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TOMÁŠOVI JANÍKOVI a spoločnosti EURO IT S.R.O. za zalomenie
ZDENKE ŠUJANOVEJ a RENÁTE JUHASOVEJ za jazykovú korektúru
BARBORE PAULENOVEJ za obetavú prácu pri celom zostavovaní publikácie
a všetkým aktivistom, dobrovoľníkom a pracovníkom neziskových organizácií, ktorí
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Pre iniciatívu Ľudia-ľuďom spracovalo
Centrum pre filantropiu
Medená 5, 811 02 Bratislava
IČO: 31 821 871
www.cpf.sk

Zoznam neziskových mimovládnych organizácií
Banskobystrický kraj
Združenie Slatinka
Bratislavský kraj
Odyseus o.z.
Klub detskej nádeje
MO PLUSKO
Lucia Borovská – súkromne
OZ SCHOLA LUDUS
OZ Sieť ŠD Mladosť – Ynet
Komunitná nadácia Bratislava
Regióny.sk
Horiaci ker, o.z.
OZ Kyklop Sk
MO PäťPé
EPIcentrum Pezinok
OZ SABUŽ Modra
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Košický kraj
KELTIEG, o.z.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Plešivec
Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
Spoločnosť priateľov školy v Kráľovskom Chlmci
Futbalový klub „Zlatý klas"
Nitriansky kraj
ROMA Levice - IPC
Nadácia Budúcnosť 2000
Nitrianska komunitná nadácia
Nadácia Biskupa Királya
Fórum inštitút pre výskum menšín
FOND DOROTY KANTHOVEJ
Reviczky Társulás - Združenie Reviczky
OZ Pre úsmev našich detí
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, Územný spolok Levice
Jazdecko-rehabilitačné centrum LESAN n.o.
Prešovský kraj
Vrbovnica n.o.
Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ n. f.
Geológ, odborové združenie

Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad
Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
Gréckokatolícka diecézna charita
Trenčiansky kraj
Sociálne služby Myjava, n.o.
Nadácia Mariána Gáboríka
Charita sv. Vincenta, n. o
Združenie Bludní rytieri
Trenčianska nadácia
Spoločnosť na pomoc osobám postihnutých autizmom v Trenčíne
Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín
Nadácia ŽIVOT
Betlehem - OZ na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým
Detská organizácia Fénix Stará Turá
Športový klub Mladých o.z.
OZ Pre Prírodu
Trnavský kraj
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
Nadácia Pro Ratio
Žilinský kraj
Náruč – Pomoc deťom v kríze
Samaritán, n.o.
Komunitná nadácia Liptov
LIPTOVSKÝ AGILITY KLUB - LAK
OZ TATRY
Združenie ubytovateľov Tatier
ÁNO PRE ŽIVOT n. o.
A-projekt n. o.
Slovensko kraj
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Diakonické združenie Betánia
Nadácia Pontis
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ÚNSS
Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)
Detský fond Slovenskej republiky
Úsmev ako dar
Liga proti rakovine SR
Združenie STROM
Slovenský zväz telesne postihnutých
Návrat, o.z.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Viva Network Slovensko
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
C.A.R.D.O.
Humanitná nadácia zdravotne postihnutých
Centrum samostatného života n.o.
eRko-HKSD - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Slovenská humanitná rada
Nová nádej Slovensko
Nadácia Ekopolis
Človek v ohrození
Stredoeurópska nadácia
GoodSports International Slovensko
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
Komorný folklórny súbor Szőttes

Banskobystrický kraj
Ekoporadňa Zelená skrinka a vybudovanie troch ihrísk pre deti
Organizácia : Združenie Slatinka
Kraj : Banskobystrický
Mesto : Zvolen
Suma : 147 000
Kontakt : Martina Paulíková, slatinka@changenet.sk,
Popis: Z daňovej asignácie FO sme obdržali na účet nášho združenia takmer 32 tisíc korún. Z nich sme
mohli zabezpečiť fungovanie ekoporadne „Zelená skrinka“, v ktorej pre obyvateľov Zvolena a okolia
bezplatne poskytujeme telefonicky, písomne, elektronicky, ale aj osobne informácie o tom, ako riešiť
konkrétne problémy životného prostredia aj ako vzniku problémov predchádzať. Cieľom poradne je
naučiť verejnosť obracať sa správnym spôsobom na správne miesta tak, aby nedochádzalo k
zahlcovaniu úradníkov nekvalifikovanými sťažnosťami a na druhej strane tak, aby sa ľudia vedeli
domôcť nápravy negatívneho stavu ich prostredia. Ekoporadňa je tiež miestom, ktoré poskytuje
informácie o životnom prostredí, o prírodných lokalitách aj o histórii regiónu žiakom a študentom, a tak
sčasti odbremeňujeme od tejto práce štátnych zamestnancov, ktorých kapacity zaťažovali mladí
doteraz.
Z daňovej asignácie PO sme obdržali na účel takmer 115 000 Sk, ktoré sme použili na opravu jedného
veľkého ihriska na sídlisku Zvolen – Západ (pred základnou školu) a na výrobu a osadenie dvoch úplne
nových ihrísk na sídliskách Sekier a Bukovinka. To, ako budú nové ihriská vyzerať a kde budú presne
osadené, sme naplánovali spolu s ľuďmi, ktorí na sídliskách žijú. Okolo detských preliezačiek,
šmýkačiek a hradov sme osadili lavičky, aby čas pri deťoch strávili príjemne aj ich rodičia, starí rodičia,
či iní dospelí. Všetky zariadenia pre deti aj dospelých sme darovali do majetku Mesta Zvolen, ktoré sa
dnes o upravené priestranstvá stará.

Bratislavský kraj
Pitný režim pre klientov a klientky
Organizácia : Odyseus o.z.
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Suma : 15000
Kontakt : Mgr. Soňa Javorková, 02-52494344, odyseus@ozodyseus.sk,
Občianske združenie Odyseus vzniklo 23. decembra 1997. Ako prví na Slovensku sme od roku 1998
začali realizovať projekt terénnej sociálnej práce s osobami užívajúcimi injekčne drogy a/alebo
pracujúcimi v pouličnom sex-biznise.
Od svojho vzniku sme nositeľmi nových a inovatívnych prístupov v riešení sociálnych a zdravotných
problémov.
Naším poslaním je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitnenia života ohrozených komunít
a to najmä:

♣ Osôb užívajúcich drogy
♣Osôb pracujúcich v sex-biznise
♣ Detí a mladých ľudí z ohrozených komunít
a tým prispieť k ich plnohodnotnému statusu v spoločnosti.
OZ ODYSEUS je členom a aktívnym partnerom medzinárodných sietí, ako je CEE-HRN
(www.ceehrn.org), Correlation (www.correlation-net.org) a TAMPEP (www.tampep.com), ktoré združujú
profesionálov a organizácie venujúce sa problematike užívania drog, migrácie a sex-biznisu.
V roku 2005 sme vďaka 2% získali 15.000,- Sk. 2% získané od právnických a fyzických osôb využívame
na pokrytie nákladov, ktoré nie sú pokryté v podporených projektoch. Často sú to položky, ktoré sú pre
fungovanie organizácie potrebné (napr.: antivírusový program) alebo poskytujú potrebný nad štandard
služieb pre klientov/tky (napr.: zabezpečenie pitného režimu pre klientov/tky projektov).
2% sú pre nás dôležitým finančným nástrojom tým, že flexibilne riešia akútne potreby organizácie.
Pomoc chorým a hospitalizovaným deťom DFNsP na Kramároch v Bratislave
Organizácia : Klub detskej nádeje
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Kontakt : Mária Horníková, 0910 905 059, kdnko@yahoo.com, www.kdn.sk,
Klub detskej nádeje je občianske združenie, ktorého členmi sú dobrovoľníci - študenti VŠ a mladí
pracujúci ľudia. Našou hlavnou náplňou je pomoc chorým a hospitalizovaným deťom DFNsP na
Kramároch v Bratislave. Členovia KDN navštevujú hospitalizované deti v nemocnici na 6 oddeleniach
(onkológia, kardiológia, neurológia, psychiatria, I. a II. detská klinika) a snažia sa im spríjemniť chvíle
strávené v nemocnici rôznymi hrami, výtvarnými aktivitami alebo len obyčajným rozhovorom. Okrem
tejto celoročnej činnosti organizujeme v nemocnici Mikuláša alebo víkendové akcie, kedy v sobotu
členovia KDN prídu za deťmi do nemocnice a pripravia im tam rôzne súťaže a hry. Našou finančne
najnáročnejšou aktivitou sú každoročne letné tábory pre deti s onkologickými ochoreniami (od roku
1999) - 2 turnusy (pre deti 6-12.- ročné a pre deti 13-18.- ročné) a pre deti s kardiologickými
ochoreniami (od roku 2003) - 1 turnus pre 7 – 15.- ročné deti. Od minulého roku organizujeme aj jeden
zimný tábor pre deti s onkologickými ochoreniami. Pre choré deti je to jedinečná možnosť prežiť krásne
týždne v tábore, tak ako ich zdraví rovesníci. Medzi ďalšie aktivity KDN patrí organizácia benefičných
koncertov.
Celú našu činnosť môžeme realizovať vďaka finančnej podpore z 2 % z daní. Pobyt v tábore majú deti
každoročne zadarmo, za čo vďačíme nielen podpore z 2 % percent, ale hlavne financiám, ktoré nám
poskytuje na organizáciu onkologických táborov Liga proti rakovine a na kardiologické tábory Nadácia
Detského Kardiocentra, Slovenská kardiologická spoločnosť alebo Nadácia pre deti Slovenska - Hodina
deťom. No v podstate aj to sú peniaze poskytnuté prevažne z 2 %, lebo aj tieto väčšie organizácie a
nadácie dostávajú 2 % z daní a z nich potom podporujú aj také občianske združenia ako je náš Klub
detskej nádeje. Po zrušení možnosti poskytovania 2 % z daní by sme teda prišli nielen o priamy
finančný zdroj, ale aj o podstatnú možnosť získavania financií prostredníctvom rôznych projektov a
grantových programov.
Začiatkom roku 2007 (asi február) sa chystáme organizovať benefičný koncert Klubu detskej nádeje,
kde budeme verejnosti prezentovať naše aktivity a s nimi aj našu snahu o zachovanie 2 % z daní.

Práca s mládežou
Organizácia : MO PLUSKO
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Suma : 239 232
Kontakt : Ing. Martin Mojzes, 0903 366 416, koncert@plusko.net, www.plusko.net,
KANCELÁRIA:
38 700,- Sk pokrylo časť nákladov kancelárie, ktorá slúži na koordináciu a prípravu zážitkových aktivít
MO Plusko.
VZDELÁVANIE A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ:
Vďaka 2% sme sumou 43 500,- Sk podporili sériu školení mladých inštruktorov, kde sa naučili zručnosti,
aby boli schopní aktívne sa zapojiť do organizovania zážitkových aktivít pre mládež. Ďalej sme z tejto
sumy financovali dve školenia zamerané na rozvoj zručností pri lanových technikách a komunikačných
zručností našich inštruktorov.
MATERIÁL:
Plusko plánovalo rozšíriť svoje letné zážitkové tábory o jednu lokalitu – Lubinu pri Starej Turej, ktorú
bolo potrebné plne vybaviť. Vďaka dvom percentám sa nakúpili stany, vybavenie poľnej kuchyne, pílky,
sekery atď. Zo sumy 67 900,- Sk, ktorá bola vyčlenená na materiál, sa nám podarilo ďalej kúpiť
základný lezecký materiál na organizovanie horoškôl a doplniť splavovú výbavu ďalšími člnmi na
organizovanie zážitkových splavov.
INTEGRAČNÉ ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENOU MLÁDEŽOU:
Integračné aktivity pre znevýhodnenú mládež sú pre organizáciu najnákladnejšie ale aj s najvyššou
pridanou hodnotou. Preto sa snažíme o to, aby tieto aktivity boli pre zdravotne znevýhodnených
mladých ľudí finančne prístupné. Sumou 48 200,- Sk sme sčasti dokázali uhradiť náklady na ubytovanie
a cestu na víkendovej zážitkovej akcii alebo prenájom sály a občerstvenie na integračných diskotékach.
OSTATNÉ ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY :
Vďaka 2% sme vedeli uhradiť časť nákladov na víkendové akcie pre našich inštruktorov, napr. víkend
na zhodnotenie letných akcií, víkendové valné zhromaždenie organizácie, ale aj víkendové akcie pre
verejnosť. Suma 32 500,- Sk, ktorá bola vyčlenená na tento účel, pomohla aj lacno realizovať nosné
letné aktivity Pluska - letné zážitkové tábory.
PROPAGÁCIA:
Plusko vďaka sume z 2% mohlo tlačiť letáky a bulletiny o činnostiach organizácie a realizovať
propagačné aktivity na verejnosti a pre verejnosť. Na tento účel čerpalo až do výšky 8 432,- Sk.
Následky zrušenia inštitútu podielu 2 % z dane
Plusko získalo 3-ročný grant od flámskej vlády zameraný na rozvoj mládežníckej práce v Bratislavskom
regióne, s ktorým sa spája aj 50% percentné spolufinancovanie zo strany organizácie. Potenciálnou
stratou príjmov z 2% podielu z dane sa situácia s financovaním našej časti projektu skomplikuje.
Ďalším veľkým projektom Pluska v blízkej budúcnosti je výstavba nízkorozpočtového strediska, kde by
za veľmi výhodných podmienok mohli mládežnícke organizácie uskutočňovať svoje aktivity. Stratou
príjmov z 2 % bude tento zámer ohrozený.
Zároveň by došlo k útlmu rozvoja aktivít a bolo by nutné zvyšovať účastnícke poplatky. Vzhľadom na
cieľovú skupinu (mladí ľudia) to môže mať veľmi negatívny dopad.

Moje 2%
Organizácia : Lucia Borovská - súkromne
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Kontakt : Lucia Borovská, lucia.borovska@gmail.com,
Dobrý deň,
ja len za seba - z mojich osobných 2% (a manželových) sme mohli aspoň v minimálnej možnej miere
vrátiť to, čo sme v neporovnateľnej miere dostali od o.z. nedonosené dieťa (fungujú ako oddelenie
patologických novorodencov v nemocnici s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda na Antolskej). Môj synček
dostal hneď po narodení silný zápal pľúc a otravu krvi zo streptokoku B, na vyššie uvedenom oddelení
strávil 10 dní a môžem otvorene prehlásiť, že personál, ktorý je tam denno-denne v skutočne
maximálnej miere vyťažený, podával 100 percentný výkon - a to neustále.
Skutočnosť je taká, že financovaní sú len zo štátnych peňazí a potom z toho, čo získajú z 2% a
prípadne súkromných príspevkov od fyzických osôb, zväčša rodičov u nich hospitalizovaných detí. Ale
každá koruna je dobrá. Nemajú ani web stránku (nie sú peniaze, čas), takže ťažko sa môžu
spropagovať, či vôbec realizovať komunikačnú stratégiu napr. smerom k firmám a pod. Ich práca je
však neoceniteľná a skutočne na vysokej odbornej úrovni, pričom všetci ľudia pracujúci na tomto
oddelení majú srdce na pravom mieste, takže im nechýba ani ľudský prístup napriek enormnej
vyťaženosti (aj teraz po roku, keď sme boli na kontrole, sme mali možnosť vidieť, ako predčasne
narodených a rizikových detí pribúda).
Suma, ktorú dostali z našich 2% nebola vysoká, ale viem, že nás takýchto bolo viac (jedna vec), takže
predsa len dokopy určite nešlo o zanedbateľnú čiastku a druhá vec - ten pocit, ktorý im náš záujem o
nich a naša vďaka priniesli, určite kompenzuje finančné nedocenenie personálu v zdravotníctve a dodá
energiu pre ďalšiu prácu, ktorá naozaj nemá konca...
Neviem, či som vám pomohla aj takýmto malým príkladom z pohľadu súkromnej osoby, ale verím, že
hej.
Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia novej generácie
Organizácia : OZ SCHOLA LUDUS
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Suma : 100 000
Kontakt : RNDr. Katarína Teplanová, PhD., 02-602 95 412 , scholaludus@fmph.uniba.sk,
Občianske združenie SCHOLA LUDUS od roku 2004 ďalej rozvíja a inovuje aktivity Nadácie SCHOLA
LUDUS, ktoré všetky smerujú ku kreovaniu kultúrno-vzdelávacej inštitúcie novej generácie a podporujú
projekty a vzdelávacie programy pripravované SCHOLA LUDUS Centrom pre podporu výchovy k vede
a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v
Bratislave.
Z 2%-ných asignácií daní za rok 2004 sme získali celkom 84 655 Sk, za rok 2005 viac ako 100.000 Sk.

Tieto prostriedky sme v priebehu rokov 2005 a 2006 využili v zhode s našimi cieľmi, na prípravu
pôvodných interaktívnych exponátov, na letné denné objavno-tvorivé tábory, na vedecké show pre
mládež a školy, poznávacie súťaže. Cieľom všetkých vzdelávacích programov je motivácia k hlbšiemu
poznávaniu vedy a techniky a nadväzne zmena spôsobu myslenia a edukantmi uplatňované formy
vzdelávania.
Viac na www.scholaludus.sk/new/index.php?go=obc_zdruzenie.
Budovanie a zveľaďovanie intranetovej siete na ŠD Mladosť
Organizácia : OZ Sieť ŠD Mladosť - Ynet
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Kontakt : Matúš Kováčik, 0903 640 096, matus.kovacik@ynet.sk, www.ynet.sk,
Naše občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom, aby spojilo ľudí so spoločným záujmom, ktorým je
budovanie a zveľaďovanie intranetovej siete na študentskom domove Mladosť. Podporujeme
vzdelávanie v oblasti informatiky a
aj na základe vlastných skúseností sa učíme pracovať s najnovšími technológiami. Poskytujeme prístup
na Internet s množstvom príbuzných služieb pre viac ako 1400 študentov vysokých škôl. Všetko toto
(projekt v hodnote rádovo desiatok miliónov SKK) sme vybudovali a budujeme bez akejkoľvek
významnejšej pomoci štátu alebo našej univerzity (STU BA).
2% tvoria len malú súčasť našich príjmov, ale aj vďaka nim sme mohli napr.:
- nakúpiť lepšie zariadenia
- pripojiť viac ľudí
- produkovať kvalitnejšie riešenia
- viac naučiť seba aj iných
V súčasnosti máme viac než 1400 členov a vo veľmi krátkom čase (pár dní) vieme medzi nimi
spropagovať skoro čokoľvek. Vieme poskytnúť rôzne služby v oblasti
IT a sieťového pripojenia (sme však limitovaní časom a niektorými pravidlami, napr. nesmieme
poskytovať pripojenie na Internet neštudentom a pod.) Vieme
poskytnúť webový priestor alebo pripojiť server. V prípade požiadaviek môžete kontaktovať priamo mňa
a ak členovia predsedníctva nebudú proti, radi pomôžeme dobrej veci.
Podpora aktívnych ľudí, ktorým záleží na tom, kde žijú
Organizácia : Komunitná nadácia Bratislava
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Kontakt : Monika Kompaniková, 02/54648004, monika@knb.sk, knb@knb.sk,
Komunitná nadácia Bratislava bola založená v auguste roku 2000 šiestimi osobnosťami kultúrneho,
spoločenského, podnikateľského života. Za vznikom nadácie nestojí žiaden inštitucionálny záujem firmy
alebo samosprávy, t. j. jej vznik je odrazom presvedčenia zakladateľov.

