
 
 

 

 
 

Správa o darcovských aktivitách Nadačného 
fondu Mercedes-Benz Financial v roku 2018 

 
Darca: Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis 
Reportované programy: 
MBF Priama podpora 2018 
MBF Vytvorme domov 2018 
Report pokrýva: 19 realizovaných projektov 
Dátum vytvorenia správy: 22.01.2019 
Tel: 02/5710 8117 
Vypracovala: Daniela Kellerová 

 
  

 
Popis 
 
Nadačný fond Mercedes Benz Financial (MBF) v Nadácií Pontis vznikol v júni 2017. Fond sa zameriava 
predovšetkým na podporu projektov organizácií, ktoré pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohrozených 
stratou domova, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní transparentnosti na Slovensku. MBF sa 
podporou zo svojho nadačného fondu, ale aj v rámci pravidelného firemného dobrovoľníctva, venuje 
odvážnej téme sociálneho vylúčenia v Bratislavskom kraji. 

 
Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
MBF Priama podpora 2018 60 185,11 € 14 14 100 14 
MBF Vytvorme domov 2018 20 000,00 € 12 5 42 5 
Spolu 80 185,11 € 26 19 73 19 

 

Program  Alokované 2% 2017/2018 Dar 2% 
2018/2019 

  36 885,11 53 000,00 € 33 749,58 € 

OZ Dúha Daimler 3000 €  -3000  

Depaul 2017 Daimler 7000 €  -7000  
Aliancia Fair-Play 5000 € -2000 -3000  

Transparency Slovensko 5000 € -5000   

Vytvorme Domov 20 000 € -15 000 -5000  

Admin Fee Dar 2017 2000 €  -2000  
Admin Fee 2% 3688,51 € -3688,51   

Admin Fee Dar 2018 3 300 €  3 300  

Depaul 2018   12 346,60 € -2346,6 10 000  

Imobilio  5000 €  5000  

Centrum rodiny 5000 €  5000  

Fond pre Transparentné 
Slovensko 

7 500 € -7500   

Day of Caring 1350 € -1350   

 Zostatok 80 185,11 € 0,00 € 9700 € 33 749,58 € 

 
 



 
 

 

Celkový sumár 

 

VSTUPY VYSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

80 185,11 € 0,00 € 

 Priama pomoc ľuďom: 403769 

Nepriama pomoc ľuďom: 4208776 

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 60 

Súvisiacich aktivít: 106 

Príspevkov o téme v médiách: 34 

Integrácia do spoločnosti: 5x 

Zvýšenie bezpečnosti v komunite: 4x 

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu: 4x 

Zvýšenie dôvery a sebavedomia: 3x 

Zlepšenie zdravotného stavu: 3x 

Zlepšenie vymožiteľnosti práva: 3x 

Zníženie korupcie: 3x 

Zvýšenie povedomia 2x 

Tréning zamestnancov/dobrovoľníkov: 2x 

 

Mediálnych výstupov s uvedením donora: 29 

Zaangažovaných zamestnancov: 150 

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania: 

15x 

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje 

takéto iniciatívy: 12x 

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na 

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 12x 

Posilnenie dobrého pocitu a uspokojenia 

zamestnancov zo seba: 10x 

Využitie pri komunikácii k stakeholderom: 6x 

Zlepšenie vzťahov s miestnymi autoritami a 

komunitou: 4x 

Podpora hodnôt, etiky a konštruktívnej 

atmosféry vo firme: 3x 

 

 
 

Komunitu podporujeme v 
celkovej hodnote 
80 185,11 € 
(vrátane asignácie dane) 

Celková podpora komunity 
vrátane asignácie dane na 
1 zamestnanca je 
2672,84 € 

Vďaka našej podpore a 
asignácii % dane sa 
podpora komunity navýšila 
o 
 36 885,11 € 

