Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis

Správa o darcovských aktivitách
Darca: Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
Reportované programy:
DM Priama podpora 2016 DM ZGP Chceme si pomáhať 2016
Report pokrýva: 25 realizovaných projektov

Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky
Prehľad aktivít
Program
DM Priama podpora 2016 dm drogerie markt
DM ZGP Chceme si
pomáhať 2016
Spolu

Suma

Počet
žiadostí

Počet
zamietnutých
projektov

Počet
schválených
projektov

Úspešnosť
%

Z toho už
ukončených
projektov

32 650,57 €

7

0

7

100

7

8 720,25 €

18

0

18

100

18

41 370,82 €

25

0

25

100

25

Celkový sumár
Sumárne porovnanie vstupov a výstupov
VSTUPY
Peňažná
hodnota

41 370,82 €

VYSTUPY
NAVÝŠENIE

0,00 €

BENEFITY PRE KOMUNITU

BENEFITY PRE BIZNIS

Priama pomoc ľuďom: 17721

Mediálnych výstupov s uvedením donora: 27

Nepriama pomoc ľuďom: 12500

Zaangažovaných zamestnancov: 0

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 662

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na

Súvisiacich aktivít: 68

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 21x

Príspevkov o téme v médiách: 58

Napĺňanie cieľov zodpovedného podnikania:

Zlepšenie zdravotného stavu: 15x

19x

Zlepšenie finančnej situácie: 2x

Posilnenie dobrého pocitu a uspokojenia

Umožnenie lobbingu v legislatíve: 1x

zamestnancov zo seba: 17x

Zvýšenie záujmu o environmentálnu

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje

problematiku: 1x

takéto iniciatívy: 16x

Zlepšenie zdravého životného štýlu: 1x

Väčšia atraktívnosť pre nových zamestnancov:

Zaangažovanie ľudí do

4x

environmentálnych aktivít: 1x

Podpora hodnôt, etiky a konštruktívnej

Zlepšenie prístupu k základným službám

atmosféry vo firme: 3x

(teplo, elektrina, atď.): 1x

Nová inšpirácia a motivácia zamestnancov: 2x

Zlepšenie postoja k životnému prostrediu: Pracovníci mali netradičnú skúsenosť a rozšírili
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1x

si obzor: 2x

Zlepšenie vymožiteľnosti práva: 1x

Dôveryhodnosť našej firmy v očiach

Zlepšenie prístupu k

stakeholderov: 2x

voľnočasovým/kultúrnym aktivitám: 1x

Zníženie fluktuácie, zamestnancom sa ich

Zvýšenie bezpečnosti v komunite: 1x

práca viac páči, sú voči firme lojálnejší: 2x

Zlepšenie prístupu k verejnému priestoru: Atmosféra inovatívnosti a nové nápady: 1x
1x

Otvorenosť k učeniu sa a iným pohľadom na

Zlepšenie prístupu k zdravotnej

svet: 1x

starostlivosti: 1x

Zlepšenie vzťahov s miestnymi autoritami a

Zlepšenie prístupu k bývaniu: 1x

komunitou: 1x

Zníženie korupcie: 1x

Zamestnanci mohli uplatňovať a rozvíjať svoje
kompetencie: 1x

Kľúčové informácie

Komunitu podporujeme v
celkovej hodnote

41 370,82 €
(vrátane asignácie dane)

Dostali sme

Podporili sme

26

96 %

žiadostí o podporu

žiadostí o podporu

Priemerná výška celkovej
podpory

Priemerná výška finančnej
podpory bola

1 654,83 €

1 634,83 €

Z našich prostriedkov a 2%
dane sme podporili

25
neziskových projektov

Z našich prostriedkov a 2%
dane sme pomohli

17 721
ľuďom
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AKO PRISPIEVAME?
Financie 100,00 % • 41 370,82 €
In kind 0,00 % • 0,00 €
Platený čas 0,00 % • 0,00 €

Z ČOHO PRISPIEVAME?
Asignácia z dane 73,75 % • 30 143,16 €
Vklad firmy 26,25 % • 10 727,66 €
Dar fyzickej osoby 0,00 % • 0,00 €
Vklad iného subjektu 0,00 % • 0,00 €