Misiou Komunitnej nadácie Bratislava je podporovať aktívnych ľudí, ktorým záleží na tom, kde žijú,
rozvíjať aktívne individuálne darcovstvo a dobré vzťahy medzi Bratislavčanmi tak, aby získali pozitívny
vzťah k mestu a mali pocit spoluzodpovednosti za kvalitu života v ňom. Snažíme sa byť dôveryhodným
mostom medzi ľuďmi, ktorí majú čas a chuť urobiť niečo prospešné a ľuďmi, ktorí majú ochotu a
prostriedky ich podporiť. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou
súčasťou života občanov aj firiem.
Vďaka finančným prostriedkom, ktoré sme získali asignáciou 2% z daní fyzických a právnických osôb
sme počas troch rokov zrealizovali 9 grantových programov, prostredníctvom ktorých sme podporili viac
ako 220 aktivít jednotlivcov, občianskych združení, škôl, obcí či neformálnych skupín v Bratislave a na
Slovensku.
Celkovú sumu 300 000 Sk sme rozdelili prostredníctvom Sídliskového programu medzi aktívnych
Bratislavčanov, ktorým záleží na tom, kde a ako žijú. Obyvatelia mesta svojpomocne realizovali 26
aktivít – revitalizovali ihriská, skrášlili si okolie domov, založili skalku, zrekonštruovali dopravné ihriská či
vysadili zeleň okolo školy.
Sumou 210 000 Sk sme prostredníctvom grantového kola podporili 7 vzdelávacích a environmentálnych
projektov na Záhorí.
Viac ako 100 projektov na celom Slovensku bolo podporených počas dvoch rokov prostredníctvom
grantového programu podpory komunitných a vzdelávacích projektov. Medzi nimi sú základné, stredné
a vysoké školy, občianske združenia, DSS, domovy dôchodcov, detské domovy, jednotlivci, neformálne
zoskupenia, divadlá, obce...
Program podpory študentských médií bol určený mladým ľuďom, študentom a tvorcom médií. Sumou 1
000 000 sme podporili fungovanie a skvalitnenie 12 filmových klubov, 10 študentských časopisov a 7
rádií.
Klub darcov je jedinečnou iniciatívou, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať svojmu mestu, v
ktorom žijú a zároveň chcú aktívne rozhodovať o darovaných prostriedkoch. Vďaka našim partnerom a
inštitútu 2% môžeme každý dar individuálneho darcu 2x znásobiť – z každej darovanej koruny urobiť
koruny tri. Klub darcov podporil počas dvoch rokov 23 občianskych združení a jednotlivcov.
Vďaka dvom grantovým kolám programu young4BA sa v Bratislave uskutočnilo viac ako 40 rôznych
aktivít – revitalizovali sa ihriská, zorganizovali streetballové a pingpongové turnaje, divadelné
predstavenia, nízkoprahové voľno-časové aktivity pre deti na sídliskách, videli sme pouličné chodúľové
divadlo, študenti môžu využívať alternatívne pripojenie na internet...
Mimo grantových kôl sme podporili ďalšie organizácie, ktoré sa starajú o väčšiu kvalitu vzdelávania,
voľného času, sociálnych služieb, kultúry či zdravia nás všetkých.
Podpora seniorov v regiónoch
Organizácia : Regióny.sk
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Suma : 17 000
Kontakt : Zdena Skokňová, predsedníčka OZ regióny.sk, 02/52491310, www.regiony.sk,
www.senior.sk,
V roku 2004 a 2006 akcie z 2%:
2x Marec – Mesiac internetu:

Akcia: Zoznámte sa s internetom zadarmo: mesiac prevádzky v klube s 25 počítačmi a s pripojením na
internet sa propagovala prezentácia internetu pre začiatočníkov, hlavne starších ľudí, sociálne,
zdravotne a inak znevýhodnených osôb a poskytovala sa výučba na získanie základných zručností pre
obsluhu PC a vyhľadávanie na internete zadarmo a školenia za symbolickú cenu.
Spolu (rok 2004, 2006) sa zúčastnilo akcie vyše 570 ľudí.
2x Október– Mesiac úcty k starším
Akcia: Internet pre seniorov zadarmo: Propagačná akcia na využívanie internetu a získanie zručností na
prácu s počítačom. Bezplatný prístup na internet denne 4 hodiny dopoludnia.
Otvorený PC - kiosk s internetom denne 13 hodín pre širokú verejnosť v Klube Centrum na Žabotovej 2
(v sobotu a nedeľu – denne 6 hodín)
Účasť spolu: cca 500 ľudí (akcia trvá) spolu s Centrom pre výskum regiónov v Modre.
Suma z príjmu 2% = cca 17000,- Sk pokryla čiastočné náklady na prenájom priestorov a režijné
výdavky.
Naša podpora:
Zverejnili sme na portále www.senior.sk článok na verejnú diskusiu a budeme priebežne prezentovať
argumenty a názory zástupcov MVO i širšej verejnosti.
Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Organizácia : Horiaci ker, o.z.
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Kontakt : Jaro Pištek, jaro@wod.sk,
Prioritným zameraním O.Z. Horiaci ker je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt.
Združenie je platformou pre komunikáciu, prezentáciu a podporu jednotlivcov, skupín, cirkví a združení
v naddenominačnom tetralógu.
Jednoducho, aby sa ľudia spolu stretli, spoznali, lámali bariéry, učili sa prijať iných v ich originalite.
Rozvíjali svoju autentickú spiritualitu, prehlbovali vzdelanie a žili aktívny život viery, vyjadrený v
zásadách židovsko-kresťanskej tradície s odkazom na reformáciu. Kultúra, vzdelanie, umenie, viera a
dialóg ako nástroje priamej kultivácie osobnosti.
Jednoducho byť lepšími ľuďmi.
Prostriedky z 2% asignácie nám v minulosti, okrem iného, umožnili: vydanie kníh, správu webového
portálu, štart distribúcie časopisu, realizáciu demonahrávky začínajúcej speváčky, tvorbu krátkych AV
diel, pravidelnú podporu unikátneho Openair festivalu (CampFest).
Čo by mohlo byť:
Nízko prahový, kultúrno-spoločenský priestor (internetová kinokaviareň a čajovňa)
Tvorivé dielne, doplnkové vzdelávanie, klubová činnosť, poradenstvo.
Koncerty, dráma, pantomíma, galéria, kinoprojekcie, nové médiá.
Zamestnanie na čiastočný úväzok by našli: pedagógovia, umelci a študenti sociálnej práce.
Združenie funguje päť rokov výlučne na báze dobrovoľnej práce. Vládny návrh zmeny zákona 2%
asignácie dane, prichádza práve v čase, keď sme chceli našu činnosť profesionalizovať – zamestnať
ľudí. Venovať naplno svoje schopnosti ďalšiemu rozvoju, rozšíreniu a skvalitneniu služieb, ktoré
ponúkame. Bohatá odozva ľudí, ktorých sa naša práca už stihla dotknúť, je pre nás motivujúcim

stimulom.
Dvojpercentný podiel podpory štátu na budovaní tretieho sektora, rozvoj komunít, spolkov, klubov a
združení svedčí o vysokom stupni demokracie v tejto krajine. Pre nás je priamym odkazom a výsledkom
udalostí novembra 1989.
Zrušenie unikátneho mechanizmu je priamočiary a nekompromisný krok späť.
Pre naše zduženie to v praxi znamená zastavenie akéhokoľvek rozvoja a postupný zánik. Budú chýbať
zdroje na profesionalizáciu, ku ktorej od svojho vzniku prirodzene smerujeme.
Ľudia sa začali učiť rozhodovať a dávať v zmysle vyššej miery občianskej slobody.
Skôr, ako sa systém vžil a stal všeobecnou spoločenskou normou, vláda prichádza s návrhom zaživa
ho pochovať. Je to krok, ktorý znižuje prah citlivosti k potrebám druhých, berie úžasnú možnosť, aby
ľudia dávali ľuďom.
Letný integračný tábor a chránené dielne pre zrakovo postihnuté deti
Organizácia : OZ Kyklop Sk
Kraj : Bratislavský
Mesto : Ivanka pri Dunaji
Suma : 66 000
Kontakt : Mgr. Alexandra Voltemarová, kyklop@kyklop.sk,
Popis: Z daňovej asignácie FO a PO sme obdržali na účet nášho združenia 66 tisíc korún.
Sme malinké občianske združenie (je nás dokopy 9, z toho 3 deti), ktoré pôsobí v Ivanke pri Dunaji a v
Bratislave. Svoje aktivity zameriavame na zrakovo postihnuté deti a mládež, pretože sme sami zrakovo
postihnutí. Nakoľko sme maličkí, nemáme také možnosti získavania prostriedkov, ako napr. Rada
mládeže Slovenska či iné veľké združenia, nadácie a spoločnosti. Najmä od ministerstva školstva sa
nám doteraz podpora nedostala, lebo nespĺňame "bodové kritériá" podpory. Dokonca ani od peňažných
ústavov nemáme šancu na pôžičku - pretože naše príjmy sú neisté. Všetko robíme na vlastnom kolene
a za vlastné. Už tri roky pripravujeme pre zrakovo postihnuté deti mimoškolské aktivity - najmä letné
integračné tábory, kde si deti zdokonaľujú techniky, ktoré im pomôžu v dospelosti ľahšie sa zaradiť do
spoločnosti. Tohto roku sme po prvý krát mali nárok na zisk 2% z daní. Za uvedené prostriedky sme pre
decká pripravili tábor v Čechách. Vďaka týmto prostriedkom sme si mohli dovoliť stanoviť cenu, ktorú
deti za dvojtýždňový pobyt zaplatili, na ozaj veľmi slušnú. Veď dvojtýždňový pobyt v prírode s plnou
penziou, poistením, cestovným a všetkým, čo k tomu patrí, vyšiel na 1 200,- Sk namiesto dákych 4 500
za týždeň pobytu, čo sú dnes bežne ceny. Okrem toho nám ostali prostriedky aj na zriadenie
chránených dielní, kde budeme zamestnávať zrakovo, ale aj inak ťažko zdravotne postihnutých
dospelých. Myslím, že k tomu niet čo dodať.
Ochrana prírodných, kultúrnych a technických pamiatok dobrovoľníkmi
Organizácia : MO PäťPé
Kraj : Bratislavský
Mesto : Bratislava
Suma : 69 697

Kontakt : Ivana Bezinská, 0905 496 478, www.5pe.sk, 5pe@5pe.sk,
Tábory – Leto s PäťPé 2006
V roku 2006 sme vďaka 2% (39.505,- Sk – táto suma tvorila 25% z celkových nákladov na tábory)
zorganizovali 7 turnusov letných táborov, ktorých sa zúčastnilo 170 mladých ľudí z celého Slovenska.
Naše tábory sú zamerané na pomoc pri ochrane prírodných, kultúrnych a technických pamiatok
prostredníctvom práce dobrovoľníkov. Okrem dopoludňajšej práce je pre účastníkov táborov pripravený
celodenný program zameraný na environmentálnu výchovu, hry, diskusie, tvorivé dielne, tradičné i
netradičné športy...
Zochova chata, 3 turnusy – v spolupráci s mestom Modra pomáhame pri údržbe lesoparku Zochova
chata. Účastníci táborov obnovujú turistické chodníky, pomáhajú s údržbou altánkov a lavičiek,
odstraňujú environmentálne záťaže.
Arborétum Mlyňany, 2 turnusy – účastníci táborov pomáhajú s údržbou stále zeleného parku (kosenie
lúk, budovanie nových chodníkov, práca v škôlke)
Holíč, 1 turnus – pomoc pri opravách a údržbe kaštieľa v Holíči.
Vychylovka, 1 turnus – pomoc v skanzene a pri oprave trate úzkorozchodnej železnice.
Publikácie
V roku 2006 sme vďaka 2% (6.910,- Sk) urobili dotlač našich publikácií Drobničky 1,2 a 3 a vydali novú
publikáciu Hudba-pohyb-tanec a ich využitie na pobytových akciách. Naše knižky sú určené pre
pracovníkov s deťmi a mládežou – organizátorov táborov, víkendových pobytov..
Podpora činnosti
Okrem táborov a publikácií organizujeme počas roka víkendové pobyty pre mládež. Medzi
najpopulárnejšie patria splavy slovenských riek. Z 2% (19.688,- Sk) sme čiastočne financovali nákup
člnov.
Deň Zeme
Zo zvyšných financií (3594,- Sk) sme čiastočne financovali podujatie ku Dňu Zeme. Konalo sa na ihrisku
na Žehrianskej ulici a bolo určené pre deti (hry a súťaže), mládež (basketbalový turnaj) i verejnosť
(infostánky environmentálnych organizácií).
V roku 2006 (k 31.8.2006) tvoril príspevok z 2% z daní vyše 17% nášho rozpočtu. Časť našich
programov (40%) je však financovaná z grantov rôznych nadácií. V roku 2006 sme takto získali
finančné prostriedky na školenia (nadácia Intenda) a na kúpu šmykľavky pre detské ihrisko na
Žehrianskej ulici v Petržalke, nad ktorým sme prevzali patronát (Komunitná nadácia Bratislava).
Akékoľvek zmeny v poukazovaní 2% sa nás teda dotknú aj nepriamo, prostredníctvom krátenia príjmov
pre nadácie.
Keďže sme financovaný čiastočne aj z Ministerstva školstva a podmienkou financovania sú aj príjmy z
iných zdrojov, bola by naša činnosť krátením 2% ohrozená.
Divadelné zoskupenie DESKY, Voluntario, Festival Atlantída
Organizácia : EPIcentrum Pezinok
Kraj : Bratislavský
Mesto : Pezinok
Kontakt : Katarína Dzíbelová, 033 / 641 20 20, centrumpezinok@zoznam.sk, www.epicentrum.org,

A komu ešte, aj vďaka komunitnej nadácii REVIA, pomohli 2% daní v Malokarpatskom regióne?
EPIcentrum Pezinok
Divadelné zoskupenie DESKY
Desky tvorí deväť mladých nadšencov, ktorým sa podarilo spracovať a nacvičiť inscenáciu podľa knihy
Lewisa Carolla „Alica za zrkadlom“ a niekoľkokrát ju prezentovať: Atlantída 2005, Otvorenie krúžkovej
činnosti EPIcentra 2005, ZUŠ Karlova Ves, Cibulák 2006. Ďalším predstavením bola krátka alternatíva
o slove a obraze v rámoch „Desky v ráme“, ktoré bolo odohrané na Atlantíde 2006.
Dobrovoľníci - Voluntario
Pri organizovaní a realizovaní aktivít EPIcentra pomáha 14 – členný súdržný tím dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci sa stretávajú v pravidelných mesačných stretnutiach, ktorých náplňou je zoznámenie sa s
dobrovoľníctvom, hodnotenie uskutočnených činností a tvorba nových nápadov na zlepšovanie činnosti
EPIcentra, vedenie k zodpovednosti, oboznamovanie sa s potrebami ľudí – Pezinčanov... Dobrovoľníci
pomáhali hlavne pri organizovaní festivalu Atlantída 2006, kde boli v prípravnej fáze rozdelení do
niekoľkých sektorov, v ktorých pracovali: program, účastníci, propagácia, workshopy a financie. V
realizačnej fáze, na samotnom festivale, pomáhali v bufete, Infocentre a starali sa o hladký priebeh.
Dobrovoľníci taktiež prejavujú záujem aj o iné aktivity EPIcentra.
Festival Atlantída
Tento rok (2006) sa uskutočnil už druhý ročník festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít Atlantída
zložený z workshopov a kultúrneho programu pre všetkých záujemcov a širokú verejnosť. Názov
Atlantída symbolizuje neohraničené možnosti tvorby, tvorivého myslenia a rozvíjania osobnosti a
životných zručností. Po celý festivalový týždeň sa v tomto duchu konali rôzne kurzy tvorivých činností,
kde si účastníci mohli vytvoriť rôzne výrobky či osvojiť si nové umelecké zručnosti: bubny, brušné tance,
fireshow, drôtovanie, smalty, žonglovanie, digitálna fotografia, keramika, batika, maľba na sklo, maľba
na hodváb, webdesign. Večerný program bol určený pre všetkých okoloidúcich, ktorí si chceli vypočuť
dobrú hudbu alebo pozrieť zaujímavé vystúpenie (otvárací a záverečný ceremoniál festivalu, divadlo
DESKY – Desky v ráme, kúzelnícka show). Záujemcovia si mohli aj zaliezť na lezeckej stene, či
zaskákať na trampolíne.
2% pomáhajú...aj „zatočiť s nudou“
Organizácia : OZ SABUŽ Modra
Kraj : Bratislavský
Mesto : Modra
Kontakt : Katarína Frnová, 0905 107141, katarina.frnova@gmail.com,
A komu ešte, aj vďaka komunitnej nadácii REVIA, pomohli 2% daní v Malokarpatskom regióne?
OZ SABUŽ Modra
2% pomáhajú...aj „zatočiť s nudou“.
2% pomohli “naštartovať“ aj činnosť Súkromného centra voľného času v Modre...
Za realizáciou projektu Bez ich nadšenia a entuziazmu by vϑstáli na jeho začiatku 2 „zapálené“
osôbky. súčasnosti miestnosti starej a skoro schátralej budovy bývalej základnej školy naďalej zívali
prázdnotou. 2 roky tvrdej práce, rekonštrukcie, stavebné úpravy budovy, projekty, „naháňanie“
sponzorov a darcov, dobrovoľnícka práca...To všetko a ešte viac bolo potrebné pre naplnenie cieľa:

