Správa o darcovských aktivitách Nadačného
fondu Johnson Controls v roku 2018
Darca: Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis
Reportované programy:
JC Priama podpora 2018
Johnson Controls Cares 2018
Report pokrýva: 7 realizovaných projektov
Dátum vytvorenia správy: 22.01.2019
Tel: 02/5710 8117
Vypracovala: Daniela Kellerová

Popis
Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí,
sociálnu podporu a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne
znevýhodnených blízkych zamestnancov firmy.

Prehľad programov a čerpania
Program
JC Priama podpora 2018
Johnson Controls Cares
2018
Johnson Controls Cares
2018/20191
Spolu

Program
JC Priama podpora 2018
Johnson Controls Cares 2018
Admin Fee 2018
Johnson Controls Cares
2018/2019
Naše Mesto 2018
Zostatok ku 31.12.2018
Voľné prostriedky na 20192

Suma

Počet
žiadostí

54 295,94 €

6

Počet
schválených
projektov
6

100

Z toho už
ukončených
projektov
6

680,00 €

2

1

50

1

5 705,00 €

4

4

100

0

60 680,94 €

12

11

92

7

2% 2017/2018
50 974,94 €
-45 197,45 €
-680 €
-5 097,49 €

Úspešnosť
%

Dar
40 000 €

-5 134,50 €
0€

-4 001 €
30 864,50 €
26 294,00 €

1

JCI Cares prebieha v roku 2018/2019, druhé splátky, ktoré majú byť v roku 2019 sú v hodnote 570, 50 EUR.

2

30 864,50 EUR – 570,5 EUR druhé splátky JCI Cares – 4000 EUR admin fee.

Celkový sumár
VSTUPY
Peňažná
hodnota

VYSTUPY
NAVÝŠENIE

60 680,94 €

0,00 €

BENEFITY PRE KOMUNITU

BENEFITY PRE BIZNIS

Priama pomoc ľuďom: 955

Zaangažovaných zamestnancov: 600

Nepriama pomoc ľuďom: 2200

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania: 5x

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 11

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje

Zvýšenie dôvery a sebavedomia: 3x

takéto iniciatívy: 5x

Zlepšenie prístupu k zdravotnej

Zlepšenie dobrého mena firmy 4x

starostlivosti: 2x

Väčšia atraktívnosť pre nových zamestnancov:

Absolvovanie tréningu: 2x

4x

Tréning zamestnancov/dobrovoľníkov: 2x Využitie pri komunikácii smerom k našim
Poskytovanie novej služby: 2x

stakeholderom: 3x

Zlepšenie zdravotného stavu: 2x

Teambuilding, stmelenie zamestnancov v tíme,

Zvýšenie finančných zručností: 1x

radosť zo spolupráce, pocit "sme jedna firma":
2x

Komunitu podporujeme v
celkovej hodnote
60 680,94 € (vrátane
asignácie dane)

K podpore komunity sme
povzbudili

40 %
našich zamestnancov

3

Celková podpora komunity
vrátane asignácie dane na
1 zamestnanca je

40,45 €

Vďaka našej podpore a
asignácii % dane sa
podpora komunity navýšila
o

K podpore komunity sme
povzbudili

6003

0,00 €

našich zamestnancov

Dostali sme

Podporili sme

13

85 %

Z našich prostriedkov a 2%
dane sme podporili

žiadostí o podporu

žiadostí o podporu

Priemerná výška celkovej
podpory

Priemerná výška finančnej
podpory bola

7 853,71 €

8 668,71 €

7
neziskových projektov

Z našich prostriedkov a 2%
dane sme pomohli

955
ľuďom

Počet je odvodený od počtu dobrovoľníkov na Naše mesto 2018 a zapojených do projektu NDS.

Podporené projekty v roku 2018
Číslo

JC18_01

JC18_02

JC18_03

NPA_JC18
_01

NPI_JCI18
_01

NPI_JCI18
_02

Prijímateľ

Projekt

Vstupy
spolu

Navýšenie

Prínos pre komunitu

7 000,00 €

Projekt "Dajme šancu"
Nadácie Cvernovka
umožnil piatim sociálne
0,00 € znevýhodneným ľudom
priamo a desiatim nepriamo
naštartovať zásadnú zmenu
životného štýlu.

5 000,00 €

57 detí po strate blízkeho
vďaka táboru Čarovná
záhrada organizácie
Plamienok malo možnosť
0,00 €
poznávať čarovný svet
záhrad a absolvovať tak
potrebný terapeutický
proces.

Prínos pre biznis
Podporou projektu si
firma zlepší vzťahy s
miestnymi autoritami a
komunitou a môže byť
využitý ako príklad
napĺňania cieľov
zodpovedného
podnikania firmy
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.

Nadácia
Cvernovka

Dajme šancu

PLAMIENOK
n.o.