K podpore komunity sme 
povzbudili 
1501 
našich zamestnancov 

K podpore komunity sme 
povzbudili 
100 % 
našich zamestnancov 

Dostali sme 
27 
žiadostí o podporu 

Podporili sme 
70 % 
žiadostí o podporu 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme podporili 
19 
neziskových projektov 

Priemerná výška celkovej 
podpory 
4 220,27 € 

Priemerná výška finančnej 
podpory bola 
4 220,27 € 

Z našich prostriedkov a 2% 
dane sme pomohli 
403 769 
ľuďom 

 

                                                           
1 Zamestnancov Mercedes Benz Financial je približne 30, ale do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili centrá na Slovensku aj v Českej 

republike. 



 

 

 

 

 

KOHO PODPORUJEME? 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ľudia bez domova 38,38 % • 30 773,69 € 

Lídri 16,05 % • 12 869,46 € 

Sociálne znevýhodnení 9,68 % • 7 759,07 € 

Všeobecná verejnosť 7,14 % • 5 722,22 € 

Deti a mládež 4,08 % • 3 269,84 € 

Iná sociálna skupina 4,02 % • 3 222,22 € 

Seniori 4,01 % • 3 214,29 € 

Dobrovoľníci 3,68 % • 2 950,00 € 

Ľudia zdravotne/mentálne znevýhodnení 3,45 % • 2 

769,84 € 

Študenti 2,83 % • 2 269,84 € 

Nezamestnaní 1,99 % • 1 594,79 € 

Týraní a utláčaní 1,94 % • 1 555,56 € 

Menšiny 1,51 % • 1 214,29 € 

Rodina 1,25 % • 1 000,00 € 

Zvieratá 0,00 % • 0,00 € 

Z ČOHO PRISPIEVAME? 

      

      

      

      

Vklad firmy 54,00 % • 43 300,00 € 

Asignácia z dane 46,00 % • 36 885,11 € 

Dar fyzickej osoby 0,00 % • 0,00 € 

Vklad iného subjektu 0,00 % • 0,00 € 
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Projekty podporené v roku 2018  

 
MBF Priama podpora 2018 (14 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšen
ie Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

MBF18_01 OZ DOMOV - 
DÚHA 

Pomoc 
Bezpečnému 
ženskému domu 
DÚHA 2018 

3 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore mohol 
OZ DOMOV - DÚHA 
pomôcť približne 25 
klientkám - matkám s 
deťmi a poskytnúť im 
sociálne poradenstvo, 
terapiu a pocit bezpečia 
v krízovom období.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti 
a posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami. 

MBF18_02 
Transparency 
International 
Slovensko 

Za etickú a 
efektívnu štátnu 
správu 

5 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore mohla 
TIS v projekte Za etickú 
a efektívnu štátnu správu 
vytvoriť záchrannú sieť 
vyše 700 firiem, ktoré 
zlepšia šancu na 
zamestnanie úradníkom, 
ktorí nahlásia korupciu, 
vytvorili vzdelávacie 
materiály a uskutočnili 
prvý úradnícky festival. 

Vďaka podpore 
projektu TIS si firma 
zlepšila dobré meno 
na verejnosti a 
zvýšila 
dôveryhodnosť 
medzi 
stakeholdermi, ako 
aj medzi 
zamestnancami. 

MBF18_03 Depaul Slovensko 
Úpravy priestorov 
nocľahárne pre 
ľudí bez domova 

7 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu mohla 
nízko-prahová 
nocľaháreň a útulok sv. 
Vincenta de Paul 
zrealizovať menšie 
stavebné úpravy, ktoré 
pomohli zlepšiť služby 
pre približne 1400 ľudí 
bez domova v Bratislave 
za rok využívajúcich 
nocľaháreň. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti, 
posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami a 
prepojenie s 
dobrovoľníctvom im 
umožnilo získať 
netradičnú 
skúsenosť a aktívne 
tak firmu vnímať 
ako aktéra 
napĺňajúceho ciele 
zodpovedného 
podnikania. 