vytvorenie priestoru pre zmysluplné využívanie voľného času modranských detí a mládeže, ktorý
doposiaľ v Modre chýbal. To všetko sa týka nie ešte zabudnutej minulosti. A čo súčasnosť?
V septembri 2006 boli priestory nového Súkromného centra voľného času otvorené pre všetky deti,
ktoré majú chuť „zatočiť s nudou“. Vďaka 2%-ám sa môžu modranské deti realizovať v rôznych
krúžkoch. Angličtina, turistický krúžok, biliard, tenis, počítačový krúžok, tanečný krúžok, detská televízia
Slniečko, mládežnícke noviny Mladá Modra plus - Cool noviny... Je to málo? Tak pokračujme ďalej. Z
telocvične počuť hudbu, na ktorú trénujú malé mažoretky. Z čajovne sa šíri vôňa čerstvo uvareného
čaju, ktoré pripravili šikovné ručičky 16.- ročných študentiek, ktoré majú čajovňu „pod palcom“. Tenisová
loptička lieta po športovom ihrisku, kde sa predtým odohrával napínavý volejbalový turnaj...
Presvedčili sme vás? Naplno využité hodiny voľného času oproti bezcieľnemu sledovaniu televízie
alebo túlaniu sa po uliciach....a to všetko aj vďaka 2 %.
Bola by veľká škoda zastaviť už rozbehnutý vlak, ktorý úspešne bojuje s nudou zakrádajúcou sa
pomedzi modranské deti...
Je to málo? Je to veľa? A čo to bolo?
Organizácia : REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Kraj : Bratislavský
Mesto : Pezinok
Suma : 4 233 790
Kontakt : Zuzana Frnová, 033 / 641 30 11, revia@revia.sk, www.revia.sk,
Počas 5 rokov fungovania asignácie % daní REVIA získala celkovú sumu 4 233 790 Sk.
V roku 2005 získaná suma 1 331 601 Sk predstavovala 45% z príjmovej časti celoročného rozpočtu. Je
to málo? Je to veľa?
Náš vinohradnícky región nedisponuje vysokopríjmovými skupinami, ale napriek tomu REVII preukázalo
dôveru nesmierne množstvo ľudí a postupne sa pridávajú ďalší, lebo vidia výsledky, čo všetko sa aj s
pomocou 2% v Malokarpatskom regióne podarilo.
A čo to bolo?
KULTÚRA – chrámová hudba, dychová hudba, spevácke a tanečné združenia, folklórne
súbory, ochotnícke divadlá, galérie, folkové koncerty...
ŠPORT – amatérsky a mládežnícky šport – basketbal, šach, orientační bežci, športoví
lezci, plávanie, volejbal, cyklisti, futbalisti, tenis, stolný tenis, softbal, šport nevidiacich a slabozrakých,
inak telesne či mentálne postihnutých športovcov, tanečníci, telovýchovné jednoty
MLÁDEŽ – kluby mládeže, internetové kluby, centrá voľného času, školy, základné umelecké školy...
SOCÁLNE VECI – združenia na pomoc mentálne a telesne postihnutým, či postihnutým civilizačnými
chorobami, OZ Dotyk na pomoc ľuďom s psychiatrickými chorobami, Domov sociálnych služieb Hestia,
Jednoty a Kluby dôchodcov...
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA – pre deti a mládež, Únia žien, OZ SABUŽ, Červený kríž, skauti, OZ
Prevencia AD, poľovnícke združenia, rybársky zväz, spolky – priateľov koní, vinárov, rozvoja vidieckej
turistiky...
A potrebujete ešte konkrétnejšie dôkazy o zmysluplnosti 2% pre neziskový sektor?! Tu sú niektoré
vyjadrenia ľudí, ktorí vďaka 2% prostredníctvom grantového programu komunitnej nadácie REVIA mohli
realizovať svoje aktivity:
„Mám pocit, že OZ P.R.D. a nadácia REVIA fungujú na rovnakej vlnovej dĺžke. Snažíme sa vytvárať
udržateľné projekty, ktoré rozvíjajú kultúrne a spoločenské dianie v našom regióne. A snažíme sa, aby
akcie, ktoré organizujeme – či už divadelné, hudobné alebo filmové festivaly – boli trvalo udržateľné a

práve k tomu prispieva aj nadácia REVIA.“
Rasťo Kuttner, OZ P.R.D. Pezinok, organizátor divadelného festivalu CIBULÁK, Etnofestivalu...
„Mladí často ani nevedia vziať zodpovednosť za nejaký projekt alebo zverené priestory. Možno aj preto,
lebo nedostanú takúto šancu. My im chceme ponúknuť takúto možnosť – byť ako dobrovoľníci
zodpovední za priestory a chod fit centra a čajovne, či byť organizátormi športových podujatí aj pre
ostatných mladých.“
Natália Kokošková, OZ SABUŽ, Modra
„O Veľkonočný turnaj bol taký veľký záujem, že z kapacitných dôvodov sme museli obmedziť počet
účastníkov. Výsledkom bolo, že mnohí účastníci turnaja sa prihlásili do klubu a chodia na pravidelné
tréningy. Projekt nám pomohol naštartovať činnosť klubu a umožnil športovať veľkému počtu detí z
pezinských základných škôl.“
Pavol Alexy, OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku, Pezinok
„Som spokojný...vydaril sa nám super „koncert spriaznených kapiel“, teda koncert skupín s podobnou
energiou, ktoré si rady spolu zahrajú a vedia vytvoriť takú atmosféru, ktorá ľudí naozaj pobaví.“
Rišo Molnár, OZ Deja Vue, Pezinok
„Voda a rieky sú stále veľmi romantické. Podobné akcie ako naše Mládežnícke leto účastníkov
mnohému naučia. Nová Dedinka. Pre celé generácie našich detí je symbolom výcviku vodáckej
abecedy. Tu prvý krát vstupujú do lodí, kanoí, pramíc, raftov a plašia žaby. Tu sa zastavujú pri
trampských osadách čundrákov a milovníkov slobodného života v prírode. A keď unavení dokážu
zaspať na kameni, keď ich nezobudí komár ani šuchot dažďa na tenkom plášti stanu, asi prežili plný
deň!“
Peter Walter – ŠK Malé Karpaty, Modra
„...výstava spojená s ekologickou info kampaňou o kompostovaní v záhrade, divadelné predstavenie s
ekologickou tematikou a bluesové koncerty...Dobrá vec sa podarila.“
Andrej Brezianský – OZ Ateliér, Svätý Jur
„Chceme rozširovať činnosť Rodinného centra zameranú na podporu zmysluplného trávenia voľného
času, zvýšenie statusu rodiny a rozvoj osobnosti detí prostredníctvom pravidelných klubových stretnutí.
Rodinné centrum plánuje dobudovať herňu pre deti, rozšíriť svoje aktivity o tvorivé dielne a duchovné
aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj rodiny a osobnosti detí a mládeže vo Svätom Jure.“
OZ Rodinné centrum, Svätý Jur
Tých ľudí je však za 5 uplynulých rokov v Malokarpatskom regióne omnoho viac. Dobrovoľnícka práca
ľudí, všetky nefinančné vklady do projektov a hlavne radosť tých, ktorým sú aktivity určené sa nedá
vyčísliť. Takže ani význam 2% dane pre neziskový sektor sa nedá vyjadriť v peniazoch.
Na vymenovanie všetkého pozitívneho, čo sa vďaka 2% zmenilo teda nestačí žiaden kus papiera.
Dobrovoľníkov, ktorí nezištne, na úkor svojho voľného času, pracujú a chcú vo svojom okolí a prostredí,
v ktorom žijú, niečo zmeniť, sú stovky! A žiaden papier nenahradí osobný kontakt s nimi a krátky
rozhovor o tom, čím robia radosť iným.

Košický kraj
Festival Beltine
Organizácia : KELTIEG, o.z.
Kraj : Košický
Mesto : Michalovce
Suma : 42 000
Kontakt : Roman Kozák, 0905 716 164, keltieg@keltieg.sk,

2% poberáme za roky 03, 04, 05, sme už registrovaní aj na 06. Príjem bol 23 tis., 21 tis. a 42 tis. Sk.
Peniaze sme použili na úhradu časti nákladov na festival www.beltine.sk (5 ročníkov), vytlačili sme
TOUR plagáty pre hudobnú skupinu KELTIEG, keď bola reprezentovať Slovensko v Bretónsku na
najväčšom festivale keltskej hudby na svete (www.festival-interceltique.com), kúpili sme časť aparatúry
pre projekt výchovných koncertov pre žiakov základných a stredných škôl hudobnej skupiny BANDA
(www.banda.sk).
Aktivity, ktoré by sme mohli zorganizovať na podporu zachovania asignácie dane:
- podpisová akcia u priaznivcov združenia
- benefičné vystúpenie hudobnej skupiny Keltieg na koncerte na podporu zachovania asignácie
- avízo na stránkach www.banda.sk www.keltieg.sk www.beltine.sk www.janosik.info
www.rkconsulting.sk
- direct mail na adresy známych s výzvou na podporu.
Pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Organizácia : Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Plešivec
Kraj : Košický
Mesto : Rožňava
Kontakt : Mária Gondová,
ZPMP Plešivec vzniklo v roku 1994 v okrese Rožňava. Región s veľmi vysokou nezamestnanosťou, kde
pôsobia aj iné MVO, je získavanie 2% prospešné. Vďaka vyzbieranej finančnej čiastke naše združenie
organizuje :
- kultúrno-spoločenské aktivity,
- športové podujatia
- rekondično-rehabilitačné pobyty na Slovensku
- pobyty pri mori, kde sa môžu zúčastniť aj rodiny s nižším príjmom / okrem príspevku máme možnosť
mesačných splátok/
- pre členov sme mohli zakúpiť rehabilitačné pomôcky
- nakoľko sú členmi združenia aj klienti SZO pri PL Plešivec a už nemajú rodinných príslušníkov, alebo
sa ich rodina zriekla - účasť na akciách hradíme z vyzbieraných peňazí
- aby sme znížili výdavky na hygienu, snažíme sa zabezpečovať darčeky praktické / osúšky, uteráky,
plachty, nepremokavé plachty, atď/
- zabezpečujeme rehabilitačné cvičenia a masáže
- posedenia pri príležitosti sviatkov, v spoločnosti svojich priateľov detí zo ZŠ
KD, ZCCH, a OIU Tornaľa.
Členovia nášho združenia sú pozývaní na kultúrne podujatia aj v okolitých obciach, odkiaľ máme svojich
členov. Snažíme sa pripravovať akcie, kde si pripomíname tradície v regióne / napr. fašiangy – sprievod
po dedine, zhotovujeme veľkonočné suveníry, Deň matiek- pripravujeme pozdravy, pripravíme program
na október - mesiac úcty k starším, rozlúčku s letom – vyrezávame tekvicu, zhotovujeme šarkana,
pripravíme pásmo na Luciu, atď.

Podpora mládeže v regióne
Organizácia : Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)
Kraj : Košický
Mesto : Košice
Suma : 163 086
Kontakt : Mgr. Vladimír Maťaš – tajomník SEM, +421-903-855021, matas@sem.sk, www.sem.sk,
Sme občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou. Naším cieľom je práca s mladými ľuďmi vo
veku od 14 do 30 rokov. Túto prácu uskutočňujeme v miestnych združeniach v rámci všetkých krajov
Slovenska.
V roku 2005 sme vďaka 2% z odvedenej dane získali finančné prostriedky vo výške 163.086,- Sk. Tieto
peniaze sme využili nasledovným spôsobom:
1. Aktivity organizované Oblastným centrom Levice pre mládež tohto regiónu: suma vo výške 10.834,Sk použitá na cestovné, nákup materiálu, organizačné a zabezpečovacie služby pri organizovaní tábora
a pingpongového turnaja. Účasť 70 mladých ľudí.
2. Aktivity organizované študentským centrom Mosty v Bratislave: suma vo výške 12.890,50,- Sk
použitá na ubytovanie, stravu a cestovné pri organizovaní tábora a víkendové pobyty. Účasť 50 ľudí.
3. Aktivity organizované Oblastným centrom Púchov pre mládež tohto regiónu: suma vo výške
11.143,50,- Sk použitá na ubytovanie, stravu a cestovné pri organizovaní tábora, víkendového pobytu a
koncertu. Účasť 120 ľudí.
4. Aktivity organizované Oblastným centrom Dolný Kubín pre mládež regiónu Liptova a Oravy: suma vo
výške 12.296,- Sk použitá na cestovné, telefónne poplatky, ubytovanie a stravu pri organizovaní tábora.
Účasť 65 ľudí.
5. Medzinárodný mládežnícky festival CAMPFEST: suma vo výške 8.572,- Sk použitá pri organizačnom
zabezpečení festivalu, ktorého sa pravidelne zúčastňuje 3.000 ľudí.
6. Olympiáda SEM: suma vo výške 7.744,- Sk použitá na ubytovanie, stravu, cestovné a materiál pri
organizovaní športového podujatia. Účasť 150 ľudí.
7. Seminár o hudbe, Festivaly kresťanského umenia: suma vo výške 53.531,- Sk použitá na stravu,
ubytovanie, cestovné a technické služby (ozvučenie, videoprojekcia) pri organizovaní hudobných
podujatí v Soli a Komárne. Účasť 350 ľudí.
8. Akadémia SEM: suma vo výške 16.075,- Sk použitá na ubytovanie a stravu pri organizovaní
vzdelávacieho programu pre mladých ľudí. Účasť 30 ľudí.
9. Tábor pre deti: suma vo výške 30.000,- Sk použitá na ubytovanie a stravu pri organizovaní tábora pre
80 detí.
Bývanie pre hluchoslepých dospelých
Organizácia : Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
Kraj : Košický
Mesto : Sady nad Torysou
Suma : 1 200 000
Kontakt : Peter Fašung, 0903 197 034, peter.fasung@zoznam.sk,
Z daňovej asignácie FO a PO sme obdržali na účet nášho združenia v roku 2005 niečo viac ako 2,1
milióna korún a v tomto roku 1,2 milióna korún. Za tieto sumy by som chcel v mene všetkých členov

združenia veľmi pekne poďakovať tým, ktorí sa rozhodli, že 2% z daní venujú ZRaPHSD. Všetky takto
vyzbierané finančné prostriedky sme venovali realizácii pilotného projektu asistovaného
malokapacitného bývania pre hluchoslepých dospelých. Časť z nich bola použitá na kúpu domu v
Zdobe a väčšia časť bola použitá na nevyhnutnú rekonštrukciu interiéru a exteriéru tohto domu, ktorá
zodpovedá nielen požadovaným normám, ale aj zodpovedá potrebám hluchoslepých jedincov. Časť
peňazí sme investovali do zariadenia. V tomto čase práve prebieha kolaudačné konanie domu v Zdobe,
ktoré ako siedmich rokoch ťažkej práce na pilotnom projekte, ktorý rieši plnohodnotný život dospelých
hluchoslepých, je spustenie prevádzky v Zdobe predo dvermi. Koncom novembra bude spustená
skúšobná prevádzka s troma klientmi a od januára roku 2007 bude už spustená prevádzka naplno, teda
s ôsmimi klientmi. Slávnostné otvorenie tohto jedinečného zariadenia s takto postihnutými klientmi sa
uskutoční 27.2.2007 a samozrejme Vás všetkých srdečne pozývame. Je to pre rodičov takto
postihnutých detí významná udalosť a pevne veríme, že takéto podobné zariadenia budú v blízkej
budúcnosti vytvorené pre ďalších hluchoslepých dospelých. Toto prvé zariadenie takéhoto druhu
umožní pokračovať hluchoslepým dospelým vo výchovno-vzdelávacom procese začatého v Červenickej
škole. Sme si istí, že keby nebola vytvorená možnosť asignácie 2% z daní FO a PO, realizáciu tohto
projektu by sme zvládli veľmi ťažko a je otázne, či by sme ho vôbec dokázali realizovať. Chcem ešte
dodať, že na tomto projekte sa tiež podieľali MPSVaR a Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien.
Ostatnú časť financií sme použili na zorganizovanie týždenného stretnutia rodín s hluchoslepými deťmi
a s odborníkmi, ktoré sa organizovali aj v minulosti, a chceli by sme v tejto tradícii každoročne
pokračovať. Svet hluchoslepých je taký veľký, kam dosiahne ich ruka. Naše združenie sa snaží, aby ich
svet bol omnoho väčší....
Ďakujeme.
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít Gymnázia v Kráľ. Chlmci
Organizácia : Spoločnosť priateľov školy v Kráľovskom Chlmci
Kraj : Košický
Mesto : Kráľovský Chlmec
Suma : 106 707
Kontakt : gymkch@gymkch.edu.sk,
Veľkou pomocou pri finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít Gymnázia v
Kráľ. Chlmci je občianske združenie Spoločnosť priateľov školy v Kráľovskom Chlmci, pôsobiaca pri
Gymnáziu so sídlom Horešská 18, Kráľovský Chlmec PSČ: 077 01.
V roku 2005 naše občianske združenie získalo z 2 % dane od fyzických a právnických osôb celkovo
sumu 106 707,- Sk. Z tejto finančnej čiastky boli v roku 2005 podporené nasledovné aktivity:
Aktivita - Výška použitá na tento účel (v Sk) - Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1. Podpora zvyšovania odborného rastu a skvalitnenia výučby študentov - 18 610,00 - Knihy, CD,
učebné pomôcky, mapy
2. Podpora zvyšovania odborného rastu a skvalitnenia výučby študentov - 30 600,00 - Výpočtová
technika a prídavné zariadenia
3. Podpora zvyšovania skvalitnenia výučby telesnej výchovy - 6 140,00 - Vybavenie telocvične
a posilňovne
4. Podpora tvorivosti a záujmovej činnosti študentov 12 795,00 - Zabezpečenie prác a prezentácie prác tvorivých dielní
5. Podpora tvorivosti a záujmovej činnosti študentov -29084,00 - Aktivity v záujme rozvoja regiónu
Medzibodrožia – Galéria regiónu

6. Podpora tvorivosti, záujmovej činnosti a súťaživosti študentov - 8 550,00 - Ocenenia žiakov na
(tradičnej) „Vedomostnej súťaži“ a členstvo v „Klube mozgov“
7. Administratívne poplatky - 1 128,00 - kolky a notársky poplatok
S p o l u v Sk 106 707,00
Všetky tieto aktivity sledujú okrem podpory zvyšovania kvality výučby aj zmysluplné využívanie voľného
času študentov a suplovanie kultúrnych, odborných a športových ustanovizní v našom meste a celom
regióne, nakoľko našu školu navštevujú študenti zo 43 miest a obcí z regiónu Medzibodrožia a Použia.
Reprezentovanie obce v okresnej súťaži Rožňava
Organizácia : Futbalový klub „Zlatý klas"
Kraj : Košický
Mesto : Dlhá Ves
Suma : 21 000
Kontakt : Pavlínyi Alexander, 0905 475 154, obec.dlhaves@stonline.sk,
Obec Dlhá Ves sa nachádza na území Národného parku Slovenský
kras, v blízkosti medzinárodného hraničného prechodu Aggtelek – Domica.
Obec má toho času 606 obyvateľov.
Dobrú činnosť vyvíjajú v obci: futbalový klub, klub dôchodcov, zväz mladých – mažoretky, folklórny
súbor, požiarnici.
Medzi najaktívnejšie z uvedených klubov, súborov patrí futbalový klub „Zlatý klas“ so sídlom v Dlhej Vsi.
Tento klub bol založený v roku 1946. Od svojho založenia až do dnešného dňa úspešne reprezentujú
obec v okresnej súťaži Rožňava a to stále v prvej triede.
Skoro každý chlapec sa zapájal do činnosti tohto klubu.
Okrem dospelých sa do okresných súťaží zapája aj dorast.
Priateľské zápasy hrajú naši seniori s okolitými obcami, a to z družobnej obce Felsötelekes z Maďarskej
republiky.
V spolupráci s obecným zastupiteľstvom každoročne organizujú športové podujatia – športové dni,
nohejbalové súťaže, v zimnom období hokejové turnaje na miestnom klzisku.
Rozpis príjmov a výdavkov z 2% dane:
Rok 2004 - Poskytnutá finančná čiastka - 23.000,- Sk
Z týchto prostriedkov bola zakúpená súprava dresov a futbalové lopty.
Rok 2005 - Poskytnutá finančná čiastka - 33.000,- Sk
Bola zakúpená kosačka na zabezpečenie pravidelného kosenia ihriska.
Rok 2006 - Poskytnutá finančná čiastka - 21.000,- Sk
Toho roku bola zakúpená súprava dresov /oslavy 60. výročia založenia futbalového klubu/ futbalové
lopty, sieť na bránku./
Finančné prostriedky – 2% zo zaplatených daní hlavne fyzických osôb – nám veľmi pomohli rozvíjať
činnosť tohto klubu- zvýšila sa úroveň vybavenia hráčov, udržiavanie ihriska.

