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Príbeh Centra pre
filantropiu, n.o.

Príbeh našej organizácie je príbehom aktívnych ľudí, darcov
i obdarovaných. Ľudí, ktorým to nebolo a stále nie je jedno.
Je príbehom občianskej spoločnosti.

10. rokov

Centrum pre filantropiu, n.o.
Viete, že...
...existujú dôkazy o tom, že míňanie peňazí na prosociálne
ciele - ako napr. darovanie peňazí na verejnoprospešný účel vedie k intenzívnejšiemu zážitku osobného šťastia než
minutie peňazí na osobnú spotrebu?
*Zdroj: Dunn, Elizabeth, Lara Aknin, & Michael Norton (2008).
“Spending Money on Others Promotes Happiness”, Science 319, 1687-1688.

www.cpf.sk

Centrum pre filantropiu,
n. o. (CpF) s poslaním
rozvíjať filantropiu
a občiansku spoločnosť
založili v auguste 2002
Boris Strečanský,
Zuzana Thullnerová
a Marcel Dávid Zajac ako
neziskovú organizáciu
poskytujúcu všeobecne
prospešné služby.

Prečo robíme
to, čo robíme
Tak ako aktivita je prejavom
života, aktívni ľudia sú prejavom
životaschopnej spoločnosti.
Občianskej spoločnosti. Sú
motivovaní záujmom, túžbou,
poslaním. Nemusia. Ale chcú.
Napriek tomu niekedy potrebujú
aj ďalšie zdroje. Povzbudenie,
radu, ale i peniaze a materiálnu
podporu.
Centrum pre filantropiu sme
založili preto, aby sme pomáhali
aktívnym občanom, skupinám,
organizáciám nachádzať zdroje
pre svoje ciele, zámery, poslania
i potreby. Aj poradiť a povzbudiť.
Boli sme svedkami zlyhania
štátu ako systému starostlivosti o každého jeho občana.
Veríme, že filantropia, charita,
dobrovoľníctvo i darcovstvo sú
kľúčovými prejavmi občianskej
spoločnosti. Sú súkromným
zdrojom, ktorý je určený vo
verejný prospech.

Našou snahou je kultivovať
a rozvíjať filantropiu a darcovstvo pre aktívnych ľudí. Aby
sa kultúra darcovstva mohla na
Slovensku rozvíjať prakticky.
Aby aktívni ľudia mali prístup
k zdrojom. Aby ľudia neostávali
stratení v samote. Aby tu bola
lepšia spoločnosť.
Spolu s Jurajom Schulpem *
i mnohými ďalšími veríme, že
darovať je viac ako dostať.
Veríme v štedrosť jednotlivcov,
tých menej majetných
i tých bohatších.
Veríme tiež v ochotu firiem
vnímať potreby spoločnosti,
nielen potreby trhu a hľadať
win-win riešenia. Spolupracujeme s nimi v ich dobrovoľnom angažovaní sa vo verejný
prospech s cieľom podporiť
rozvoj komunít, v ktorých
pôsobia.
Veríme tiež, že darcovstvo nie je
iba o súcite a zmierňovaní
utrpenia, ale aj o hľadaní riešení
pre problémy spoločnosti. O rozvoji. O človeku. O umení dať
a tiež i o umení prijať.

* Juraj Schulpe (1867 - 1936),
podnikateľ, filantrop, sociálny
reformátor. Z vlastných prostriedkov založil v r. 1894 kolóniu pre
robotníkov (pri Šancovej ul.)
a detskú opatrovňu. Poskytnutím
pozemku prispel k vybudovaniu
budovy YMCA. Svoj majetok odkázal
mestu Bratislava.

Naše aktivity za 10 rokov v číslach
v spolupráci
Priamo alebo i sme poskytli
nerm
s našimi part
čo je viac
38 353 961m€ili,arda Sk.
ako jedna

Finančne sme podporili 12 753
organizácií a jednotlivcov.
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Služby darcom - firmám i jednotlivcom
Našim partnerom radíme i prakticky pomáhame pri efektívnom prerozdeľovaní
prostriedkov na verejnoprospešné ciele.

