceny Európskeho
parlamentu, v spolupráci s IRI
- organizujeme prvý ročník súťaže
o najlepšiu diplomovú prácu na
tému západný Balkán

2007
- v 9 grantových programoch 7 firiem sme udelili
222 grantov v celkovej hodnote viac ako 19 mil. Sk
a rozdelili sme 266 repasovaných počítačov
– usporiadali sme podujatie
Srbské dni na Slovensku
- prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia
Naša Bratislava
- trhoviská neziskoviek Ideaxchange sme
okrem Bratislavy usporiadali aj v Nitre,
Liptovskom Mikuláši a Košiciach
- vydali sme preklad Smerníc reportovania trvalo
udržateľného rozvoja v slovenskom jazyku
- spolu s Nadáciou Jána Langoša udeľujeme prvú
medzinárodnú Cenu Jána Langoša
– kurz Balkánske štúdia získal akreditáciu
Ministerstva školstva SR

výročná správa nadácie pontis 2008



o nadácii pontis

nadácia pontis v médiách
Informácie o našej činnosti pravidelne zverejňujeme na našej
webovej stránke www.nadaciapontis.sk. V roku 2008 sme na
stránke o našej činnosti publikovali 135 aktualít v slovenskom
jazyku a 74 aktualít v anglickom jazyku. Návštevnosť stránky
dosiahla 129 917 návštev za rok, čo predstavuje nárast o viac
ako 115% oproti roku 2007. Okrem webovej stránky nadácie,
uverejňujeme informácie o našich aktivitách a projektoch na
webových stránkach: www.blf.sk, www.firemnafilantropia.sk,
www.ideaxchange.sk, www.nasabratislava.sk a www.viabona.sk.
Popri oficiálnych webových stránkach Nadácie Pontis náj
dete náš profil aj v sieti Facebook. Návštevníci si v našom
profile na adrese http://www.facebook.com/pages/NadaciaPontis/45533785629 môžu prečítať výber informácií o našej
činnosti, či pozrieť si videá z našich akcií.

ocenenia
V roku 2008 sme získali 3. miesto v súťaži Najlepšia ročná správa
za rok 2007. Ako prvá nadácia na Slovensku sme získali Certi
fikát Fair Trade pracovisko.
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Pre rôzne skupiny stakeholderov nadácie, od donorov po
konečných prijímateľov rôznej grantovej pomoci, ako aj pre
rôzne skupiny sympatizantov, spolupracovníkov a účastníkov
veľkého množstva aktivít našej nadácie sme v máji 2008 začali
vydávať e-newsletter v dvoch jazykových verziách. V roku 2008
sme pripravil 7 vydaní e-newslettera v slovenskom jazyku a
7 vydaní v anglickom jazyku. Slovenskú verziu e-newslettera dis
tribuujeme na viac ako 3 000 e-mailových adries. Anglickú verziu
e-newslettera odoberá priamo na svoju e-mailovú adresu viac
ako 1 000 záujemcov z rôznych krajín sveta.
V roku 2008 sme o našich aktivitách vydali 54 tlačových správ.
Podľa monitoringu celoslovenskej i regionálnej tlače bolo o ak
tivitách Nadácie Pontis v roku 2008 zverejnených 286 mediál
nych výstupov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pred
stavuje nárast viac ako 80%.

podpora mimovládnych organizácií

naše aktivity v roku 2008

Jedným z našich dlhoročných hlavných cieľov je podpora
dlhodobej finančnej udržateľnosti, inštitucionálneho posilnenia
a organizačného rozvoja mimovládnych organizácií.
Neziskové organizácie na Slovensku podporujeme udeľovaním
grantov, iniciovaním spolupráce s podnikateľským sektorom
a organizovaním vzdelávacích podujatí pre mimovládne orga
nizácie a vzdelávacích podujatí o mimovládnych organizáciách
pre verejnosť.
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grantová činnosť nadačných fondov v roku 2008
V roku 2008 sme spravovali spolu šesť firemných nadačných
fondov a vznikli dva nové nadačné fondy, ktoré začali svoju gran
tovú činnosť v roku 2009. V roku 2008 sme udelili 332 grantov
v celkovej hodnote 23 022 402 Sk (764 203,74 €). Okrem finančnej
pomoci sme prostredníctvom grantovej výzvy rôznym organi
záciám rozdelili 200 repasovaných notebookov a 16 ďalších
osobných počítačov. Viac informácií uvádzame v časti Finančná
správa a na http://www.nadaciapontis.sk/granty, kde nájdete
informácie aj o aktuálnych grantových výzvach.

Granty poskytujeme vždy v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške
90% grantu zasielame na začiatku realizácie projektu a zvyšných
10% zasielame až po ukončení projektu a obdržaní a schválení
záverečnej správy. V tabuľke Zoznam udelených grantov, ktorá sa
nachádza vo finančnej časti výročnej správy, nájdete zoznam vy
platených splátok v roku 2008. Tabuľka obsahuje druhé splátky
grantov udelených v roku 2007 a prvé splátky grantov udelených
v roku 2008, preto sa údaje v tabuľke a v popise udelených grantov
pri jednotlivých fondoch môžu odlišovať.

Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis sa strategicky
zameriava na dve hlavné oblasti - pomoc obetiam obchodu
s ľuďmi a podporu resocializácie väzňov. Podporuje aj aktivity
rôznych iných mimovládnych organizácií.

Dobrovoľníctvo zamestnancov firmy Accenture je jednou
z ďalších aktivít, ktoré nadačný fond podporuje. Preto aj v roku
2008 Nadačný fond Accenture podporil: projekt na záchranu
banskoštiavnickej kalvárie sumou 178 460 Sk (5 923,79 €),
ktorý realizuje Kalvársky fond a projekt Naša Bratislava su
mou 80 000 Sk (2 655,51 €), ktorý realizuje Nadácia Pontis.
Dobrovoľnívctvo zamestnancov firmy Accenture sú aj aktivity
pracovnej skupiny Engage, ktoré Accenture nadačný fond
podporil sumou 30 000 Sk (995,82 €).

V zamestnaneckom grantovom programe Accenture nadačný
fond firma Accenture podporila 14 projektov mimovládnych
organizácií v celkovej výške 334 678 Sk (11 109,27 €). Vďaka
tejto podpore sa pomohlo technicky vybaviť niekoľko ihrísk,
medzi nimi aj ihrisko detského domova a materského centra.
Podporené boli aktivity pre nepočujúcu mládež. Občianske
združenie Myslím zorganizovalo víkendový workshop o foto
grafovaní a občianske združenie Pro vida umožnilo deťom so
sluchovým postihnutím zažiť predstavenie tanečného muzikálu
Popolvár. Podporený bol projekt rehabilitačného strediska
Claudianum, v ktorom zdraví a mentálne postihnutí mladí ľudia
trávia spoločné voľnočasové aktivity.
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Okrem projektov zo zamestnaneckého grantového programu,
strategických projektov, a dobrovoľníckych projektov, podporil
Accenture nadačný fond päť ďalších projektov v celkovej
sume 170 000 Sk (5 642,97 €). Podporené boli organizácie
Perspektíva Mokrohájska, Detský domov Bratislava, OZ Meteorit,
občianske združenie C.A.R.D.O. a študent z Fakulty informatiky
a informačných technológií v Bratislave.

Z Accenture nadačného fondu boli podporené dva projekty
strategických partnerských organizácií v celkovej sume 540 000 Sk
(17 924,71 €). Podporené boli občianske združenie Dotyk, ktoré
sa venuje poskytovaniu komplexnej starostlivosti o obete
domáceho násilia a obete obchodovania s ľuďmi a občianske
združenie Maják, ktoré pomáha pri resocializácii trestaných ľudí
a v prevencii ich recidívy.

Prostredníctvom Nadačného fondu Accenture bolo formou
vecného daru venovaných 16 osobných počítačov. Počítače
dostali: občianske združenie Pro Vida 14 kusov, Stredná odborná
škola zdravotnícka v Trenčíne 1 kus a Nadácia Pontis 1 kus.

Nadačný fond Tesco Stores SR, a.s. sa sústreďuje na zlepšovanie
kvality života ľudí v mestách s Tesco obchodmi v súlade
s firemným Plánom zodpovedného susedstva.

V roku 2008 bolo v zamestnaneckom programe Tesco pre zdravšie
mestá podporených 8 projektov zameraných na športové aktivity
verejnosti. Celkovo bolo rozdelených 494 053 Sk (16 399,55 €).
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Nadačný fond T-Mobile Slovensko, a. s. realizuje časť svojich
filantropických aktivít najmä prostredníctvom zamestnanec
kého grantového programu. Od roku 2007 sa orientuje aj na
podporu zamestnanosti ľudí so zmyslovým postihnutím.
V uplynulom roku sa z tohto fondu realizovalo 5 grantových
výziev. Špeciálnu podporu získal jeden nízkoprahový program
a dva domy na polceste.
V poradí už v piatom zamestnaneckom grantovom programe
T-Mobile pomáha komunite 2008 získalo podporu 40 letných
aktivít - komunitných projektov v rôznych kútoch Slovenska, za
meraných na letné aktivity detí a mládeže. Celkovo bolo v tejto
grantovej výzve prerozdelených 1 030 000 Sk (34 189,73 €).
V grantovom programe Hľadáme ďalší zmysel – PRE
ZAMESTNANIE firma T-Mobile podporila projekty piatich
agentúr podporovaného zamestnávania. V grantovej výzve
bolo prerozdelených 1 200 000 Sk (39 832,70 €). Finančné
prostriedky budú použité na pomoc pri hľadaní vhodného
zamestnania pre 55 nezamestnaných ľudí so zmyslovým
postihnutím z rôznych regiónov Slovenska.
V grantovom programe Hľadáme ďalší zmysel – PRE TALENT
bolo celkovo rozdelených 1 363 809 Sk (45 270,16 €). Podporu
získalo 19 projektov v rôznych častiach Slovenska. Cieľom
grantového programu je zvýšiť šance detí a mladých ľudí so
zmyslovým postihnutím vo veku od 6 do 21 rokov na vlastnú
sebarealizáciu, rozvoj talentu, schopností a pracovných

zručností, ktoré uľahčia ich integráciu do spoločnosti a uplat
nenie sa na trhu práce v dospelosti.
Podporu z grantového programu Hľadáme ďalší zmysel
– PRE PODNIKANIE získalo v roku 2008 sedem nepočujúcich.
Jednorazový príspevok vo výške 150 000 Sk (4 979,08 €) využili
na založenie živnosti a naštartovanie svojich podnikateľských
aktivít. Okrem finančnej podpory 10 nezamestnaných žiadateľov
absolvovalo týždenný kurz Ako začať podnikať, na základe
ktorého neskôr vypracovali a pred komisiou obhájili vlastný
podnikateľský zámer. Komisia vybrala a odporučila podporiť
siedmich z nich. Celkovo bolo na tento účel prerozdelených
1 050 000 Sk (34 853,61 €).
V roku 2008 boli z nadačného fondu podporené aj dva domy na
polceste - Dom na polceste vo Veľkom Slavkove a v Žakovciach
a jeden nízkoprahový program Kaspian v Petržalke. Neziskové
organizácie získali finančnú podporu celkovo vo výške 620 000
Sk (20 580,22 €).
Uvedené grantové programy boli podporené z Nadačného
fondu T-Mobile Slovensko z 2% z daní za rok 2007. Podporené
projekty sa realizovali v roku 2008. V roku 2008 boli tiež
vyhlásené grantové výzvy, v ktorých sa organizácie mohli
uchádzať o podporu z 2% z daní za rok 2008 na projekty, ktoré
budú realizované v roku 2009.

V závere roka 2008 vznikol v Nadácii Pontis Nadačný fond
Kia Motors Slovakia. Cieľom filantropických aktivít tohto
zamestnaneckého fondu je zvýšiť kvalitu života ľudí najmä
v Žilinskom regióne, zvýšiť mobilitu všetkých sociálnych

skupín, zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov a riešiť sociálne
problémy sociálnych skupín na Slovensku. Grantová činnosť
fondu začala až v roku 2009.

Spoločnosť DELL v roku 2008 po druhý krát rozdelila
v programe Zelenší notebook mimovládnym organizáciám
repasované notebooky. Na podporu formou vecných
darov tentoraz venovala 200 notebookov. Notebooky boli
rozdelené 75 mimovládnym a vzdelávacím organizáciám,

ktoré sa angažujú v oblasti environmentalistiky a ochrany
životného prostredia. Medzi podporenými žiadateľmi sú rôzne
vzdelávacie mládežnícke združenia a organizácie realizujúce
environmentálne projekty a aktivity, i školy s intenzívnou
mimoškolskou činnosťou v tejto oblasti.
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Nadačný fond Východoslovenskej energetiky sa zameriava na
rozvoj východoslovenského regiónu predovšetkým v oblas
tiach vzdelávania, ekológie, kultúry a kvality života komunít.
V roku 2008 boli z nadačného fondu realizované dva grantové
programy.
V grantovom programe Independent bolo na východnom
Slovensku podporených 15 projektov v oblasti prevencie
užívania návykových látok – alkoholu, tabaku a ostatných drog
na. Medzi pätnásť projektov v oblasti primárnej a sekundárnej
prevencie v Košickom a Prešovskom kraji bola rozdelená suma
1 000 000 Sk (33 193,91 €).
V máji sme v Košiciach pripravili seminár, na ktorom sa stret
lo spolu 42 zástupcov z 15 podporených neziskových orga
nizácií a škôl z grantového programu Independent. Cieľom
bolo vytvoriť priestor na stretnutie predstaviteľov primárnej

a sekundárnej prevencie, informovať ich o nových trendoch
riešenia tejto problematiky a ponúknuť sondu do fungovania
resocializačného centra.
Finančné prostriedky prerozdelené v grantovom programe
Detské ihriská 2008 pomôžu postaviť alebo zrenovovať 15
detských ihrísk v Košickom a Prešovskom kraji. V tomto gran
tovom programe sa z nadačného fondu rozdelilo 1 700 000 Sk
(56 429,66 €).
Okrem podpory prostredníctvom dvoch uvedených gran
tových programov boli z Nadačnéhp fond VSE priamo pod
porené vybrané aktivity v oblasti športu, zdravia, životného
prostredia a sociálnych vecí. V roku 2008 bolo podporených
spolu 18 projektov v celkovej výške 2 156 851 Sk (71 594,33€).
Podporu získali:

organizácia realizujúca projekt
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podporený projekt