PREČO PRISPIEVAME?
Charitatívny dar 86,53 % • 35 797,75 €
Náklady na manažment 10,15 % • 4 197,37 €
Komunitná investícia 3,33 % • 1 375,70 €
Komerčný zámer 0,00 % • 0,00 €
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NA ČO PRISPIEVAME?
Vzdelávanie & mladí ľudia 41,00 % • 16 963,09 €
Životné prostredie 30,28 % • 12 525,94 €
Zdravie 19,61 % • 8 114,59 €
Sociálna starostlivosť 6,23 % • 2 579,34 €
Šport 1,96 % • 812,85 €
Humanitárna pomoc 0,60 % • 250,00 €
Umenie & kultúra 0,30 % • 125,00 €
Ekonomický rozvoj 0,00 % • 0,00 €
Iné 0,00 % • 0,00 €

KDE PRISPIEVAME?
Celé Slovensko 22,23 % • 9 197,37 €
Bratislavský kraj 21,44 % • 8 871,85 €
Banskobystrický kraj 17,73 % • 7 336,25 €
Žilinský kraj 15,50 % • 6 413,75 €
Nitriansky kraj 14,17 % • 5 863,75 €
Trnavský kraj 3,63 % • 1 500,00 €
Trenčiansky kraj 2,42 % • 1 000,00 €
Prešovský kraj 1,66 % • 687,85 €
Košický kraj 1,21 % • 500,00 €
Zahraničie 0,00 % • 0,00 €

KOHO PODPORUJEME?
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Deti a mládež 20,86 % • 8 628,14 €
Rodina 17,78 % • 7 355,85 €
Všeobecná verejnosť 15,79 % • 6 533,73 €
Ľudia zdravotne/mentálne znevýhodnení 11,25 % • 4 654,85 €
Seniori 10,78 % • 4 458,59 €
Dobrovoľníci 10,36 % • 4 286,63 €
Študenti 10,32 % • 4 269,63 €
Sociálne znevýhodnení 2,03 % • 839,47 €
Migranti/žiadatelia o azyl/utečenci 0,42 % • 171,96 €
Menšiny 0,42 % • 171,96 €
Ľudia bez domova 0,00 % • 0,00 €
Nezamestnaní 0,00 % • 0,00 €
Lídri 0,00 % • 0,00 €
Týraní a utláčaní 0,00 % • 0,00 €
Zvieratá 0,00 % • 0,00 €
Iná sociálna skupina 0,00 % • 0,00 €
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Prijímatelia podpory
DM Priama podpora 2016 - dm drogerie markt (7 projektov)
Číslo

Prijímateľ

Projekt

Vstupy
spolu

DM16_01

Združenie
Slatinka

Sprístupnenie
parku Lanice

1 422,50 €

DM16_02

Centrum
environmentálnej
a etickej výchovy
Živica

Mestské včely
2016

19 655,00 €

Prínos pre
komunitu

0,00 €

1 375,70 €

Aby sme nevyschli

500,00 €

Grant prispel k
vyvŕtaniu novej
0,00 € studne pre
Vzdelávacie centrum
Zaježová.

Jaroslava
Madacki

Darovacia zmluvaJaroslava Madacki

500,00 €

0,00 €

Nadácia Pontis

Admin fee

4 197,37 €

0,00 €

5 000,00 €

Podpora Fondu pre
transparentné
Slovensko a projektov
zameraných na
vzdelávanie a
0,00 €
podporu
dobrovoľníctva v
oblasti boja proti
korupcii na
Slovensku.

ALIANCIA STARÁ
TRŽNICA občianske
združenie

DM16_22

Centrum
environmentálnej
a etickej výchovy
Živica

DZ2016/400

NPA_DM_1

Nadácia Pontis

Námestie plné
života

Vklad do Fondu
pre transparentné
Slovensko

32 650,57 €

Spolu

Prínos pre biznis

Vďaka grantu bola
osadená rampa na
sprístupnenie parku
aj pre rodičov s
0,00 € kočíkmi či starších,
vyrobilo sa sedenie a
zorganizovalo sa
niekoľko komunitných
akcií pre verejnosť.

Šachový stôl, ktorý je
na námestí SNP
môžu využiť
okoloidúci, ktorí sa
0,00 € môžu zabaviť hrou
šachu v príjemnom
prostredí, ktoré
dotvárajú kvietky a
byliny.

DM16_03

NPI_DM16_0
1

Navýšenie
spolu

Prostriedky z grantu
boli využité na
obstaranie
šachového stola a
súdkov s kvetinami
a bylinami ktoré
skrášľujú námestie
SNP pred Starou
tržnicou.

Podpora
strategickej témy
boja proti korupcii
je dôležitou
súčasťou CSR
spoločnosti, ktorú
môže komunikovať
smerom ku svojim
partnerom a
klientom.