SK-NIC, a.s.

Nadácia
Orange

Nadácia
Tatra Banky

Nadácia SPP

Naši
partneri

Siemens s.r.o.

EkoFond, n.f.

CBA Slovakia, s.r.o
Baumit, spol. s r.o.



Pripravujeme stratégie
podpory.
 Pomáhame pri zakladaní
a spravovaní nadácii.
 Realizujeme grantové
a dobrovoľnícke
programy.

Hlavným nástrojom sociálneho
rozvoja sú pre nás otvorené
grantové programy postavené na princípe súťaže.
Tri atribúty grantových
programov:
otvorenosť,
transparentnosť a prístupnosť.

vytvorenie založenie
darcovskej vlastnej
stratégie remnej
podpory nadácie

návrhy
a realizácia
otvorených
grantových
programov

pomoc
pri rozdelení
2% z dane

založenie
nadačného
fondu

dobrovoľnícke
programy

Podpora občianskej spoločnosti
Spoločnosť nie je len
o inštitúciách, ale aj
jednotlivcoch a občanoch, ktorí si ju vytvárajú
aj vlastnou aktivitou
a nespoliehajú sa len na
to, čo inštitúcie či štát
zabezpečia.

Kampaň za
zachovanie 2 %
z dane - ĽUDIA ĽUĎOM.
V roku 2006 sme organizačne
zastrešovali kampaň za
zachovanie 2% z dane pre
právnické osoby a spoločne
s ďalšími neziskovými organizáciami sme zvrátili zámer
zrušiť 2% z dane pre právnické
osoby a rozprúdili celospoločenskú diskusiu o podpore
dobročinnosti na Slovensku.



Reagujeme na aktuálne
problémy týkajúce sa
tretieho sektora, zapájame
sa do verejnej diskusie
a občianskych kampaní.
 Radíme neziskovým
organizáciám ako oslovovať
darcov, ako pristupovať
k fundraisingu, aké nástroje
pre rozvoj zdrojov používať
ale i v iných otázkach ich
organizačného rozvoja či
komunikácie.
 Monitorujeme dianie
v oblasti
legislatívy
a financií
v témach
darcovstva,
občianskej
spoločnosti,
verejných
zbierok a pod.
 Prepájame rôzne
prostredia,
komerčné s neziskovým, domáce so
zahraničným, verejné so súkromným.

Kampaň k návrhu
zákona o spolkoch.
V roku 2007 sme pripravili
a zverejnili hromadnú pripomienku ako občiansku výzvu,
ktorou sme už ako skupina
viacerých mimovládnych
organizácií požiadali stiahnuť
návrh zákona o spolkoch ako
celok z legislatívneho procesu
a nepredkladať ho na rokovanie
vlády SR. Pod hromadnú
pripomienku sa podpísalo vyše
2000 občanov a občianskych
inštitúcií.

Viete, že...
…v roku 2010 poskytlo 404 nadácií na
Slovensku dary a granty v hodnote
32,8 milióna eur?
* Zdroj: Centrum pre filantropiu, n. o.

Šírenie osvety
a poznávanie
občianskej
spoločnosti
a filantropie
Pre rozvoj našej praxe je
potrebný odstup, zamyslenie
sa, zhodnotenie. Preto si
vytvárame priestor pre to, aby
sme mohli našu prax
reflektovať.
V r. 2008 sme spracovali sériu
štúdií pod názvom „Inteligentné
peniaze: Súkromné zdroje pre
rozvoj“, ktorými sme chceli
poukázať na dobrú prax a skúsenosti v darcovstve, ako aj
identifikovať nové postupy
v mobilizácii domácich súkromných zdrojov pre občiansku
spoločnosť a neziskové
organizácie v Česku, na
Slovensku, v Rumunsku
a Bulharsku.
Vydali sme knižku „My a oni
alebo spolu?“, kde sme sa
pokúsili cez rozhovory s lídrami
neziskových organizácií
poskytnúť obraz o pôsobení
neziskových organizácií
v spoločnosti od r. 1989
a načrtnúť aj výhľady pre
neziskové organizácie do
budúcnosti.
V r. 2011 sme v spolupráci
s Inštitútom pre verejné otázky
a Partners for Democratic
Change - Slovensko spracovali