MBF18_04 Aliancia fair-play 

Aktívna kontrola 
fungovania 
inštitúcií, Biela 
vrana 

5 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore mohla 
Aliancia Fair-play 
vyšetrovať a analyzovať 
procesy a podala tak 11 
podnetov na kontroly, 
podnetov na trestné 
stíhania, sťažností, 
odvolaní, rozkladov. 
Počas trvania projektu 
Biela vrana zahájila 
organizáciu udeľovania 
ocenenia pre rok  

Podporou témy 
transparentnosti si 
firma zlepší dobré 
meno medzi 
zamestnancami a 
podporí hodnoty, 
etiku a 
konštruktívnu 
atmosféru vo firme. 

MBF18_05 Centrum rodiny 
n.o 

Musíme si 
pomáhať 5 000,00 €  0,00 €  

Vďaka grantu a práci 
dobrovoľníkom sa 
podarilo dokončiť 
novo-rekonštruované 
priestory Centra rodiny a 
zariadiť ich vybavením 
(divadelné osvetlenie, 
interaktívna tabuľa, 
žinenky, pingpongové 
stoly). 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti,  
posilní pocit hrdosti 
u zamestnancov a 
podporí 
zodpovedné 
podnikanie.  

MBF18_06 Depaul Slovensko 
Mercedes Benz 
pre ľudí bez 
domova 

12 346,60 €  0,00 €  

Vďaka finančnému 
grantu a práci takmer 50 
dobrovoľníkov sa 
podarilo realizovať 
rekonštrukčné práce 
(výmena okien, nové 
prístrešky, maľovanie, 
nový nábytok,...), ktoré 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti,  
posilní pocit hrdosti 
u zamestnancov a 
podporí 
zodpovedné 
podnikanie.  
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zvýšia bezpečnosť, 
zlepšia zázemie 
nocľahárne a jej 
exteriéru, zvýšia 
energetickú efektívnosť. 

MBF18_07 Imobilio 
podpora 
rehabilitácie v 
Imobiliu 

5 000,00 €  0,00 €  

Práca dobrovoľníkov a 
poskytnutý grant pomohli 
pri prácach potrebných 
na úspešnú kolaudáciu 
priestorov vzdelávacieho 
centra pre ľudí so 
zdravotným postihnutím. 
Z udeleného grantu bol 
zakúpený aj kyslíkový 
koncentrátor, ktorý sa 
používa 
v oxygenoterapii. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti,  
posilní pocit hrdosti 
u zamestnancov a 
podporí 
zodpovedné 
podnikanie.  

NPA_MBF17
_01 Nadácia Pontis Admin fee z dar 

MBF 2017 2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bolo 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo a firemná 
filantropia. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti,  
posilní pocit hrdosti 
u zamestnancov a 
podporí 
zodpovedné 
podnikanie.  

NPA_MBF18
_01 Nadácia Pontis Admin z 2% 

2017/2018 3 688,51 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bolo 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo a firemná 
filantropia. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti,  
posilní pocit hrdosti 
u zamestnancov a 
podporí 
zodpovedné 
podnikanie.  

NPA_MBF18
_02 – 03 - 05 Nadácia Pontis Admin fee z dar 

MBF 2018 3 300,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bolo 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo a firemná 
filantropia. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti,  
posilní pocit hrdosti 
u zamestnancov a 
podporí 
zodpovedné 
podnikanie.  

NPI_MBF_01 Nadácia Pontis 
Fond pre 
transparentné 
Slovensko 

7 500,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bude 
podporená firemná 
filantropia a darcovstvo v 
téme transparentnosti a 
boja proti korupcii, 
grantové výzvy podporia 
vzdelávanie a aktívne 
občianstvo v tejto téme. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti, 
posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami a 
podporí hodnoty 
etiky vo firme. 