0,00 €

DM ZGP Chceme si pomáhať 2016 (18 projektov)
Číslo

Prijímateľ

Projekt

Vstupy
spolu

Navýšenie
spolu

Prínos pre
komunitu

Prínos pre biznis
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DM16_04

IVETA
KOVACIKOVA

REHABILITACIA
PRE MARTINKA

500,00 €

Finančná podpora
bola použitá na
0,00 € rehabilitáciu pre
Martinka, ktorý trpí
DMO.

DM16_05

Andrea Suchá

Rehabilitácie pre
Lucku

500,00 €

Podpora bola využitá
na opakované
tréningovo-terapeutic
0,00 € ké pobyty v centre
Svetielko Trenčín pre
dievča so zdravotným
znevýhodnením.

DM16_06

Ing. Jana
Podhorská
Fečková

Hipoterapie pre
Martinka

490,25 €

0,00 €

Anna Zapalacova

Vertikalizacne
zariadenie.(na
statie)

500,00 €

Finančný dar bol
použitý na čiastočné
financovanie
0,00 €
zdravotníckeho
zariadenia pre mladú
pacientku.

DM16_07

Grant použila
žiadateľka na úhradu
hipoterpií pre svojho
syna.

DM16_08

Monika Aghová

Zotavenie z liečby

450,00 €

Finančné prostriedky
boli využité na stravu
0,00 € a ubytovanie pre
zotavenie sa z liečby
rakoviny prsníka.

DM16_09

Lubica Janíčková

prispevok na
plienky pre
23ročného Erika

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Vďaka poskytnutým
finančným
prostriedkom
absolvoval chlapec
0,00 € hipoterapie, ktoré mu
pomáhajú nielen vo
fyzickom, ale aj
emocionálnom
vývine.

DM16_10

DM16_11

DM16_12

Marek Javor

Gabriela Jurišová

Martina
Maslenová

Liečba pre Jurajka

finančná pomoc
pre Gabiku

Aničkine terapie

Pomoc
zamestnancom a
rodinným
príslušníkom
zamestnancov
zlepšuje vzťah
zamestnávateľ-zam
estnanec a lojalitu
zamestnanca voči
firme.

Zvyšovanie
angažovanosti
zamestnancov a
zákazníkov cez
zamestnanencký
grantový program.

Z grantu sa zakupili
zdravotné pomôcky
pre zdravotne
postihnutého chlapca.

280,00 €

Finančná pomoc bola
určená na nákup
0,00 € liekov a čiastočne na
náklady v
domácnosti.

500,00 €

Finančná podpora
bola využitá na
muzikoterapiu a
0,00 €
hipoterapiu pre
Aničku s poruchou
sluchu.

Pomoc
zamesnancom a
rodinným
príslušníkom
zamestnancov
zlepšuje vzťah
zamestnávateľ-zam
estnanec a lojalitu
zamestnanca voči
firme.
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Tommy absolvoval
neurorehabilitačný
pobyt v Adeli medical
0,00 €
centre, kde cvičil 2
týždne pod dohľadom
špecialistov.
Grant prispel k
spolufinancovaniu
rehabilitačného
0,00 €
pobytu pre zdravotne
znevýhodnené
dievča.
Z grantu bol uhradený
2-týždňový
rehabilitačný pobyt
0,00 €
pre chlapca so
zdravotnými
ťažkosťami.

DM16_13

Henrich
Burghardt

Tommy potrebuje
cvičiť

500,00 €

DM16_14

Annamária
Šimáková

Rehabilitácia pre
Emku

500,00 €

DM16_15

Gabriela Dominik

Rehabilitácia pre
Tea

500,00 €

DM16_16

Silvia Vincúrová Mgr.Viera
Vincúrová(zástup
ca-matka)

Silvia

500,00 €

Grant bol využitý na
0,00 € rehabilitačné cvičenia
v domácom prostredí.

DM16_17

Andrea Šutková

Rehabilitácia pre
Peťka

500,00 €

0,00 €

Z grantu bol
čiastočne uhradený
rehabilitačný pobyt v
Adeli centre Piešťany.

Finančné prostriedky
boli využité na
operáciu a následnú
rehabilitáciu.
0,00 € Operácia pomohla k
uvoľneniu šliach v
nohách chlapca so
zdravotným
znevýhodnením.
Podpora bola využitá
na 12 dňový
rehabilitačný pobyt
0,00 € zameraný primárne
na podporu
motorických zručností
dieťaťa.

DM16_18

Veronika
"operácia metódou
Medveďová-zákon
Ulzibat"
ný zástupca

500,00 €

DM16_19

adriana
ferjancová

rehabilitácia pre
Lea

500,00 €

DM16_20

Monika Repáňová

Pomoc našej
Monike

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Finančná pomoc bola
využitá na nákup
sporáku, skrinky,
0,00 € vysávača a ďalších
vecí do domácnosti
pre osamelú matku s
dieťaťom.