Čarovná
záhrada Letný
terapeutický
tábor pre deti
a mladých po
strate
blízkeho

Nadácia pre deti
Slovenska

Život mladých
pod kontrolou
- Škola
rodinných
25 000,00 €
financií v
detských
domovoch

Projekt NDS Život mladých
pod kontrolou priniesol
zmysluplné vzdelávanie
pracovníkov a detí detských
domovov v oblasti
0,00 €
sociálno-finančnej
gramotnosti v 8 detských
domovoch na území celého
Slovenska, 247 detí a
mladých dospelých DeD.

Projekt nielen zlepšuje
meno firmy na
verejnosti i medzi
zamestnancami, ale
aktívne zapája 24
dobrovoľníkov
spoločnosti, ktorí
pomáhajú s finančným
vzdelávaním detí.

Nadácia Pontis

Admin z 2%
2017/2018

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bolo
0,00 € podporené firemné
dobrovoľníctvo a firemná
filantropia.

Vďaka podpore si firma
zlepší dobré meno v
spoločnosti, posilní
pocit hrdosti medzi
zamestnancami.

Nadácia Pontis

Giving
Tuesday
2018

Nadácia Pontis

Naše Mesto
2018

5 097,49 €

8 197,45 €

4 001,00 €

54 295,94 €

Spolu

Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bolo
podporené firemné
0,00 €
dobrovoľníctvo počas
podujatia Giving Tuesday
2018.
Vďaka pracovníkom
Nadácie Pontis bude
podporená organizácia
firemného dobrovoľníctva a
0,00 €
podporí sa tak ochrana
životného prostredia, zvýši
sa dôvera v komunite a
podporí sa prepájanie ľudí.

Vďaka podpore si firma
zlepší dobré meno v
komunite, medzi
zamestnancami posilní
hrdosť a teambuilding.
Vďaka podpore si firma
zlepší dobré meno v
spoločnosti a posilní
hrdosť na firmu medzi
zamestnancami, a
podporí ich radosť zo
spolupráce.

0,00 €

Johnson Controls Cares 2018 (1 projekty) 4
Číslo

JCZGP18_2

4

Prijímateľ

Projekt

Kúpeľná
Janka Šimovičová liečba pre
Janku

Vstupy Navýšenie
Prínos pre komunitu
spolu
spolu

680,00 €

Vďaka projektu JCI Cares
mohol zamestnanec
podporiť svoju matku,
0,00 €
ktorej sa vďaka návšteve
kúpeľov výrazne zlepšil
zdravotný stav.

Prínos pre biznis
Vďaka podpore si firma
zlepší dobré meno
medzi zamestnancami
a posilní ich hrdosť na
firmu.

Johnson Controls Cares 2018/2019 má otvorené 4 projekty, ktoré budú vyreportované po ukončení vo výročnej
správe 2018.

Detailný prehľad podľa kategórií
VÝSTUPY

VSTUPY
AKTIVITA
súhrn za sub-kategórie

Peňažná
hodnota

NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU

CHARITATÍVNY DAR

680,00 €

0,00 €

Financie

680,00 €

0,00 €

1-1 Dobročinný dar

KOMUNITNÁ INVESTÍCIA
Financie
2-2 Grant alebo dar v
strategickej téme pre firmu

Priama pomoc ľuďom: 1
Zlepšenie prístupu k zdravotnej
starostlivosti 1x
Zlepšenie zdravotného stavu 1x

Napĺňanie cieľov zodpovedného
podnikania 1x
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá
podporuje takéto iniciatívy 1x
Zlepšenie dobrého mena firmy (v
komunite, na verejnosti, medzi
zákazníkmi...) 1x

Priama pomoc ľuďom: 955
Nepriama pomoc ľuďom: 2200
0,00 € Vecí, ktorých sa projekt dotkol:
11
Absolvovanie tréningu 2x
Poskytovanie novej služby 2x
Zvýšenie dôvery a sebavedomia
2x
Tréning
zamestnancov/dobrovoľníkov 2x
Zvýšenie zamestnateľnosti 1x
Zlepšenie soft skills 1x
Zvýšenie finančných zručností
1x
Integrácia do spoločnosti 1x

Zaangažovaných zamestnancov:
25
Napĺňanie cieľov zodpovedného
podnikania 3x
Využitie pri komunikácii smerom
k našim stakeholderom 3x
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá
podporuje takéto iniciatívy 3x
Dôveryhodnosť našej firmy v
očiach stakeholderov 2x
Zlepšenie vzťahov s miestnymi
autoritami a komunitou 2x
Väčšia atraktívnosť pre nových
zamestnancov 2x