NPI_MBF18_
02 Nadácia Pontis 

Dobrovoľníctvo 
Day of Caring 
2018 

1 350,00 €  0,00 €  

Vďaka podujatiu Day of 
caring 2018, mohlo vyše 
150 zamestnancov 
absolvovať 
dobrovoľnícky deň v 
Depaul, Imobilio a 
Centre rodiny. 

Vďaka 
sprostredkovaniu 
podujatia mali 
zamestnanci firmy 
netradičnú 
skúsenosť, rozšírili 
si obzory a posilnil 
sa ich dobrý pocit a 
hrdosť na firmu.  

Spolu 
  

60 185,11 €  0,00 €  
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MBF Vytvorme domov 2018 (5 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu Navýšenie  Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

MBFVD18_01 Divadlo bez 
domova AFA 5 000,00 €  0,00 €  

Divadlo bez domova 
mohlo vďaka projektu 
AFA poskytnúť 
dramaterapiu pre 12 
znevýhodnených hercov 
a herečiek. Okrem 3 
predstavení pre 
verejnosť, dlhodobého 
dramaterapeutického 
procesu-divadelných 
skúšok, uskutočnili 
predstavenie a 
work-shop vo väzení 
v Košiciach. 

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti 
a posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami.  

MBFVD18_02 
Občianske 
združenie 
Odyseus 

Bez strechy k 
službám 4 979,95 €  0,00 €  

V rámci projektu Bez 
strechy k službám mohol 
OZ Odyseus pomôcť 
takmer 400 ľuďom 
užívajúcim 
drogy/pracujúcim v 
sexbiznise, z toho 
odhadom približne 150 
ľuďom bez domova, a 
sprostredkovať im 
informácie pre riešenie 
ich situácie.  

Vďaka podpore si 
firma zlepší dobré 
meno v spoločnosti 
a posilní hrdosť na 
firmu medzi 
zamestnancami. 

MBFVD18_03 

RESOTY - 
Resocializačná 
komunita 
Antona Srholca 

Tvoríme 
bezpečný 
domov 

1 902,35 €  0,00 €  

Resoty vďaka grantu 
mohli zbezpečniť 
prostredie pre 40 
klientov a vybaviť novú 
kontaktnú 
elektroinštaláciu, 
vypínače, lampy. 

Podporou projektu 
si firma zlepší 
vzťahy s miestnymi 
autoritami a 
komunitou a môže 
byť využitý ako 
príklad napĺňania 
cieľov 
zodpovedného 
podnikania firmy v 
komunikácii so 
stakeholdermi. 

MBFVD18_04 KRESŤANIA V 
MESTE 

Mobilný výdaj 
stravy a mobilná 
ošetrovňa pre 
ľudí bez 
domova 

5 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore mohla 
organizácia Kresťania v 
meste v priebehu vyše 6 
mesiacov vydať ľuďom 
bez domova v Bratislave 
2130 litrov výdatnej 
polievky počas 71 
výdajov stravy priamo v 
teréne. Na jednom výdaji 
obslúžili 60-100 ľudí bez 
domova, ktorí mohli byť 
ošet 

Vďaka podpore 
témy si firma 
zlepšuje dobré 
meno ako vo vzťahu 
k verejnosti tak aj 
voči stakeholderom, 
a posilňuje hrdosť 
na firmu medzi 
zamestnancami. 

MBFVD18_05 Občianske 
združenie Prima 

Prima - sociálne 
poradenstvo 3 117,70 €  0,00 €  

Vďaka podpore OZ 
Prima každý mesiac 
sprostredkovalo 
poradenstvo a asistenciu 
minimálne 50 klientom (v 
niektorých mesiacoch 
bolo klientov aj viac 
(najmä február a marec). 
Klientov sme okrem 
priameho poradenstva a 
asistencie informovali aj 
prostredníctvom letákov. 