1. Baseballový klub Slávia UPJŠ Košice

Viac športu pre deti

Aeroklub Košice

Výber a podpora mládeže pre parašutistický šport

Bohdanovce

Areál netradičných športov a oddychu

Klub priateľov katedry leteckej dopravy v Žiline

Laboratórium prúdových motorov na výučbu študentov

Ľubovnianska nemocnica

Harmonický skalpel

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce

Podpora záujmu detí v okrese Michalovce o športovú činnosť
v Slovenskom rybárskom zväze

Mladí športovci Dunajskej Lužnej

Revitalizácia futbalového štadióna

Neinvestičný fond Podunajské Biskupice

Zakúpenie ultrazvukového systému Envisor C Philips

Nadácia východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach

Zriadenie jednotky intenzívnej starostlivosti

Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“, Košice

Zober loptu, nie drogy

OZ Chránime kraj pod Duklou

Pomoc, pomôže ľuďom kraja pod Duklou

OZ Zdravie našim ženám, Košice

Prevencia v boji proti nádorovým ochoreniam ženských rodidiel

Rada akadémia, Košice

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii Watsonova 61, Košice

Sociálny klub nevidiacich a slabozrakých športovcov v Levoči

Zabezpečenie plynulého prechodu detí a mládeže z klubu do
vrcholového športu zrakovo postihnutých v zjazdovom lyžovaní

TK AKADEMIK KOŠICE

Tenis mládeži

Zlatý kľúčik

Lepšie podmienky pre choré deti v nemocnici

ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých v Prešove

Galéria Abilympiáda

ZOO Košice

Detské ihrisko v ZOO
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Nadačný fond Západoslovenskej energetiky, a.s. v Nadácii Pontis
podporuje sociálne, kultúrne, environmentálne, športové a zdra
votné projekty so zameraním na západné Slovensko.
Z grantového programu ZSE Pozitívna energia pre šport bolo pod
porených 14 projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie, prestavby
a dobudovania športových plôch na západnom Slovensku. Na
prerozdelenie bola v tomto grantovom programe určená celková
suma 3 300 000 Sk (109 539,93 €).
Druhým grantovým programom Nadačného fondu Západoslo
venskej energetiky, a.s. v roku 2008 bol program Zvýšme šancu
pracovať. Podporu získalo päť projektov neziskových organizácií
v úhrnnej výške 749 500 Sk (24 878,84 €). Finančné prostriedky

budú použité v štyroch chránených dielňach a jednej agentúre
podporovaného zamestnávania na udržanie súčasného zamest
nania 28 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Minimálne
ďalším 4 klientom umožnia zamestnať sa príležitostne. Agentúra
podporovaného zamestnávania pomôže 2 zamestnaným klient
kám s postihnutím zraku a sluchu, ktoré by potrebovali nájsť nové,
vhodnejšie zamestnanie. Vďaka grantovému programu sa zvýši
šanca pracovať minimálne pre 34 ľudí so zdravotným postihnutím.
Rovnako ako po minulé roky, z nadačného fondu Západoslo
venskej energetiky, a.s. získalo v roku 2008 mimo grantových pro
gramov priamu podporu 9 organizácií v celkovej výške 3 270 774 Sk
(108 569,80 €). Podporu získali tieto projekty:

organizácia realizujúca projekt

podporený projekt

Bicyklová Bratislava

Rozvoj Slovanského nábrežia v Devíne

DSS pre deti, dospelých a zariadenie chráneného bývania,
Mokrohájska 3, Bratislava

Bezbariérový tréningový chodník pre deti a dospelých s telesným
postihnutím

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie 2008

Nadácia - Centrum súčasného umenia

Aukcia súčasného slovenského výtvarného umenia 2008

OZ Odyseus

Chráň sa sám

Slovenská nadácia na pomoc popáleným

Prístroje na liečbu ťažko popálených

Slovenské krízové centrum DOTYK

Záverečná etapa rekonštrukcie azylového domu

Slovenský cykloklub

Obnova a údržba cyklotrás, doznačenie Hradnej Cyklocesty

Slovenský skauting

Odklínanie hradov

Z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky, a.s boli v roku
2008 podporené aj dva projekty Nadácie Pontis. Čiastočne bol
podporený tretí ročník podujatia Trhovisko neziskoviek 2008

vo výške 1 300 000 Sk (43 152,09 EUR). Druhým finančne pod
poreným projektom Nadácie Pontis bolo rozbehnutie sociálneho
podniku Pontis, n.o. vo výške 450 900 Sk (14 967,13 €).

ostatné granty udelené v roku 2008
Okrem grantov udelených prostredníctvom nadačných fondov
firiem spravovaných v našej Nadácii Pontis sme v roku 2008
udelili aj ďalšie granty. Finančné prostriedky na tieto granty
pochádzali od rôznych donorov a darcov, ktorých zoznam
uvádzame vyššie v časti Naši podporovatelia.
V rámci podujatia Naše Košice sme mimovládnym organizáciám
udelili 16 grantov v celkovej výške 139 000 Sk (4 613,95 €).
Pri podujatí Naša Bratislava sme rovnakej cieľovej skupine ude
lili 27 grantov v celkovej výške 170 902 Sk (5 672,90 €). V rámci
troch podujatí Trhovisko neziskoviek v roku 2008 sme udelili
4 granty v celkovej výške 70 073 Sk (2 325,99 €).

V roku 2008 sme vo verejnej zbierke určenej na liečbu porúch
prijímania potravy uskutočnili poslednú, druhú splátku výnosu
zo zbierky vo výške 2 340 Sk (77,67 €). Zbierka bola organizovaná
pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratislava. Zbierka bola
ukončená v apríli 2008 a celkoý výnos zbierky bol 36 623 Sk
(1 215,66 €).
V rámci programu demokratizácie a rozvojovej pomoci v Nadá
cii Pontis sme v roku 2008 bieloruským analytikom, rodinám
kubánskych politických väzňov a mimovládnym organizáciám
- najmä v Srbsku a Bielorusku – udelili granty v celkovej výške
965 967 Sk (32 064,23 €).
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ukončenie spolupráce s účelovými fondami
Ku koncu roka 2008 Nadácia Pontis ukončila spoluprácu
so všetkými malými účelovými fondami. Pôvodný cieľ týchto
fondov – pomôcť malým neziskovým organizáciám získať 2%
z dane v počiatkoch ich existencie a pomáhať rôznym užitočným
iniciatívam spravovať ich fondy premyslenou filantropickou

stratégiou bol splnený. Spoluprácu sme ukončili s fondami
pre tieto organizácie: Vstúpte, n.o., Združením na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Gelnici, Dom Svitania, n.o.,
neziskovou organizáciou VOICES a občianskym združením
Kaspian.

pôžičkový program
Nadácia Pontis začala v roku 2003 poskytovať mimovládnym or
ganizáciám preklenovacie a samofinancujúce pôžičky. Prekleno
vacie pôžičky slúžili na dočasné vykrytie krátkodobého nesúladu
príjmov a výdavkov organizácie. Poskytnuté samofinancujúce
pôžičky slúžili na naštartovanie alebo rozvoj podnikateľských ak
tivít mimovládnych organizácií.

Od zahájenia programu hodnotiaca komisia rozhodla o pos
kytnutí 64 pôžičiek v celkovej sume viac ako 22,8 mil. Sk
(756 821,35 €). V roku 2008 bolo poskytnutých 5 prekleno
vacích pôžičiek spolu vo výške 1,8 mil. Sk (59 749,05 €). Pôžičky
v súčasnosti už neposkytujeme a spravujeme portfólio dobie
hajúcich pôžičiek.

trhovisko neziskoviek (bývalý ideaxchange)
Úspešný formát Trhovisko neziskoviek sme po prvý krát realizovali
v roku 2006. Tento projekt s pôvodným názvom Ideaxchange
prešiel v roku 2008 viacerými zmenami. Komplikovaný názov sme
zmenili za jednoduchý, ktorý vystihuje podstatu a uviedli sme aj
nové logo. V roku 2008 sme zrealizovali tri trhoviská neziskoviek.
Prvé podujatie Trhovisko neziskoviek v roku 2008 sme usporiadali
na festivale Bažant Pohoda 2008 v Trenčíne, 18. a 19. júla 2008.
Svoje aktivity tu prezentovalo 31 mimovládnych organizácií, ktoré
sa zameriavajú na prácu s deťmi, mládežou a sociálne znevýhod
nenými, kultúru, ochranu životného prostredia, ochranu ľudských
práv a rozvojovú pomoc. V špeciálnej Pontis Aréne sme pripravili

14

výročná správa nadácie pontis 2008

premietanie filmov z festivalu Jeden svet  a diskusie na rôzne témy.
Pozvanie na diskusie okrem iných prijali aj vtedajší vysoký predsta
viteľ medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu v sú
časnosti minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a karikaturista
Martin Shooty Šútovec. Zorganizovali sme vystúpenie bieloruskej
kapely Band A a vystúpenie Divadla z pasáže a Divadla bez domova.
Pripravili sme unikátnu výstavu fotografií zachytávajúcich život v ne
slobodných a totalitných krajinách. Viac o tomto podujatí sa dočítate
na našej webovej stránke tu http://www.nadaciapontis.sk/13215.

naše aktivity v roku 2008

Imaginárna prechádzka lužnými lesmi, výstava fotografií Svet
v neslobode, kampaň za dodržiavanie ľudských práv, čitáreň,
rozhovory o dobrovoľníctve, službách pre bezdomovcov, verej
nej politike, diskriminácii, menšinách. Ale aj meranie fyzickej
zdatnosti, ukážky poskytovania prvej pomoci, kurz posunkového
jazyka, animácie pre deti – hudobná, výtvarná škôlka, maľovanie
na tvár, stavanie vtáčích búdok, ochutnávka a predaj fair-trade

produktov a výrobkov barmských utečencov a na pozadí hiphop a koncerty slovenských skupín. Toto všetko bolo možné
vidieť a vyskúšať si na Trhovisku neziskoviek, 13. septembra
2008 na Tyršovom nábreží v Bratislave, kde sa predstavilo 26
neziskoviek. Viac informácií o podujatí v Bratislave nájdete na
našej webovej stránke tu http://www.nadaciapontis.sk/13404.

Nadácia Pontis v spolupráci s Komunitnou nadáciou zdravé mesto
pripravili 18. septembra 2008 Trhovisko neziskoviek v Banskej
Bystrici. Návštevníci sa mohli v stánkoch trhoviska v centre mesta
dozvedieť o aktivitách 16 mimovládnych organizácií.
Trhovisko neziskoviek v Prešove, naplánované na 19. septembra
2008, sa nám pre nepriaznivé počasie nepodarilo usporiadať.
Generálnym partnerom Trhovísk neziskoviek v roku 2008 bola
ČSOB Finančná skupina, hlavnýmpartnerom bola Západoslo
venská energetika, a.s. Partnermi boli spoločnosti Enel Slovenské
elektrárne, a.s., Philip Morris Slovakia s.r.o. a Tesco Stores SR, a.s.
Logistiku zabezpečovala Quinta Essentia, spol. s r.o.
index udržateľnosti neziskových organizácií
V roku 2008 sme sa opätovne podieľali na vypracovaní správy o
udržateľnosti neziskového sektora na Slovensku. Správu vydáva
organizácia USAID a hodnotenie slovenského neziskového sektora
je súčasťou hodnotiacej správy regiónu strednej a východnej
Európy a Eurázie. Každá z krajín uvedená v správe je posudzovaná

z viacerých aspektov, napríklad v akom stave je právne prostredie,
organizačná kapacita, finančná životaschopnosť, schopnosť ob
hájiť vlastné záujmy, poskytovanie služieb, infraštruktúra a imidž
mimovládnych organizácií.

iné podujatia v oblasti podpory mimovládnych organizácií
V petržalskom zariadení Lepší svet sme 27. novembra 2008 zor
ganizovali stretnutie Generálnej guvernérky Kanady, Michaëlle
Jean, so zástupcami 9 neziskových organizácií. Na stretnutí sa

diskutovalo najmä o občianskej spoločnosti, budovaní demo
kracie a ľudských právach.
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naše aktivity v roku 2008

presadzovanie zodpovedného podnikania
Okrem poskytovania priestoru firmám pre zriadenie nadačných
fondov, prostredníctvom ktorých môžu na vysokej profesionál
nej úrovni transparentne realizovať svoje filantropické aktivity,
presadzujeme koncept zodpovedného podnikania aj v ďalších
 
aspektoch. Cieľom nášho úsilia je presvedčiť firmy orjrw|s
aby prispeli
wydu
d
iduheqrv®
k trvalo udržateľnému rozvoju komunít a krajiny. V neposled

nom rade presadzovanie zodpovedného podnikania prospie
va aj firmám. Umožňuje im manažovať riziká, zvyšuje im zisk
a znižuje náklady. Podporuje inovatívnosť, pomáha udržiavať
legitimitu, posilňuje dôveru klientov, umožňuje lepšie mana
žovať ľudské zdroje a zvyšuje príťažlivosť firmy pre potenciál
nych investorov.

business leaders forum
Neformálne združenie firiem Business
Leaders
iduheq
yhu}ld
Forum (BLF) sme v Nadácii Pontis administrovali
sdqwrqhÝ ÊÑÓÐ
aj v roku 2008. BLF je združením
firiem,
fp|nÝ
ÓïÒÊïÒÍïÌÓ
ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní
sdqwrqhÝ urfhvv odfn
princípov zodpovedného podnikania.
Členovia
fp|nÝ
ÓïÓïÓïÊÓÓ
sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stret
nutiach, na ktorých si vymieňajú skúsenosti, plánujú činnosť
na najbližšie mesiace a formulujú dlhodobé ciele. Za päť rokov
svojej činnosti zorganizovalo združenie BLF 5 medzinárodných
konferencií a 19 tematicky zameraných vzdelávacích seminárov
a diskusných fór, na ktorých sa popri manažéroch z viac ako 50
firiem zúčastnili aj desiatky zástupcov PR a reklamných agentúr,
reprezentantov médií či mimovládnych organizácií. Do konca
roku 2008 združenie vydalo 26 čísel dvojmesačníka BLF
Newsletter. Všetky vydania sú dostupné v elektronickej podobe
lhuqròelhod yhu}ld
na internetovej stránke BLF http://www.blf.sk/newsletter.
Okrem aktualít o aktivitách BLF na stránkesdqwrqhÝ
zverejňujeme
urfhvv odfn aj
novinky a informácie z oblasti zodpovedného podnikania.
V decembri 2008 malo združenie BLF 19 členov. K firmám:
Citibank (Slovakia), a.s.; DELL, s.r.o.; Hewlett-Packard Slovakia,
s.r.o.; Holcim (Slovensko) a.s.; Orange Slovensko, a.s.; Pfizer
Luxembourg SARL o.z.; Philip Moriss Slovakia s.r.o.; Provident