Nitriansky kraj
Informačná príručka kontaktov inštitúcií v regióne
Organizácia : ROMA Levice - IPC
Kraj : Nitriansky
Mesto : Levice
Kontakt : Bc. Mária Solčanská, m.solcanska@centrum.sk,
Získané finančné zdroje z 2% daní pre naše združenie predstavovali nosný finančný prínos k
zabezpečeniu činnosti združenia. Zo získaných finančných zdrojov sme mohli okrem iného vypracovať
a následne ponúknuť našej cieľovej skupine vypracovanú informačnú príručku. Nakoľko sme túto
aktivitu predtým nemohli uskutočniť z dôvodu nedostatku financií, reálnu fázu podoby daná príručka
nadobudla až z príjmu 2% z daní.
Význam a poslanie informačnej príručky bolo v tom, že svojím obsahovým zameraním ponúka adresy a
kontakty na všetky inštitúcie v regióne, na ktoré sa občan môže obrátiť pri riešení svojich rôznych
životných situácií.
Rozvoj štúrovského regiónu
Organizácia : Nadácia Budúcnosť 2000
Kraj : Nitriansky
Mesto : Mužla
Kontakt : Šarolta Górová, projektová manažérka, 0908 091 716,
sarolta.gorova@buducnost2000.sk ,
Naša organizácia vznikla v roku 1997 v záujme podporiť rozvoj štúrovského regiónu. Od prijatia zákona
o 2% z dane z príjmov sme sa každý rok uchádzali o priazeň našej cieľovej skupiny.
Príjmy pochádzajúce z 2% z dane z príjmov sme použili na podporu sociálne odkázaných rodín a detí a
na organizovanie kultúrnych a športových podujatí.
V roku 2004 sme podporili aj činnosť menších organizácií, ktoré nemali možnosť registrovať sa do
zoznamu prijímateľov 2% z dane z príjmov (mali právnu subjektivitu len rok, alebo nemali financie na
registráciu).
Ak by nebola zachovaná možnosť asignácie 2% z daní z príjmov, naša nadácia by nemohla podporovať
kultúrne a spoločenské aktivity v našom regióne, ktoré patria medzi tie oblasti, do ktorých sa dostáva
najmenej financií. My sami vykonávame aj také aktivity, ktoré sú financované práve z 2%, napr.:
Medzinárodná burza neziskových organizácií v Štúrove v septembri 2007, vydanie publikácie o
kultúrnych aktivitách v štúrovskom regióne, atď.
Podpora aktívnych obyvateľov nitrianskeho regiónu
Organizácia : Nitrianska komunitná nadácia
Kraj : Nitriansky
Mesto : Nitra

Kontakt : Ľubica Lachká, 0911 247 945, 0908 48 48 55, nkf@fondnr.sk,
ROK 2004
OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLÁ (granty do 15 000 Sk)
1. Cesta – pouličné podujatia
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Séria zaujímavých pouličných podujatí pre širokú verejnosť pri príležitosti 13. ročníka Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra
Predkladateľ: Asociácia Divadelná Nitra
Udelený grant (2%): 5 000 Sk
2. Bambuľky a Somebody
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora tanečného súboru „Bambuľky a Somebody“ na ZŠ Výčapy-Opatovce
Predkladateľ: ZŠ Výčapy-Opatovce
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
3. Ozvučenie
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Zakúpenie reprosústavy so zosilovačom pre kultúrne a spoločenské podujatia nevidiacich a
slabozrakých
Predkladateľ: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 25 Udelený grant (2%): 5 000 Sk
4. Súčasná rodina na príklade rodiny vytipovaného regiónu v medzinárodnom porovnávaní
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Vedecký výskum spôsobu života súčasnej slovenskej rodiny
Predkladateľ: Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
5. S flautičkou to lepšie zvládneme
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Posilňovanie imunitného systému dýchacích ciest u detí predškolského veku hrou na zobcovej flaute
Predkladateľ: Materská škola na Benkovej ulici 17 v Nitre
Udelený grant (2%): 2 305 Sk
6. CHKO Ponitrie – propagačný materiál
oblasť: ochrana a tvorba životného prostredia
Vydanie informačno-propagačného materiálu o chránenej krajinnej oblasti Ponitrie
Predkladateľ: Bc. M. Pavelka, Ing. M. Karnasová, Ing. R. Siklienka
Udelený grant (2%): 716,20 Sk
7. ProZa ART „Mladí umelci ilustrujú poviedky mladých literátov“
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Podpora mladých výtvarných a literárnych talentov vo forme súťaže, literárnej dielne a následnej
vernisáže pre verejnosť
Udelený grant (2%): 10 500 Sk
Predkladatelia: Mgr. Peter Rehák, Mgr. Zuzana Vlasáková, PaedDr. Anna Mesková

8. Potravinová banka a Maják
oblasť: poskytovanie sociálnej pomoci
Informačná kampaň občianskeho združenia FAROS o Potravinovej banke a Majáku v Nitre ako o
formách sociálnej pomoci ľuďom v hmotnej núdzi
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
Predkladatelia: J. Kartous, Mgr. K. Langheiterová, PhDr. A. Kasanová, PhD
9. Od Ondreja do Troch kráľov – Slovenské Vianoce
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Vydanie brožúry o vianočných zvykoch a tradíciách v nitrianskom regióne
Udelený grant (2%): 10 500 Sk
Predkladatelia: Mgr. Ladislava Kislíková, Mgr. Slávka Nádaská, Mgr. Mariana Záturová
10. ROSALIA
oblasť: ochrana a tvorba životného prostredia
Vydanie odborného ekologického časopisu informujúceho o prírodných krásach chránenej krajinnej
oblasti Ponitrie
Predkladateľ: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, zákl. org. Tríbeč Udelený grant (2%): 14 000
Sk
MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
(špeciálny grantový program pre mladých ľudí od 16 do 25 rokov)
1. Hurá leto, konečne na prázdniny
oblasť: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Súťažno-športové popoludnie pre deti na začiatku a konci letných prázdnin
Predkladatelia: Anka Dudová, Tomáš Solčáni, Pavol Solčáni
Udelený grant (2%): 10 000 Sk
2. Divadelné predstavenie seN OX
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Predkladatelia: Neformálna skupina mladých divadelníkov Dietta M. Filinová, H. Szalayová, A.
Repárová
Udelený grant (2%): 10 000 Sk
3. Prevencia civilizačných chorôb
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Informačná kampaň pre mladých o zdravom životnom štýle
Predkladatelia: skupina vysokoškolákov z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Z.
Šranková, M. Kočnerová, T. Filipejová
Udelený grant (2%): 9 871 Sk
4. Ravena
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Pouličná výstava poetickej tvorby mladých autorov
Predkladatelia: I. Rjabinin, M. Šimko
Udelený grant (2%): 8 428 Sk
5. Študentský časopis NEZMAR
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Podpora stredoškolského študentského časopisu

Predkladateľ: Študentský parlament Gymnázia Nitra, Párovská ul.
Udelený grant (2%): 2 700 Sk
ROK 2005
ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO BRAMAC (sociálna oblasť, voľný čas detí a mládeže, oživenie histórie
Nitry)
1. Stredoveké dedičstvo nitrianskeho regiónu
oblasť: zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Zapojenie detí do aktívnej ochrany hradov nitrianskeho regiónu, spoznávanie histórie zážitkovou formou
Predkladateľ: ZŠ Fatranská
Udelený grant (2%): 43 400 Sk
2. Lepšie a spolu
oblasť: poskytovanie sociálnej pomoci
Zakúpenie rehabilitačných pomôcok pre postihnuté deti a realizácia integrovaných tvorivých dielní
Predkladateľ: SOCIA, o.z.
Udelený grant (2%): 34 100 Sk
3. Pribina, knieža Nitravy
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Obnovenie veľkomoravských tradícií mesta Nitra formou organizovania netradičných podujatí s priamym
zapojením širokej verejnosti
Predkladateľ: Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo "Le Mon"
Udelený grant (2%): 74 983 Sk
4. Vitajte u nás, kamaráti
oblasť: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Vytvorenie záhradného altánku a sprístupnenie záhrady pre deti z okolitých MŠ
Predkladateľ: Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti, Nitra - Dlhá ul.
Udelený grant (2%): 92 569 Sk
5. Revitalizácia detského ihriska na Alexyho ul. na Klokočine
oblasť: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Svojpomocné vybudovanie oddychovej zóny a ihriska pre deti
Predkladateľ: Občania v akcii
Udelený grant (2%): 8 000 Sk
6. Spoznajme sa viac...
oblasť: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Pravidelné cvičenia a nácvik spoločného divadelného predstavenia hendikepovaných a zdravých detí
Predkladateľ: Arabeska" - Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca
mentálne postihnutých“
Udelený grant (2%): 46 930 Sk
OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLÁ
1. Bábkové divadlo v MŠ
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Zakúpenie materiálu pre zhotovenie bábkového divadla v MŠ Štiavnická, kde prebieha integrovaná

výchova zdravých detí a detí so sluchovým postihnutím Udelený grant (2%): 10 000 Sk
Predkladateľ: Ľubica Valentínyová, Ľuboslava Macievičová, Elena Ivaničková
2. Spoločnou hrou sa bariéry zmenšujú
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Integrácia zdravých a postihnutých detí hravou formou prostredníctvom spoločných aktivít a špeciálnych
výchovných pomôcok Udelený grant (2%): 15 000 Sk
Predkladateľ: Rodičovské združenie pri MŠ
3. Detské ihrisko pri pedopsychologickom oddelení FN Nitra
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Vybudovanie detského ihriska v areáli Fakultnej Nemocnice Nitra, za areálom detskej psychiatrie pre
hospitalizované deti.
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
Predkladateľ: doc. MUDr. Viktor Žák, MUDr. Alena Vávrová, Jana Stará
4. Eko-altánok
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Vybudovanie Eko-altánku a ekopedagogickej plochy pre deti predškolského veku, kde si deti cez rôzne
tvorivé aktivity osvojujú základy environmentálnej výchovy a výchovy k zdravému životnému štýlu
Predkladateľ: Nitriansky ekologický klub
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
5. Poznaj svoje mesto
oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Poznávací cyklus pre deti MŠ o histórii Nitry a následná výstava najlepších detských výtvarných prác
zachytávajúcich Nitru pre širokú verejnosť
Predkladateľ: PaedDr. Ivana Lenďáková, Košiarová, Lukáčová
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
6. Záhradný domček s pohyblivým chodníkom
oblasť: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Vyhotovenie záhradného domčeka pre deti a rozvíjanie pohybových aktivít detí z MŠ Štiavnická
Predkladateľ: Iveta Tasáryová, Mária Sabová, Tatiana Beľová
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
7.„Mladí umelci ilustrujú divadelné hry Divadelnej Nitry 2005“
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Výtvarné stvárnenie divadelných predstavení žiakmi ZŠ a SŠ v rámci festivalu Divadelná Nitra 2005
Predkladateľ: Mgr. Peter Rehák, Mgr. Klaudia Demanková, Igor Holka
Udelený grant (2%): 12 018,50 Sk
8. Konaj – Zachrániš život
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Vydanie informačnej brožúry o poskytnutí prvej pomoci pre žiakov ZŠ a SŠ a besedy spojené s
praktickými ukážkami zdravotných zásahov
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
Predkladateľ: PhDr. Mária Krištofová, PhDr. Regina Sládečková, Mária Fábryová
9. V divadle a pred divadlom

oblasť: zachovanie kultúrnych hodnôt
Pouličné podujatia pre verejnosť pri príležitosti festivalu Divadelná Nitra
Predkladateľ: Asociácia Divadelná Nitra
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
10. Mikulášske posedenie pre telesne postihnuté deti a mládež
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Predkladateľ: Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 13
Udelený grant: 6 300 Sk
11. Tvorivosť, zručnosť, priateľstvo – 4. ročník prehliadky
oblasť: zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
Prehliadka tvorivosti mentálne postihnutých detí a mládeže
Udelený grant (2%): 9 480 Sk
Predkladateľ: Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola Červeňova
12. Tvoríme u Špecka
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Tvorivé dielne pre mentálne a telesne postihnuté deti
Udelený grant (2%): 6 500 Sk
Predkladateľ: neformálna skupina Mgr. Bradáčová, Mgr. Čaládiová, Lenčéšová
VEĽKÉ GRANTY
oblasť: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
Výstavba baseballového ihriska v areáli ZŠ na Hôrke v Nitre
Predkladateľ: ZŠ na Hôrke
Udelený grant (2%): 340 700 Sk
ROK 2006
1. ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO
1. Didaktické pomôcky pre radosť z poznania
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Zakúpenie špeciálnych didaktických pomôcok na zaujatie a udržanie pozornosti – magnetických
obrázkov a textových kartičiek - pre dve triedy mentálne retardovaných žiakov
Predkladateľ: ZŠ Výčapy-Opatovce
Udelený grant (2%): 14 963 Sk
OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO
1. Pohyb to je zdravie, ten kto cvičí nechorľavie
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Športové dopoludnie a súťaže v rôznych športových disciplínach pre deti na sídlisku Klokočina
Predkladateľ: neformálna skupina občanov Golasová, Černáková, Kolerová
Udelený grant (2%): 8 650 Sk
2. Historická Nitra očami detí
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Vydanie kalendára výtvarných prác detí MŠ Alexyho zachytávajúce Nitru, spoznávanie krás svojho
mesta deťmi prostredníctvom sprievodcu

Predkladateľ: Správa materských škôl v Nitre
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
3. Kamenní svedkovia dávnych čias
oblasť: ochrana a podpora vzdelávania
Návštevy hradov nitrianskeho regiónu žiakmi ZŠ Fatranská a spoznávanie ich histórie zážitkovou
formou, získavanie nových poznatkov a prispievanie vlastnou prácou k ich údržbe
Predkladateľ: PhDr. Jozef Blaho, Mgr. Miroslava Ronecová, Lukáš Pátrovič
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
4. Netradičné vyučovanie histórie
oblasť: ochrana a podpora vzdelávania
Priblíženie histórie Nitranov prostredníctvom informačných panelov a výklad o histórii Slovanov,
praktické ukážky kultúry a remesiel našich predkov študentom ale aj širokej verejnosti a tým vzbudenie
záujmu o históriu
Predkladateľ: Mgr. Martin Gažík, Vlasta Novotná, Ing. Miriam Králová
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
5. Vzdelávacie centrum
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Vytvorenie vzdelávacieho centra pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov pre realizáciu
prednášok a seminárov na rôzne témy súvisiace s výchovou dieťaťa
Predkladateľ: Občianske združenie Šťastné deti v Nitre
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
6. Cesta okolo sveta
oblasť: ochrana a podpora vzdelávania
Divadelné predstavenie pre žiakov základných a stredných škôl inšpirované románom Julesa Verne-a
„Cesta okolo sveta za 80 dní“ a prierez kultúry, zvykov a tradícií rôznych destinácií a krajín sveta
Predkladateľ: ARS STUDIO – štúdio umenia
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
7. Výchovné koncerty
oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Séria koncertov vážnej hudby pre študentov stredných škôl z Nitry, interpretácia diel autorov žijúcich a
pôsobiacich v Nitre vysokoškolskými študentmi hudobnej výchovy UKF Nitra
Predkladateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Udelený grant (2%): 15 000 Sk
ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO BONA VIA (dopravná výchova)
1. Pozor, svieti červená!
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Vytvorenie malého prenosného dopravného ihriska na realizáciu dopravnej výchovy pre deti materských
a základných škôl z Nitry
Predkladateľ: CVČ Domino Nitra
Udelený grant (2%): 7 000 Sk
2. Pripútajte sa!
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Zlepšenie informovanosti účastníkov cestnej premávky žiakmi ZŠ o používaní bezpečnostných pásov -

vypracovanie dotazníka, následný prieskum na vzorke vodičov a spolujazdcov vo svojom okolí,
zostavenie informačného letáku žiakmi na základe výsledkov prieskumu a bezpečnostná akcia detí s
dopravnou políciou
Predkladateľ: Mgr. Jozef Habalčík, PaedDr. Jana Ferenczyová, Mgr. Jana Farkašová
Udelený grant (2%): 6 000 Sk
3. Súťažné dopoludnie na tému – Som účastník dopravy, aj keď nešoférujem
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Súťažné dopoludnie pre deti na získanie teoretických vedomostí o zásadách bezpečnosti na cestách a
ich následné využitie počas praktickej súťaže (jazda na bicykli, trojkolke, kolobežke...)
Predkladateľ: ZŠ a MŠ Jarok
Udelený grant (2%): 5 960 Sk
4. Dopraváčik
oblasť: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Výučba bezpečnosti, orientácie v cestnej doprave a rozlišovanie dopravných značiek pre žiakov 1. - 4.
ročníka ZŠ Škultétyho, maľba dopravných značiek na stenu školy a výroba prenosných dopravných
značiek
Predkladateľ: Mgr. Dagmar Moravčíková, PaedDr. Zuzana Srnková, Mgr. Zlatica Pileková
Udelený grant (2%): 4 189 Sk
VEĽKÉ GRANTY
Zriadenie učebne programovania a informatiky
oblasť: ochrana a podpora vzdelávania
Vybavenie zastaranej učebne novými počítačmi a skenerom, ktoré prispeje k skvalitneniu výučby
žiakov, učiteľov a ľudí zapojených do projektov Nadácie Gymnázia Golianova. Učebňa sa bude
využívať aj na mimoškolskú, krúžkovú činnosť.
Predkladateľ: Nadácia Gymnázia Golianova
Udelený grant (2%): 270 000 Sk
Seniorské centrum na Klokočine
oblasť: poskytovanie sociálnej pomoci
Skvalitnenie života pre seniorov otvorením nového Seniorského centra na Baničovej ulici č. 12 na
Klokočine, pozostávajúce z Denného stacionára a Klubu dôchodcov. K dispozícii tu bude knižnica,
počítačové učebne, herne, priestory pre poskytovanie relaxačných služieb pre seniorov, cvičebne aj
stravovacie služby pre cca 500 ľudí.
Predkladateľ: Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre
Udelený grant (2%): 200 000 Sk na interiérové vybavenie knižnice Seniorcentra
NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
UDELENÉ GRANTY
2004 - 2006
Grantové programy Obdobie Počet podporených projektov Udelené granty
2004
Otvorené grantové kolá 2004 9 93 021,20 Sk
Mladí nitrianski filantropi 2004 5 40 999 Sk
SPOLU 2004 14 134 020,20 Sk
2005
Otvorené grantové kolá 2005 12 149 298,50 Sk

Špeciálny grantový program BRAMAC
(sociálna oblasť, voľný čas detí a mládeže, oživenie histórie Nitry) 2005 6 299 982 Sk
Výstavba baseballového ihriska v areáli ZŠ na Hôrke 2005 1 340 700 Sk
SPOLU 2005 19 789 980,50 Sk
2006
Otvorené grantové kolá 2006 7 98 650 Sk
Špeciálne grantové kolo Bona Via (dopravná výchova) 2006 4 23 149 Sk
Špeciálny grantový program (podpora postihnutých, týraných, zneužívaných detí, detí z detských
domovov z NR regiónu) 2006 1 14 963 Sk
Zriadenie učebne programovania a informatiky na Gymnáziu Golianova v Nitre 2006 1 270 000 Sk
Seniorské centrum na Klokočine 2006 1 200 000 Sk
SPOLU 2006 14 606 762 Sk
SPOLU 2004 - 2006 47 1 530 762,70 Sk
Zveľaďovanie Gymnázia Hansa Selyeho
Organizácia : Nadácia Biskupa Királya
Kraj : Nitriansky
Mesto : Komárno
Suma : 246 535
Kontakt : Eva Vaninová, vanine@freemail.hu,
V jednotlivých rokoch boli prevedené príspevky z podielu zaplatených daní nasledovne:
2003 - 52.952,-Sk
2004 - 287.721,-Sk
2005 - 173.040,-Sk
2006 - 246.535,-Sk
Z týchto finančných prostriedkov sme nakúpili:
2003
zvukové zariadenie v hodnote 52.952,-Sk
2004
HP Compaq nx notebooky v hodnote 31.133,-Sk
HP Laserjet - 8.000,-Sk
Počítačová zostava AC Office pro 1000 – 41 091,-Sk
Projektor + vybavenie do fyzikálneho kabinetu - 50.000,-Sk
CANON Copier - 35.497,-Sk
Finančné príspevky pre študentov Gymnázia H. Selyeho - 122.000,-Sk
2005
technické vybavenie do jazykového laboratória „Nova Mini“ - 63.040,-Sk
sociálna výpomoc - 110.000,-Sk
Uvedené sumy boli použité v prospech Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v
Komárne. Účelom nadácie je zveľaďovať uvedenú školu, rozširovať jej technické vybavenie, umožniť jej
nadaným študentom so slabým sociálnym zázemím študovať na vysokých školách. Nadácia Biskupa
Királya takisto finančne podporuje študentov gymnázia, ktorí nemajú dostatočné prostriedky absolvovať
štúdium a tak prispievame k ich spoločenskému uplatneniu.