Analýzu stavu občianskej
spoločnosti na Slovensku ako
aj štúdiu Trendov vývoja
občianskej spoločnosti.
Viacero z nás sa autorsky
i editorsky zapojilo do
publikačných aktivít Inštitútu
pre verejné otázky (IVO),
i ďalších, rozvíjajúcich poznanie
tretieho sektora a jeho (seba)
reflexiu.
Publikujeme v médiách,
zúčastňujeme sa debát,
podnecujeme študentov Cenou
o najlepšiu diplomovú prácu na
tému filantropia, aby sa témam
aktívneho občianstva
a filantropie
venovali vo
s v o j o m
štúdiu.

Viete, že...
...najviac ľudí pri darovaní ovplyvňuje
transparentnosť projektu, teda či
vedia, na čo budú ich peniaze použité?
Tvrdí to 29 % respondentov. 15 % ľudí
chce mať spätnú väzbu o tom, ako
bol ich dar využitý.
*Zdroj: United Consultants, jún 2011

Medzinárodná
spolupráca
Sme spoluzakladateľmi
neformálneho zoskupenia
DEMIJOHN - virtuálneho
regionálneho think-tanku pre
občiansku spoločnosť
pokrývajúceho Českú republiku,
Slovensko, Maďarsko
a Rumunsko. Raz do roka sa
stretávame a vymieňame si
informácie o prístupoch,
technikách a programoch
týkajúcich sa rozvoja občianskej
spoločnosti a filantropie.
Od r. 2006 sme členom
Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support (WINGS) globálnej siete 140 členských
asociácií a podporných
organizácii, ktoré sa spojili
s cieľom vytvárať príležitosti na
vzájomné učenie sa, rozvíjať
vzájomnú spoluprácu
a prispievať k posilňovaniu
f i l a n t r o p i e
v globálnom
meradle.

Od r. 2009 spolupracujeme
s European Center for
Not-for-Profit Law v Budapešti
i s East-West Management
Institute v New Yorku. Od r. 2012
spolupracujeme s Nadáciou Civil
Szemle z Budapešti, ktorá
vydáva rovnomenný odborný
časopis venujúci sa problematike tretieho sektora v regióne
Strednej Európy, kde aj
publikujeme.
Zdieľame skúsenosti z rozvoja
komunitných nadácií na Slovensku.
Podieľali sme sa na spracovaní
zmapovania situácie v oblasti
rozvoja komunitných nadácií na
Slovensku v rámci vyšehradského programu rozvoja
komunitných nadácií Akadémie
pre rozvoj filantropie z Varšavy.

Pomôžeme
Vám na
ceste za
filantropiou
Viete, že...
...darcovstvo súvisí s vekom
a pohlavím? Čím sme starší, tým
viac dávame na charitu. A ženy sú
ochotnejšie darkyne než muži.
* Zdroj: Charities Aid Foundation

Naše dcérske
spoločnosti
4PeoplE, n.o., Borská 6,
Bratislava (2009). Spolu s SK-NIC
a.s. sme založili neziskovú
organizáciu 4People n.o., ktorá
poskytuje všeobecne prospešné
služby zamerané na výskum,
vývoj, vedecko-technické služby
a informačné služby. Hlavnou
činnosťou organizácie je
prevádzkovanie darcovského
portálu ĽudiaĽuďom.sk. Ide
o prvý univerzálny online
systém darcovstva na
Slovensku bez poplatkov za
sprostredkovanie a tiež bez
obmedzení množstva
a zamerania zverejnených
výziev. Od svojho spustenia
v r. 2010 systém sprostredkoval
984 platieb v celkovej sume
€ 56 100 v prospech uverejnených výziev.