Financial, s.r.o.; Skupina Skanska; Slovak Telekom, a.s.; Slovenské
elektrárne, a.s.; Tesco Stores SR, a.s.; T-Mobile Slovensko, a.s.;
U. S. Steel Košice, s.r.o.; VÚB banka, a.s.; Východoslovenská
energetika, a.s.; a Západoslovenská energetika, a.s. sa k združe
niu v roku 2008 pridali dve firmy - Dexia banka Slovensko, a.s.
a Slovnaft, a.s.
Združenie BLF v spolupráci s Nadáciou Pontis a AmCham uspo
riadalo v roku 2008 dva semináre o zodpovednom podnikaní
pre stredné a malé podniky. Prvý seminár sa uskutočnil 10. júna
2008 v Nitre a zúčastnilo sa na ňom Seminára sa 30 zástupcov
firiem. Druhý seminár, ktorý sa uskutočnil v Košiciach 2. októbra
2008, navštívilo približne 50 účastníkov. Oba semináre finančne
podporila VÚB banka.
VÚB banka bola partnerom aj seminára Reportovanie zodpo
vedného podnikania, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 23. ok
tóbra 2008. Na seminári vystúpili Sarah Billens-Smith z Global
Reporting Initiative, Jana Ružická a Michal Kišša z Nadácie
Pontis. Skúsenosti s písaním správy o zodpovednom podnikaní
podľa smerníc GRI prezentovala Martina Slezáková, vedúca
štábneho útvaru spoločenskej zodpovednosti vo VÚB banke.
Seminára sa zúčastnilo približne 30 účastníkov.

medzinárodná konferencia o zodpovednom podnikaní
pdqxo ò Ñ
Nadácia Pontis a Business Leaders Forum v gl}dmq
spolupráci
s mesačníkom Stratégie už po piatykrát usporiadali konferenciu
o zodpovednom podnikaní a trhovisko firemných riešení.
V kongresovom centre Technopol v Bratislave sa 22. mája 2008
stretlo viac než 140 účastníkov z 80 firiem a organizácií, ktoré
sú vo svojich činnostiach ohľaduplné k životnému prostrediu,
správajú sa zodpovedne k zamestnancom a prispievajú k eko
nomickému rozvoju celej spoločnosti. V predpoludňajšej časti
programu vystúpilo deväť prednášateľov zo šiestich krajín.

Prednášky boli zamerané na tri oblasti: trendy v zodpovednom
podnikaní, firma a životné prostredie a dialóg so stakeholdermi
(zainteresovanými subjektmi). Popoludní sa po druhýkrát usku
točnilo trhovisko firemných riešení z oblasti zodpovedného
podnikania, na ktorom zástupcovia slovenských a zahraničných
firiem predstavili 20 projektov. Generálnym partnerom konfe
rencie bol Orange Slovensko, a.s. Partnermi podujatia boli Tatra
banka, a.s.; Slovenské elektrárne a.s. a Západoslovenská ener
getika, a.s. Viac informácií na www.blf.sk/konferencia2008.

pracovná skupina engage
Pracovná skupina ENGAGE združenia BLF
vznikla v roku 2007. Je otvorená aj nečlenom
združenia. Slovenská pracovná skupina ENGAGE sa stala
súčasťou rovnomennej medzinárodnej iniciatívy, ktorá pod
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poruje rôzne formy zapájania vlastných zamestnancov do
dobrovoľných a verejnoprospešných aktivít. V roku 2008 sa
pracovná skupina ENGAGE venovala týmto aktivitám:

naše aktivity v roku 2008

•

pomoc pri obnove kalvárie v banskej štiavnici
– jar/leto  2008

Zamestnanci 10 spoločností zorganizovali výjazdy do Banskej
Štiavnice, aby pomohli pri obnove Kalvárie v Banskej Štiavnici,
ktorá sa dostala do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok
Svetového pamiatkového fondu UNESCO a pomáhali pri zá
chrane tejto pamiatky. Do dobrovoľných, pomocných prác
manuálneho charakteru sa zapojilo počas deviatich brigád
v roku 2008 až 285 firemných dobrovoľníkov:

Dátum:

Spoločnosť:

16. marec

ČSOB Finančná skupina

31. máj

Orange Slovensko, a.s.

16. jún

VÚB banka

21. jún

KPMG Slovensko, s.r.o.

26. jún

účastníci stretnutia Business Leaders Forum

5. júl

Accenture, s.r.o. a KPMG Slovensko, s.r.o.

12. júl

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

23. august

KPMG Slovensko, s.r.o.

25.-26. august

Nadácia Pontis

•

naša bratislava - 12. - 13. september 2008

Už po druhýkrát sme zorganizovali podujatie firemného
dobrovoľníctva Naša Bratislava. Ku skrášleniu Bratislavy prispe
lo vyše 750 zamestnancov z 39 komerčných firiem a organizácii.
Pracovali, či už manuálne alebo formou poskytnutia poraden
stva, na 50 rôznych miestach, ktoré na území celého mesta pri
pravilo 40 komunitných organizácií. Verejnoprospešné aktivity
boli z oblasti ochrany zdravia, životného prostredia, sociálnej
pomoci a rozvoj a vzdelávania.

Počas dvoch septembrových dní venoval každý dobrovoľník
3 hodiny svojej práce a umu pre Bratislavu. Spolu tak odpra
covali 2 200 hodín, čiže 275 pracovných dní, čo je viac než
jeden rok, ktorý strávi jeden zamestnanec v práci. Viac infor
mácií nájdete na www.nasabratislava.sk.
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•

pracovné stretnutia - 19. február a 7. november 2008

Na dvoch pracovných stretnutiach skupiny Engage sa nám po
darilo zabezpečiť špecializované prednášky zahraničných hostí.
Maria Jose Subiela z organizácie Business in the Community, sa
19. februára 2008 podelila o svoje skúsenosti firemným dobro
voľníctvom. Dňa 7. novembra britský odborník Rob John, poradca
z European Venture Philanthropy Association, predstavil efektívne
prístupy rozvíjania filantropie a komunitného investovania.

•

naše košice - 12. - 13. september 2008

Na dobrovoľníckom podujatí Naše Košice, ktoré sme v tomto
meste usporiadali po prvýkrát, sa zúčastnilo 564 dobrovoľníkov
z 15 firiem. Na pomoc dobrovoľníkov čakali v 17 komunitných
organizáciách. Do prípravy i realizácie spolu štyridsiatich aktivít
sa aktívne zapojili aj samotní zamestnanci týchto organizácií.
Dobrovoľníci darovali krv, budovali stanový tábor v košickej ZOO,

či upravovali prostredie v útulku pre psov. V Domove pre hlucho
slepých dospelých a v centre Dorka maľovali a poskytovali právnu
pomoc. Dobrovoľníci upravovali záhrady a dvory vo viacerých or
ganizáciách. Vysadili nové okrasné rastliny, opravili lavičky. Upraviť
vonkajšie priestranstvo, ale aj triedy pomohli v troch základných a
jednej materskej škole. Počas podujatia sa podarilo vyzbierať 60
veľkých kartónových škatúľ šatstva pre ľudí v núdzi.

•

ostatné aktivity firemného dobrovoľníctva v roku 2008

V roku 2008 sme pomáhali pri organizovaní aj ďalších troch firem
ných podujatí firemného dobrovoľníctva. V dňoch 16.-17. mája to
bolo podujatie ČSOB finančnej skupiny, do ktorého sa zapojilo
90 zamestnancov. Podujatie AXA Srdcia v akcii 13. júna podpori
lo 20 zamestnancov skupiny AXA na Slovensku. Spoločnosť
Ernst&Young počas Ernst&Young Community Day 29. septembra
zapojila do dobrovoľníckych aktivít 25 dobrovoľníkov z radov
zamestnancov.

pracovná skupina štandard komunitné investovanie
Šesť spoločností: KPMG Slovensko spol. s.r.o.; Provi
dent Financial, s.r.o; Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.; VÚB
banka, a.s.; Východoslovenská energetika, a.s. a Zá
padoslovenská energetika, a.s., pod vedením Nadácie
Pontis, už po tretí rok používalo medzinárodnú metodiku Štandard
komunitné investovanie. Odovzdanie čestných certifikátov zapo
jeným firmám prebehlo na podujatí Fórum o firemnej filantropii,
ktoré sa konalo dňa 6. novembra 2008.
Medzinárodná metodika Štandard komunitné investovanie je
nástroj na komplexné zhodnotenie darcovských aktivít a in
vestovania firiem do komunít. Informácie o metodike nájdete
na www.blf.sk/standard_komunitne_investovanie.
via bona slovakia 2007
Prestížne ocenenie Via Bona Slovakia sme v roku 2008 udeľovali
už po ôsmy raz. Udelením ocenenia vyjadrujeme verejné uznanie
firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú
filantropiu a pri svojich podnikateľských aktivitách kladú dôraz
na zodpovedné podnikanie. V ôsmom ročníku ocenenia sme
dostali 91 nominácií na udelenie ocenenia v 6 kategóriách, za
aktivity realizované v roku 2007.
Víťazov piatich kategórií určených pre ocenenie firiem a pod
nikateľov vybrala 15 komisia v dvojkolovom hodnotení, v zložení:
Ján Bača, U.S. Steel Košice, s.r.o.; Simona Bubánová, CD Ogilvy;
Branislav Cehlárik, Citibank (Slovakia) a.s.; Richard Dírer, Televízia
TA3; Gabriela Dubcová, Fakulta podnikového manažmentu, Eko
nomická univerzita Bratislava; Táňa Hlavatá, Nadace Via, ČR; Mar
tin Chren, Nadácia F. A. Hayeka; Miloslava Jezná, odbor rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR; Eva Kováčová, Liga proti
rakovine SR; Silvester Lavrík, Rádio Devín; Marek Markuš, Oil Part
ner, s.r.o.; Peter Ondrejka, odbor podnikateľského prostredia MH
SR; Juraj Renčko, ECOFIN Consulting, s.r.o.; Lucie Schweizer, DLA
PIPER; a Lenka Surotchak, Nadácia Pontis.
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Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie
za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis.
Mená víťazov Nadácia Pontis predstavila na slávnostnom gala
večere 23. apríla 2008 v bratislavskom Divadle Aréna.
víťazi ocenenia via bona slovakia za rok 2007:

•

•

Hlavná cena pre veľké podniky – Holcim (Slovensko) a.s.
Cenu si prevzal podpredseda predstavenstva spoločnosti
Marián Tkáč, odovzdal mu ju Eric Lemmens, generálny
riaditeľ Citibank (Slovakia) a.s. Ďalšími nominovanými v tejto
kategórii boli spoločnosti: IBM Slovensko, spol. s r.o.; Orange
Slovensko, a.s.; Provident Financial, s.r.o.; SLOVNAFT, a.s.
Hlavná cena pre malé a stredné podniky – BRAMAC - strešné
systémy, spol. s r.o. Za spoločnosť cenu prevzala finančná
riaditeľka Alena Fúsková od Olivera Brunovského, konateľa
TREND Holding, spol. s r.o. Ďalšími nominovanými v tejto
kategórii boli spoločnosti: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.; Bayer,
spol. s r.o; GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.; Zentiva, a.s.

naše aktivity v roku 2008

•

•

•

Cena za dlhodobé partnerstvo – IKEA Components s.r.o.,
ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym
postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim
poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malac
kách. Cenu si od poslankyne NR SR Ivety Radičovej prevzal
generálny riaditeľ spoločnosti Ľuboš Lesay.
Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne
– VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. za dlhoročnú a komplexnú
podporu Spojenej školy Martin, vďaka ktorej získavajú mladí
ľudia v regióne vysokú odbornú kvalifikáciu a udržateľné
pracovné uplatnenie. Cenu odovzdal Michal Kaščák, orga
nizátor festivalu Pohoda výkonnému riaditeľovi VIENA
INTERNATIONAL Eduardovi Šustrovi.
Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt – Všeobecná
úverová banka, a.s. za debetnú platobnú kartu Dobrý
anjel. Spoločnosť posiela finančné prostriedky vo výške 1%

•

z uskutočnených platieb za klienta a v jeho mene transpa
rentnému humanitárnemu systému občianskej finančnej
pomoci Dobrý anjel. Cenu si na gala večere z rúk Martiny
Justovej, riaditeľky občianskeho združenia Maják, prevzal
Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.
Čestné uznanie za mediálny prínos – Stratégie za prípra
vu pravidelnej rubriky Corporate Social Responsibility
– spoločensky zodpovedné podnikanie a za partnerstvo pri
realizácii viacerých odborných vzdelávacích podujatí.

Generálnym partnerom 8. ročníka ocenenia bola spoločnosť
Citi. Partnermi boli Deloitte Slovensko, DLA PIPER a U. S. Steel
Košice, s.r.o. Mediálnymi partnermi boli denník SME, týždenník
TREND, mesačník Stratégie, denník Hospodárske noviny a tele
vízia TA3. Podrobnejšie informácie o ocenení sú zverejnené na
www.viabona.sk.

ďalšie vzdelávacie aktivity v oblasti zodpovedného podnikania
Počas letného semestra školského roku 2007/2008 sme
usporiadali 3. ročník kurzu Spoločenská zodpovednosť firiem.
Pracovníci Nadácie Pontis, ako aj niektorí predstavitelia
členských firiem združenia BLF, zabezpečili a zrealizovali 11
prednášok pre 20 študentov odboru aplikovanej a pracovnej
psychológie Fakulty ekonomických a sociálnych vied UK
v  Bratislave.