Výskum v oblasti problematiky menšín
Organizácia : Fórum inštitút pre výskum menšín
Kraj : Nitriansky
Mesto : Šamorín
Kontakt : Petocz Kalman, petocz@foruminst.sk,
Jednotlivé zložky Fórum inštitútu využívali tento zdroj hlavne ako doplnkový zdroj pre zabezpečenie
základnej činnosti a fungovania svojich troch zložiek: Inštitútu pre výskum menšín, Informačného centra
(pôsobiaceho ako koordinačná jednotka siete regionálnych mimovládnych organizácií z južného
Slovenska) a Regionálneho rozvojového centra. Inštitút sa tým mohol viacej sústrediť na plnenie svojich
programových cieľov – realizáciu verejnoprospešných projektov v oblasti výskumu problematiky menšín
a slovensko-maďarských vzťahov, podpory regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, rozvoja občianskej
spoločnosti, rozvoja lokálnej a regionálnej kultúry, cezhraničnej spolupráce a charitatívnej činnosti.
Bližšie informácie o inštitúte na stránkach: www.foruminst.sk, www.forumic.sk, www.frdc.sk.
Boj proti rakovine
Organizácia : FOND DOROTY KANTHOVEJ
Kraj : Nitriansky
Mesto : Komárno
Suma : 729 685
Kontakt : JUDr. Mária Kanthová, 0905 701 005, 035/7701956, info@dorika.sk, www.dorika.sk,
FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami,
neinvestičný fond, (ďalej len "fond") bol založený na pamiatku jedenásťročnej Doroty Kanthovej, ktorá 7
mesiacov statočne bojovala s leukémiou a napriek tomu, že mala dobré výsledky, ktoré nám dávali
nádej, že sa vylieči, napokon zákernej chorobe dňa 25. decembra 2000 podľahla.
Predmetom činnosti fondu je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä ochrana práv a podpora
zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami. Cieľom fondu je pokračovať v boji proti rakovine,
prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby, poskytnúť pomoc tým, ktorí
sú na to najviac odkázaní a zvýšiť účinnosť opatrení v prevencii proti rakovine.
Fond už šiesty rok vykonáva svoju činnosť. Doposiaľ organizoval množstvo vlastných podujatí s cieľom
získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou a zároveň každú akciu využije aj na
prehĺbenie a skvalitnenie boja proti rakovine najmä tým, že upriamuje pozornosť na zdravý spôsob
života. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí všetkých vekových kategórií. Škôlkari, žiaci
základných a stredných škôl účasťou na akciách, dospelí – menšími, väčšími darmi, poukázaním 2 %
podielu zaplatenej dane, zaplatením dobrovoľného vstupného na akcie. Každoročne organizujeme
verejné zbierky na Deň narcisov. Na oslavách Dňa detí a na vianočnom benefičnom koncerte zdravé
deti účinkujú s cieľom pomáhať svojim chorým kamarátom. Na podujatiach „Hokejom pre deti“ alebo na
„Charitatívnom futbalovom zápase hviezd“ významné osobnosti – športovci pomáhali prilákať čo najviac
ľudí, získať finančné prostriedky a zviditeľniť činnosť fondu, v dôsledku čoho sa zvýšil počet fyzických i
právnických osôb, ktoré nám poukázali 2 % podiel zaplatenej dane.
Fond doposiaľ deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v
Bratislave odovzdal finančné a vecné dary v hodnote 2.700.000 Sk, slovom dva milióny sedemstotisíc
slovenských korún.

V roku 2003 z 1 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2002 sme získali 141.768
Sk, z ktorých sme kúpili pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave dve infúzne pumpy a
čiastočne sme uhradili cenu skenera na kopírovanie CT a röntgenových snímok.
V roku 2004 z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2003 sme získali
489.662 Sk, z ktorých sme kúpili pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave EKG prístroj s
kardiografom, počítačom, tlačiarňou, ďalej protialergické vankúše, prikrývky, paplóny na 50 postelí a za
zvyšok lieky, ktorých je v nemocnici nedostatok.
V roku 2005 z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2004 sme získali 729.685
Sk, z ktorých sme kúpili Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave dva monitory s kompletným
príslušenstvom v hodnote 500.000 Sk, na Deň detí rádiomagnetofóny so slúchadlami (5 ks),
rozprávkové, hudobné magnetofónové kazety, video a DVD, hračky, knižky v hodnote 25.000 Sk.
Deťom liečeným na rakovinu sme zaplatili 30.000 Sk ako príspevok na výdavky spojené s účasťou v
letnom tábore v Írsku. Na futbalovom zápase hviezd sme trinástim deťom odovzdali peňažné a vecné
dary za 165.300 Sk. Využitie finančných prostriedkov sme vždy dopredu konzultovali a nemocnici sme
kúpili iba nimi požadované vecné dary. Deťom a ich rodičom sme poskytli finančné prostriedky najmä
na úhradu nákladov spojených s liečením, odstránením nežiaducich následkov chemoterapie a
posilnením imunitného systému detí liečených na rakovinu. Z uvedeného vyplýva, že naša práca je
spoločensky žiaduca a prospešná, čo môžu potvrdiť obdarovaní.
Rozvoj vzájomných slovensko-maďarských vzťahov
Organizácia : Reviczky Társulás - Združenie Reviczky
Kraj : Nitriansky
Mesto : Levice
Suma : 6 138
Kontakt : Ildikó Valkó , 036/6313 818, reviczky.lv@stonline.sk,
Združenie Reviczky – Reviczky Társulás sa vo svojej činnosti zameriava na podporu a rozvoj kultúry,
školstva, duchovného života obyvateľov regiónu Levice, organizuje podujatia, ktoré napomáhajú rozvoju
vzájomných slovensko-maďarských vzťahov v tejto národnostne zmiešanej oblasti.
Združenie Reviczky v tomto roku dostal z 2 % - 6 138,- Sk.
Peniaze sme použili na režijné náklady.

Vytvorenie soľnej jaskyne a dreveného ihriska
Organizácia : OZ Pre úsmev našich detí
Kraj : Nitriansky
Mesto : Nána
Suma : 45 000
Kontakt : Angelika Nyitraiová, nyangelika@orangemail.sk,

Z daňovej asignácie FO a PO sme obdržali v roku 2005 na náš účet 45 tisíc korún. Za pomoci OÚ sme
vytvorili Drevené ihrisko vyhovujúce EU normám na dvore škôlky. Ďalej sme zariadili soľnú jaskyňu, ako
prevenciu chorôb dýchacích orgánov.
Mohli sme dokúpiť mnoho potrebných pomôcok nevyhnutných pre škôlku. Bez týchto peňazí z 2% dane
by sme nemali možnosť na tieto zmeny, nakoľko naše finančné možnosti sú minimálne.
Myslíme si, že peniaze použité na takéto a podobné účely sú obrovskou pomocou pre neziskové
organizácie a slúžia na verejnoprospešné účely a v mnohých prípadoch aj pre úsmev našich detí.
Pomoc telesne a zdravotne postihnutým
Organizácia : SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, Územný spolok Levice
Kraj : Nitriansky
Mesto : Levice
Suma : 423 195
Kontakt : Oľga Szalmová, 036/6312957, sus.levice@redcross.sk,
Rok 2002 suma 42 692,-Sk
Dovybavenie školiaceho centra pre kurzy prvej pomoci a rekvalifikačné kurzy - nákup 20 ks stoličiek a 6
ks stolov a 1 800,-SK vrátený príspevok pre Miestne spolky SČK na činnosť (ktoré sa podieľali na 2%).
Rok 2003 suma 26 849,-Sk
Celý príspevok použitý na dovybavenie Sociálneho strediska SČK – stravovanie dôchodcov, ťažko
telesne a zdravotne postihnutých osôb, spojené s rozvozom do domácnosti. Nákup 20 ks stolov do
jedálne strediska.
Rok 2004 suma 112 362,-Sk (zverejnenie v Obchodnom vestníku MS SR)
Celý príspevok použitý na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla CITROEN JANPER pre
zabezpečenie prepravnej služby ÚzS SČK v Leviciach – preprava osôb zdravotne a telesne
postihnutých a osôb na invalidnom vozíku. Prepravná služba zabezpečuje aj humanitárnu pomoc SČK
Skutočné náklady investičnej akcie vo výške 995 079,-Sk
Rok 2005 suma 51 705,-Sk
Príspevok použitý na nákup počítačov 2 ks + tlačiareň 1 ks na podporu činnosti a projektov Územného
spolku realizovaných v zmysle zákona o SČK. Evidencia a databáza dobrovoľníkov, podpora
programov Mládeže SČK národných aj nadnárodných, kurzy prvej pomoci. Evidencia a databáza
bezpríspevkových darcov krvi
Rok 2006 suma 423 195,-Sk z toho 320 000,- Sk príspevok PO (bude vykonané zverejnenie v
Obchodnom vestníku MS SR v OV) z toho použitie:
- čiastka 385 195,-Sk na rekonštrukciu kuchyne v Sociálnom stredisku SČK – modernizácia a
dovybavenie. Sociálne stredisko SČK vzniklo 1.10.1994. Jeho predmetnou činnosťou je organizovanie
spoločného stravovania, pre dôchodcov, ID a ťažko telesne a zdravotne postihnutých občanov,
registrovaných vyše 400 stravníkov. Priemerný výdaj stravy denne 300 porcií z toho 130 rozvoz a
donáška do domácnosti a výdaj 20-tich obedov pre Občianske združenie Prameň nádeje – Detské
centrum v Leviciach
- čiastka 38 000,-Sk - podaný projekt (zatiaľ nemáme informáciu, či bol schválený) na nákup
SCHODOLEZU, čo je technická pomôcka na znášanie zdravotne alebo telesne postihnutej osoby na
invalidnom vozíku po schodoch. Schodolez bude súčasťou Prepravnej služby, kde sa prevážajú pacienti

na invalidnom vozíku. V prípade neúspešného projektu je pripravená ďalšia alternatíva materiálnotechnického vybavenia pre Asistenčnú službu SČK sídliacu na Poliklinike v Leviciach.
Hipoterapia ako cesta ku svojim schopnostiam
Organizácia : Jazdecko-rehabilitačné centrum LESAN n.o.
Kraj : Nitriansky
Mesto : Opatovce
Kontakt : Mgr. Struhárová Dana,
Použitie 2%: Hipoterapia pre deti a dospelých s postihnutím.
Jazdecko-rehabilitačné centrum LESAN nezisková organizácia sa zaoberá hipoterapiou a liečebnopedagogickým prístupom v liečbe, rehabilitácii ľudí s postihnutím.
Počas fungovania centra nás navštívilo niekoľko stoviek ľudí.
Hipoterapia je pre mnohé deti jediná cesta k zlepšeniu zdravotného stavu. Deti s kombinovaným
postihnutím horšie spolupracujú pri klasickom rehabilitačnom cvičení.
Devízou hipoterapie je kôň. Vytvorený vzťah dokáže pretlačiť nechuť k cvičeniu. Každý klient, ktorý
dlhodobo absolvuje hipoterapiu, zlepšil svoj zdravotný stav. Mnohé deti začali chodiť, rozprávať,
používať barle či chodítka, naučili sa aspoň sedieť... Sú to obrovské úspechy v ich živote.
Prevádzka centra, kde pracuje niekoľko koní so svojimi ľuďmi, je finančne náročná. Kŕmenie, hygiena,
všetky náklady spojené s ustajnením, veterinármi, energiami... stojí nemalé prostriedky.
Hlavnou pomocou je pre nás a rodičov Trenčianska nadácia a nadácia Pro charitas, ktoré umožňujú
rodičom prefinancovať hipoterapiu a nesiahať do rodinného – ťažko skúšaného vrecka. Mnohé rodiny
sú závislé na príjmoch jedného rodiča, nakoľko druhý je s postihnutým dieťaťom doma.
Ak by nemali možnosť využívať dve percentá z daňovej asignácie FO a PO, nemohli by dosahovať
méty svojho dieťaťa.
Z 2% sa nám podarilo:
• dlhodobo pomáhať rodičom prefinancovať hipoterapiu
• vybudovať betónový chodník k jazdiarni pre lepší prístup vozíčkarov
• pokryť časť nákladov na vybudovanie soc. zariadení pre ľudí prichádzajúcich k nám
• pokryť liečbu koníka špeciálne pripraveného pre hipoterapiu
• zakúpiť PC pre kvalitnejšiu výrobu dvojrozmerných pomôcok
• zakúpiť pomôcky a kreatívny materiál pre deti
Za 2% veľmi ďakujú desiatky detí s rodičmi.

Prešovský kraj
Výlet na Vinné jazero
Organizácia : Vrbovnica n.o.
Kraj : Prešovský
Mesto : Bardejovská Nová Ves

Kontakt : Ing. Oľga Vendelová, 054/4723240, vrbovnica@proxisnet.sk,
Sme domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých nad 18 rokov, s denným pobytom. Domov
navštevuje v súčasnosti 11 klientov s ľahkým a stredným mentálnym postihom.
Jedným zo zdrojov príjmov pre DSS je práve využitie 2% daní od občanov, ktorí už pravidelne
prispievajú na náš účet.
Finančné prostriedky takto získané využívame:
- rehabilitačno-rekondičné pobyty pre klientov / v tomto roku týždenný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch/
- výlet na Vinné jazero
- úhrada cestovných nákladov pre klientov na "Deň bez bariér", ktorý sa koná už 4. rok v Prešove
- nákup športového oblečenia pre klientov DSS
- a rôzne iné aktivity.
Podpora a rozvoj vzdelávania, ochrana a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt Gréckokatolíckej cirkvi
Organizácia : Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ n. f.
Kraj : Prešovský
Mesto : Prešov
Kontakt : Miroslav Dancák, mdancak@unipo.sk,
Hlavným cieľom Neinvestičného fondu sv. Ján Krstiteľ n. f., je intenzívnejšia podpora a rozvoj
vzdelávania, ochrana a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt Gréckokatolíckej cirkvi.
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného
účelu fondu, ktorým je:
a) podpora vzdelávania seminaristov a predstavených Gréckokatolíckeho kňazského seminára
blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
b) podpora vzdelávania žiakov základných škôl a základných a stredných gréckokatolíckych cirkevných
škôl
c) podpora celoživotného vzdelávania gréckokatolíckych biskupov, kňazov a laikov
d) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Gréckokatolíckej cirkvi a východného
obradu na Slovensku
e) ochrana a podpora zdravia ľudí a sociálna podpora
PODPOROVANÉ PROJEKTY:
V roku 2005 Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ, n. f. podporil tieto projekty:
- pomoc a podpora vzdelávania seminaristov Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P.
Gojdiča Prešovskej univerzity
- zakúpenie kníh pre seminárnu knižnicu
- finančný príspevok na pokrytie nákladov Zboru sv. Romana Sladkopevca
- oprava ikonostasu vo farnosti Šarišský Štiavnik
- podpora projektu „Čriepky“
- finančný príspevok na uskutočnenie festivalu duchovných piesní
- spoluorganizátor vedeckej konferencie „Dedičstvo a budúcnosť“ na GTF PU
- finančné príspevky na výstavby chrámov a pastoračných centier (Poprad, Kežmarok)
- finančný príspevok pre Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove
- finančná podpora na vydanie zbierky homiletických príkladov
- iné menšie projekty

Spevácky zbor Geológ
Organizácia : Geológ, odborové združenie
Kraj : Prešovský
Mesto : Spišská Nová Ves
Kontakt : Monika Olečková, predsedníčka OZ,
Odborové združenie Geológ Spišská Nová Ves bolo niekoľko rokov registrované ako príjemca 2 % z
daní na činnosť zmiešaného speváckeho zboru Geológ, ktorého bolo zriaďovateľom. Tento zbor šíril
kultúru zborového spevu v regióne Spiša, ako jediný zbor (okrem cirkevného chrámového zboru).
Organizoval koncerty doma i v zahraničí, čím prezentoval región Spiša i Slovenska v Poľsku, Rakúsku,
Českej republike. Je nám ľúto, že súčasná vláda znížením možnosti prispievania na kultúrnu činnosť
zmarí ďalšiu činnosť zboru.
Pomoc telesne postihnutým deťom
Organizácia : Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad
Kraj : Prešovský
Mesto : Poprad
Kontakt : Ing. Jozefína Pekarčíková, predseda OZ,
Vďaka 2 % dane sme pre telesne postihnuté deti, ktoré integrujeme medzi intaktnú skupinu na
Základnej škole Ul. Mládeže Poprad v počte 40, v rámci zdravotnej telesnej výchovy mohli zriadiť:
– rehabilitačné priestory, kde pod dozorom rehabilitačnej a zdravotnej sestry tieto deti cvičia, rehabilitujú
– postupne sme zabezpečili rôzne masážne stroje, posilňovacie stroje, elektromagnet, vírivú vaňu
– saunu
– počítačovú miestnosť, toho roku sa zakúpilo 9 počítačových zostáv s programom,
deti môžu využívať internet v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti v klube.
– OZ v roku 2004 zorganizovalo I. ročník paralympiády SR pre telesne postihnuté deti celého Slovenska
– účasť 200 detí.
– v rámci integrácie sa nacvičil muzikál „Soľ nad zlato“ - dospelí, zdravé a telesne postihnuté deti
– každý rok rehabilitačné pobyty v rámci Slovenska.
Návrh aktivít do budúcna
– zorganizovanie II. ročníka paralympiády SR pre telesne postihnuté deti
– rehabilitačné pobyty
– jazykové pobyty
– doplnenie rehabilitačnej miestnosti o nové prístroje
– rôzne športové aktivity – príprava TPD, ktoré športujú na rôzne športové podujatia – plávanie, stolný
tenis, BOCA a pod.
– pri skončení ZŠ pomôcť začleniť sa a integrovať strednú školu až po prvé zamestnanie.
Podpora výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých detí
Organizácia : Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v
Levoči