DM16_21

Spolu

Monika Majerová

Sociálna pomoc

8 720,25 €

0,00 €

Vďaka grantu rodina
zakúpila potrebné
školské potreby pre
deti a oblečenie.
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Detailný prehľad podľa kategórií
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis (25 proj.)
DM Priama podpora 2016 - dm drogerie markt, DM ZGP Chceme si pomáhať 2016

VSTUPY
AKTIVITA
súhrn za sub-kategórie

Peňažná
hodnota

VÝSTUPY

NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU

CHARITATÍVNY DAR

35 797,75 €

0,00 €

Financie

35 797,75 €

0,00 €

1-1 Dobročinný dar
1-2 Dobročinný "sponzoring" len veľmi nízka miera
propagácie firmy
1-3 Matching k darom
zamestnancov
1-4 Náklady na zapájanie
zamestnancov do darcovstva
a dobrovoľníctva
1-5 Náklady na zapájanie
zákazníkov a dodávateľov do
darcovstva

Platený čas
1-6 Náklady na dobrovoľníctvo
zamestnancov v pracovnom
čase
1-7 Náklady na secondment prácu zamestnanca firmy v
neziskovke

In kind
1-8 Cena darovaných nových
výrobkov alebo služieb
1-9 Účtovná alebo
odhadovaná trhová hodnota
darovaných odpísaných
výrobkov alebo vybavenia
1-10 Náklady súvisiace so
zapožičaním firemných
priestorov alebo vybavenia

35 347,75 €
0,00 €
0,00 €
450,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 € Priama pomoc ľuďom: 17641
Nepriama pomoc ľuďom: 10000
Vecí, ktorých sa projekt dotkol:
0,00 € 661
Súvisiacich aktivít: 64
0,00 € Príspevkov o téme v médiách:
48
Zlepšenie zdravotného stavu 15x
0,00 € Zlepšenie finančnej situácie 2x
Umožnenie lobbingu v legislatíve
1x
0,00 € Zvýšenie záujmu o
0,00 € environmentálnu problematiku
1x
Zlepšenie zdravého životného
0,00 € štýlu 1x
Zaangažovanie ľudí do
environmentálnych aktivít 1x
0,00 € Zlepšenie prístupu k základným
0,00 € službám (teplo, elektrina, atď.)
1x
0,00 € Zlepšenie postoja k životnému
prostrediu 1x
Zlepšenie vymožiteľnosti práva
1x
0,00 € Zvýšenie bezpečnosti v komunite
1x
Zlepšenie prístupu k verejnému
priestoru 1x
Zlepšenie prístupu k zdravotnej
starostlivosti 1x
Zlepšenie prístupu k bývaniu 1x
Zníženie korupcie 1x

KOMUNITNÁ INVESTÍCIA

1 375,70 €

0,00 €

Financie

1 375,70 €

0,00 €

2-1 Členský poplatok a
predplatné v komunitných
organizáciách
2-2 Grant alebo dar v
strategickej téme pre firmu

Platený čas
2-3 Náklady na secondment prácu zamestnanca firmy v
komunite
2-4 Náklady na špeciálnu

1 375,70 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 € Priama pomoc ľuďom: 80
Nepriama pomoc ľuďom: 2500
Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 1
0,00 € Súvisiacich aktivít: 4
Príspevkov o téme v médiách:
0,00 € 10
0,00 € Zlepšenie prístupu k
voľnočasovým/kultúrnym
aktivitám 1x
0,00 €

BENEFITY PRE BIZNIS

Mediálnych výstupov s uvedením
donora: 26
Zaangažovaných zamestnancov:
0
Zlepšenie dobrého mena firmy (v
komunite, na verejnosti, medzi
zákazníkmi...) 21x
Napĺňanie cieľov zodpovedného
podnikania 19x
Posilnenie dobrého pocitu a
uspokojenia zamestnancov zo
seba 17x
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá
podporuje takéto iniciatívy 16x
Väčšia atraktívnosť pre nových
zamestnancov 4x
Podpora hodnôt, etiky a
konštruktívnej atmosféry vo firme
3x
Nová inšpirácia a motivácia
zamestnancov 2x
Pracovníci mali netradičnú
skúsenosť a rozšírili si obzor 2x
Dôveryhodnosť našej firmy v
očiach stakeholderov 2x
Zníženie fluktuácie,
zamestnancom sa ich práca viac
páči, sú voči firme lojálnejší 2x
Atmosféra inovatívnosti a nové
nápady 1x
Otvorenosť k učeniu sa a iným
pohľadom na svet 1x
Zlepšenie vzťahov s miestnymi
autoritami a komunitou 1x
Zamestnanci mohli uplatňovať a
rozvíjať svoje kompetencie 1x