Vďaka podpore 
témy si firma 
zlepšuje dobré 
meno ako vo vzťahu 
k verejnosti tak aj 
voči stakeholderom, 
a posilňuje hrdosť 
na firmu medzi 
zamestnancami. 

Spolu 
  

20 000,00 €  0,00 €  
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Detailný prehľad podľa kategórií 

 

AKTIVITA 
súhrn za sub-kategórie 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

 
CHARITATÍVNY DAR 

 

 
37 346,60 € 

 

 
0,00 € 

 

  

  0,00 € 

Priama pomoc ľuďom: 2122 
Nepriama pomoc ľuďom: 
4006522 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 0 
Príspevkov o téme v médiách: 
12 
Kritické myslenie 1x 
Zlepšenie prístupu k základným 
službám (teplo, elektrina, atď.) 
1x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 7 
Zaangažovaných zamestnancov: 
200 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 6x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 5x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 4x 
Posilnenie profesionality firmy 3x 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 3x 
Využitie pri komunikácii smerom 
k našim stakeholderom 2x 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
KOMUNITNÁ INVESTÍCIA 

 

 
32 500,00 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 32 500,00 €  Priama pomoc ľuďom: 401647 
Nepriama pomoc ľuďom: 202254 
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 
60 
Súvisiacich aktivít: 106 
Príspevkov o téme v médiách: 
22 
Integrácia do spoločnosti 4x 
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu 
3x 
Zlepšenie zdravotného stavu 2x 
Zníženie korupcie 2x 
Tréning 
zamestnancov/dobrovoľníkov 2x 
Zlepšenie prístupu k zdravotnej 
starostlivosti 2x 
 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 22 
Zaangažovaných zamestnancov: 
200 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 7x 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 7x 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 5x 
Využitie pri komunikácii smerom 
k našim stakeholderom 4x 
Posilnenie dobrého pocitu a 
uspokojenia zamestnancov zo 
seba 3x 
Podpora hodnôt, etiky a 
konštruktívnej atmosféry vo firme 
2x 

2-1 Členský poplatok a 
predplatné v komunitných 
organizáciách 

7 500,00 €  

2-2 Grant alebo dar v 
strategickej téme pre firmu 

25 000,00 €  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
NÁKLADY NA 
MANAŽMENT 

 

 
10 338,51 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 10 338,51 €  

 
Zvýšenie počtu 
zamestnancov/dobrovoľníkov 1x 
 

 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 3x 
Napĺňanie cieľov zodpovedného 
podnikania 2x 
 

3-1 Platy a benefity full-time a 
part-time pracovníkov 
venujúcich sa filantropii 

8 338,51 €  

3-2 Prevádzkové náklady, 
vrátane režijných nákladov, 
prieskumov, hodnotení 

2 000,00 €  

programov   



 

 
Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 
 

   
Predstavenie vo väzení Ilava pre odsúdených v sept. 2017. Divadlo bez domova.  Elektroinštalácia. Resoty 

 

   
Fotografie zo školenia. Občianske združenie Odyseus.                           Výdaj stravy. KRESŤANIA V MESTE. 

             
MBF Priama podpora 2018 (14 projektov) 

 
MBF18_01, OZ DOMOV - DÚHA 
Pomoc Bezpečnému ženskému domu DÚHA 2018, Výška podpory: 3 000,00 € 
 
Projekt bol plánovaný na pomoc nedávno otvorenému Bezpečnému ženskému domu DÚHA, v 
ktorom nachádzajú útočisko ženy a matky s deťmi po násilí. Na začiatku roka 2018 sa toto 
zariadenie dostalo do nemalých finančných ťažkostí. Dúfali sme, že sa situácia vyrieši, 
prísľuby spolufinancovania príslušné ministerstvo naplní a financie budeme môcť použiť iným 
spôsobom. Nestalo sa tak, preto sme finančné prostriedky použili na dofinancovanie 
prevádzkových nákladov - hlavne miezd. Ďalší osud zariadenia tejto tak krehkej skupiny 
klientov ponechal náš štát na pleciach projektov a dobrovoľných darcov.  
 