Kraj : Prešovský
Mesto : Levoča
Kontakt : p. Gembická, schblind@spisnet.sk,
Popis: Naše združenie robí všetko pre skvalitnenie života zrakovo postihnutých detí, ktoré získavajú
základné vzdelanie v Levoči. Budova, v ktorej trávia žiaci väčšinu svojho času, má vyše 100 rokov. Štát
prispel na čiastočnú rekonštrukciu internátu, strechy a fasády budovy, na výmenu nábytku už peniaze
neboli. Z peňazí získaných z 2% dane sme počas dvoch rokov obnovili nábytok v internáte i v škole.
Nové zariadenie je maximálne prispôsobené požiadavkám zrakovo postihnutých. Zakúpili sme
Braillovskú tlačiareň pre tlač textov v bodovom písme. Deti zažili školu v prírode vo Vysokých Tatrách.
Ďalšie finančné prostriedky sme využili na výrobu a tlač učebných textov, ktoré žiakom nahrádzajú
chýbajúce učebnice a tiež na výlety, hračky a oblečenie pre deti.
O využití prostriedkov získaných z 2% dane informujeme verejnosť prostredníctvom našej webovej
stránky aj v obchodnom vestníku.
Láska k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi
Organizácia : Gréckokatolícka diecézna charita
Kraj : Prešovský
Mesto : Prešov
Kontakt : 00421-51-7723970, charitagkdch@stonline.sk,
Právna forma GK DCH
GK DCH je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/91 Z. z. a je evidovaná ako účelové zariadenie
katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Poslanie GK DCH
Poslaním Gréckokatolíckej diecéznej charity (GK DCH) je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k
Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Cieľ GK DCH
V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" /Mt 25,
40/, preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť,
hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať.
Podporované projekty v roku 2005:
DOM SV. ANNY - Stará Ľubovňa - domov sociálnych služieb s denným pobytom pre 14 detí s
kombinovaným postihom; vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva;
pomocná trieda ŠZŠ pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím, Školiace pracovisko Katolíckej
univerzity v Ružomberku (24 študentov).
RESOCIALIZAČNÝ PROJEKT "CESTA K DOMOVU"(RS CKD) v Prešove - sa skladá zo štyroch
stupňovitých a navzájom spolupracujúcich zariadení, ktorých cieľom je postupné začlenenie do
spoločnosti drogovo závislých občanov (resp. osôb bez domova):
1. Sociálne centrum - Prešov - zariadenie ambulantnej a terénnej starostlivosti o klienta, plní úlohu
sprostredkovania a prvého kontaktu pred vstupom klienta do jednotlivých zariadení, vykonávanie
sociálnej prevencie a poskytovanie soc. poradenstva, vedenie centrálnej evidencie klientov (ročne
poskytnuté služby 462 ľuďom v núdzi).
2. Nocľaháreň Archa - Prešov - zariadenie útulku zamerané na prenocovanie a denný pobyt klienta,

uskutočňuje prípravu na začlenenie v zariadení s vyššími nárokmi na kvalitu osobného a spoločenského
života pre 37 mužov a 16 žien alebo detí. (162 klientov v roku 2005)
3. Dom Charitas - Prešov - zariadenie s celodenným ubytovaním, stravou a pracovnou terapiou pre 23
mužov (ročne prejde zariadením min. 40 mužov)
4. Domov Nádeje - Prešov - zariadenie chráneného bývania v osobitných bunkách s ochranným
dohľadom, kde si klienti môžu vyskúšať samostatné bývanie - 20 miest pre mužov.
Doplnkové aktivity:
Pravidelné: Klub KAHAN - Prešov - svojpomocný klub pre doliečovanie závislých osôb. Časopis CESTA
- Prešov - pouličný časopis zameraný na osvetu v oblasti prevencie sociálno-patologických javov (37
300 výtlačkov ročne a 45 evidovaných distributérov).
Školiace pracovisko KSP Prešovskej univerzity (6 študentov v minulom roku).
Jednorazové: organizácia Národného dňa abstinentov; spolupráca so zahraničím (Poľsko, Česko,
Francúzsko).

Trenčiansky kraj
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT
Organizácia : Sociálne služby Myjava, n.o.
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Myjava
Suma : 140 000
Kontakt : Mgr. Jana Gáliková, 034-6907119, galikova@myjava.sk,
Sociálne služby Myjava, n.o. spravuje Útulok, Domov pre osamelých rodičov ISTOTA a Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT. O 2% sme sa uchádzali druhý rok, pričom v minulom
roku sme získali cez 20 tisíc a v tomto roku viac ako 140 tisíc. Peniaze chceme použiť pre DSS ÚSVIT:
rehabilitačné pomôcky, didaktické hry, časť financií i na rekondičný týždenný pobyt, ktorý sa uskutoční
približne v júni 2007 i na nové skrinky pre klientov.
Stop návykovým látkam a drogám! Deti a mládež príďte na športoviská
Organizácia : Nadácia Mariána Gáboríka
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Suma : 172 000
Kontakt : Silvia Gáboríková, 032/7445 325 -26, 0908 233 185, nadacia@mariangaborik.sk,
Nadácia Mariána Gáboríka bola založená v decembri 2004. Povinnosťou nadácie je vytvárať prijateľné
podmienky pre talentované deti a to najmä zo sociálne slabších rodín.
Projekt sme zastrešili mottom "Stop návykovým látkam a drogám! Deti a mládež príďte na športoviská".
Viesť deti k športovaniu je dlhodobá a zložitá výchovná činnosť, vyžaduje súčinnosť po linke tréner škola – rodičia. Na konci tohto krásneho obdobia by mal stáť človek, ktorému šport dal pekné detstvo,
veľa priateľov, zážitkov, zábavy a spomienok na úspechy aj neúspechy. Právom detí je snívať . Dajme
im príležitosť snívať aj o tom , že raz sa stanú majstrami sveta, hráčmi NHL, alebo olympijskými víťazmi.

Z daňovej asignácie FO a PO naša nadácia obdržala na účet 172 000.-Sk.
Z týchto peňazí financujeme korčuľovanie pre deti, mládež a širokú verejnosť. Od augusta do novembra
to bola čiastka 31 500.-Sk.
Pripravujeme mikulášsky karneval a vecný dar pre deti zo Špeciálnej internátnej školy Vladimíra
Predmerského. Z týchto príspevkov prispejeme na turnaje žiakom 4. a 5. ročníka hokejových prípraviek
v decembri a v apríli.
Sociálne služby
Organizácia : Charita sv. Vincenta, n. o
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Prievidza
Suma : 154 740
Kontakt : Bc. Angelika Pažická, charita@farapd.sk,,
Použitie 2% - popis: Z daňovej asignácie FO a PO sme obdržali na účet našej n. o. 65 938,- Sk, v
minulom roku 154 740,- Sk.
Sme neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. opatrovateľská služba v rodinách prostredníctvom terénnych opatrovateliek
2. služba spoločného stravovania pre bezprístrešných občanov a iných núdznych + možnosť využiť
hygienické zariadenie (sprcha a WC)
3. zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok
4. výdaj zbierkového šatstva a obuvi
5. písomný a kontakt s občanmi vo výkone trestu, zasielanie balíkov.
Charita v Prievidzi poskytuje svoje služby už 15 rokov, z toho ako nezisková organizácia tri roky. Chod
celého zariadenia Charity sv. Vincenta, ktoré sa nachádza na Sládkovičovej ulici č. 5 v Prievidzi v
súčasnosti zabezpečujú 2 pracovné sily na plný pracovný úväzok (riaditeľ a kuchárka) a jedna
uchádzačka o zamestnanie v rámci aktivácie nezamestnaných. Nápomocných nám je aj niekoľko
dobrovoľníkov.
Na pokrytie nákladov spojených s poskytovaním našich služieb sme ako nezisková organizácia
odkázaní na pomoc z rôznych zdrojov. Na financovanie opatrovateľskej služby
do konca roka 2005 prispieval našej neziskovej organizácii aj VÚC Trenčín. Táto služba však prešla do
pôsobnosti obcí a preto jej spolufinancovanie VÚC Trenčín bolo ukončené. Prevádzku spoločného
stravovania nám významne pomohol finančne zabezpečiť Mestský úrad v Prievidzi. Ako nezisková
organizácia sa pravidelne uchádzame aj o 2 % zo zaplatenej dane z príjmov FO a PO. Peniaze
vyzbierané počas jarnej a jesennej zbierky na charitu v rímskokatolíckych kostoloch farnosti Prievidza –
mesto a Prievidza – Zapotôčky môžeme tiež použiť pre potreby na nás odkázaných spoluobčanov.
Ako sa dennodenne presviedčame, núdznych spoluobčanov, žiadajúcich nás o pomoc v rôznych
ťažkých životných situáciách, neustále pribúda. S prosbou o pomoc sa na nás obracajú ľudia nielen z
nášho mesta, ale aj zo širokého okolia, dokonca aj zo vzdialenejších miest a obcí, kde podobné
zariadenia nie sú. Niektorí z nich sa zdržujú v našom meste ako bezdomovci. Náš prístup voči klientom
je na rozdiel od štátnych a samosprávnych inštitúcií menej formálny a pre našich klientov bližší a
prístupnejší. Okrem vyššie uvedených služieb nájdu u nás i pomoc pri vybavovaní dokladov, sociálnych
dávok, hľadaní primeraného ubytovania v zariadeniach azylového typu a v zariadeniach pre týrané
ženy, resp. matky s deťmi. Na nástenke v jedálni si môžu nájsť ponuky práce, čo už niektorí využili.
Tento rok nás všetkých prekvapila na naše pomery dlhotrvajúca tuhá zima. Okrem zvýšených cien za
energie a vodu tiež prispela k vyšším výdavkom na zabezpečenie plynulého fungovania našej
prevádzky.

Nesúhlasíme so zmenami týkajúcimi sa novely zákona o dani z príjmov a tiež sa pripájame k výzve,
určenej vláde, aby na svojom najbližšom rokovaní neprijala spornú novelu zákona o dani z príjmov,
ktorá má zrušiť možnosť poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu právnických osôb na
verejnoprospešné účely, zvýšiť dolnú hranicu príspevku z daní fyzických osôb z 20 na 250 korún a vziať
možnosť neziskovým organizáciám nezdaňovať príjmy do 300 000 Sk. Táto novela by znamenala
ohrozenie jednak našej činnosti, ale dokonca iste aj úplný zánik veľkého množstva občianskych
združení, športových klubov, profesných asociácií, nadácií a ďalších organizácií tretieho sektora v
Slovenskej republike.
Veď koľkým pracujúcim ľuďom tvorí daň z príjmu 250 a viac Sk? Ani mne ako riaditeľke
n. o. ani zďaleka nie. Väčšina darcov 2% z dane z príjmu pre našu n. o. je práve zo skupiny, ktorá by po
avizovanej novele už darovať spomínané 2% nemohla. A koľko je to vlastne v rámci SR takýchto
darcov, ktorých by sa to týkalo? Myslím, že tiež je to veľký podiel vzhľadom na všetkých darcov.
Obliehanie hradu Beckov 2006
Organizácia : Združenie Bludní rytieri
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Suma : 19 244
Kontakt : Jaroslav Matejka, bludni@bludni.sk,
Použitie 2%: Obliehanie hradu Beckov 2006
Z daňovej asignácie FO a PO sme obdržali na účet združenia: 19 244,- SK.
Počas Beckovských letných slávností 2006 naše združenie organizovalo už 7. ročník rekonštrukcie
historickej udalosti z obdobia stredoveku a to obliehanie hradu Beckov, tento rok pod názvom Vojnové
roky pre vojvodu Ctibora. 8. júla 2006 sa pod hradom Beckov zišlo naozaj nemalé „vojsko“ nadšencov v
dobových kostýmoch z celého Slovenska. Pri tejto akcii sme mali vždy veľký nedostatok prostriedkov na
preplatenie tých najnutnejších nákladov na prepravu, ubytovanie a stravu všetkých účastníkov (okolo
100 – 120 ľudí). A práve čiastka z daňovej asignácie pomohla, aby sa zabezpečenie účastníkov udržalo
na vysokej úrovni a tým sa uspokojil aj obrovský záujem širokej verejnosti o rozsahovo ojedinelú akciu
na území Slovenska. Obrázky hovoria za seba:
Podpora organizácií a aktívnych jednotlivcov v miestnej a regionálnej komunite
Organizácia : Trenčianska nadácia
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Suma : 2 041 000
Kontakt : RNDr. Alena Karasová, 032-744 55 00, tnn@changenet.sk,
Cieľom Trenčianskej nadácie je vytvárať v regióne priestor a podmienky pre firemné i súkromné
darcovské aktivity prostredníctvom nadačných fondov, špeciálnych grantových kôl, či vlastných
komunitných projektov. Prostredníctvom grantového programu i vlastných projektov spolupracuje s
ďalšími občianskymi zduženiami, neziskovými organizáciami a tiež s neformálnymi skupinami
obyvateľov a aktívnymi jednotlivcami.

Zo získaných zdrojov podporuje projekty, zamerané na voľný čas detí a mládeže, výchovu a
vzdelávanie, pomoc zdravotne postihnutým, kultúru a šport, podporu tradícií, sídliskové aktivity a
skvalitňovanie životného prostredia.
Trenčianska nadácia počas 5 rokov (2002 – 2006) získala prostredníctvom asignácie 1% a neskôr 2 %
celkovo 2.041.000 Sk.
Viac ako 659.200 Sk bolo prostredníctvom grantov rozdelených ďalším žiadateľom na projekty
podporujúce šport (338.700 Sk), deti a mládež (116.000 Sk), telesne postihnutých spoluobčanov
(47.000 Sk), kultúru a občiansku spoločnosť (157.500 Sk).
Suma 619.000 Sk poslúžila na financovanie 175 divadelných predstavení Fondu Dr. Klaun pre deti v
nemocniciach, špeciálnych internátnych školách a domovoch sociálnej starostlivosti. Do konca roka
dosiahne počet vystúpení číslo 75 a v priebehu roka 2007 bude z tejto sumy odohraných ďalších 100
predstavení.
253.675 Sk bolo vynaložených na pokrytie časti prevádzkových nákladov nadácie (vytlačenie
informačných materiálov, telekomunikačné náklady, administrácia a náklady na vlastné projekty
nadácie). Toto základné zabezpečenie nám umožnilo venovať sa práci s darcami a získavaniu ďalších
zdrojov. V rokoch 2004 až 2006 sme sa intenzívne venovali programom podporujúcim darcovstvo:
KLUB DARCOV, MLADÍ FILANTROPI, OTVOR SRDCE - DARUJ KNIHU. Prostredníctvom nich sa nám
podarilo získať a rozdeliť financie pre ďalších 41 organizácií a ich projekty v celkovej hodnote 502.540
Sk.
V rámci týchto projektov bolo vybudované arborétum, zariadená chránená košikárska dielňa, deti sa
zbližovali s históriou svojho mesta, či liečili arteterapiou, bola zorganizovaná improliga, súťaž vo fitness
detí, séria divadelných predstavení amatérskeho divadla, detské vodnícke stretnutie, športové i
hudobné stretnutia mladých, vydaná cenná publikácia na zachovanie tradícií regiónu, zakúpené
špeciálne vybavenie do detských škôlok, zrealizované environmentálno-vzdelávacie aktivity pre deti a
ďalšie.
Zostávajúcich 509.125 Sk je určených na financovanie projektov v roku 2007.
Deti s autizmom spoznávali prírodu, pracovali s hlinou, zabávali sa na kvetinovom bále.
Organizácia : Spoločnosť na pomoc osobám postihnutých autizmom v Trenčíne
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Suma : 94 324
Kontakt : Jana Mertanová, sposatn@centrum.sk,
Použitie 2 %: Špeciálne pomôcky a špeciálny nábytok pre triedy s autistickými žiakmi, školenia pre
odborných pracovníkov, zorganizovanie „Mikuláša“ a „Školy v prírode“ pre autistické deti.
Popis: V minulom roku sme získali z 2% podielu zaplatenej dane 94 324,- Sk. Naše občianske
združenie vzniklo v roku 2000, členmi sú rodičia detí s autizmom a špeciálni pedagógovia z Trenčína a
Dubnice nad Váhom. Autizmus je závažná celoživotná vývinová porucha, ktorá sa prejavuje poruchami
hlavne v oblastiach komunikácie, sociálnych vzťahov a predstavivosti, jednoducho povedané autista má
svoj vlastný svet a reálnemu životu nedokáže porozumieť, nedokáže rozpoznať nebezpečenstvo, preto
potrebuje sústavný dohľad a pomoc dospelého človeka. Cieľom združenia je pomôcť autistom a ich
rodinám zapojiť sa do normálneho života. Autistické deti sa vzdelávajú v špeciálnych triedach, na ich
výučbu treba špeciálne stoly a špeciálne pomôcky, učia sa tzv. TEACH – metódou, preto sa časť peňazí
poskytla na výbavu tried a školenia odborných pracovníkov. V decembri sa naše deti radovali na
besiedke s Mikulášom, v júni sa nám podarilo zorganizovať „Školu v prírode“, kde okrem učiteliek zo

špeciálnej školy v Dubnici nad Váhom pomohli aj dobrovoľníci a zúčastnili sa jej aj rodičia detí s
autizmom, čím vytvorili pre deti ideálne podmienky nielen pre školské aktivity, ale aj pre oddych. Škola v
prírode sa uskutočnila v hoteli v Udiči neďaleko Púchova, kde sa deti okrem šantenia v bazéne potešili
aj jazdou na koni. Vďaka peniazom z 2% podielu dane naše deti spoznávali prírodu, pracovali s hlinou,
zažili opekačku, zabávali sa na kvetinovom bále, a odniesli si zo sebou nielen veľa pekných zážitkov,
ale aj tričká, ktoré si samé pomaľovali.
Radosť zo života v chorobe i starobe
Organizácia : Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Kontakt : PhDr. Rudolf Gažo, JUDr. Peter Heglas, heglas.peter@tn.vs.sk,
Celosvetová asociácia stomikov vyhlásila deň 7. októbra 2006 za celosvetový deň stomikov. Koná sa
pod heslom „Prežívanie života naplno.“
Výbor Trenčianskeho svojpomocného klubu stomikov ILCO sa rozhodol pri tejto príležitosti zaktivizovať
svoju činnosť a pre čo najvyšší počet členov zorganizoval duševne i zdravotne veľmi prospešnú akciu –
rekondičný pobyt v krásnej oblasti Bielych Karpát – Belušských Slatinách.
Kto sú to vlastne stomici? Sú to rakovinovým ochorením zdravotne postihnutí občania, ktorí majú
dočasne alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé črevo, tenké črevo alebo
močovod, čím dochádza k zmene základných fyziologických funkcií, k neovládateľnému
vyprázdňovaniu stolice, črevného obsahu alebo moču neprirodzenou cestou (umelý vývod) s nutnosťou
používania stomických pomôcok, dôsledkom čoho je výrazné zhoršenie celkovej kvality života. Patria
sem aj ženy po operáciách prsníkov z dôvodov zistenia rakovinových nádorových ochorení. Sú to jedny
z najťažších ochorení z hľadiska psychickej záťaže.
Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín je dobrovoľné záujmové nepolitické združenie občanov s
humanitným zameraním, ktorého cieľom je chrániť práva, presadzovať záujmy a pomáhať uspokojovať
potreby zdravotne postihnutých občanov – stomikov. Jeho poslaním je zmierňovať ľudské nešťastie a
utrpenie, presadzovať zrovnoprávnenie ťažko zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených
občanov, podporovať ich integráciu do rodinného i pracovného života. Pri plnení svojho poslania ILCO
klub spolupracuje so štátnymi i samosprávnymi orgánmi, inštitúciami a rôznymi organizáciami. V tomto
období zavŕši 16. výročie svojho vzniku pri trvalej a vysokej aktivite svojho výboru i členskej základne,
ktorá má v súčasnej dobe 93 členov.
V rámci spomenutej vydarenej akcie rekondičného pobytu v Belušských Slatinách, ktorého sa zúčastnilo
82 členov pri trvalej prítomnosti lekára a zdravotnej stomasestričky boli liečebné procedúry –
elektroliečba, parafínové obklady, masáže, perličkové kúpele, ďalej prednáškové a predvádzacie akcie
firiem Convatec a Coloplast, ktoré zabezpečujú dovoz a distribúciu zdravotných pomôcok, vzájomné
výmeny názorov a skúseností, prednáška lekára, prechádzky v prírode, opekanie i spoločenský
večierok.
Na svoju činnosť si zabezpečujeme finančné prostriedky jednak ako prijímateľ 2 % daní od právnických
i fyzických osôb, príspevkami od obecných a mestských úradov a niečo málo od sponzorov. Takéto
podujatie, ktorého výsledkom boli šťastné chvíle zdravotne postihnutých občanov, zvýšenie ich