Ďalšou vzdelávacou aktivitou bolo Fórum o firemnej filantropii,
ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2008 v Bratislave. Na seminári
vystúpil britský odborník Rob John, poradca z European Venture
Philanthropy Association, ktorý predstavil efektívne prístupy roz
víjania filantropie a komunitného investovania. Ďalej vystúpili
Stanislav Čekovský zo spoločnosti ANASOFT APR, Marek Gešo
z Accenture a Anna Podlesná z A&D Global Business Relations.
Podujatie podporila spoločnosť T-Mobile Slovensko.

sociálny podnik
Z iniciatívy Nadácie Pontis vznikla v roku 2008 nezisková or
ganizácia Pontis n.o. Má za cieľ zamestnávať zdravotne posti
hnutých občanov, ľudí z rizikových skupín a znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie (občanov starších ako 50 rokov,
osamelých občanov starajúcich sa o malé dieťa, či nezamest
naných z dôvodu straty schopnosti vykonávať doterajšie zamest
nanie zo zdravotných dôvodov).
Budúcim zamestnancom Pontis n.o. poskytne odborné
zaškolenie, zlepšenie ich administratívnych, počítačových a
komunikačných zručností a individuálnu pracovnú pomoc na

zlepšenie ich formálnych zručností s cieľom umožniť im ľahší
prechod na otvorený trh práce.
Pontis n.o. získala začiatkom roku 2009 štatút sociálneho pod
niku. Pontis n.o. chce prostredníctvom inovatívnych projek
tov, najmä v spolupráci s Nadáciou Pontis, poskytovať rôzne
služby pre mimovládne organizácie, ale aj komerčné firmy,
najmä v oblastiach správy a aktualizácií dát v elektronických
databázach, administratívno-ekonomické služby v oblasti filan
tropických aktivít, a správu firemných nadácií.

demokratizácia a rozvojová pomoc v zahraničí
balkánsky program
Prvé aktivity Balkánskeho programu Nadácie Pontis začali v roku
1999 v Srbsku. V uplynulom roku 2008 sme rozšírili program aj
o Macedónsko.
projekty na balkáne
V roku 2008 sme ukončili 20-mesačný projekt Podpora

udržateľnosti srbských MVO prenosom slovenských skúseností
v spoločensky zodpovednom podnikaní. Projekt prebiehal
v Srbsku a počas implementácie projektu sa nám podarilo:
4 ľudia z partnerskej organizácie Smart Kolektiv dostali tréning
v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Na projekte
participovalo 12 MVO z 9 regiónov, ktoré vybrali Nadácia Pontis
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a Smart Kolektiv. Z vybraných mimovládnych organizácií
6 MVO vytvorilo 9 partnerstiev s firmami v 3 regiónoch Srb
ska. Priamo sa do projektu zapojilo 10 firiem a 40 firiem sa
zúčastnilo na rôznych vzdelávacích aktivitách. Zrealizovali sme
2 študijné cesty na Slovensko, 6 tréningov v Srbsku, 3 semináre,
2 konferencie, 1 pracovné raňajky, 1 trhovisko mimovládnych
organizácií v Belehrade, s účasťou 18 vybraných MVO z celého
Srbska a 80 zástupcov z firiem. O aktivitách projektu bolo
v Srbsku publikovaných viac ako 20 článkov. Nadácia Pontis
a Smart Kolektiv poskytli viac ako 50 konzultácií. Projekt bol
podporený z prostriedkov Slovak Aid.

Ďalším projektom, ktorý sme v roku 2008 úspešne ukončili je pro
jekt Posilnenie srbských regiónov. Projekt bol realizovaný v ob
dobí november 2007 – november 2008 v spolupráci s organizá
ciou Citizen’s Pact for SEE. V projekte sme v rôznych regiónoch
Srbska predstavili skúsenosti Slovenska s transformačným
a integračným procesom do Európskej únie. V roku 2008 sme
v projekte usporiadali 2 okrúhle stoly. Okrúhly stôl o rozvoji
malého a stredného podnikania a využívaní fondov EÚ sa konal
v marci 2008 v Báčskom Petrovci. Druhý okrúhly stôl sa konal
v júni 2008 v meste Niš, na tému perspektívy mladých v Srbsku
– o vzdelávaní a uplatnení mládeže. Poslednou aktivitou v pro
jekte bolo zabezpečenie účasti bývalého ministra zahraničných
vecí a bývalého vyslanec OSN pre Balkán Eduarda Kukana na
konferencii o integrácii Srbska do EÚ. Projekt finančne podpo
rilo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.
balkánske štúdiá
Vďaka pomoci Ústavu európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave sme v roku 2008 poskytli študentom
2 povinne voliteľné celouniverzitné kurzy pod názvom Terito
riálne štúdiá: západný Balkán. Lektormi kurzu boli Milan Šagát
z Nadácie Pontis a Eva Škorvánková z Univerzity Komenského.
Prvý kurz, ktorý prebiehal v zimnom semestri od septembra
2007 do februára 2008, absolvovalo 19 študentov. Druhý kurz
prebiehal v letnom semestri v mesiacoch marec – máj 2008,
ktorý absolvovalo 37 študentov.
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Od septembra 2008 sme začali implementovať projekt Vyšehrad
pre európske Srbsko, zameraný na prenos skúseností krajín V4
z procesu európskej integrácie do Srbska. Projekt bude prebiehať
do októbra 2009. V roku 2008 sme v projekte usporiadali 2 okrúhle
stoly. Prvý okrúhly stôl na tému Regionálny ekonomický rozvoj
a stimulovanie zahraničných investícií sa konal v srbskom meste
Užice 12. novembra 2008. Druhý okrúhly stôl sa venoval otázkam
rozvoja malých a stredných podnikov v kontexte európskej in
tegrácie. Konal sa v juhosrbskom meste Niš 12. decembra 2008.
Ďalšou realizovanou aktivitou v roku 2008 v tomto projekte bola
príprava dokumentárnych filmov o vstupe krajín V4 do Európskej
únie. Štáb B92 zo Srbska navštívil Budapešť, Bratislavu, Trnavu,
Prahu a Brno aby natočili sériu 24 rozhovorov, s politikmi, univer
zitnými profesormi, ľuďmi pracujúcimi v mimovládnom sektore,
žurnalistami, ekonómami a analytikmi o vstupe Česka, Slovenska
a Maďarska do Európskej únie. Nakrútili aj 7 rozhovorov s bežnými
ľuďmi o tom, ako vstup do EÚ ovplyvnil ich život. V roku 2009 sa
v projekte zrealizuje ďalších šesť okrúhlych stolov v rôznych mes
tách v Srbsku. B92 pripraví dokumentárny film o vstupe Poľska
do EÚ. Na záver projektu pripraví Nadácia Pontis v spolupráci s jej
partnermi z V4 výročnú konferenciu v Bratislave, ktorá umožní im
plementátorom a darcom rozvojovej pomoci z krajín V4 na Balkáne
diskutovať o spoločných postupoch a témach v tomto regióne.
Projekt finančne podporili International Visegrad Fund a Central
European Initiative z prostriedkov Austrian Development Agency.
V spolupráci s partnerskou organizáciou Smart Kolektiv zo Srb
ska sme v novembri 2008 začali implementovať projekt Naše
Mesto. Prostredníctvom tohto projektu, ktorého trvanie je
naplánované na 25 mesiacov, sa Nadácia Pontis podelí o svoje
skúsenosti v oblasti firemného dobrovoľníctva, s cieľom posilniť
medzisektorové partnerstvá a rozvoj komunít v Srbsku. Projekt
je finančne podporený z prostriedkov Slovak Aid.
V decembri 2008 sme v spolupráci s partnerskou organizáciou
Center for Institutional Development – CIRa z Macedónska,
začala implementovať 20-mesačný projekt Zodpovedné pod
nikanie ako nástroj dlhodobej udržateľnosti macedónskych
komunít. Projekt pomôže riešiť kľúčové problémy macedón
skej občianskej spoločnosti. Využitím slovenských skúsen
ostí v oblasti zodpovedného podnikania získajú macedónske
mimovládne organizácie nástroje a zručnosti ako viesť dialóg
s firmami a miestnou štátnou správou. Projekt je finančne pod
porený z prostriedkov SlovakAid.
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Okrem kurzov pre univerzitných študentov sme v roku 2008
ukončili kurz Balkánske štúdiá pre pokročilých, ktorý bol určený
pre záujemcov odbornú verejnosť . Kurz prebiehal od novem
bra 2007 do apríla 2008 a absolvovalo ho 10 účastníkov. V rámci
kurzu sme pre účastníkov pripravili 11 multidisciplinárnych,
odborných seminárov, ktoré viedli slovenskí a rakúski lektori a
experti z krajín bývalej Juhoslávie. Kurz sme pripravili v spolu
práci s rakúskou organizáciou Institut für den Donauraum und
Mitteleuropa (IDM).
súťaž o najlepšiu diplomovú prácu na tému západný
balkán
Výhercom 4. ročníka Súťaže o najlepšiu
diplomovú prácu na tému západný Balkán
sa stal Pavol Szalai z Filozofickej fakulty Uni
verzity Komenského v Bratislave. Rozhodla o
tom päťčlenná hodnotiaca komisia v zložení:
František Lipka, Ministerstvo zahraničných

Dátum vydania

vecí SR; Július Lőrincz, nezávislý komentátor; Eliška Sláviková,
časopis Zahraničná politika; Milan Šagát, Nadácia Pontis a Pavel
Urban, tlačová agentúra SITA. Víťazná diplomová práca s náz
vom Kondicionalita Európskej únie v Bosne a Hercegovine sa
venuje podmienkam integračného procesu Bosny a Herce
goviny do EÚ. Víťaz súťaže získal mesačnú stáž na slovenskom
veľvyslanectve v Záhrebe, ktorú do súťaže venovalo Minister
stvo zahraničných vecí SR. Záštitu nad súťažou prevzal Miro
slav Lajčák, Vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva
a Zvláštny vyslanec EÚ v Bosne a Hercegovine.
V ďalšom akademickom roku sme súťaž nevyhlásili. Pre študentov
vysokých škôl a univerzít na Slovensku sme pripravili novú Súťaž
o najlepšiu študentskú esej na tému rozvojovej pomoci.
analýzy o srbsku
Okrem aktivít v rámci projektov balkánskeho programu, sme
v roku 2008 publikovali 5 analýz o rôznych udalostiach a aspe
ktoch občianskej spoločnosti v Srbsku:

Názov

júl 2008

Youth Prospects in Serbia (Policy Notes)

júl 2008

Serbia´s New Government: A Marriage of Convenience

máj 2008

Serbia and the SSA: A Bitter Pill to Swallow

apríl 2008

Serbia and the EU: Rocky Road to Brussels

marec 2008

Déjà vu: Civil Society within 5-year Perspective

Všetky analýzy sú dostupné na www.nadaciapontis.sk/12602.
kubánsky program
Podľa nezávislých odhadov je na Kube v súčasnosti približne
200 politických väzňov. Posledná štúdia Cuban Commission
on Human Rights and National Reconciliation k 30. januáru
2009 uvádza na Kube 205 politických väzňov. V rovnakom
období predchádzajúceho roku organizácia zaznamenala 234
politických väzňov. Dvanásť z 205 politických väzňov bolo
podmienečne prepustených na základe zlého zdravotného
stavu. V prípade, že porušia podmienky podmienečného pre
pustenia, môžu sa znovu dostať do väzenia. Týmito väzňami sú
aktivisti za ľudské práva, nezávislí novinári, majitelia nezávislých
knižníc a ľudia z ďalších oblastí verejného života, ktorí otvorene
kritizovali režim Fidela Castra.
Aktivity nášho kubánskeho programu v roku 2008 sa týkali
najmä verejnej zbierky na pomoc rodinám politických väzňov
na Kube a poskytovanie informácií a stanovísk k udalostiam na
Kube.
verejná zbierka na pomoc rodinám politických väzňov na
kube
Ako reakciu na masové zatýkanie a súdne procesy s disidentmi
a občianskymi aktivistami na Kube z jari 2003 sme 18. septembra
2003 v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození

vyhlásili verejnú zbierku. Ku koncu októbra 2008 sme za celé
obdobie trvania zbierky (september 2003 – október 2008) za
znamenali výnos 887 467,51 Sk (29 458,52 €). Za obdobie jed
ného roka Výťažok zo zbierky doručujú rodinám dobrovoľníci.
Cesty dobrovoľníkov hradíme z iných zdrojov, aby celý výťažok
zo zbierky dostali rodiny. Rodiny si za darované prostriedky ku
pujú lieky, oblečenie a potraviny. Poskytnuté peniaze im slúžia
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aj na návštevu ich blízkych vo väzení. Väzni svedomia sú totiž
často vo väzeniach vzdialených od svojich rodín. Navštíviť
ich je tak komplikované a finančne náročné. Od novembra
2007 do novembra 2008 sme spolu s občianskym združením
Človek v ohrození uskutočnili 6 ciest dobrovoľníkov na Kubu.
Rodinám sme doručili prostriedky a materiálnu pomoc vo výške
120 196,06 Sk (3 989,78 €). Na základe rozhodnutia Ministerst
va vnútra SR číslo SVS-233004-2008/09780 z 28. októbra 2008
zbierka pokračuje ďalej. Číslo účtu verejnej zbierky je 40 200 36
463/3100 a je vedený vo VOLKSBANK Slovensko a.s. Informácie
o navštívených väzňoch v období november 2007 – november
2008 nájdete v našej publikácii na webovej stránke tu.
h t t p : // w w w . n a d a c i a p o n t i s . s k / t m p / a s s e t _ c a c h e /
link/0000021097/081104_kuba_infoovaznoch.pdf
marcové podujatie podporme dámy v bielom
V pondelok 17. marca 2008, Nadácia Pontis spolu s občianskym
združením Človek v ohrození pripravili v uliciach Bratislavy Po
chod solidarity s kubánskym hnutím Dámy v bielom. Na pocho
de z Námestia slobody pred klub A4-nultý priestor na Námestí
SNP sa zúčastnilo asi viac ako 50 občanov, ktorý prišli s bielymi
dáždnikmi v ruke vyjadriť svoju solidaritu s hnutím žien, ktoré
už päť rokov žiadajú prepustenie svojich manželov, bratov,
synov, či iných príbuzných, zatknutých a odsúdených počas
takzvanej kubánskej Čiernej jari v marci 2003. Účastníci si na
záver pochodu mali možnosť pozrieť najnovší dokumentárny
film o Dámach v bielom, bosniackej autorky Ivany Milošević,
v ktorom zachytáva autentické výpovede manželiek a iných
príbuzných. Dámy v bielom trpia nielen odlúčením od svo
jich príbuzných, ale aj materiálnym nedostatkom v dôsledku
chýbajúcich živiteľov rodín.
bieloruský program
V roku 2008 sme udelili 15 grantov pre bieloruských exper
tov v rámci grantového mechanizmu Bielorusky fond pre
verejnú politiku (BPPF). Vďaka tejto podpore pripravili experti
12 policy papers (štúdií obsahujúcich praktické odporúčania
pre relevantných aktérov) a na základe výsledkov svojho výs
kumu publikovali 25 článkov a štúdií v bieloruských médiách.
O svoje závery sa podelili so zástupcami vlády, parlamentu,
médií, občianskej spoločnosti a opozície aj prostredníctvom
12 verejných prezentácií. V spolupráci s Bieloruským inštitútom
pre strategické štúdie sme pre grantistov BPPF pripravili 2 work
shopy o verejnej politike a komunikácii s médiami na Ukrajine.
V spolupráci s Kanceláriou pre demokratické Bielorusko sme
pripravili návštevu bieloruských odborníkov - ekonóma Alyak
sandra Chubrika a Elenu Tonkachevu, riaditeľku organizácie
poskytujúcej právnické služby mimovládnemu sektoru v Bielo
rusku- v Bruseli. Nadviazali sme na predchádzajúcu spoluprácu
so Stálym zastúpením SR pri EÚ a počas tejto návštevy sme pre
bieloruských expertov, okrem stretnutí s predstaviteľmi Európ
skej komisie , Európskeho parlamentu a Rady EÚ, pripravili
aj diskusiu na Stálom zastúpení SR pri EU o súčasnej situácii
v Bielorusku a stavu občianskej spoločnosti.
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Pochodu sa zúčastnil aj Osvaldo Alfonso Valdés, jeden zo 75
zadržaných v marci 2003. Bol odsúdený na 18 rokov odňatia slo
body. Po roku a ôsmich mesiacoch bol zo zdravotných dôvodov
z väzenia podmienečne prepustený. V súčasnosti žije vo
Švédsku, kde pôsobí ako člen redakčnej rady a politický analytik
v časopise Miscelaneas de Cuba. Je členom vedenia Liberálnej
kubánskej únie. Počas návštevy Osvalda Alfonsa Valdésa sme
zorganizovali aj niekoľko stretnutí s poslancami Národnej rady
SR, predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí SR a viacerý
mi aktivistami na pôde Veľvyslanectva Švédskeho kráľovstva na
Slovensku. Viac informácií o podujatí nájdete na našej webovej
stránke http://www.nadaciapontis.sk/12779.
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Pokračovali sme v podpore Bieloruského inštitútu pre stra
tegické štúdie (BISS). Okrem vydávania pravidelných analýz
o priebehu privatizácie v Bielorusku a štvrťročného monitoringu
vývoja vzťahov medzi Bieloruskom a EU sme podporili aj druhu
výročnú konferenciu BISS v ukrajinskom Kyjeve v novembri 2008.
Inštitucionálna podpora BISS pokračovala v roku 2008 zorgani
zovaním študijnej cesty pre pracovníkov BISS na Slovensko, počas
ktorej sa oboznámili s ekonomickými reformami, ktoré sa udiali
na Slovensku. Zároveň sme BISS pomohli spustiť program BISS
Fellows, v rámci ktorého mohli na obdobie 6 mesiacov rozšíriť
rady pracovníkov BISS ďalší traja experti.
V apríli 2008 sme v Bratislave spoluorganizovali koordinačné
stretnutie európskych a amerických implementátorov pre

Bielorusko. V rámci tohto stretnutia sme pre bieloruských
hosti pripravili pracovný obed so štátnou tajomníčkou Dianou
Štrofovou, riaditeľom odboru pre Spoločenstvo nezávislých
štátov a Balkánsky polostrov Štefanom Rozkopálom a sloven
ským charge d‘affairs v Bielorusku Ľubomírom Rehákom.
V súvislosti so zatýkaním mladých politických aktivistov na jar
2008 sme na letnom hudobnom festivale Bažant Pohoda 2008
zorganizovali diskusiu o Bielorusku a kampaň na podporu jed
ného z mladých bieloruských politických väzňov, Andreja Kima.
Knihu pozdravov, do ktorej mohli návštevníci festivalu napísať
svoj osobný odkaz pre Andreja odovzdal slovenský veľvyslanec
v Bielorusku p. Marian Servátka v septembri 2008 priamo Andre
jovi Kimovi. Andrej bol z väzenia prepustený v auguste 2008.

cena jána langoša 2008
Aj v roku 2008 sme sa stali partnerom odovzdávania Medziná
rodnej ceny Jána Langoša, ktorú spolu s Národnou cenou Jána
Langoša udelila na slávnostnej ceremónii 10. decembra 2008,
v Deň ľudských práv. Partnerom Národnej ceny Jána Langoša
bola Stredoeurópska nadácia (CEF). Národná cena bola udelená
biskupovi Pavlovi Gojdičovi in memoriam a Medzinárodnú cenu
získal Árpád Göncz, bývalý prezident Maďarskej republiky.
Cenu pre biskupa Pavla Gojdiča, udelenú in memoriam prevzal
bratislavský eparcha Peter Rusnák, gréckokatolícky biskup.
Medzinárodnú cenu Jána Langoša za rok 2008 pre Árpáda
Göncza prevzala jeho dcéra Kinga Göncz, ktorá v súčasnosti
zastáva post ministerky zahraničných vecí Maďarskej repu
bliky.

Medzinárodná cena Jána Langoša sa udeľuje výrazným osobnos
tiam občianskej spoločnosti a zahraničnej politiky, ktoré vystú
pili proti utláčateľským režimom a pričinili sa o podporu zápasu
za ľudskú dôstojnosť a slobodu. Národná cena Jána Langoša sa
udeľuje ľuďom, ktorí preukázali občiansku odvahu pri obhajobe
ľudských práv a demokratických hodnôt v spoločnosti a svo
jou činnosťou odhalili podstatnú historickú skutočnosť alebo
poukázali na zahalené miesto v novodobej histórii Slovenska.
Prvým laureátom Medzinárodnej ceny Jána Langoša za rok 2007
sa stal Karel Schwarzenberg, minister zahraničných vecí Českej
republiky, ktorý na tohtoročnom udeľovaní cien predniesol
Laudatio na tohoročného laureáta. Viac informácií o udeľovaní
cien Jána Langoša v roku 2008, ak aj profily laureátov nájdete na
http://www.nadaciapontis.sk/cjl2008.
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vzdelávanie o rozvojovej pomoci
Naším cieľom je posilňovanie občianskej tradície a solidarity
Slovenska s rozvojovým svetom. Tento cieľ je možné dosiahnuť
zvyšovaním povedomia a posilňovaním dialógu o medzinárodnej
zodpovednosti našej krajiny v otázke rozvojovej pomoci a šir
šieho susedstva EÚ. V roku 2008 sme projektom Vzdelávanie
o rozvojovej pomoci voľne nadviazali na projekt Globálneho
vzdelávania. V rámci tohto nového projektu sme v mesiacoch
november – december 2008 pripravili spolu 15 prednášok pre
študentov univerzít v piatich slovenských mestách - v Bratislave,
Trnave, Nitre, Banskej Bystrici a v Prešove. Obsahom prednášok
bol všeobecný prehľad o rozvojovej pomoci a konkrétne príklady
rozvojovej pomoci Slovenska v Srbsku, Bielorusku a Kirgizsku.
Na našich webových stránkach sme sprístupnili viacero zaujíma
vých informácií o rozvojovej pomoci. Dostupné sú na adrese:
http://www.nadaciapontis.sk/vzdelavanie_o_rozvojovej_pomoci.

Projekt pokračuje aj v roku 2009. Súčasťou projektu je aj us
poriadanie 4-dňovej Zimnej školy o rozvojovej pomoci. Pre
10 absolventov Zimnej školy sprostredkujeme stáže v sloven
ských organizáciách, ktoré pracujú v oblasti rozvojovej pomoci.
Ďalšou aktivitou je Súťaž o najlepšiu študentskú esej na tému
rozvojovej pomoci, ktorá bude prebiehať pod záštitou štátnej
tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí Oľgy Algayerovej.
Projekt Vzdelávanie o rozvojovej pomoci podporila Slovenská
agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
z prostriedkov Slovak Aid. Aktuálne informácie o priebehu
projektu nájdete na http://www.nadaciapontis.sk/vzdelavanie_
o_rozvojovej_pomoci.

iné vzdelávacie aktivity v oblasti
Ako partner projektu tureckej organizácie ARI Movement z Istan
bulu sme v dňoch 27. - 28. novembra 2008 zorganizovali seminár
Dialógy o Turecku. Na seminári sa zúčastnilo 20 mladých ľudí zo
Slovenska. Okrem oboznámenia mladej generácie Slovákov s ak
tuálnymi otázkami tureckej spoločnosti a Turecka na jeho ceste do

EÚ, cieľom podujatia bolo podnietiť diskusiu a prehĺbiť ich vedo
mosti o modernej tureckej histórii. Seminár umožnil 20 mladým
ľuďom spoznať sa navzájom a v budúcnosti pripraviť spoločný
projekt o Turecku, Slovensku a Európskej únii. Viac informácií náj
dete na webovej stránke http://www.nadaciapontis.sk/13680.

hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky z pohľadu dimenzie ľudských práv
Jedným z cieľov Nadácie Pontis je presadzovať zahraničnú
politiku Slovenska a Európskej únie založenú na hodnotách de
mokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Pri príležitosti
Dňa ľudských práv 10. decembra sme v Nadácií Pontis vydali
hodnotenie zahraničnej politiky našej krajiny z tohto pohľadu.

Pri pohľade na aktivity v roku 2008 sme dospeli k názoru, že
hlavní aktéri zahraničnej politiky SR počas roka 2008 v praxi
prejavili rastúcu ľahostajnosť k dimenzii ľudských práv a slobôd
vo svete. Úplné znenie hodnotenia nájdete na našej webovej
stránke http://www.nadaciapontis.sk/13694.

Pre ďalšie informácie o nadácii kontaktujte:
Vladimír Vladár, PR manažér
Nadácia Pontis, Grösslingová 59, 81109 Bratislava
tel.: (421 2) 5710 8111, fax: (421 2) 5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk, pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk
Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným
číslom: 203/Na - 96/463.
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IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512
číslo bankového účtu: 4020036404/3100
číslo účtu vo formáte IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404
BIC/SWIFT: LUBASKBX
názov banky: VOLKSBANK Slovensko a.s.
adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
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prehľad poskytnutých grantov
(vyplatených splátok) v roku 2008

Názov organizácie (prijímateľ grantu)
Pro Vida
Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia, stredisko
Bratislava Mamateyova

Nadačný fond Accenture
Názov projektu
IT Camp pre deti z detských domovov

Rozvoj a vzdelávanie mladých ľudí/dobrovoľníkov v oblasti
podpory integrácie sociálne znevýhodnených detí prostredníctvom
voľno-časových aktivít, záujmových krúžkov, táborov a športových
podujatí s cieľom ochrany ich duchovných hodnôt
Detský domov Macejko
Multifunkčné ihrisko pre mládež a športovcov z Malaciek a
blízkeho okolia
Mládežnícka Organizácia Plusko
Déčko
Galant
Divadlo-paródia na Susedov
Kanoistický klub Karlova Ves
Vodu stačí cítiť!
Domov sociálnych služieb „DÚHA“, Svätý Peter, n.o.
Pomoc domovu sociálnych služieb
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Brezno Hudbou proti násiliu
Centrum komunitného rozvoja
Poďme sa pohojdať na BAvlnke
Združenie Osmijanko
Humanizaácia prostredia nemocníc
SME TU
KONTAKT II
SME TU
KONTAKT II
Perspektíva Občianske združenie pre telesne postihnuté
Vianočný dar
deti a mládež
Detský domov Bratislava
Počítač pre počítačovú miestnosť slúžiacu deťom Detského
domova Bratislava
Občianske združenie Meteorit
Bakchantky a Festival Meteorit 2008
Kalvársky fond, občianske združenie
Banskoštiavnická kalvária
Slovenské Krízové Centrum DOTYK
SANTOS
Slovenské Krízové Centrum DOTYK
SANTOS
Maják, občianske združenie
GAMA
Maják, občianske združenie
GAMA
ENVIROSVET
Čo a prečo chrániť? Druhová ochrana – tematické prednášky
ENVIROSVET
Čo a prečo chrániť? Druhová ochrana – tematické prednášky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Víkend zdravia a športu
Zimný výlet detí 2008
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko
Bratislava-Miletičova
Občianske združenie Petržalské ihriská
Kolo, kolo kolotoč
Pro Vida
Popolvár pre nepočujúcich
Nadácia Výskum rakoviny
Na kolesách proti rakovine
Detský domov
Máme veľký dvor, chýba nám miesto na zábavu a oddych na
ňom.
Rehabilitačné stredisko Claudianum n. o.
Inšpirujme sa navzájom
Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých Fotíme krajinu
Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých Fotíme krajinu
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Dubova Colonorum- záchrana kostolíka
Občianske združenie Petržalské ihriská
Netradičné športovisko na ihrisku na Žehrianskej
Občianske združenie Materské centrum Motýlik
Všetko čo robíme,robíme pre deti.
Trenčianska nadácia
Dr. Klauni s deťmi objavujú Bojnice
C.A.R.D.O.
Bratislavskí dobrovoľníci roka 2008
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Cena za prínosnú diplomovú prácu
v Bratislave
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Výška grantu
3 800,00 Sk
3 000,00 Sk