Mediálnych výstupov s uvedením
donora: 1
Zaangažovaných zamestnancov:
0
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alebo manažérsku pomoc
zamestnancov komunite
2-5 Hodnota času
zamestnancov venujúcich sa
in-house tréningu alebo
stážistom

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

NÁKLADY NA
MANAŽMENT

4 197,37 €

0,00 €

Financie

4 197,37 €

0,00 €

4 197,37 €

0,00 €

In kind
2-6 Cena darovaných nových
výrobkov alebo služieb
2-7 Účtovná alebo
odhadovaná trhová hodnota
darovaných odpísaných
výrobkov alebo vybavenia
2-8 Náklady súvisiace so
zapožičaním firemných
priestorov alebo vybavenia

3-1 Platy a benefity full-time a
part-time pracovníkov
venujúcich sa filantropii
3-2 Prevádzkové náklady,
vrátane režijných nákladov,
prieskumov, hodnotení
3-3 Komunikácia
verejnoprospešných
programov

0,00 €
0,00 €

Priama pomoc ľuďom: 0
Nepriama pomoc ľuďom: 0
0,00 € Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 0
Súvisiacich aktivít: 0
Príspevkov o téme v médiách: 0
0,00 €

KOMERČNÝ ZÁMER

0,00 €

0,00 €

Financie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Priama pomoc ľuďom: 0
Nepriama pomoc ľuďom: 0
0,00 € Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 0
Súvisiacich aktivít: 0
Príspevkov o téme v médiách: 0

4-1 Sponzoring podujatí,
publikácií a aktivít
propagujúcích značku a
firemnú identitu.
4-2 Cause-related marketing,
propagácia predaja
4-3 Podpora univerzít,
výskumu a iných
verejnoprospešných inštitúcií
4-4 Podpora zákazníkov so
zvláštnymi potrebami

Platený čas
4-5 Dlhodobejšie pridelenie
zamestnanca firmy do
neziskovej organizácie
4-6 Náklady na pomoc
komunite, ktorá je súčasťou
tréningového plánu
zamestnancov

In kind
4-7 Cena darovaných nových
výrobkov alebo služieb
4-8 Účtovná alebo
odhadovaná trhová hodnota
darovaných odpísaných
výrobkov alebo vybavenia
4-9 Náklady súvisiace so
zapožičaním firemných
priestorov alebo vybavenia
4-10 Výnimočné jednorazové
darovanie väčšieho majetku
súvisiace s prehodnocovaním
obchodných aktivít

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Mediálnych výstupov s uvedením
donora: 0
Zaangažovaných zamestnancov:
0