680,00 €

37 000,00 €

0,00 €

37 000,00 €

0,00 €

37 000,00 €

NÁKLADY NA
MANAŽMENT

17 295,94 €

0,00 €

Financie

17 295,94 €

0,00 €

17 295,94 €

0,00 €

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

BENEFITY PRE BIZNIS

Zaangažovaných zamestnancov:
579
Teambuilding, stmelenie
zamestnancov v tíme, radosť zo
Súvisiacich aktivít: 3
Príspevkov o téme v médiách: 3 spolupráce, pocit "sme jedna
Zlepšenie postoja k životnému firma" 2x
Zlepšenie dobrého mena firmy (v
prostrediu 1x
komunite, na verejnosti, medzi
Zvýšenie záujmu o
zákazníkmi...) 2x
environmentálnu problematiku
Väčšia atraktívnosť pre nových
1x
zamestnancov 2x
Zlepšenie prístupu k zeleni 1x
Zvýšenie dôvery a sebavedomia Napĺňanie cieľov zodpovedného
podnikania 1x
1x
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá
podporuje takéto iniciatívy 1x

Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov

JC18_01, Nadácia Cvernovka
Dajme šancu, Výška podpory: 7 000,00 €
Projekt "Dajme šancu" umožnil sociálne znevýhodneným ľudom naštartovať zásadnú zmenu
životného štýlu. Dostali možnosť zapojiť sa do rôznorodých pracovných činností v interiéri či
exteriéri Kreatívneho centra. Financie boli použité na ich honoráre a na sociálne poradenstvo,
ktoré je kľúčové pre úspešnú integráciu. Tým, že získali stabilnú prácu, pravidelný príjem a
dlhodobé bývanie, majú možnosť pracovať na oddlžení cez osobný bankrot. Prostredníctvom
odbornej pomoci sociálnych pracovníkov z OZ Vagus sa učia čeliť každodenným výzvam. V
žičlivom prostredí kreatívneho centra sa dokázali tak integrovať, že ak ich stretnete na
chodbe, ani Vám nenapadne, že ide o sociálne znevýhodneného človeka.

JC18_02, PLAMIENOK n.o.
Čarovná záhrada - Letný terapeutický tábor pre deti a mladých po strate blízkeho, Výška
podpory: 5 000,00 €
Srdečne Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu našej organizácii. Aj vďaka Vášmu
daru sme mohli zorganizovať už 9. ročník letného terapeutického tábora pre deti a mladých po
strate blízkeho. Konal sa 21.7.-28.7.2018 v Čremošnom a zúčastnilo sa ho 57 detí, ktoré
sprevádzal 7 členný tím našich odborníkov a terapeutov a 9 školených dobrovoľníkov. Téma
tábora bola „Čarovná záhrada.“ Keď smútime, môžeme sa cítiť akoby sme sa ocitli v
opustenej záhrade. No keď do tejto záhrady pozveme niekoho ďalšieho, môže sa diať čosi
prirodzené a zároveň čarovné. V tomto duchu bol pripravený aj program pre deti. Počas
celého týždňa mali možnosť poznávať čarovný svet záhrad. Videá:
7ttps://www.youtube.com/watch?v=gQr4WnKvnhw&t=15s

JC18_03, Nadácia pre deti Slovenska
Život mladých pod kontrolou - Škola rodinných financií v detských domovoch, Výška
podpory: 25 000,00 €
Projekt priniesol zmysluplné vzdelávanie pracovníkov a detí detských domovov v oblasti
sociálno-finančnej gramotnosti v 8 detských domovoch na území celého Slovenska. Vytvoril
sa zborník aktivít a upravila sa metodika rozvoja finačnej gramotnosti pre pracovníkov DD a
náhradných rodičov, ako metodická pomoc na systematické rozvíjanie sociálno-finančných
zručnosti detí a mladých dospelých. Deti a mladí dospelí cez zážitkové aktivity získali
základné sociálne zručnosti potrebné na hospodárenie s vreckovým a zručnosti na
osamostatnenie sa po opustení sociálneho zariadenia, naučili sa zostaviť si jednoduchý
rozpočet,zásady plánovania, hospodárenia a šetrenia s finančných prostriedkov.
https://youtu.be/DxSOTTR2MbY
https://youtu.be/rG8vbDlJFSU
NPA_JC18_01, Nadácia Pontis
Admin z 2% 2017/2018, Výška podpory: 5 097,49 €
NPI_JCI18_01, Nadácia Pontis
Giving Tuesday 2018, Výška podpory: 8 197,45 €

NPI_JCI18_02, Nadácia Pontis
Naše Mesto 2018 , Výška podpory: 4 001,00 €
JCZGP18_2, Janka Šimovičová
Kúpeľná liečba pre Janku, Výška podpory: 680,00 €
Zapojený zamestnanec: Dávid Šimovič
Kúpeľná liečba mi prispela k výraznému zmierneniu bolestí a celkovému zlepšeniu
zdravotného stavu tak, ako potvrdzuje aj lekárska správa.