3 000,00 Sk
2 500,00 Sk
2 500,00 Sk
1 451,00 Sk
2 000,00 Sk
1 500,00 Sk
1 500,00 Sk
1 200,00 Sk
9 610,00 Sk
1 530,00 Sk
25 000,00 Sk
25 000,00 Sk
50 000,00 Sk
178 460,00 Sk
118 000,00 Sk
134 000,00 Sk
228 000,00 Sk
60 000,00 Sk
7 283,00 Sk
8 917,00 Sk
28 500,00 Sk
37 800,00 Sk
18 000,00 Sk
45 000,00 Sk
18 000,00 Sk
9 000,00 Sk
13 950,00 Sk
14 000,00 Sk
17 500,00 Sk
18 000,00 Sk
18 000,00 Sk
18 000,00 Sk
22 500,00 Sk
10 000,00 Sk
60 000,00 Sk

finančná správa

Nadačný fond ČSOB Finančná skupina
Názov projektu:
ZÁCHRANA TUFOVÉHO KAMEŇOLOMU V HRUŠOVE - OPLOTENIE
Darujme si radosť
Vzdelávaním dobrovoľníkov ku skvalitneniu práce v
svojpomocných skupinách závislostí.
Agility klub Skiper Bratislava
Klubovňa pre Agility klub Skiper
Pre radostné dni s deťmi
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Talent bez sponzorov
Florbalovo-hokejbalový klub Starz Malacky
Spoločnosť Kolomana Sokola
Tvorivé inšpirácie
Zlepšenie zdravotného stavu klientov v Charitnom dome Útočište
Diecézna charita, Banská Bystrica, Char.dom ÚtočišteDSS Kremnica
Materské centrum Naše Slniečka
Spokojné mamičky, šťastné detičky
Haliganda OZ
„Tvorte s nami v Haligande“
Integrácia prostredníctvom umenia
ArtEst-polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej
mládeže
Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia, stredisko
„Chceme odborne rásť a využiť svoje vedomosti pre pomoc deťom
Bratislava Mamateyova
a mladým ľuďom“
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Lučenci
UČÍME SA DOTÝKAŤ PRÍRODY SRDCOM
Priatelia Národného parku Malá Fatra
Priblížme vtáctvo deťom i dospelým
Materské centrum Medulienka
Hravo a zdravo
Usmej sa na mňa
VÝNIMOČNÝ PLES
Občianske združenie Zábiedovčík
OBECNÁ KNIŽNICA AKO KNIŽNIČNO - INFORMAČNÉ CENTRUM
SRRZ ZŠ Krosnianska, Košice
Zdravé pracovné prostredie učebne
Materské centrum Maják
S láskou k materstvu
Mozaika záchrany hradu Blatnica
Diadém- združenie záchrany hradu Blatnica
Zimný výcvikový lyžiarsky tábor pre vozíčkárov na monoski
Športový klub zdravotne postihnutých Ďumbier-Lopej
Záujmové združenie žien Fenestra
Násilie v živote mladých ľudí
Spoločenstvo MICHAEL
Denný tábor PR.AK
OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave
Dopravné ihrisko autíčko Svetielko
Základná škola v kráľovej pri Senci
ŠKOLSKÝ KLUB
Materská škola Stožok 224
Ockovia a mamy poďte cvičiť s nami
ZŠ HLINNÉ
Zlepšenie a zatraktívnenie činnosti školskej knižnice
Základná škola s materskou školou Trakovice
Trakovníček
Stredisko ekologickej výchovy DUB
Vianočný anjel
Rodičia deťom Stupavy
„Tvoríme s Krištofom - tvorivé dielničky pre najmenších“
Základná škola SNP
Zelená brána do školy
Vzdelávanie dobrovoľníkov Linky detskej dôvery
Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka
ZŠ P. J. Šafárika 3 PRIEVIDZA
Poďme spolu tvoriť
Koníček bez bariér
Do sveta na koni
Inštitút Krista Veľkňaza
Už nikdy viac hladný
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
OZ Kortvélyes
OZ DiKapy Kapušany
OZ Budúcnosť

Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Materská škola Prešovská 28 s elokovanými triedami
Palkovičova 11/A
ŠANCA n.f.
Občianske združenie - Materské centrum Margarétka
Špeciálna základná škola
Združená stredná škola
OZ PAPAVERO
ARABESKA Slov.spol.pre rozvoj špec.gym.športu
a tanca MP
Základná škola

Nadačný fond Tesco Stores SR, a.s.
Názov projektu:
Olympiáda zdravia

Výška grantu
6 000,00 Sk
6 000,00 Sk
5 971,00 Sk
6 000,00 Sk
5 980,00 Sk
6 000,00 Sk
5 200,00 Sk
6 000,00 Sk
15 000,00 Sk
3 000,00 Sk
5 000,00 Sk
6 000,00 Sk
6 000,00 Sk
4 066,00 Sk
2 780,00 Sk
6 000,00 Sk
3 000,00 Sk
3 000,00 Sk
14 896,00 Sk
26 456,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
18 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
22 500,00 Sk
24 886,00 Sk
19 800,00 Sk
13 500,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
26 959,00 Sk
18 000,00 Sk
27 000,00 Sk

Výška grantu
70 000,00 Sk

RALLYE Opatovská - ŽIŤ NA PLNÝ PLYN
„Hádaj, hádaj, rozprávku...“
Spoznajme sa pri športe
Šport zbližuje
Pohyb pre najmenších sídliska
Chceme žiť s vami, nie popri vás

70 000,00 Sk
21 554,00 Sk
70 000,00 Sk
47 500,00 Sk
25 235,00 Sk
70 000,00 Sk

Cvičme spolu- cvičme pre zdravie

70 000,00 Sk
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Nadačný fond T-Mobile Slovensko, a. s.
Názov projektu:
Kurz posunovej reči nepočujúcich, Miss nepočujúca Slovensko
2007
Chránené bývanie a chránené dielne OZ CHRABYD
Ergoterapiou k vyššej samostatnosti obyvateľov chráneného
bývania
DOMKA BA-Trnávka
DIVADLO
Ústredný klub značkárov Slovenska
Digitalizácia priebehu značkovaných trás v Bratislavskom kraji
Centrum komunitného rozvoja
Či si zdravý a či nie poď sa zahrať v BAvlnke - detské integrované
ihrisko
Návrat o.z. - Centrum Návrat v Bardejove
ARIADNINA NIŤ
Plamienok n. o.
Rozšírenie prístrojového vybavenia Detského hospicu Plamienok
Základná škola internátna pre SP
Nové cesty k vedomostiam - Inovačné prístupy k vzdelávaniu SP
v ZŠ
Základná škola - Tesáre 129
Zdravý životný štýl - zdravá rodina a spoločnosť
Občianske združenie Club Abbellimento Stupava
Výstava fotografií - história Stupavy v období prvej polovice 20.
storočia
Národný Trust n.o.
,,Miesto stretnutia - historický park v Lednických Rovniach “
COR centrum n. o.
Arteterapia v procese resocializácie látkových a nelátkových
závislostí
K-7 Psovodi- záchranári Slovenskej republiky
Profesionálnym výcvikom psovodov k profesionálnej záchrane
ľudských životov
Materské centrum MACKO
ČAROVNÁ ZÁHRADA
Občianske združenie Materské centrum Klbko
Klbkové ihrisko
O.Z. Spoločnosť Zasaď strom
Park Potočná
ZŠ Jána de La Salle
Radosť z pohybu na novom školskom ihrisku
Gymnázium Pankúchova 6
IMPULZ, ktorý ťa dostane
Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých Slovenská a Česká výstava fotografií sluchovo postihnutých
Vstúpte, n.o.
Každý môže vstúpiť
Miesto, kde máme na seba čas
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
o.z. Mladí ľudia organizujú a komunikujú
Revitalizácia historického kláštorného nádvoria a studne
Materské centrum Fifidlo
Fifidielka v akcii
Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Ticho v meste
Spoločensvo Tolkiena, združenie fantastiky
SlavCon 2008 - Festival Fantastiky
Obec Vinné
VYTVORENIE ODDYCHOVO-RELAXAČNEJ ZÓNY A DETSKÉHO
IHRISKA
ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou
Cesta poznania
Futbalový klub Hliník
Naše ihrisko-vybavenie pre hokejbal
DETSKÝ DOMOV NÁDEJ
„ZA TAJOMSTVOM MURÁNSKEJ PLANINY“
Detské kardiocentrum SR
Bazálna stimulácia u detí po operáciách srdca
Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Kľúč k deťom
Materské centrum VTÁČATKO
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Sv. Rodiny
Športový basketbalový klub Lúky Bratislava
AJ NA LÚKACH SA DÁ HRAŤ BASKET!
Telocvičná jednota Sokol Gajary
Viacúčelové ihrisko
Materská škola
Detské dopravné ihrisko
Zdravie je v mojich rukách
Dni otvorených dverí pre sociálne slabšie rodiny
Krízové stredisko
„Poznaj a pomôž ohrozenému dieťaťu“
I Klub
Umelecké remeslá
Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Banská
Dajme šancu občanom so zmyslovým postihnutím
Bystrica
Podpora a udržateľnosť pracovného uplatnenia ľudí so
Agentúra podporovaného zamestnávania PRO- OPS
zmyslovým postihnutím uchádzačov o zamestnanie
Gréckokatolícka diecézna charita
Chýba nám jeden zmysel – no nechýba nám chuť zamestnať sa
OZ Centrum pre rozvoj zamestnanosti
Hľadáme ďalší zmysel - pre zamestnanie Lučenec
Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Bratislava
Ako si udržať miesto
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých
Hovoreným slovom k samostatnosti
Združenie „Nepočujem“
Integrácia športom - Reťazenie, čo nemá slabé ohnivká
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Asociácia nepočujúcich Slovenska
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Výška grantu
60 847,00 Sk
50 000,00 Sk
50 000,00 Sk
34 326,00 Sk
44 000,00 Sk
47 800,00 Sk
39 984,00 Sk
48 000,00 Sk
46 000,00 Sk
20 734,40 Sk
44 864,00 Sk
29 800,00 Sk
47 000,00 Sk
50 000,00 Sk
24 945,00 Sk
44 820,00 Sk
50 000,00 Sk
31 400,00 Sk
50 000,00 Sk
20 000,00 Sk
40 000,00 Sk
50 000,00 Sk
50 000,00 Sk
47 224,00 Sk
30 000,00 Sk
50 000,00 Sk
50 000,00 Sk
50 000,00 Sk
49 993,60 Sk
50 000,00 Sk
45 410,00 Sk
47 323,50 Sk
28 459,00 Sk
50 000,00 Sk
50 000,00 Sk
31 137,00 Sk
50 000,00 Sk
50 000,00 Sk
120 000,00 Sk
200 000,00 Sk
290 000,00 Sk
300 000,00 Sk
283 582,00 Sk
79 930,00 Sk
66 800,00 Sk

finančná správa

Nadačný fond T-Mobile Slovensko, a. s.
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Názov projektu:
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama
ActivClassroom
Gaňu v Kremnici
Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Praktická zelená škola
Kremko
ZŠ Juhoslovanská 2
Dotyky s prírodou
Koníček bez bariér
Jazda do lepšej budúcnosti
Benefičné združenie slabozrakých detí
Svetlo v tme - Projekt na skvalitnenie vzdelávania zrakovo
postihnutch detí
OZ Centrum pre rozvoj zamestnanosti
Umením a hrou vyjadríme, čo je v nás
Asociácia Divadelná Nitra
Darujem ti tulipan
Kvitnúca nádej
Spolu to dokážeme
Integrované vzdelávanie posunkového jazyka pre mladých
Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých
ľudí
ŠK ZPO Sportinvalid Gelnica
Akordeón pre talent
Materská škola
Rozprávka nás spája
stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež
Dajte nám šancu pre lepšiu budúcnosť
TK „DANUBE“ Bratislava
Tanečný kurz „Let´s dance“ pre sluchovo postihnutých
Spojená stredná škola
Hľadáme další zmysel pre nevidiaci talent
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom
Práca so zrakovo postihnutými žiakmi s využitím IKT vypracovanie metodiky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko
Byť „IN“ (integrovaný a informovaný)
Koníček bez bariér
Poďme sa rozprávať
Ladislav Hlavatý
Sprostredkovateľská činnosť
Patrik Šramota
Ručná autoumyváreň
Tomáš Miartuš
Štúdio osvetlovacej techniky
Daniel Karabinoš
Foto štúdio, servis PC
Peter Zsigmond
Inštalatérske a murárske práce
Dušan Talajka
Stavebné práce
Peter Polák
Založenie stolárskej dielne
Nadácia Integra
Zabezpečenie školení pre grantistov v rámci grantového
programu Hľadáme ďalší zmysel - PRE PODNIKANIE
Občianske združenie Maratón
Stupavský MTB maratón
Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska
Letný tábor nepočujúcich detí
Pirátska Odysea 2008
Púpava - pedagogicko-psychologické služby, nezisková
organizácia
ECHO Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Športové leto 2008
OZ Dunajklub
Letné sústredenie - zážitok ako podnet zdravého životného
štýlu detí
KMG Charm
Letné sústredenie moderných gymnastiek
Detský domov Myjava
Prázdninové výlety
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Spoznávajme krásy Slovenska.
Petržalke
„Spíš? Na Spiši od nudy nezaspíš :o)“
Centrum pre rodinu - Pezinok
Orbis Institute
Rybičky
Volejbalový klub polície Bratislava
Detský volejbalový kemp
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Spoznajme problémy zrúcanín
ENVIROSVET
Hravo s prírodou - ekotábor
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Abraháme
Prázdninový týždeň bez nudy
Domov dôchodcov, DSS pre dospelých a útulok, Organizačná
Výlet do Demänovskej ľadovej jaskyne
jednotka Útulok
Detský fond Slovenskej republiky (DF SR)
„Bratislavský nízkoprahový cup“
Súkromná špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom
Hydroterapia pre žiakov s autizmom
OZ Ružová margarétka
Kardiotábor Ružovej margarétky
Slovenský Orol
3. ročník prázdninového tábora pod krídlami Orla
Občianske združenie DISCOWORLD
Babie leto 2008
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
NA HRAD !