MBF18_02, Transparency International Slovensko 
Za etickú a efektívnu štátnu správu, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Vytvorili sme záchrannú sieť viac ako 700 firiem, ktoré pomôžu prepusteným oznamovateľom 
korupcie opäť sa zamestnať. Zorganizovali sme prvý úradnícky festival, kde sme prepojili 
úradníkov naprieč inštitúciami pri workshopoch napr. o etike, efektívnom písaní, manažovaní 
úradu, participácii, a i. Vytvorili sme etické online vzdelávacie materiály pre úradníkov, ktoré 
slúžia na individuálne použitie, ale aj ako modelový tréning pre školiteľov, ktorí tak môžu 
využívať náš know-how a voľne dostupné materiály pri etických tréningoch v štátnej správe. 
Materiály sme predstavili kľúčovým aktérom v štátnej správe. Materiály budú zároveň 
súčasťou väčšieho projektu "Transparency" školy, ktorú vytvárame. Videá: 
https://www.youtube.com/watch?v=u6z2LqSJL7k&frags=pl%2Cwn 
 
MBF18_03, Depaul Slovensko 
Úpravy priestorov nocľahárne pre ľudí bez domova, Výška podpory: 7 000,00 € 
 
Vďaka projektu sme mohli zrealizovať menšie stavebné úpravy, ktoré nám pomohli zlepšiť 
služby, ktoré ponúkame v nízko prahovej nocľahárni a útulku sv. Vincenta de Paul. Z projektu 
sme opravili sme zatekajúcu strechu nad prístavbou, v ktorej je umiestnený útulok sv. 
Vincenta a toto zatekanie spôsobovalo, že niektoré izby by boli za krátku dobu nepoužiteľné. 
V nízkoprahovej časti nocľahárne sme rozšírili kapacitu hygienických zariadení a nainštalovali 
nové sprchy. V nocľahárni sme tiež nainštalovali infražiariče, ktoré nám umožnia lepšie 
vykurovanie počas zimného obdobia.       

 

 

http://https/www.youtube.com/watch?v=u6z2LqSJL7k&frags=pl%2Cwn


 

 
 

MBF18_04, Aliancia fair-play 
Aktívna kontrola fungovania inštitúcií, Biela vrana, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Watchdogová časť projektu sa venovala podaniam a analýze procesov, ktoré podania skončili. 
Zistili sme systémové nedostatky pri vyšetrovaní trestného činu legalizácie príjmov 
pochádzajúcich z trestnej činnosti, kde pre políciu je takmer nemožné (a hlavne neefektívne) 
zabezpečiť odborníkov na vysoko sofistikovanú ekonomickú trestnú pre každý okres, hoci 
súčasné platné pravidlá predpokladajú, že to budú vyšetrovať okresní vyšetrovatelia. Podobne 
sme našli "dieru" v procese konania proti čiernym stavbám. 
Počas trvania projektu Biela vrana zahájila organizáciu udeľovania ocenenia pre rok 2018. 
Členovia Rady Bielej vrany absolvovali dve kolá výberu laureátov ocenenia za rok 2018.  

 
MBF18_05, Centrum rodiny n.o 
Musíme si pomáhať, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Zrekonštruované priestory sa zariadili a vybavili prvkami športového a vzdelávacieho 
charakteru. Nové prvky športového charakteru ako napr. pingpongové stoly, žinenky, rebrina 
alebo horolezecká stena umožnia zapojenie do aktívneho trávenia voľného času aj skupinám 
zo sociálne slabšieho prostredia, všetkým vekovým kategóriám ako aj deťom a ľudom so 
zdravotným postihnutím. Nové prvky vzdelávacieho charakteru ako interaktívna tabuľa 
umožnia vznik nových aktivít ako semináre, workshopy alebo doučovanie pre všetky vekové 
kategórie alebo rôzne sociálne vrstvy. Dôležité sú aj doplnkové prvky ako zrkadlá, žalúzie, 
dvere a i., ktoré pomohli zariadiť priestory na organizovanie nových podujatí.  