optimizmu a chuti do života však nemožno uskutočniť bez finančných prostriedkov, kde 2 % z daní sú
našim hlavným príjmom a preto sa chceme pripojiť k akcii „KNIHA 2 %“ o zachovanie terajšieho stavu
na tomto úseku.
Program malých komunitných grantov
Organizácia : Nadácia ŽIVOT
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Stará Turá
Suma : 125 465
Kontakt : Ing. Ján Volár, prednosta@staratura.sk,
Popis: V roku 2004 sa nadácii podarilo posilniť jej komunitný charakter zavedením "Programu
komunitných grantov". V rámci tohto programu nadácia podporuje aktivity, ktoré vedú k skvalitneniu a
obohateniu voľno-časových aktivít detí a mládeže do 26 rokov. Podporované aktivity môžu byť z oblasti
športu, kultúry, umenia, environmentálnej výchovy. Keďže sa tento systém, ktorý umožňuje
transparentné prideľovanie finančných prostriedkov na základe vopred známych kritérií osvedčil,
nadácia sa rozhodla vyhlasovať každý rok 2 kolá. V roku 2005 bola suma z 2% zaplatenej dane z
príjmov rovná 125.465,00 Sk. Celá táto čiastka bola minutá v roku 2005 na 2.kolo Programu malých
komunitných grantov. Podporených bolo 12 žiadostí.
Eko areál (ZŠ Stará Turá) - nadväzuje na projekt podporený v r. 2004. Areál je doplnený o drevené
montované ihrisko – preliezky LOĎ, HRAD a KONÍK.
Denný psychiatrický stacionár
Organizácia : Betlehem - OZ na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Kontakt : Bc. Ingrid Červeňanová, inkatn@post.sk,
Použitie 2% :
· zabezpečenie materiálu do ergoterapeutických dielní pre pacientov s duševným ochorením.
V našom Dennom psychiatrickom stacionári máme etrgoterapeutické dielne, kde vyrábame s pacientmi
rôzne výrobky, ktoré prezentujeme na rôznych podujatiach /Vianočný jarmok, Trenčianske hradné
slávnosti atď/. Ide nielen o prezentáciu výrobkov, ale predovšetkým o zapojenie pacientov do
resocializácie a pomoc pri osvojovaní si manuálnych zručností. Pomôcť im pri reintegrácií sa do
spoločnosti. Financiami získanými z 2% sme uhradili potrebný materiál.
· zabezpečenie pomôcok na terapiu pre pacientov s duševným ochorením .
V Dennom psych. stacionári prebieha individuálna i skupinová psychoterapia, muzikoterapia,
arteterapia, koncentratívne - pohybová terapia a na tieto terapie je potrebné priebežne zabezpečovať
pomôcky /napr. farby, výkresy, lepidlá, lopty, atď./
· príprava vianočného večierka pre pacientov s duševným ochorením
Každoročne pripravujeme spoločne s pacientmi vianočný večierok, pripravujeme spoločnú večeru,
príprava darčekov, programu. Účastníkov je cca 80 – 100. Je to už dlhoročná tradícia, pre niektorých sú
to jediné VIANOCE, ktoré majú.

Aktivity detskej organizácie.
Organizácia : Detská organizácia Fénix Stará Turá
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Stará Turá
Kontakt : tomst@szm.sk; www.tomst.szm.sk,
Popis: Pracujeme s mládežou už skoro 20 rokov. V posledných rokoch sa naša činnosť stala o niečo
jednoduchšia a najmä pestrejšia, v čom nám veľmi pomohli 2%. Máme možnosť pre deti pripraviť viac
zaujímavých aktivít, či už z oblasti športu, pripravili sme veľmi zaujímavé popoludnie zamerané na
zručnosť jazdy na bicykli, v oblasti turistiky pripravujeme každoročne pre deti turistický pochod na 10
km, kde hráme rozprávku, dostali sme do vienka starý partizánsky bunker, ktorý sme vlastnoručne
zrekonštruovali a každý rok k nemu usporiadame pochod pre všetkých obyvateľov mesta. Pripravujeme
si každý rok svoj vlastný detský tábor, na ktorý prispievame časťou z 2%, na ktorý môžu vďaka tomu ísť
i deti zo sociálne slabších rodín. Tých aktivít je samozrejme oveľa viac a môžeme ich robiť iba vďaka
2%.
Boj proti drogám – Protidrogová liga
Organizácia : Športový klub Mladých o.z.
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Suma : 67 000
Kontakt : Ľuboš Lhotský, lubosl@skm.sk, www.skm.sk,
Z daňovej asignácie FO a PO sme obdržali na účet nášho združenia 67 tisíc korún. Časť finančných
prostriedkov bola použitá v rámci boja proti drogám. Usporiadame dlhodobú súťaž vo volejbale dievčat
nazvanú Protidrogová liga, ktorej sa zúčastňuje 5 družstiev ZŠ z okolia Nového Mesta nad Váhom.
Tento ročník sme rozšírili pôsobnosť tejto súťaže aj na ZŠ v Trenčíne. Vytvorili sme Školské športové
strediská so zameraním na volejbal – dievčat. Družstvá týchto ŠŠS si zmerajú sily v 1.časti
Protidrogovej ligy v Trenčíne a finálových súbojov sa zúčastnia s najlepšími družstvami z oblasti
Nového Mesta nad Váhom. Finále sa uskutoční dvojkolovo, kde jedno kolo sa uskutoční na vonkajších
antukových ihriskách v Novom Meste nad Váhom, ktoré naše občianske združenie začalo svojpomocne
budovať na jar v roku 2006 aj za pomoci finančných prostriedkov získaných vďaka 2% z dane.
ŽABIE TAXI 2006
Organizácia : OZ Pre Prírodu
Kraj : Trenčiansky
Mesto : Trenčín
Kontakt : Zuzana Václavová, 032/ 6582333, 0908 715 080, preprirodu@changenet.sk,
Časť z peňazí, ktoré sme získali z 2% daní fyzických a právnických osôb za rok 2005 sme použili na
projekt ŽABIE TAXI 2006, pod týmto názvom sa skrývajú každoročné jarné záchranné prenosy žiab na
rizikových úsekoch ciest. Cieľom je zachrániť čo najväčší počet žiab, aby neskončili pod kolesami áut.

Tento rok sa nám podarilo preniesť 15 014 žiab na šiestich úsekoch v okresoch Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom a Piešťany. Ďalšie peniaze boli použité na pokrytie výdavkov na víkendové brigády a letné
pracovno-ochranárske tábory v území európskeho významu Tematínske kopce, v prírodných
rezerváciách Beckovské Skalice Kobela a Turecký vrch a v chránenom areáli Sĺňava na Vtáčom
ostrove. Tieto akcie boli zamerané na záchranu teplomilných lokalít odstraňovaním umelo vysadenej
borovice čiernej. V rezerváciách lúčneho charakteru prebiehalo kosenie, hrabanie a odstraňovanie
náletu, aby sa v nich zachovali vzácne chránené rastliny a živočíchy. Na Vtáčom ostrove sme
odstraňovali biomasu, aby nezarastali štrkové lavice, na ktorých hniezdia chránené druhy vtákov.
Všetky tieto akcie by sme nezvládli bez pomoci stoviek dobrovoľníkov.

Trnavský kraj
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
Organizácia : Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
Kraj : Trnavský
Mesto : Vrbové
Kontakt : Ing. Alica Miklášová,
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o. Vrbové ako nezisková organizácia od roku
2002, t.j. od samého počiatku, využívala možnosť registrácie do zoznamu prijímateľov daní z príjmov.
Najskôr to bolo iba 1% od fyzických osôb. Suma, ktorú sme obdržali, nebola astronomicky vysoká, ale
aj tieto doplnkové finančné zdroje pomohli. Zabezpečili sme si za ne sieťky proti hmyzu na okná do izieb
obyvateľov, v ďalšom roku už aj žalúzie.
Odkedy majú možnosť poukázať teraz už 2% z dane aj právnické osoby, príjmy z tohto zdroja sa zvýšili
niekoľkonásobne a presiahli sumu 100 tis. Sk. Pribudla nám síce povinnosť zverejňovať účel použitia
týchto prostriedkov, ale mohli sme si dovoliť kúpiť pre našich obyvateľov – zdravotne ťažko
postihnutých, imobilných starých ľudí elektrické polohovateľné postele a tiež hydraulické zdvíhacie
zariadenie na premiestnenie imobilných osôb
Finančné prostriedky získané v ďalších rokoch sme použili ako doplnkový zdroj na rekonštrukciu
priestorov bývalej materskej škôlky na domov sociálnych služieb, t.j. pomohli nám vytvoriť priestor na
rozšírenie našich služieb ďalším odkázaným občanom.
Každá jedna koruna získaná asignáciou daní z právnických a fyzických osôb, bola vynaložená na
skvalitňovanie a rozširovanie ponuky nami poskytovaných služieb občanom odkázaným na sociálnu
pomoc. Bez týchto zdrojov by sme nemohli zabezpečiť pohodlie pre obyvateľov nášho zariadenia,
nedokázali by sme im zlepšiť kvalitu ich života.
Peniaze získané asignáciou 2% z daní nie sú ľahko získanými finančnými zdrojmi. Za každou takto
získanou korunou je množstvo úsilia vynaloženého na osvetu, oslovovanie a presviedčanie darcov. Je
potrebné tiež spätne reagovať tým, že zverejníme účel použitia, poďakujeme darcom, a tak im
dokážeme, že sa rozhodli správne. Iba takýmto serióznym prístupom si môžeme zabezpečiť vernosť
našich darcov.
Za finančnými prostriedkami, ktoré sme v posledných rokoch mohli získať cestou asignácie 2% daní z

príjmov fyzických aj právnických osôb, je treba vidieť konečného príjemcu, t.j. zdravotne ťažko
postihnutú osobu, či už dieťa, dospelého alebo starého človeka, a nie zariadenie. Prijatie navrhovanej
zmeny by znamenalo aj pre náš domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ohrozenie našej činnosti
v doterajšom rozsahu a kvalite.
Pomoc mladej generácii
Organizácia : Nadácia Pro Ratio
Kraj : Trnavský
Mesto : Šamorín
Suma : 274 568
Kontakt : Eva Nagy, nagy@mail.realmail.sk,
Naša nadácia bola založená 22.11.1994 za účelom pomôcť mladej generácii výchovou, vzdelávaním a
podporou aktivít mládeže, najmä podporovanie záujmových krúžkov a záujmových akcií, na ktorých sa
podieľajú študenti Gymnázia Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne.
Z daňovej asignácie FO a PO v roku 2005 sme obdržali na účet našej nadácie 274.568,- korún.
Tieto príjmy boli použité na:
• nákup počítačov pre gymnázium,
• nákup kníh pre gymnázium,
• podporu školenia Program mladých podnikateľov počas letných prázdnin,
• zabezpečenie prístupu študentov k internetu ,
• podporu študentského divadelného krúžku HORIZONT.

Žilinský kraj
Osudy týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí ľuďom nie sú ľahostajné
Organizácia : Náruč – Pomoc deťom v kríze
Kraj : Žilinský
Mesto : Žilina
Suma : 1 116 082
Kontakt : Ivan Leitman, 041/516 6543, naruc@nextra.sk, naruc@naruc.sk,
AKO SME VYUŽILI 2% Z DANE
Základným poslaním OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze je pomáhať týraným, zneužívaným
a zanedbávaným deťom.
Naša pomoc ohrozeným deťom prebieha v dvoch základných rovinách. V prvej ide o priamu pomoc
obetiam týrania, zneužívania a zanedbávania v rámci Detského krízového centra Náruč (DKC Náruč), v
druhej o širšie pôsobenie zamerané na vytvorenie účinného systému ochrany dieťaťa, s dôrazom
na prevenciu týrania, zneužívania a zanedbávania detí, prácu s ohrozenými rodinami, poradenstvo
pre obete domáceho násilia, vytváranie sietí so spolupracujúcimi organizáciami, školiace aktivity
pre učiteľov, lekárov, sociálnych pracovníkov a ďalšie pomáhajúce profesie, výcviky pre odborníkov
a podobne. V rámci svojich možností pracujeme tiež na systémových zmenách smerujúcich k zlepšeniu

situácie ohrozených detí, pričom spolupracujeme s celým radom inštitúcií na miestnej, regionálnej aj
celonárodnej úrovni.
Naše občianske združenie sa na získavaní prostriedkov z 2% daní občanov (a neskôr aj firiem)
zúčastňuje od roku 2003. Opakovane sa presviedčame, že osudy týraných, zneužívaných
a zanedbávaných detí ľuďom nie sú ľahostajné. Vďaka ich ústretovosti sa nám v roku 2003 podarilo
získať 148 248 Sk, v roku 2004 1 277 343 Sk a v roku 2005 1 116 082 Sk.
Najväčšia časť získaných prostriedkov putovala na dofinancovanie prevádzky nášho Detského
krízového centra Náruč, v ktorom od februára 2000 poskytujme komplexnú starostlivosť deťom, ktoré sa
stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania. Táto starostlivosť zahŕňa krízovú intervenciu
v rodine dieťaťa v prípadoch, keď sa dieťa ocitne v ohrození, umiestnenie ohrozených detí v DKC.
Náruč s následnou psychologickou, sociálnou a liečebno-pedagogickou starostlivosťou, ako aj
zabezpečenie školskej a zdravotnej starostlivosti. DKC Náruč je pobytové zariadenie s kapacitou 22
klientov, v ktorom sme do dnešného dňa poskytli pomoc vyše 200 deťom a 20 matkám s deťmi.
V súčasnosti prispievajú na činnosť nášho krízového centra VÚC Žilina a ÚPSVR sumou, ktorá pokryje
cca 75% reálnych nákladov. Zvyšné náklady hradíme z vlastných zdrojov, predovšetkým z výťažku 2%.
Osobitný význam majú 2% v súvislosti s projektmi, u ktorých sa predpokladá vloženie vlastného vkladu
organizácie, čo je de facto väčšina projektov, ktoré sme v posledných rokoch realizovali (napr. projekty
podporené z programu Phare ACCESS, Hodina deťom, z Fondu sociálneho rozvoja, z dotácie z lotérií
MPSVR, DAPHNE...)
Ďalšie prostriedky získané z asignácie 2% z daní sme použili na pokrytie nákladov súvisiacich
s fungovaním združenia a s realizáciou jeho ďalších programov, najmä na kultúrne, športové a turistické
podujatia pre deti umiestnené v našom detskom krízovom centre, letné tábory pre ohrozené deti,
odborné výcviky, psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre obete domáceho násilia, semináre
a školenia pre učiteľov, lekárov, sudcov, sociálnych pracovníkov, psychológov a ďalších profesionálov
pracujúcich s deťmi. Tieto prostriedky slúžia tiež na podporu aktivít zameraných na prevenciu násilia a
na organizáciu informačných kampaní.
Podrobnejšie informácie o občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze, jeho hlavných
programoch, aktivitách a financovaní môžete nájsť na internetovej stránke www.naruc.sk.
Opatrovateľská a sociálno-prepravná služba občanom
Organizácia : Samaritán, n.o.
Kraj : Žilinský
Mesto : Martin
Suma : 1 397 950
Kontakt : Ivan Tomka, 043/423 7577, samaritan@samaritan.sk,
Naša nezisková organizácia sa pripája k protestu, proti zrušeniu, resp. obmedzeniu možnosti
poskytnutia 2% fyzickými aj právnickými osobami pre organizácie poskytujúce verejnoprospešnú
činnosť. Z prijatého 1% za rok 2002 a 2003 ako aj prijatých 2% za roky 2004, 2005, 2006, naša
organizácia zabezpečuje poskytovanie, skvalitňovanie a rozvoj opatrovateľskej a sociálno-prepravnej
služby občanom najmä v regióne Turca. Takisto dbá o zabezpečovanie systematického vzdelávania
zamestnancov a tak sa snaží o čo najkvalitnejšie poskytované služby. Bez týchto finančných

prostriedkov by nebolo možné udržať a rozvíjať nami poskytované služby a tým napĺňať poslanie, ktoré
naša organizácia má.
Celková prijatá suma v rámci mechanizmu poukázania 1% resp. 2% dane z príjmov činí za roky
2002 - 102 748,- SK
2003 - 102 592,- Sk
2004 - 682 323,- Sk
2005 - 463 316,- Sk
2006 - 579 971,- Sk
Spolu 1 397 950,- Sk
Tieto finančné prostriedky boli použité maximálne účelne, efektívne a transparentne.
Zlepšovanie kvality života na území regiónu Liptov
Organizácia : Komunitná nadácia Liptov
Kraj : Žilinský
Mesto : Liptovský Hrádok
Kontakt : Jana Jakubčiaková, 0903 012 877, 044/5221298, hotline@knl.sk; knl@knl.sk;
www.knl.sk,
Komunitná nadácia Liptov je organizáciou, ktorá si svoje poslanie a lokalizáciu zachovala po svojom
predchodcovi Fonde rozvoja Liptova n. o., no zmenila organizačnú štruktúru a vyvíjané aktivity, ktoré ju
posunuli ďaleko dopredu a je možné ju prirovnávať k silnejším a dlhoročným komunitným nadáciám.
Sme nezisková mimovládna organizácia založená na princípe podpory miestnymi firmami, jednotlivcami
či samosprávami. Sme najrýchlejšie sa rozvíjajúcou formou strategického darcovstva na svete, tvoriaca
mosty medzi širokou komunitou a darcami.
Poslaním Komunitnej nadácie Liptov je zlepšovanie kvality života na území regiónu Liptov, a to
rozvíjaním darcovstva a podporovaním aktivít zameraných na rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt,
sústavne podporujeme trvalo udržateľný rozvoj regiónu, spolupracujeme s každým, kto je ochotný
investovať do udržateľného rozvoja liptovského regiónu. Ako využívame zdroje získané z asignácie
podielu zaplatene dane?
Zdroje získané z 2%-ného podielu zaplatenej dane daňovníkov každoročne využívame na podporu
miestnych verejne prospešných občianskych iniciatív.
„Za dobu existencie sme rozdelili takmer 3 milióny SK a podporili viac než 250 projektov. Príbehy ľudí
hovoria o tom, že naša práca je efektívna a zdroje, ktoré získavame aj cez asignáciu 2% majú veľký
význam k skvalitneniu ich života.“
Dúhový most
„Tlmočím tým odkaz od detí a mladých dospelých s diagnózou cystická fibróza tzv. slaných detí, ktorých
Vaša nadácia podporila. Žijeme vo svete, v ktorom či chceme, či nie, značnú rolu hrajú financie. Dnes
už v plnom slova zmysle neplatí ani slogan „zdravie si za peniaze nekúpiš“. Pre rodiča vážne chorého
dieťaťa je deprimujúci pocit, ak vie, že v dosahu existuje niečo, čo môže značne pomôcť, len na to nie
sú peniaze. Pri diagnóze, o ktorej je reč, je týchto prvkov naozaj viac než dosť. Nesmierne si vážime
finančný dar, ktorý sme od Vašej nadácie obdržali a s radosťou môžem dodať, že efekt podporeného
projektu Dúhový most 10 presahuje čisto finančnú pomoc.“
Čítanie s radosťou
„Som študentom Gymnázia v Liptovskom Hrádku a spolu s mojimi spolužiakmi sme sa rozhodli pomôcť
škole v oblasti literatúry. Ja sám sa o literatúru zaujímam a jazyk, spolu s hovoreným umeleckým
slovom, je mi veľmi blízky. Aj preto sme s nadšením privítali príležitosť, ktorá sa nám vďaka Komunitnej