Výška grantu
79 800,00 Sk
80 000,00 Sk
10 000,00 Sk
79 050,00 Sk
80 000,00 Sk
74 024,50 Sk
80 000,00 Sk
79 400,00 Sk
80 000,00 Sk
30 000,00 Sk
80 000,00 Sk
76 523,00 Sk
80 000,00 Sk
71 760,00 Sk
71 486,00 Sk
79 060,00 Sk
80 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
148 040,50 Sk
150 000,00 Sk
168 993,00 Sk
15 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
29 000,00 Sk
30 000,00 Sk
20 000,00 Sk
15 800,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
29 900,00 Sk
12 000,00 Sk
22 500,00 Sk
26 000,00 Sk
23 000,00 Sk
30 000,00 Sk
23 694,00 Sk
26 000,00 Sk
29 783,00 Sk
30 000,00 Sk
25 906,00 Sk
24 000,00 Sk
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Nadačný fond T-Mobile Slovensko, a. s.
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Názov projektu:
Materská škola Linzbothova 18
Výlet do detského raja
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Lietavské hradné slávnosti 4.ročník
Detská misia
Letný camp pre mladých dobrovoľníkov „Učeník 2008“
Materské centrum Slniečko
Celodenný výlet pre rodiny s deťmi
„Otcovia a mamy zahrajte sa s nami“
Liečebno-výchovné sanatórium Nitra
SIGNÁL OHOZENIA,OZ
Chcem dokázať viac
OZ MATERSKÉ CENTRUM KUKULIENKA
HLADANIE POKLADU - RUSOVSKÝ TROJBOJ
ZŠ TBILISKÁ
Farebný pohľad na svet
detský tábor
Rímsko-katolícky farský úrad
Historická spoločnosť Ivanky
S IVANKOU po Ivanke
Kvitnúca nádej
Rodičia a deti
Letné archeologické praktikum (LAP)
Historicko - Astronomická Spoločnosť
Súkromná základná umelecká škola Múza
Leto s Múzou
Dievčenský tábor ako šanca pre rómske dievčatá
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina
Spoločenstvo sestier Rodiny Panny Márie
Letný mládežnícky stanový tábor
Diakonické združenie Betánia, o.z.
Seniori na Orave
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva
Záchrana hradu Uhrovec - letný pracovný tábor mládže
Spoločenstvo MICHAEL
Detský letný tábor „La, la, la, anjel vedľa anjela“
Bojnický skrášľovací spolok
Snenie v Rajskej záhrade - Staré mesto / Bojnice
KASPIAN
Nízkoprahový program Kaspian v Petržalke
Stredisko Evanjelickej Diakonie“útulok Dom na polceste“
Štart sociálneho podniku- technologické vybavenie
Inštitút Krista Veľkňaza
Rekonštrukcia strechy DSS v Žakovciach
KASPIAN
Projekt Lepší Kaspian

Nadačný fond Východoslovenskej energetiky, a.s.
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Názov projektu:
ZOM Prešov
Galéria Abilympiáda
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce Podpora záujmu detí v okrese Michalovce o športovú
činnosť v Slovenskom rybárskom zväze
Klub priateľov katedry leteckej dopravy
Laboratórium prúdových motorov
Neinvestičný fond Podunajské Biskupice
Ultrazvukový sytém Envisor C Philips
Nadácia východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Zriadenie jednotky intenzívnej starostlivosti
OZ Chránime kraj pod Duklou
Pomoc, pomôže ľuďom kraja pod Duklou
Sociálny klub nevidiacich a slabozrakých športovcov v Levoči
Zabezpečenie plynulého prechodu detí a mládeže do
vrcholového športu...
Občianske združenie Zdravie našim ženám
Prevencia v boji proti nádorovým ochoreniam ženských rodidiel
TK AKADEMIK KOŠICE
Tenis mládeži
Rada akadémia
Cvičné fimy na Obchodnej akadémii Watsonova 61, Košice
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Srdcom a kamerou
Základná škola
Spoločne to vyriešime ...
Súkromné centrum výchovnej a psychologickej prevencie
Rovesníci v prevencii závislosti
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
O.K. ŽIVOT - ENTER
Filia, neisková organizácia
Rovesnícky program prevencie drogovýh závislostí Filia
Gymnázium L.Stöckela v Bardejove
Výcvikový program peer aktivistov
Detská organizácia FRIGO
Život je len jeden
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
Spoločne proti drogám na ZŠ Komenského v Sabinove
Občianske združenie Myška v Trebišove
Nechceme zomrieť!
Základná škola, Hviezdoslavova1, 082 71 Lipany
Viem povedať nie!
SPOJENÁ ŠKOLA, Štefánikova 64, 08514 BARDEJOV
Buď informovaný a povedz drogám rozhodné“ nie!“
Gréckokatolícka diecézna charita
Cesta-zdravší a zmysluplnejší pohľad na život
Gymnázium
PEER pyramída - rovesníci rovesníkom
RESOCIA,n.o.
Turisticko-resocializačný pobyt Podsúlová
Inštitút Krista Veľkňaza
Nezávislosť
Obec Družstevná pri Hornáde
Rekonštrukcia dopravného ihriska
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Výška grantu
24 892,00 Sk
14 000,00 Sk
30 000,00 Sk
12 810,00 Sk
17 000,00 Sk
29 250,00 Sk
24 500,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
29 745,00 Sk
4 255,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
30 000,00 Sk
240 000,00 Sk
190 000,00 Sk
190 000,00 Sk
32 097,50 Sk

Výška grantu
20 000,00 Sk
50 000,00 Sk
150 000,00 Sk
15 000,00 Sk
20 000,00 Sk
10 000,00 Sk
-6 121,78 Sk
60 000,00 Sk
10 000,00 Sk
7 000,00 Sk
45 000,00 Sk
61 992,00 Sk
46 000,00 Sk
61 686,00 Sk
49 522,00 Sk
69 022,00 Sk
58 000,00 Sk
31 000,00 Sk
60 000,00 Sk
76 476,00 Sk
72 600,00 Sk
45 000,00 Sk
41 800,00 Sk
81 902,00 Sk
200 000,00 Sk
100 000,00 Sk

finančná správa

Nadačný fond Východoslovenskej energetiky, a.s.
Názov projektu:
Dajme deťom vlastný priestor
Zriadenie detského ihriska v Mokranciach
Detské ihrisko-Obec Olšavica
Výstavba multifunkčného ihriska
Detské ihrisko pri vodnej nádrži na pozemku parcela číslo
KN č. 6659/5 v k.ú. Levoča
Rodičovské združenie pri MŠ
Detský mobiliár pri MŠ
Základná škola Lúčna
RED CASTLE PARK
Rodičovské združenie pri MŠ Severná 19-20
Revitalizácia detského ihriska pri Materskej škole Severná 19-20
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
Detský svet
obec Lúčka
Obnova miniihriská a detského ihriska
Obec Žakovce
Hrajme sa spolu
Obec Lažany
UNIVERZÁLNE DETSKÉ IHRISKO - LAŽANY II. ETAPA
OBEC BERTOTOVCE
DAJME PRIESTOR NAŠIM DEŤOM
Obec Juskova Voľa
Zelená telocvičňa
Obec Bohdanovce
Areál netradičných športov a oddychu
Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“
Zober loptu, nie drogy
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Obec Liptovská Teplička
Obec Mokrance
Obec Olšavica
Základná škola Obchodná
Mesto Levoča

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky, a.s.
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Názov projektu:
SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
Obnova a údržba cyklotrás, Doznačenie Hradnej cyklocesty
Bicyklová Bratislava
Rozvoj Slovanského nábrežia v Devíne
Slovenská nadácia na pomoc popáleným
Prístroje na liečbu ťažko popálených
Perspektíva - obč. združenie pre telesne postihnuté deti a mládež Bezbariérový tréningový chodník pre deti a dospelých
s telesným postihnutím
Slovenský skauting
Odklínanie hradov
Slovenské krízové centrum DOTYK
Rekonštrukcia azylového domu – záverečná etapa
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU MORAVANY NAD
DOKOMPLETIZOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
VÁHOM
Mesto Šaľa
Viacúčelové ihrisko s celoročným využitím v areáli ZŠ J.
Hollého v Šali-Veči
Základná škola pre sluchovo postihnutných Gejzu Slaninku
Čiastočná rekonštrukcia školského bazéna
- internátna
Základná škola
Škola otvorená pre šport detí a dospelých
Obec Uhrovec
Viacúčelové športové ihrisko Uhrovec - korčuliarsky ovál
Obec Rybník
Rekonštrukcia a dobudovanie tenisových kurtov
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Skatepark
Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky
Multifunkčné ihrisko pre Nováky
Bohatská šanca, Občianske združenie
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska
Mesto Brezová pod Bradlom
TEEN PARK
OZ Bona Voluntas
Hala pre hipoterapiu
Základná škola internátna pre nehovoriacich
Orlie pierko
3lobit
Terapeutické športovisko Žehrianska
Obec Igram
Malé ihrisko pre malú obec
Združenie Lepší svet pre znevýhodnených
Podpora rozvoja a udržania aktivít chránenej dielne Lepší svet
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke Chcem si udržať zamestnanie!
Podpora a udržateľnosť zamestnania ľudí so zdravotný
Agentúra podporovaného zamestnávania OPS- PRO
postihnutím
KRUH n.o.
Krok ku stabilite CH.D. - istota pre ZP zamestnancov
OZ Inklúzia
Nová šanca pre nás
Komunitná nadácia Prešov
Trhovisko neziskoviek 2008 - Prešov
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Trhovisko neziskoviek 2008 - Banská Bystrica
Aukcia súčasného slovenského výtvarného umenia 2008
Nadácia - Centrum súčasného umenia
Medzinárodny festival komornej hudby Konvergecnie 2008
Konvergencie - spolocnost pre komorné umenie
OZ Odyseus
Chráň sa sám

Výška grantu
70 000,00 Sk
100 000,00 Sk
56 228,00 Sk
170 200,00 Sk
140 000,00 Sk
130 000,00 Sk
100 000,00 Sk
100 000,00 Sk
130 000,00 Sk
150 072,00 Sk
100 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
53 500,00 Sk
96 360,00 Sk
66 122,00 Sk

Výška grantu
90 000,00 Sk
35 960,00 Sk
700 000,00 Sk
20 000,00 Sk
600 000,00 Sk
304 814,00 Sk
255 000,00 Sk
230 000,00 Sk
299 963,00 Sk
200 000,00 Sk
200 000,00 Sk
190 000,00 Sk
50 000,00 Sk
150 000,00 Sk
241 477,00 Sk
300 000,00 Sk
300 000,00 Sk
300 000,00 Sk
283 560,00 Sk
300 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
150 000,00 Sk
149 500,00 Sk
150 000,00 Sk
170 000,00 Sk
150 000,00 Sk
600 000,00 Sk
650 000,00 Sk
270 000,00 Sk
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Demokratizácia a rozvojová pomoc - Program zahraničnej pomoci 2008: Bielorusko, Srbsko, Kuba
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Názov projektu:
15 grantov pre bieloruských expertov
Grantový program pre Bieloruských analytikov
Belarusian Institute for Strategic Studies
Podpora platformy pre verejnú politiku v Bielorusku
Srbská partnerská organizácia Smart Kolektiv
Podpora udržateľnosti Srbských MVO odovzdaním
skúseností z oblasti budovania SZF zo Slovenska
Srbská partnerská organizácia Gradanski Pakt za Jugoistočnu Evropu Projekt podpory demokratizačných procesov v Srbsku
Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
Projekt Rozvojové vzdelávanie: Západný Balkán 2
Inicijative, Srbsko
Podpora udržateľnosti Srbských MVO odovzdaním
skúseností z oblasti budovania SZF zo Slovenska
Resource Center, Srbsko
Podpora udržateľnosti Srbských MVO odovzdaním
skúseností z oblasti budovania SZF zo Slovenska
rodiny uväznených Kubánskych disidentov , Kuba
Humanitárna pomoc rodinám väznených Kubánskych
disidentov

Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Vstúpte
ZPMP Gelnica
ZPMP Gelnica
Dom Svitania
Dom Svitania
Voices
Voices
Kaspian
Pontis n.o.
Pontis n.o.
Centrum voľného času Domino, Košice
Detská organizácia FRIGO, Košice
Materské centrum Stonožka, Košice
Materská škola Trebišovská, Košice
Základná škola Gemerská, Košice
Úsmev ako dar, Košice
ArtEst, Košice
MAJÁK n.o., Košice
Súkromná nemocnica Šaca
Arcidiecézna charita Košice
Ústav Svätého Lukáša, Košice
OZ Usmej sa na mňa, Košice
Športovo zábavný areál, Košice
ZOO Košice
Únia vzájomnej pomoci ľudí, Košice
Obec Veľká Ida
Bratislavský ochranársky zväz
Centrum Memory
Detský domov Bratislava
Detský domov Studienka
DF mixklub
Gaudeamus
Gaudeamus
Gerium
Hestia, domov dôchodcov
Inex Slovakia
Kaspian
Brána do života
Mestské lesy Bratislava
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Iné granty
Názov projektu:
Bezbariérové WC
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
podpora trvalej udržateľnosti projektu a zabezpečenie prevádzky chránenej dielne
podpora trvalej udržateľnosti projektu a zabezpečenie prevádzky chránenej dielne
Projekt Na jednej lodi
Projekt Na jednej lodi II.
Projekt Lepší Kaspian
Projekt: Vznik sociálneho podniku II.
Projekt: Vznik sociálneho podniku II.
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naše Košice
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava

Výška grantu
454 345,01 Sk
102 987,57 Sk
236 469,88 Sk
59 178,37 Sk
15 156,50 Sk
2 372,78 Sk
2 372,78 Sk
93 084,06 Sk