Mediálnych výstupov s uvedením
donora: 0
Zaangažovaných zamestnancov:
0
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov
DM Priama podpora 2016 - dm drogerie markt (7 projektov)
DM16_01, Združenie Slatinka
Sprístupnenie parku Lanice, Výška podpory: 1 422,50 €
Rozsiahla zelená plocha medzi husto zastavaným sídliskom Západ a centrom mesta Zvolen je
miestom, kde sa môžu stretávať všetky skupiny obyvateľov a
návštevníkov mesta. Myšlienka mestského parku vznikla potom, ako sa nenaplnili pôvodné
plány na zastavanie priestoru. Dnes postupne pribúdajú lavičky, informačné tabule, prvky na
cvičenie a to v miestach, aby neboli narušené prírodné hodnoty celého územia. Vďaka
podpore z Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme osadili jednoduchú
rampu na sprístupnenie parku aj pre rodičov s kočíkmi či starších, vyrobili sme tu sedenie a
zorganizovali niekoľko komunitných akcií pre verejnosť.
DM16_02, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Mestské včely 2016, Výška podpory: 19 655,00 €
Nadviazali sme spoluprácu s MČ Karlova Ves, realizovali 8 ukážkových plôch prírode blízkeho
manažmentu zelene s infotabuľami. S PRIF UK sme zrealizovali zelenú strechu pre opeľovače
a testovali 23 vzoriek medu. Zverejnili sme 16 vysadených plôch so zapojením verejnosti na
portály eko-mapa.sk pod kategóriu "Plochy priateľské opeľovačom". 768 detí s pedagógmi v 4
mestách (BA, ZA, LC, ZV) absolvovalo vzdelávanie na včelnici "Poďte s nami do úľa", hru
"Kráľovstvo včiel" si na 31 školách zahralo spolu 1748 žiakov. Kurzu "Environmentálni experti"
sa zúčastnilo 20 žiakov a 10 pedagógov, realizovali 10 mikroprojektov, 17 rovesníckych
programov pre 746 žiakov, hru "Kráľovstvo včiel" hralo 849 žiakov.
DM16_03, ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie
Námestie plné života, Výška podpory: 1 375,70 €
Prostriedky z grantu sme využili na kúpu a dovoz šachového stola a stoličiek a na nákup bylín
a kvetov. Šachový stôl sme umiestnili na Námestí SNP pred Starou tržnicou. Výsadbu bylín a
kvetov sme vysadili do dekoratívnych drevených sudov na námestí. Cieľom týchto aktivít bolo
spríjemnenie a oživenie námestia pred Starou tržnicou, nakoľko nám záleží na tom, aby
námestie nebolo len prechodnou zónou, ale ľudia si ho obľúbili a naučili sa ho využívať na
trávenie voľného času. Šachový stôl si hneď získal svojich priaznivcov, ktorí ho využívajú na
hranie šachových partií priamo na námestí. Kvietkom sa okrem ľudí potešili aj mestské včely,
pre ktoré kvietky predstavujú nevyhnutný zdroj potravy.
DM16_22, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Aby sme nevyschli, Výška podpory: 500,00 €
Grant prispel k vyvŕtaniu novej studne pre Vzdelávacie centrum Zaježová. Doposiaľ sme brali
vodu zo spoločnej studne, ktorá začala ale minulé leto vysychať. Ročne nás navštívi okolo
3500 návštevníkov, účastníkov seminárov a kurzov pre verejnosť a učiteľov. Navštevujú nás
tiež žiaci základných, stredných a vysokých škôl. V našom centre realizujeme rôzne programy
holistickej výchovy, globálneho a environmentálneho vzdelávania, ďalej sebaspoznávacie
semináre, teambuildingové programy pre firmy, mimovládne organizácie. Bez vody by tieto
programy a semináre nemohli prebiehať. Vyvŕtaním vlastnej studne sme zabezpečili nerušené
pokračovanie našej vzdelávacej práce.
DZ2016/400, Jaroslava Madacki
Darovacia zmluva- Jaroslava Madacki, Výška podpory: 500,00 €
Úhrada nákladov za výjazd záchrannej zdravotnej služby k nebohému manželovi a úhrada
časti nákladov za nájom za jeden mesiac.
NPA_DM_1, Nadácia Pontis
Admin fee, Výška podpory: 4 197,37 €

NPI_DM16_01, Nadácia Pontis
Vklad do Fondu pre transparentné Slovensko, Výška podpory: 5 000,00 €
V rámci Fondu pre transparentné Slovnesko podporujeme mimovládne organizácie, ktoré sa
venujú oblasti boja proti korupcii a za lepšiu transparentnosť fungovania štátu. V rámci svojich
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aktivít podporujú vzdelávanie a osvetu v tejto oblasti, podporu zapojenia dobrovoľníkov a
ďalšie aktivity.
Podpora je určená aj na podporu oragnizačných kapacít organizácií.