Nadáciu Centra pre filantropiu
sme ako jediný zakladateľ založili
v máji 2012 s poslaním rozvíjať
darcovstvo a občiansku
spoločnosť. Tento zámer
Nadácia napĺňa tým, že slúži na
podporu celého spektra
verejnoprospešných účelov - od
rozvoja občianskeho aktivizmu,
cez ochranu a tvorbu životného
prostredia, ochranu a podporu
zdravia a vzdelávania po rozvoj
a podporu vedy či pomoc pri
živelných pohromách. Zmyslom
založenia Nadácie je rozšírenie
možností, ktoré darcom
ponúkame, ako môžu napĺňať
svoje zámery. Nadácia v súčasnosti spravuje Nadačný fond
Scientia zameraný na podporu
štúdia talentovaných slovenských študentov prírodovedného a technického
zamerania v zahraničí.

Ako nás vidia iní
“Centrum filantropie je dôležitou
súčasťou ekosystému slovenského
tretieho sektora. Obzvlášť oceňujem
jeho zásadný vklad do rozvoja firemnej
filantropie a prípravu viacerých
dôležitých analýz a publikácií
o neziskovom sektore”.
Pavol Demeš, občiansky aktivista

“Pro mě je Centrum pre filantropiu především
organizace, která je obrazem zrání
slovenského neziskového sektoru. Není to
nahodilý nápad, ani uchopená příležitost.
Centrum pro filantropiu je výsledek velmi
konzistentního, hodnotově založeného
přemýšlení o veřejném prostoru a o roli
jednotlivce v něm. Takových organizací je na
Slovensku i v Čechách jako šafránu.”
Jan Kroupa, NETT o.z.

“Pridanou hodnotou Centra pre
filantropiu je jednoznačne znalosť
prostredia neziskového sektora,
schopnosť flexibilne nájsť
potrebné informácie, ale aj
presadzovanie myšlienok a
ideálov, ktoré ako nezisková
organizácia majú a chcú vnášať do
filantropickej stratégie
spoločnosti SPP.”
Ing. Peter Kamenický,
správca Nadácie SPP

“Filantropia nie je len o dobrých pocitoch
donorov - je aj, a možno hlavne,
strategickou investíciou do sociálnej
kohézie spoločnosti. 20. storočie dalo
ľudstvu mnoho lekcií, prečo je sociálna
súdržnosť dobrá pre bohatých aj
chudobných. Centrum pre filantropiu a
menovite jeho lídri Boris Strečanský a
Marcel David Zajac bez najmenších pochýb
významne prispeli k rozvoju modernej
filantropickej kultúry na Slovensku.
Hospodárska a sociálna kríza a s ňou
rýchlo sa prehlbujúca sociálna polarizácia
budú potrebu efektívnej filantropie v
spoločnosti v nasledujúcich rokoch
výrazne zvyšovať. Myslím si, že v tomto
kontexte stoja pred Centrom pre
filantropiu v druhej dekáde jeho existencie
bezprecedentné výzvy aj príležitosti
prispieť významne k tomu, aby naša
spoločnosť zvládla čo najlepšie to, čo ju
čaká a neminie”.
Juraj Mesík, zakladateľ Nadácie
Ekopolis, konzultant Svetovej
banky

Ako nás vidia iní
“CpF je pre mňa gejzír nápadov a odvahy robiť
nové veci. Filantropii dali od začiatku svojho
fungovania nový rozmer, nehovoria, ale
kultivujú priestor pre udržateľné programy a
príťažlivé partnerstvá. A keď vidím fotky z ich
interných akcií celoročných turnajov stolného
futbalu, som očarený. Vravím si, že takto
vyzerá tím, ktorý má „šťavu“. Želám veľa
energie a nápadov aj do rokov budúcich”.
Dušan Ondrušek, prezident Partners
for Democratic Change Slovakia

“Centrum pro filantropii spojuje svými nápady
a aktivitami v našem regionu lidi, kteří by se jinak nesetkali
a navíc vždy o několik let předbíhá dobu. Patří mezi
naprosté minimum subjektů v postkomunistické střední
Evropě, které trpělivě vytvářely krok za krokem kulturu
firemního dárcovství pro důvěryhodné občanské aktivity
již v době, kdy tomu společnost, včetně valné většiny
podnikatelů a představitelů velkých splečnosti, nebyla
úplně nakloněna.“
Jiří Kopal, ředitel MANOFI, s.r.o.
a místopředseda think-tanku Evropské hodnoty