 
MBF18_06, Depaul Slovensko 
Mercedes Benz pre ľudí bez domova, Výška podpory: 12 346,60 € 
 
Prostriedky grantu sa využili na nákup materiálu potrebných na realizáciu projektov, ktoré 
zabezpečovali dobrovoľníci z firmy Mercedes Benz. Počas tejto akcie sa vymaľovali priestory 
nocľahárne, vymaľovali skrinky, zrealizovali sa 4 prístrešky do fajčiarne pre klientov aj 
zamestnancov a vybudoval stojan na bicykle a zložil nábytok. Z prostriedkov grantu sa tiež 
vymenilo okno na registračke, pričom pôvodné okná sa nahradili bezpečnostnými oknami. 
Vymenili sa tiež všetky okná a vstupné dvere v útulku sv. Vincenta ktorý sa nachádza v 
prístavbe budovy.  

 
MBF18_07, Imobilio 
podpora rehabilitácie v Imobiliu, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Udelený grant sme použili na nákup prvého prístroja do časti rehabilitácie. Ide o kyslíkový 
koncentrátor používaný v oxygenoterapii, ktorá pozitívne ovplyvňuje a pomáha v liečbe 
oslabeného dýchania najmä pre ľudí s DMO. ostatné prostriedky z grantu sme využili na 
zabezpečenie a prípravu špeciálnych zábradlí, ktoré budú osadené v rehabilitačnej časti a sú 
potrebné pri rôznych špecifických rehabilitačných cvičeniach. 

 
NPA_MBF17_01, Nadácia Pontis 
Admin fee z dar MBF 2017, Výška podpory: 2 000,00 € 

 
NPA_MBF18_01, Nadácia Pontis 
Admin z 2% 2017/2018, Výška podpory: 3 688,51 € 

 
NPA_MBF18_02,03 a 05 Nadácia Pontis 
Admin fee z dar MBF 2018, Výška podpory: 3 300,00 € 
 
NPI_MBF_01, Nadácia Pontis 
Fond pre transparentné Slovensko, Výška podpory: 7 500,00 € 
 
NPI_MBF18_02, Nadácia Pontis 
Dobrovoľníctvo Day of Caring 2018, Výška podpory: 1 350,00 € 
 
Vďaka sprostredkovaniu dobrovoľníckeho podujatia Day of caring 2018, mohlo vyše 150 
zamestnancov spoločnosti Mercedes-Benz Financial, a MB na Slovensku a v Česku, 
absolvovať dobrovoľnícky deň v troch organizáciách venujúcim sa znevýhodneným skupinám 
na Slovensku. Dobrovoľníci pomohli zveľadiť útulok pre ľudí bez domova Depaul a skrášliť 
Centrum rodiny a pomohli pri finálnej fáze centra Imobilio, ktorý sa venuje telesne 
znevýhodneným.  
 

 



 

 
MBF Vytvorme domov 2018 (5 projektov) 

 
MBFVD18_01, Divadlo bez domova 
AFA, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Projekt AFA bol pre nás výnimočnou skúsenosťou, kde okrem hrania pre verejnosť, 
dlhodobého dramaterapeutického procesu-divadelných skúšok, sme mali možnosť aj vystúpiť 
vo väzení v Košiciach Šaci a tiež pripraviť týždňový workshop pre odsúdených. Bolo to po 
prvý krát v dejinách väzenstva, čo sa 13 odsúdených mužov zúčastnilo intenzívneho 
dramaterapeutického workshopu priamo vo výkone trestu. Podľa ich vlastných slov a zdieľania 
s ostatnými spoluväzňami, pedagógmi, dozorcami i našimi hercami mala pre nich táto 
skúsenosť hlboký dopad. Okrem toho, že mali vytvorenú jedinečnú možnosť na zdieľanie 
svojich postojov, plánov a myšlienok v bezpečnom kruhu, podarilo sa týmto mužom i pripraviť 
vystúpenie. 