Výška grantu
11 050,00 Sk
6 501,00 Sk
34 265,00 Sk
142 184,00 Sk
102 300,00 Sk
1 030 800,00 Sk
40 055,00 Sk
5 323,00 Sk
205 575,00 Sk
1 000,00 Sk
11 000,00 Sk
3 000,00 Sk
5 000,00 Sk
5 500,00 Sk
5 000,00 Sk
10 000,00 Sk
2 500,00 Sk
7 000,00 Sk
5 000,00 Sk
15 000,00 Sk
15 000,00 Sk
10 000,00 Sk
10 000,00 Sk
10 000,00 Sk
15 000,00 Sk
10 000,00 Sk
13 000,00 Sk
4 000,00 Sk
3 000,00 Sk
5 000,00 Sk
12 000,00 Sk
5 000,00 Sk
4 000,00 Sk
10 000,00 Sk
1 500,00 Sk
5 500,00 Sk
11 000,00 Sk
10 000,00 Sk
6 000,00 Sk

finančná správa

Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Nadácia Horského parku
Národná rada občanov so zdrav. post. v SR
OZ Domov Dúha
Sloboda zvierat
OZ Domček
OZ Materské centrum Prešporkovo
Slovenská humanitná rada
Birdlife
Slovenský autoturist klub
Slovenský skauting
Združenie Luna
ZOO Bratislava
Základná škola Grösslingová ul. Bratislava
Materské centrum Petržalka
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava, I. psychiatrická klinika
Band A
Divadlo z pasáže, OZ
Divadlo bez domova, OZ
Únia materských centier

Iné granty
Názov projektu:
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Grant na zabezpečenie materiálu pre dobrovoľnícky deň Naša Bratislava
Výťažok z Verejnej zbierky na podporu liečby porúch prijímania potravy
spoločnosti Dove
Grant na zabezpečenie účasti bieloruskej kapely na hudobnom festivale
Pohoda Trenčín
Grant na zabezpečenie programu na Trhovisku MVO v rámci Pontis Arény na
Pohode Trenčín
Grant na zabezpečenie programu na Trhovisku MVO v rámci Pontis Arény na
Pohode Trenčín
Grant na zabezpečenie programu na Trhovisku MVO v rámci Pontis Arény na
Pohode Trenčín

SPOLU VŠETKY POSKYTNUTÉ SPLÁTKY GRANTOV V ROKU 2008		

			

Výška grantu
10 000,00 Sk
3 902,00 Sk
5 000,00 Sk
3 000,00 Sk
8 000,00 Sk
3 000,00 Sk
5 000,00 Sk
5 000,00 Sk
5 000,00 Sk
10 000,00 Sk
5 000,00 Sk
8 000,00 Sk
5 000,00 Sk
5 000,00 Sk
2 340,00 Sk
38 073,00 Sk
16 000,00 Sk
11 000,00 Sk
5 000,00 Sk

23 022 402 Sk
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súvaha 2008
Vybrané údaje zo súvahy k 31.12.2008 (v tisícoch Sk)
Strana aktív
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
2.
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK
3.
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku

Brutto
8 975
8 975
6 670
1 312
509
484
27 005
6 580
130

Korekcia
3 284
3 284
1 334
957
509
484
3 648
3 648
-

Netto
5 691
5 691
5 336
355
23 357
2 932
130

Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
4.
FINANČNÝ MAJETOK
Pokladnica
Bankové účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
AKTÍVA celkom

1 427
9
5 014
20 425
101
20 324
515
239
276
36 495

345
3 303
6 932

1 082
9
1 711
20 425
101
20 324
515
239
276
29 563

Strana pasív
a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.
Imanie a Fondy organizácie
Základné imanie
Fondy tvorené podľa osob. predpisu
2.
Fondy účtovnej jednotky ostatné
3.
Výsledok hospodárenia min.rokov
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.
REZERVY ZÁKONNÉ
Krátkodobé zákonné rezervy
2.
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
Sociálny fond
3.
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč.
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
(379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ)
4.
BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.
Výnosy budúcich období
PASÍVA celkom
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Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie

Účtovné obdobie
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Účtovné obdobie
Brutto
24 678
19 842
500
19 342
6 222
3 597
-4 983

Korekcia
-

Netto
24 678
19 842
500
19 342
6 222
3 597
-4 983

6 323
6 323
5 669
526
128
31 058
6 795
158
536
6 101
24 263
127
24 136
489
156
333
37 870
Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie
6
30 993
27 396
500
26 896
0
4 035
-438

932
29
29
9
9
599
552
47
-

-

932
29
29
9
9
599
552
47
-

2 121
65
65
1
1
1 170
901
79
25
101
64

295
295
3 953
3 953
29 563

-

295
295
3 953
3 953
29 563

885
295
590
4 756
4 756
37 870

finančná správa

výkaz ziskov a strát k 31.12.2008 (v tisícoch Sk)
Činnosť
Číslo účtu

Náklady

501
502
511
512
513
518
521
524
527
532
538
544
545
548
549
551
558
559

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Úroky
Kurzové straty
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy DNM a DHM
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Tvorba a zúčtovanie zákonných
opravných položiek
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady

Hlavná
nezdaňovaná
592
67
192
577
872
17 336
3 174
692
50
2
13
35
1 274
26
174
636
3 036
-

Podnikateľ.
zdaňovaná
90
16
47
8
1 918
493
61
3
10
39
16
128
-

Spolu
682
83
239
585
872
19 254
3 667
753
53
2
13
45
1 313
26
190
764
3 036
-

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie
413
40
225
265
818
19 328
1 618
123
1
11
108
388
1
206
1 167
65

22 929

-

22 929

19 302

93
51 770

2 829

93
54 599

131
44 210

Hlavná
nezdaňovaná
126
2 127
17 835
49
26 180
213
46 530
-5 240
-5 240

Podnikateľ.
zdaňovaná
1 110

Činnosť
Číslo účtu

Výnosy

644
Úroky
645
Kurzové zisky
649
Iné ostatné výnosy
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
667
Prijaté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

2 037

3 147
318
61
257

Spolu
1 110
126
4 164
17 835
49
26 180
213
49 677
-4 922
61
-4 983

Bezprostr. predchádz.
účt. obdobie
1 068
106
5 563
17 333
49
19 757
43 876
-334
104
-438

Kompletná účtovná závierka, vrátane poznámok, je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Nadácie Pontis.
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ostatné prílohy
prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne výška nákladov pre správu nadácie
Grantový program
Grantové programy z Fondov, ostatné granty
Granty partnerským organizáciám / Bieloruský projekt
Granty partnerským organizáciám / Srbský projekt
Granty partnerským organizáciám / Globalne vzdelávanie
Granty jednotlivcom - z Verejnej zbierky na Kubu
Priame programové náklady
Demokratizácia a rozvojová pomoc - prenos know-how, tréningy
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Bieloruský program
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Srbský program
Trhovisko MVO - posiľňovanie MVO
Business Leaders Forum - správa, aktivity, blf web
Grantový program - správa, propagácia a monitoring grantov
Via Bona Slovakia za rok 2007 v roku 2008
V. ročník Konferencie o zodpovednom podnikaní firiem
Pracovná skupina ENGAGE - firemné dobrovoľníctvo, Naša Bratislava
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Kubánsky program
Newsletter o Spoločenskej zodpovednosti firiem - BLF Newsletter
Naše Košice
I. Fórum o firemnej filantropii
Demokratizácia a rozvojová pomoc - Globálne vzdelávanie
Štandard komunitné investovanie - meranie efektivity darcovstva
GRI seminár
Pôžičkový program - pôžičky pre MVO
Index rozvoja MVO
Administratívne náklady
Administratívne a rozvojové náklady
Spolu

Prehľad o nákladoch podľa činnosti
v roku 2008

21 912 731 Sk
557 333 Sk
300 394 Sk
15 156 Sk
93 084 Sk

40,1%
1,0%
0,5%
0,0%
0,2%

7 398 564 Sk
2 719 917 Sk
2 157 653 Sk
2 132 227 Sk
1 690 949 Sk
1 338 439 Sk
1 394 755 Sk
1 241 100 Sk
1 141 016 Sk
433 124 Sk
474 756 Sk
375 045 Sk
412 681 Sk
280 406 Sk
260 000 Sk
181 601 Sk
2 855 194 Sk
20 742 Sk

13,5%
5,0%
3,9%
3,9%
3,1%
2,4%
2,6%
2,3%
2,1%
0,8%
0,9%
0,7%
0,8%
0,5%
0,5%
0,3%
5,2%
0,0%

5 272 411 Sk
54 659 278 Sk

9,6%
100,0%

Poskytnuté granty:
41,9%
41,9%

Admin a rozvoj:
9,6%

Demokratizácia a
rozvojová pomoc
v zahraničí:
23,8%
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9,6%

7,09%

23,8%

Programy rozvoja
zodpovedného
podnikania:
7,0%

17,7%
Programy rozvoja
neziskových organizácií:
17,7%

finančná správa

prehľad o výnosoch v členení podľa druhu
Prijaté príspevky z 2%
Podiel zaplatenej dane FO a PO (prostriedky vo fondoch ZSE, VSE, T-Mobile, Tesco, Accenture, a ost.)
Prijaté príspevky - granty, dary
Demokratizácia a rozvojová pomoc / granty z USA, Rakúska, EIDHR, Dánska a Americká ambasáda,
International Visegrad Fund
Demokratizácia a rozvojová pomoc / granty zo Slovak Aid, PVMRO
Firemná Filantropia/ granty tuzemské
Firemná Filantropia / granty zo zahraničia, z TRUSTu
Accenture Global Fund - príspevok do Accenture Fondu
ČSOB - príspevok do ČSOB fondu v Nadácii Pontis
Výnosy z činnosti
Úroky bankové - termínované a bežné účty
Úroky z pôžičkového programu
Výnosy z aktivít: BLF členské príspevky, CSR konferencia, BLF newsletter, meranie/ŠKI, CSR poradenstvo,
BLF web, GRI seminár
Výnosy z aktivít: prac. skupina ENGAGE, Naša Bratislava,
Výnosy z aktivít: I. Fórum o Firemnej filantropii
Ostané výnosy
Kurzové zisky
Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky Verejná zbierka na pomoc rodinám kubánskych disidentov
SPOLU výnosy

26 180 116,00 Sk

52,7%

10 608 853,00 Sk

21,4%

2 801 187,00 Sk
2 022 684,00 Sk
1 772 741,00 Sk
473 218,00 Sk
155 917,00 Sk

5,6%
4,1%
3,6%
1,0%
0,3%

631 648,00 Sk
478 704,00 Sk
3 068 085,00 Sk

1,3%
1,0%
6,2%

620 266,00 Sk
343 000,00 Sk
131 967,00 Sk
125 914,00 Sk

1,2%
0,7%
0,3%
0,3%

48 949,00 Sk
212 490,00 Sk
49 675 739,00 Sk

0,1%
0,4%
100,0%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu v roku 2008

Prijaté príspevky - granty,
dary: 18 mil. Sk
36,4%

Výnosy z činnosti:
5 mil. Sk
10,9%
36,4%
10,9%

52,7%

Prijaté príspevky
z 2%: 26 mil. Sk
52,7%
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nadačné fondy a verejné zbierky
Názov
Fond Západoslovenská energetika, a.s.
Fond T-Mobile Slovensko, a.s.
Fond Východoslovenská energetika, a.s.
Fond Accenture
Fond ČSOB, a.s. -zamestnanecký grantový program
Fond Dom Svitania
Fond Vstúpte N.O.
Fond ZPMP Gelnica
Fond Friends of Slovakia
Fond TESCO STORES SR
Fond Holcim
Fond Kaspian
Fond VOICES
Fond KIA Motors Slovakia
Verejná zbierka Na pomoc rodinám Kubánskych disidentov
Verejná zbierka Na pomoc ľuďom s poruchami prijímania potravy
Spolu

stav k 1.1.2008
8 109 776 Sk
7 660 847 Sk
3 487 154 Sk
1 144 627 Sk
155 917 Sk
152 886 Sk
15 000 Sk
15 000 Sk
3 906 Sk
- Sk
- Sk
- Sk
- Sk
- Sk
116 225 Sk

príjem
11 826 163 Sk
5 009 749 Sk
- Sk
1 242 176 Sk
600 000 Sk
110 000 Sk
- Sk
- Sk
- Sk
2 328 011 Sk
685 952 Sk
5 323 Sk
40 055 Sk
1 496 497 Sk
119 405 Sk

výdaj
10 426 659 Sk
7 911 335 Sk
3 487 154 Sk
1 360 267 Sk
542 018 Sk
262 886 Sk
15 000 Sk
15 000 Sk
3 906 Sk
677 090 Sk
- Sk
5 323 Sk
40 055 Sk
- Sk
93 084 Sk

stav k 31.12.2008
9 509 280 Sk
4 759 261 Sk
- Sk
1 026 536 Sk
213 899 Sk
- Sk
- Sk
- Sk
-0 Sk
1 650 921 Sk
685 952 Sk
- Sk
- Sk
1 496 497 Sk
142 546 Sk

2 340 Sk
20 863 677 Sk

- Sk
23 463 331 Sk

2 340 Sk
24 842 117 Sk

- Sk
19 484 892 Sk

výška nákladov na správu nadácie
Na základe rozhodnutia správnej rady výška nákladov na správu nadácie nesmie prekročiť 10% celkových nákladov organizácie.
Spolu náklady Nadácie Pontis v roku 2008
Spolu náklady na správu nadácie - zahŕňajú:
Ochranu a zhodnotenie majetku nadácie:
Propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie:
Členské poplatky nadácie:
Prevádzku nadácie, v tom:
- Kancelárske potreby, PHM, ost. materiál:
- Prenájom priestorov:
- Spotreba energie:
- Opravy a údržba PC, auto, kancelária:
- Reprezent. náklady (vrátane pitného režimu):
- Komunikácia (telefóny, internet, email, pošta):
Odpisy majetku:
Dane a poplatky:
Kurzové straty:
Náklady na účtovníctvo, daň. poradenstvo a audit:
Úroky platené:
Bankové poplatky:
Odmenu za výkon funkcie správcu:
Náhrady výdavkov – cestovné náklady:
Mzdové náklady ostatné (vrátane odvodov):
Iné náklady spojené s prevádzkou nadácie:
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54 659 278,- Sk
5 272 411,- Sk
45 585,- Sk
142 674,- Sk
53 000,- Sk
1 458 159,- Sk
187 634,- Sk
480 000,- Sk
83 258,- Sk
238 551,- Sk
112 401,- Sk
356 315,- Sk
569 065,- Sk
68 262,- Sk
205 510,- Sk
375 690,- Sk
45 197,- Sk
25 120,- Sk
142 000,- Sk
98 925,- Sk
1 156 824,- Sk
886 400,- Sk

100%
9,6%

finančná správa

výrok audítora
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nadácia pontis, grösslingová 59, 81109 bratislava
tel.: (421 2) 5710 8111, fax: (421 2) 5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk, pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk
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