“Centrum pre filantropiu
pomáha Nadácii Orange
darovať lepšie,
zmysluplnejšie
a systematicky a pomáhať
tam, kde je to potrebné.
Spolupráca s CpF je
obohacujúca pre obe
strany, navzájom sa učíme
lepšie sa orientovať
v oboch sektoroch –
ziskovom aj neziskovom.”
Ing. Pavol Lančarič,
CSc., člen Správnej rady
Nadácie Orange

“Centrum pre filantropiu je
dlhoročným partnerom
Európskeho centra pre
neziskové právo. Mohli sme
sa vždy spoľahnúť na
profesionalizmus
a vysokokvalitnú prácu
Centra ako aj inovatívne
prístupy a netradičné idey
pri realizácii našich
projektov - či už na
Slovensku alebo regionálne.
Vďaka svojim zručnostiam
vo facilitovaní kvalitných
procesov s dôrazom na
výsledok predstavujú ľudia z
CpF dôležitú časť nášho
úsilia pri presadzovaní
udržateľnej občianskej
spoločnosti v nových
členských krajinách EÚ.“
Nilda Bullain - Európske
centrum pre neziskové
právo, Budapešť

Legenda k mape:

1

Cena za najlepšiu
diplomovú prácu alebo
bakalársku prácu na
tému filantropia
Prebieha už 6. ročník súťaže,
v ktorej chceme oživiť pojem
filantropia medzi vysokoškolákmi a viesť ich k zamysleniu
sa nad darcovstvom ako takým
a jeho dopadoch na život
jednotlivcov aj spoločnosti.
Z každého ročníka
sme vydali zborník
prác.

2

Rebríček TOP
n a d á c i í n a
Slovensku

Rebríček nadácií v Ročenke
TREND Top uverejňujeme už
ôsmy rok. Považujeme za
dôležité informovať
o ekonomickej situácii nadácií.
Nadácie sú účelovými
združeniami majetku, ktorý
slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Chceme,
aby verejnosť mala možnosť
vedieť, ktorá nadácia má
najväčší majetok, ktoré nadácie
mali najvyšší príjem, ktoré sú
najväčšími grantovými
nadáciami.

3

Udržateľnosť
ľudskoprávnych,
advokačných
a watchdogových MNO
v nových členských
krajinách EÚ
Zámerom projektu bolo zlepšiť
dlhodobú udržateľnosť a posilniť
potenciál mimovládnych

organizácií prostredníctvom
komplexného výskumu
a advokácie. Zrealizovali sme
prieskum možností financovania ľudsko-právnych
organizácií v jednotlivých nových
č l e n s k ý c h
krajinách EÚ.

4

www.ludialudom.sk

So spoločnosťou SK-NIC, a. s.
sme založili neziskovú
organizáciu 4people, ktorá od
roku 2010 prevádzkuje portál
ľudiaľuďom.sk. Ide o prvý
univerzálny on-line systém
darcovstva na Slovensku bez
poplatkov za sprostredkovanie,
a tiež bez obmedzení množstva
a zamerania zverejnených
výziev.

5

Projekt
podpory
individuálneho
darcovstva Easy Giving
Projekt sa venuje odstraňovaniu
bariér pre získavanie finančných
darov od jednotlivcov a zjednodušeniu nástrojov pravidelného
darcovstva, prostredníctvom
platobných kariet, mobilných
platieb, jednoduchého zadávania
inkasa (direct debit) a trvalých
príkazov. Jedným z nástrojov je
nový systém on-line darcovstva
pre neziskové organizácie
Darujme.sk, ktorý umožňuje
prijímanie aj pravidelných darov,
spravovanie informácii
o darcoch a prijatých daroch,
tiež umožňuje komunikovať
s darcami.

6

Koalícia na podporu
individuálneho
darcovstva - KOALA

Iniciovali sme vznik Koalície pre
podporu individuálneho
darcovstva, platformy pre
vzájomnú spoluprácu a zdieľanie
skúseností medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami
na poli získavania
zdrojov od individuálnych darcov.
Koordinujeme skupinu
MNO, ktorá v r. 2012 iniciovala
prípravu nového zákona o verejných zbierkach, s cieľom posilniť
dôveru verejnosti vo verejné
zbierky cez vyššiu transparentnosť.