DM ZGP Chceme si pomáhať 2016 (18 projektov)
DM16_04, IVETA KOVACIKOVA
REHABILITACIA PRE MARTINKA, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: KLAUDIA MOJZISOVA
dobry den,podporu sme vyuzili pre syna Martinka,ktory ma detsku mozgovu
obrnu-kvadruspasticka forma,vsetky 4 koncatiny ma chore a musi stale a vela cvicit aby sa mu
neskracovali slach na nohach aj na rukach,rehabilitujeme teraz 3 tyzdnovy rehabilitacny pobyt
v Banskej Bystrici,je to cvicenie therasuit,specialne cvicenie v oblekoch,ked sme zacali prvy
tyzden,Matko bol dost stuhnuty,nechcel moc cvicit,no po par dnoch si to rozmyslel a zacal viac
spolupracovat a nozicky aj ruky uz nie su take stuhnute,lepsie sam posedi aj ruky zacal viac
otvarat,lepsie sa plazi,sme vam neskutocne vdacny,ze ste nam prispeli na pobyt aj ked za 3
mesiace by sme potrebovali to znova absolvovat aby Matko mohol robit
DM16_05, Andrea Suchá
Rehabilitácie pre Lucku, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Ing. Ján Trochan
Podporu sme využili na opakované tréningovo-terapeutické pobyty v centre Svetielko Trenčín.
Hlavným cieľom v rámci pobytu v trojhodinových cykloch bolo zlepšiť hybnosť a kondíciu.
Podarilo sa nám dosahovať kontinuálne zlepšovanie kondície a postupne navodzovať nové
funkcie hlavne v presunoch a použití HK. Zlepšila sa aj kondícia a výdrž Lucky pri tréningoch
DM16_06, Ing. Jana Podhorská Fečková
Hipoterapie pre Martinka, Výška podpory: 490,25 €
Zapojený zamestnanec: Marianna Voštinárová
Vyuzili sme 25 hipoterapii, v hipoterapeutickom centre Hipony, Stvrtok na Ostrove.Martinko
naozaj tieto hipoterapie potrebuje, inak jeho svalstvo ochabuj.
DM16_07, Anna Zapalacova
Vertikalizacne zariadenie.(na statie), Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Jarosla Svanova
Získanie finančných prostiedkov trvlo dlhšie ako sme si mysleli na daný prostiedok, ktorý
umožní dieťatu k lepsiemu dýchaniu a aby sa jej dolné končatiny nekrútili. Vertikalizačné
zariadenie sa muselo objednávať cez firmu OTTO BOCK Slovakia s.r.o. Finančný prostiedok
získaný od Vašej Nadácie nás naštartovalo dotiahnuť to do konca aj za týchto dlhších a
konplikovaných podmienok.
DM16_08, Monika Aghová
Zotavenie z liečby, Výška podpory: 450,00 €
Zapojený zamestnanec: Katarína Marčeková
Grant bol použitý na liečebný pobyt v Liptovskom Mikuláši a Moravskej Trebovej.
DM16_09, Lubica Janíčková
prispevok na plienky pre 23ročného Erika , Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Jaroslava Švaňová
Dobry den Vaš prispevok sme využili na nakup plienok pre Erika. Pomohlo nam to pokrit
naklady na 3 mesiace co kupujeme plienky mimo toho ako su mu schvalene Velmi pekne Vam
za tuto pomoc dakujeme.
DM16_10, Marek Javor
Liečba pre Jurajka, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Bc. Ladislav Mosný
Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dvoch faktúr v celkovej výške 500 € na 40
jednotlivých jázd na koni- hyppoterapie, ktoré Juraj absolvoval prostredníctvom OZ Hypposko
v areáli obce Modranka.
Táto terapia významným spôsobom pomohla Jurajovi k lepšiemu spevneniu a držaniu tela.
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Výrazným spôsobom ovplyvnený sociálny a emocionálny vývin, nakoľko Juraj prejavuje radosť
a chuť absolvovať danú terapiu, oveľa lepšie spolupracuje pri absolvovaných cvikoch na koni
DM16_11, Gabriela Jurišová
finančná pomoc pre Gabiku, Výška podpory: 280,00 €
Zapojený zamestnanec: Ivana Poláčková
financna pomoc bola urcena na ciastocne pokrytie vydavkov na platby za domacnost- energie,
nakup liekov,..
DM16_12, Martina Maslenová
Aničkine terapie, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Zuzana Klena Kostková
Podporu sme využili na terapie, konkrétne na muziko (10x) a hipoterapiu (16x). Anička
neustále rozvíja sluch a reč - jej porozumenie aj expresiu. Vďaka obom terapiám napreduje
psychomotorický vývin, hipoterapia pomohla zlepšiť tonus posturálneho svalstva.
Babyfit sme neabsolvovali, pretože sme sa v septembri nedostali do nám podľa veku
vyhovujúcej skupiny. Prostriedky sme presunuli na Hipoterapiu.