 
MBFVD18_02, Občianske združenie Odyseus 
Bez strechy k službám, Výška podpory: 4 979,95 € 
 
V rámci projektu Bez strechy k službám sa infografiky s príbehmi dostali k 1700 ľuďom. Medzi 
najviac konzultované témy patrili sociálno-právne otázky, základné životné istoty ako je 
bývanie, strava, rovnako zdravotné problémy nesúvisiace s užívaním drog a informácie o 
iných pomáhajúcich organizáciách. Financie projektu boli tiež použité na jednodňové 
vzdelávanie organizáciou Depaul Slovensko, ktorá nám poskytla informácie o základom 
ošetrovaní rán a nadviazala s nami intenzívnejšiu spoluprácu. V rámci projektu sme tiež 
nakúpili základný zdravotnícky materiál na ošetrovanie, ktorý budú terénne pracovníčky 
využívať pri poskytovaní základného ošetrovania ako ďalšej služby klientom. 

 
MBFVD18_03, RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca 
Tvoríme bezpečný domov, Výška podpory: 1 902,35 € 
 
Projektový zámer sa podarilo naplniť vďaka realizácií opráv elektrických rozvodov, ktoré 
ohrozovali obyvateľov komunity RESOTY Antona Srholca. Elektrické rozvody boli desiatky 
rokov zastaralé. V budúcnosti bude musieť prísť k druhej fáze, oprave ďalších rozvodov a 
výmeny niektorých hliníkových káblov. Opravu zrealizovali skauti s oprávnením na 
elektrikárske práce. Videá: https://www.facebook.com/michal.olah.RESOTY 
 

 
MBFVD18_04, KRESŤANIA V MESTE 
Mobilný výdaj stravy a mobilná ošetrovňa pre ľudí bez domova, Výška podpory: 5 000,00 
€ 
 
Vďaka darovaným financiám sme v priebehu vyše 6 mesiacov vydali ľuďom bez domova v 
Bratislave 2130 litrov výdatnej polievky, t.j. cca 6390 porcií jedla počas 71 výdajov stravy 
priamo v teréne. Na jednom výdaji sme obslúžili 60-100 ľudí bez domova. Zrealizovali sme 
cca 120 ošetrení v rámci 24 výjazdov základnej zdravotnej pomoci, 24 duchovných služieb a 
27 výdajov oblečenia a prikrývok. Týmto spôsobom sme kontinuálne zabezpečili nízko 
prahovú pomoc najnúdznejším ľuďom v hlavnom meste, ktorá je nevyhnutná pre 
zabezpečenie ich základných potrieb a v extrémnom počasí aj pre ich prežitie. Na podporu 
dobrovoľníctva sa uskutočnili 2 stretnutia dobrovoľníkov zapojených do varenia a výdaja 
stravy.  

 
MBFVD18_05, Občianske združenie Prima 
Prima - sociálne poradenstvo, Výška podpory: 3 117,70 € 
 
Prostredníctvom projektu sme poskytovali odborné sociálne poradenstvo ľuďom bez domova 
formou mobilného streetworku a v nízko prahovom Kontaktnom centre doplnené o sociálnu 
asistenciu - sprevádzanie, a distribúciu klientov do iných zariadení a na rôzne úrady. Taktiež 
sme realizovali aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny o možnostiach 
ubytovania, stravovania, hygieny a ošatenia v rámci Bratislavy. 

 

http://https/www.facebook.com/michal.olah.RESOTY


 
 

 
 