7

ReŠtart Slovensko

REŠTART ponúka tým, ktorí sa
chcú angažovať v prospech
občianskej spoločnosti,
príležitosť spojiť sa s IT
komunitou a spoločne pretaviť
svoje nápady do funkčných
webových a mobilných riešení.
Projekt zapája občanov do
vývoja webových a mobilných
riešení pre zlepšenie problémov
v oblasti transparentnosti
a efektívnosti spravovania vecí
verejných, boja proti korupcii,
podpory právneho štátu
a otvorenosti.

8

United States
A g e n c y f o r
International
De vel opme nt
(USAID)
Spolu s Nadáciou
Ekopolis, sme

s podporou USAID administrovali
grantový program Tvoja Zem.
Program bol zameraný na
zvyšovanie účasti občanov na
správe vecí verejných.
Podprogramy
programu Tvoja
Zem: 1. Program
rozvoja komunitnej filantropie,
2. Program Ženy-menšinytolerancia a 3. Program na
podporu špeciálnych príležitostí,
či invenčných projektov.

9

Nadácia Ekopolis

Vytvorili sme konzorcium
s Nadáciou Ekopolis, spolu sme
realizovali grantový program na
podporu kľúčových neziskových
organizácií a na posilnenie ich
finančnej a organizačnej
stability. Program bol
podporený konzorciom
amerických nadácií Trust for
Civil Society in Central & Eastern
Europe.

Spravovali sme
Fond aktívnych
občanov pri
Nadácii Ekopolis.
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Fond pomáhal občanom, ktorí sa
dostávali do sporu s mocou buď
preto, že sa nachádzajú na
druhej strane záujmu ako moc
verejná alebo moc silnej skupiny,
alebo preto, že moc, a to najmä
verejná, neplní svoje záväzky
voči občanom pri ochrane ich
základných práv a slobôd.

O darovaní
a spolčovaní
“Rozdávať peniaze len tak, je
jednoduché a dokáže to každý.
Ale rozhodnúť sa, komu dať
peniaze, koľko, kedy a prečo, to
nevie každý a už vôbec to nie je
jednoduché.”
(Aristoteles)
“Darovať, to znamená, ako by si
preklenul most cez priepasť
samoty.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
“...Častý výskyt daru v rozprávkach poukazuje na to, aký
významný je to akt, ako
vysvetľuje príbeh a vytrháva zo
všednosti. Je dôležité vidieť
základ tohto aktu mimo oblasť
výmeny (obchodu), pretože dar
býva dnes redukovaný na
dvojstrannú zmluvu o majetku,
v ktorej figurujú dvaja partneri darujúci a obdarovaný. Na akt,
v ktorom dochádza k majetkovému presunu a celková
hodnota zostáva rovnaká.
Takéto odvodené “zmluvné
darovanie“ v podobe majetkového presunu je možné. Dar je ale
vo svojej povahe niečo úplne iné,
než takáto transakcia. Jeho
podstatou je prinášanie nového
pohľadu, hodnoty, je formatívny
so všetkou komplexnosťou,
ktorá je s ním spojená. Dar preto
môže byť vnímaný aj ako záťaž,
sám o osebe nevratne mení
celkovú situáciu. Darom čosi
vzniká. Dar je významný nielen
z hľadiska darujúceho ale tiež
z hľadiska obdarovaného. Ide
o doklad toho, že nie sme pánmi
svojich vecí, dostávame a strácame, nemáme seba, svoje veci