DM16_13, Henrich Burghardt
Tommy potrebuje cvičiť, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Miriama Grolmusová
Tommy absolvoval neurorehabilitacny pobyt v Adeli medical centre, kde cvicil 2tyzdne pod
dohledom specialistov. Za tieto 2 tyzdne sa celkovo zlepsili jeho motoricke funkcie, znizilo sa
napatie svalového tonusu, Tommy sa vyrazne spevnil v drzani tela aj celkovo sa zlepšila jeho
koordinacia. Zlepsil si drzani hlavicky aj trupu v roznych zakaldnych polohách, opora o
koncatiny se zlepšila tiez, zlepšilo sa uchopenie predmetov, trvanie a pevnost ich drzania, i
jemna motorika ruk. Dychanie je tiez lepsie, rytmickejsie, zvascil sa rozsah pohybov hrudního
kosa. Zlepsila sa emocna nalada pocas rehabilitacie, aj motivacia ku cviceniam. Vztrastla
koncentracia pozornosti při plneni uloh.
DM16_14, Annamária Šimáková
Rehabilitácia pre Emku, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Štefánia Demeterová
metoda therasuit
oxygenoterapia
neuromobilizácia
termoterapia, vodoliečba, elektroterapia,vibračná terapia,masáž chrbta
cvičenie v klietke
trakcia lumbálnej chrbtice
chôdza s trojbodovými barlami
cvičenie v pavúku
DM16_15, Gabriela Dominik
Rehabilitácia pre Tea, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Miroslav Klena
Teo nastúpil na 2-týždňový plánovaný pobyt, 4. v tomto roku, u svojho fyzioterapeuta p.
Viktora Fogela v termíne od 3.10.-14.10.2016. Ciele rehabilitácie boli: zlepšenie stability vo
vertikálnej polohe, v polohe na štyroch, pokračovanie nácviku krokov a celkové zlepšenie
rovnováhy. Všetky ciele boli nadmieru a nad očakávanie splnené.

DM16_16, Silvia Vincúrová - Mgr.Viera Vincúrová(zástupca-matka)
Silvia, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Veronika Formanková
Ďakujeme. Zabezpečili sme návštevu lekárky a vyšetrenie v domácom prostredí a bez stresu,
tak bolo možné lepšie posúdiť aktuálny stav. Lekárka odporúčala cvičenia, kadiaľ sa ďalej
zamerať. Následne sme zintenzívnili rehabilitačné cvičenia v domácom prostredí.
Rehabilitačné cvičenia sú potrebné aj pre rozhýbavanie tváre a obnovu správnej výslovnosti
za pomoci logopéda, s ktorým sme dohodli pravidelné návštevy. Obdarovanej Silvinke, ktorá
prešla bdelou kómou po ťažkom úraze a už tretí rok je pripútaná na lôžko to veľmi prospelo.
Intenzívnejšie cvičenia sa prejavili na hybnosti a aj na nálade.
Pekný deň
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DM16_17, Andrea Šutková
Rehabilitácia pre Peťka, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Andrea Hačková
Rehabilitačný pobyt v Adeli centre Piešťany
DM16_18, Veronika Medveďová-zákonný zástupca
"operácia metódou Ulzibat", Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Andrea Medveďová
Finančné prostriedky boli využité na operáciu a následnú rehabilitáciu a náklady s tým
spojené.Operácia pomohla k uvoľneniu šliach v nožičkách a aj na žuvacích svaloch v
líčkach.Na základe toho Martinko stúpa na celé nôžky a prispelo to k celkovému zlepšeniu
zdravotného stavu.
DM16_19, adriana ferjancová
rehabilitácia pre Lea, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Zuzana Vinklerová
Podporu sme využili na špeciálnu intenzívnu rehabilitáciu - 12 dňový rehabilitačný "pobyt"
zameraný primárne na podporu motorických zručností dieťaťa. Výsledky týchto
rehabilitačných pobytov sa skôr hodnotia z dlhodobého hľadiska, avšak niektoré pokroky by
sa mohli dostaviť už do jedného mesiaca po absolvovaní rehabilitácie. U Lea sa výsledky
práve prejavujú - istejšia a pevnejšia chôdza s pomocou, výrazne lepší očný a sociálny
kontakt, zlepšenie jemnej motoriky, zlepšený príjem stravy, napredovanie v komunikácii. Tento
typ rehabilitácie je pre Lea najvhodnejsí terapeutický prístup, sme radi že sme mali možnosť
ho absolvovať a budeme sa snažiť pokračovať podľa odporučeného harmonogramu.
DM16_20, Monika Repáňová
Pomoc našej Monike, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Daniela Barčiaková a kolektív fil.171
Peniažky, ktoré Monika dostala veľmi pomohli pri nákupe oblečenia, obuvi, školských
pomôcok pre deti ako aj pre Moniku . Taktiež si Monika mohla dovoliť kúpiť výživové doplnky
ako aj uhradiť lieky, ktoré sú potrebné pri jej liečbe.
V mene celej Monikinej rodinky ako aj všetkých kolegýň sa vám chcem srdečne poďakovať za
pomoc, ktorú ste poskytli.
DM16_21, Monika Majerová
Sociálna pomoc, Výška podpory: 500,00 €
Zapojený zamestnanec: Pavol Takáč
Finančná pomoc bola využitá pre nevyhnutné potreby sociálne slabej rodine bez otca(matka a
syn). Na nákup sporáku, skrinky, vysavač, veci do domácnosti.