pod kontrolou, v našom vzťahu
k svetu si nie sme kupecky kvit...”
(Josef Štogr: Slovník samozřejmých slov, Cherm, Praha
2011, preklad B.S.)
“V terajších obciach európskych
napospol duch tento
spolčovania sa k vybaveniu
vzájomných potrieb ďaleko
pokročil a mnoho znamenitého
národom a občanom
vzdelanejších vlastí preukázal.
Čím vzdelanejšia je daktorá
krajina, tým viac a viac takýchto
spolkov v nej povstáva a často
spolky takéto celkom nové
námery si predkladajú a život
zošľachťujú a spríjemňujú.”
(Ľudovít Štúr, Spolčovanie sa.
Slovenské národnie noviny,
1846)
“Základem demokracie je
občanská společnost. Jsou to
nejrůznější typy sebestrukturace společnosti zdola.
Tedy tvorba a práce institucí do
jisté míry samostatných,
nezávislých plně na státu, jde
o život spolkový, život
akademický, neziskové
organizace, církve, odbory, ale
v určitém smyslu i o samosprávu komunální i krajskou.
Člověk je tvor společenský
a občanská společnost mu
umožňuje svobodně se
sdružovat s jinými, a tudíž
tvořivěji či autentičtěji žít.
Zároveň významně přispívá ke
stabilitě státu. Je to totiž mimo
jiné nejlepší obrana proti
každému pokusu uzurpovat
moc.”
(Václav Havel v prejave
k príležitosti 20. výročia
Nežnej revolúcie, 2009)

Viete, že...
World Giving Index meria darcovstvo cez tri rozmery:
darovanie peňazí, dobrovoľníctvo a pomoc neznámej osobe.
Niekto má peniaze a nemá čas. Iní majú čas a nemajú peniaze.
A všetci niekedy stretneme cudzinca, ktorý potrebuje
pomoc. V prípade dobrovoľníctva ide o darcovstvo času,
v podobe práce, zručností, know-how, pozornosti. V prípade
pomoci neznámemu človeku ide o vyjadrenie základného
nastavenia dôvery či nedôvery voči svetu. Prejav tohto
premosťujúceho sociálneho kapitálu, ktorý je vyjadrením tej
najhlbšej dôvery človeka k človeku.
* Zdroj: Charities Aid Foundation, 2012

Centrum pre filantropiu, n. o.
Kozia 11, 811 03 Bratislava
www.cpf.sk
tel.: 02/5464 4682
cpf@changenet.sk
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Radi by sme Vám predstavili ľudí, ktorí počas 10
rokov u nás pracovali. Prečo? Pretože v sociálno
rozvojovej oblasti, v akej pracujeme, sú kľúčoví
ľudia. Ako sa hovorí, je to „o ľuďoch“. Chceme
zdôrazniť, že za tým, čo je napísané v súvislosti s
aktivitami a projektmi Centra pre filantropiu, sú
ľudia, ktorí im dávajú nielen obsah, ale aj svoju
pečať a tvár, a preto sú také, aké sú.

Ako sme rástli:
Boris Strečanský

Lucia Babálová

Marcel Dávid Zajac

Katarína Baraníková

Zuzana Thullnerová

Dáša Drapáková

Dušan Šemrinec

Jana Fuseková

Lucia Gregorová

Kristína Hulmanová

Lenka Brádňanská

Zuzana Kiňová

Erika Škultétyová

Michal Knotek

Milica Danková

Zuzana Kompišová

Martina Tvrdoňová

Andrea Körtvélyessyová

Katarína Balanová

Jana Marková

Monika Lacková

Mária Marsovská

Zuzana Behríková

Zuzana Neupauerová

Lucia Kyseľová

Katarína Niczová

Ivana Janská

Juliana Stupková

Monika Daňová

Veronika Světlíková

Katarína Dutková

Hana Šipošová

Igor Polakovič

Sandra Škultétyová

Jana Fúseková

Tomáš Tahy

Barbora Paulenová

Veronika Uherková

Elena Dikáczová

Ivana Vasiľová

Zuzana Dohnalová

Barbora Wienerová

Jana Kuzmová
Ivana Brezinská
Bea Gajdošechová
Kristína Stoláriková
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Mapa predstavuje
zjednodušené
zobrazenie nášho
poslania, hodnôt
a hlavných aktivít
zrealizovaných počas
10-tich rokov. Mapou
sme sa snažili zachytiť
našu činnosť
a zdôrazniť aktivity,
ktoré sa vynárajú
z prachu dejín CpF.

www.cpf.sk