nadácii Liptov vyskytla. Vďaka ním sme mohli pre školskú knižnicu zakúpiť množstvo nových a
zaujímavých knižných titulov. Čítanie je nenahraditeľnou súčasťou štúdia na každej škole.“
Deň plní prekvapení
„Pracujem ako dobrovoľníčka v Klube náhradných rodín v Liptovskom Mikuláši. V minulom roku sme
zorganizovali deň detí pre náhradné rodiny s bohatým programom. Akciu sme zhodnotili ako úspešnú,
pretože práve tam sa nám podarilo nakontaktovať sa na niekoľko nových rodín, ktoré mali záujem o
náhradné rodičovstvo. Vďaka KNL, sme mohli aj tento rok zorganizovať podobnú akciu. Pripravili sme
opäť príjemný deň plný prekvapení pre deti, ktoré mali pestrý program plný hier a dobrodružstiev.
Povedali sme si, že je dôležité aby sa rodiny, ktoré spája to, že prijali do rodiny dieťa s detského
domova stretli, porozprávali sa o starostiach aj radostiach, ktoré má s rôznymi obmenami každá
náhradná rodina. Vziať si dieťa s detského domova je veľké (a správne) rozhodnutie. Som rada, že
aspoň takouto cestou môžem týmto fantastickým ľuďom vyjadriť podporu.“
Zrušením možností takto získaných zdrojov by sme prišli o úsmev mnohých, ktorým pomáhame a ktorí
efektívne zhodnotia pridelené prostriedky svojou dobrovoľnou prácu na projektoch a programoch.
AGILITY - parkúrový kynologický šport
Organizácia : LIPTOVSKÝ AGILITY KLUB - LAK
Kraj : Žilinský
Mesto : Liptovský Mikuláš
Kontakt : Milan Matejka, 0903 508 683, mimat@ziarskalm.sk,
Nemôžem sa vyjadriť k vplyvu zmien v asignácii 2% z dane na zamestnanosť v mimovládnych
organizáciách. Naše občianske združenie Liptovský agility klub nemá platených zamestnancov.
Zameraním nášho klubu sú AGILITY - parkúrový kynologický šport.
Členskú základňu tvorí najmä mládež. Život v kolektíve, vzťah mládeže k športu a vzťah mládeže ku
psom sa využíva aj ako prevencia pred mnohými nežiaducimi vplyvmi na mladých všeobecne.
Sme jediným agility klubom v SR, kde sa snažíme vytvárať podmienky pre ťažko zdravotne
postihnutých záujemcov o tento šport.
Našim poslaním je viesť členov k zodpovednému prístupu k príprave a realizácii pri agility športe,
vytvárať im k tomu zodpovedajúce podmienky na výcvik a podporu pri reprezentácii klubu doma i v
zahraničí.
Okrem členských príspevkov sú pre nás 2%, jediným zdrojom príjmu. Len vďaka darcom postupne
realizujeme naše vízie : vyrobiť kompletné parkúrové prekážky, pripraviť miesto na ich uloženie a
najnáročnejšia – budovanie bezbariérového cvičiska pre rovnaké podmienky pre všetkých.
Bez 2% nemáme možnosť pokračovať!
Ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti
Organizácia : OZ TATRY
Kraj : Žilinský
Mesto : Liptovský Mikuláš
Kontakt : Mgr. Rudolf Pado, 044/553 10 27, 0903 028 364, oztatry@slovanet.sk,
Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) vzniklo v októbri 2000 zoskupením ľudí, ktorí pracovali v

podtatranskej oblasti už od decembra 1998. Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a
kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi,
podnikateľskými subjektmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami. Svoju dlhodobú víziu má OZ TATRY
zadefinovanú v „Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne“, ktorý má nasledovné
podprogramy: výchovno-vzdelávacie aktivity, obnova nelesnej drevinovej vegetácie, občiansky
monitoring vodných tokov, manažment chránených území a druhová ochrana, propagácia bioproduktov
a tradičných remesiel, ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi.
Občianske združenie je držiteľom: „The Sasakawa Environmental Award 2000“ (3. miesto) za projekt
“The Implementation of Principles of Sustainable development and the Development of civilian Activities
in the Tatras Region”, „The Sasakawa Environmental Award 2002“ (2. miesto) za projekt „10 000 trees
of Liptov“, Ceny RMS za podporu práce s deťmi a mládežou – „Most 2006“. OZ TATRY a OZ
Zachráňme Letanovský mlyn získali v roku 2004 aj „Národnú cenu za kultúrne a prírodné dedičstvo“.
Informácie o niektorých realizovaných projektoch
• Projekt „Toky nie sú stoky!“
Projekt, ktorý realizujeme od druhej polovice roka 2004, je zameraný na občiansky aktivizmus a
občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a vodným zdrojom, a pozostáva z rôznorodých
osvetových, propagačných a praktických aktivít. Dobrovoľnícky vklad od začiatku realizácie projektu
dosiahol 15 680 hodín, čo po prepočte na hodinovú mzdu 60 korún predstavuje dobrovoľnícky
nefinančný vklad viac ako 940 tisíc korún.
• Projekt „Zelené areály škôl“
V areáloch Materskej školy na nábreží 4. apríla, Materskej školy na Agátovej ulici, Združenej strednej
školy a Združenej hotelovej a obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši bolo vysadených 250 stromov a
krov. 32 stromov bolo vysadených na najväčšom sídlisku v meste Liptovský Mikuláš – Podbreziny. Na
základnej škole Letnej v Poprade 2004 bolo vysadených 18 stromov a 18 krovín. Celkovo bolo
vysadených 318 stromov a krovín. Prác spojených s výsadbou drevín sa zúčastnilo 220 ľudí, rôznych
spoločenských podujatí spojených s oslavou stromov 1 400 ľudí
Napomôcť k tomu, aby sme vedeli žiť a spolupracovať s ľuďmi pôsobiacimi na druhej strane ulice
Organizácia : Združenie ubytovateľov Tatier
Kraj : Žilinský
Mesto : Liptovský Mikuláš
Kontakt : Tatiana Frajkorová 0903 726934, Viera Hrvolová 0908 795849, tanaf@601.imafex.sk,
Motto : Napomôcť k tomu, aby sme vedeli žiť a spolupracovať s ľuďmi pôsobiacimi na druhej strane
ulice.
Združenie ubytovateľov Tatier je občianske združenie založené s cieľom podporiť rozvoj cestovného
ruchu a vidieckej turistiky hlavne v regióne Liptova. V spolupráci s miestnymi firmami, jednotlivcami,
samosprávami aj ďalšími neziskovými mimovládnymi organizáciami prispieva informačnou, osvetovou a
vzdelávacou činnosťou k zlepšeniu života obyvateľov Tatier a pod Tatrami, pretože Liptov je kraj
neobmedzených a úžasných možností pre hostí, ktorí prídu na návštevu za rodinou alebo priateľmi, za
obchodom, za prácou, oddychom, športom, kultúrou alebo sa liečiť či poznávať prírodné a kultúrne
dedičstvo Slovenska. Práve v týchto podmienkach vidíme nové možnosti a výzvy aby sa Liptov stal
miestom, kde sa hostia radi vracajú a obyvatelia budú hrdí a spokojní, že Liptov bude v katalógoch
zahraničných cestovných kancelárií taký atraktívny ako exotické krajiny.

Ako využiť zdroje získané z asignácie podielu zaplatene dane?
Možností a plánov máme veľa a veríme, že s aktívnym zapojením obyvateľov Liptova ich zrealizujeme.
Prinesú prospech spoločnosti aj skvalitnenie života na Liptove, lebo si to všetci zaslúžime
Projekty : - Hľadám si zamestnanie
- Zakladám si podnikanie
- Rozvoj komunikačných schopností a zručností
- Zapojenie občanov so zdravotným postihnutím do pracovného procesu s cieľom zvýšiť ich nezávislosti
a integráciu do spoločnosti
- Pestovanie tradičného ovocia – čučoriedky a brusnice a ich využitie
- Anglický a nemecký jazyk a komunikácia so zahraničnými hosťami v praxi
- Poskytovanie a vyhľadávanie atraktívnych a kvalitných služieb pre hostí.
Semináre : - Vzdelávanie formou stretnutí a výmeny praktických skúseností obyvateľov
Liptova, Slovenska aj zahraničia
- Sebavzdelávanie a zodpovednosť za seba v súčasnej spoločnosti
Poradenstvo: Kancelária poskytuje služby obyvateľom Liptova od marca 2006.
Za toto obdobie sme pomohli získať mnohým ľuďom prácu , vypracovať podnikateľské zámery na
dotácie uchádzačov o zamestnanie, nový pohľad na život, sebavedomie či riešenia ťažkých životných
situácií, buď v projektoch, ktorých sa zúčastnili, alebo individuálnymi stretnutiami s poradcami.
Výhodou je bezplatné poradenstvo a to, že poradcovia sú tu pre účastníkov kurzov a projektov aj po ich
ukončení. Obyvatelia Liptova môžu kedykoľvek navštíviť kanceláriu so svojimi otázkami a problémami,
či sa týkajú pracovnej alebo sociálnej oblasti. Rozvoj schopnosti komunikovať a vytvárať pozitívne
vzťahy medzi ľuďmi je najlepšou cestou ako dosiahnuť svoj cieľ.
Radi Vás privítame v kancelárii na Námestí osloboditeľov 1 v Liptovskom Mikuláši a dozviete sa viac o
našej činnosti alebo možnej spolupráci či sebarealizácii, ktorá bude s podporou 2 % z našich daní
prospešná v našom regióne.
Prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb pre osamelé matky s deťmi v núdzi
Organizácia : ÁNO PRE ŽIVOT n. o.
Kraj : Žilinský
Mesto : Rajecké Teplice
Kontakt : Anna Verešová, 041/549 49 50, apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk,
Poskytovanie sociálnych služieb a odborného poradenstva v zariadení sociálnych služieb pre osamelé
tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi – obete domáceho násilia.
Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne služby a poradenstvo osamelým matkám s deťmi
nachádzajúcim sa v krízových životných situáciách už od roku 1998. Od vzniku do konca roka 2005
sme pomohli s ubytovaním 255 ľuďom, z toho 109 ženám a 146 deťom. V tomto roku je to ďalších 40
ľudí. Sú to vyriešené problémy reálne existujúcich ľudí, ktoré utrpeli vplyvom domáceho násilia
emocionálnu a psychologickú ujmu.
Finančný príspevok z VUC na úhradu nákladov na poskytované sociálne služby v našom domove
pokryje 40% našich celkových prevádzkových nákladov. Zvyšných 60% musíme získať formou darov,
grantov, 2% z daní, z benefičných koncertov, zbierok ap. Príspevok 2% z daní sme použili v roku 2005
práve na zabezpečenie prevádzky nášho domova.

Aby sme ďalej mohli pomáhať ženám nachádzajúcim sa v núdzi, potrebujeme príspevok z 2% z daní
ako jeden zo zdrojov finančného zabezpečenia prevádzky. Ak by sa výrazne znížil príspevok z 2% daní
ohrozilo by to chod prevádzky nášho domova.
Ochrana prírodných zdrojov a rozvoj vidieckych komunít severného Slovenska
Organizácia : A-projekt n. o.
Kraj : Žilinský
Mesto : Liptovský Hrádok
Suma : 63.000
Kontakt : Vlasta Kőrnerová, 044/5225 396, 0905 553 493, vlasta.kornerova@aprojekt.sk,
www.aprojekt.sk,
A-projekt n. o. je nezisková organizácia zameraná na ochranu prírodných zdrojov a rozvoj vidieckych
komunít severného Slovenska.
AKO SME VYUŽILI PROSTRIEDKY Z 2% DANE
V roku 2004 sme získali 15.000 Sk. Použili sme ich na dofinancovanie detského grantového programu
na Muránskej planine, ktorý sme usporiadali v spolupráci so správou Národného parku Muránska
planina. Osem detských skupín z Revúcej, Muráňa, Jelšavy, Závadky nad Hronom, Polomky, Sirku a
Ratkovej zrealizovalo aktivity zamerané na ochranu prírody v národnom parku. Deti robili kvíz pre
mladších spolužiakov, detský filmový štáb natočil film s pomocou odborných pracovníkov správy
národného parku, zhotovili plagáty o netopierovi Antonovi – maskotovi školy. Čistili chodníky, potoky,
maľovali značky, dokumentovali divoké skládky a pálenie odpadu, menšie deti zhotovili kŕmidlá pre
vtáčiky... Súčasťou programu bola detská konferencia, ktorú financovalo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky.
Cieľom programu je rozvíjať kľúčové kompetencie detí a mladých ľudí a ich potenciál v organizovaní a
manažmente. A-projekt n. o. získal za Detský grantový program prvú cenu Národného parku Monti
Sibillini v Taliansku v rámci prvého Európskeho mládežníckeho fóra, ktoré sa konalo v meste Norcia v
septembri 2000. Program vyústil do dvojročného projektu podporeného Európskym sociálnym fondom a
štátnym rozpočtom: Podpora projektového vyučovania na stredných školách Liptova (2006-2008), ktorý
v súčasnosti implementujeme na 15 stredných školách okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
V roku 2005 nás občania a právnické osoby podporili sumou 107.000 Sk. Použili sme ich
na spolufinancovanie prípravy a realizácie seminára Sympózium o Tatrách v septembri 2005 (v
spolupráci s občianskym združením Čisté Tatry a s podporou Nadácie Ekopolis). Súčasťou seminára
bolo vydanie dvoch publikácií: 1. Sympózium o Tatrách - dokumenty, vyhlásenia nezávislých inštitúcií,
alternatívne návrhy a pohľad historikov (september 2005, náklad 500 kusov); 2. Sympózium o Tatrách II
- názory, vízie, štúdie a pripomienky odbornej a laickej verejnosti k rozvojovým dokumentom (marec
2006, náklad 500 kusov).
V roku 2006 sme získali sumu 63.000 Sk. Využívame ju na prípravu a spolufinancovanie rozvoja
jazdeckých trás v Západných Tatrách v spolupráci s občianskym združením Jazdecký klub Epona
Mútnik z Liptovského Mikuláša.
Jazdecké trasy predstavujú rozvíjajúcu sa formu turistiky, ktorá prispieva k zachovaniu a zveľadeniu

rázu otvorenej vidieckej krajiny a ochrane jej hodnôt. Spolupráca s jazdeckým klubom viedla v roku
2006 k spracovaniu a prihláseniu spoločného projektu Putovanie s koňmi, ktorý získal podporu z
programu Spoločenstva INTERREG IIIA Slovensko – Česká republika, fond mikroprojektov a bude sa
realizovať od novembra t. r. do konca októbra 2007. Českým partnerom projektu je brnenská
Zemědělská a lesnícka univerzita. Dôležitou súčasťou procesu budovania jazdeckých trás je
komunikácia a jednania s miestnymi a regionálnymi partnermi. Výstupom projektu bude študijná cesta
predstaviteľov vlastníkov a užívateľov pôdy, miestnej a regionálnej samosprávy, podnikateľov a
mimovládnych organizácií na Moravu, prvé kilometre jazdeckých trás vyznačených na území Liptova,
vytlačený informačno-propagačný materiál a Slávnosti Epony v lete 2007 spojené s otvorením trás.

Slovensko kraj
Liečba paraolympijského športovca a nositeľa štátneho vyznamenania
Organizácia : Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Mgr. Marta Lipovská, 02/ 544 174 98, lipovska@diakonia.sk,
Príklady použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb :
♣ Liečba paraolympijského športovca a nositeľa štátneho vyznamenania s viacnásobným onkologickým
ochorením - úhrada liečebných nákladov,
♣ Práca s deťmi z detských domovov - detské letné tábory,
♣ Poznajme históriu, aby sme poznali sami seba - starostlivosť o hroby diakonís,
♣ Sprevádzanie ťažko chorých a umierajúcich v nemocniciach - vydanie odbornej publikácie.
♣ Podpora práce s mladými bezdomovcami, sociálna inklúzia - uhradenie časti nákladov spojených s
budovaním centra,
♣ Podpora projektu opatrovateľskej služby- pokrytie časti projektových nákladov,
♣ Vybavenie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti - nákup špeciálneho zariadenia,
♣ Detské opatrovateľské centrum - pokrytie časti prevádzkových nákladov,
♣ Terénna opatrovateľská starostlivosť na kopaniciach - príspevok na poskytovanie služby v podobe
uhradenia nákladov na benzín,
♣ Práca s rómskou komunitou - podpora vzdelávacieho centra (zariadenie),
♣ Banka kompenzačných a zdravotníckych pomôcok - uhradenie časti nákladov spojených s
prevádzkou banky,
♣ Klinická pastorálna starostlivosť v nemocniciach - príprava dobrovoľníkov pre prácu v nemocniciach,
♣ Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov ED ECAV.
Sociálne služby seniorom a osobám s mentálnym postihnutím
Organizácia : Diakonické združenie Betánia
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : MUDr. Igor André, 02/ 5443 5885, betania@isternet.sk,

Diakonické združenie Betánia mohlo z asignácie 2% daní v roku 2005 a 2006 realizovať:
- 3 medzinárodné konferencie pre pracovníkov v sociálnej oblasti
- Vzdelávacie kurzy pre vedúcich sociálnych zariadení
- Finančná podpora pre mzdy 4 opatrovateliek v Domácej opatrovateľskej službe
- Finančná podpora pre mzdy 2 zdravotných sestier v nepretržitej prevádzke na oddelení zariadenia
opatrovateľskej služby
- Finančná podpora 3 pracovných inštruktorov pre prácu v chránených dielňach s osobami s mentálnym
postihom
- Mzda pre 2 pracovníkov, so zameraním na špeciálnu pedagogiku
- Nevyhnutné drobné stavebné opravy v 3 prevádzkach Betánie, kde sú vykonávané sociálne služby s
nepretržitou prevádzkou
- Podpora administratívnemu zabezpečeniu sociálnych služieb
Uvádzame najdôležitejšie položky, ktoré sa nám podarilo vďaka asignácie 2% z daní realizovať. V
prípade ich zrušenia, resp. významného zníženia sa výrazne obmedzia poskytované služby asi 100
seniorom a 20 osobám s mentálnym postihnutím.
Podpora takmer 130 organizácií a spolu približne 200 projektov
Organizácia : Nadácia Pontis
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 43 000 000
Kontakt : Andrea Gajdošová, 02-5710 8111, andrea@nadaciapontis.sk,
„Nadácia Pontis je grantovou a operačnou nadáciou. Naším poslaním je posilňovať demokraciu
prehlbovaním občianskeho povedomia a výmenou skúseností na Slovensku aj v zahraničí. Snažíme sa
prepájať sektory slovenskej spoločnosti a napomáhať ich efektívnej spolupráci. Motivujeme jednotlivcov
a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet. Prostredníctvom asignácie 2 % dane z príjmu sme v
rokoch 2004, 2005 a 2006 získali sumu približne 43 miliónov slovenských korún. Tieto finančné
prostriedky nám umožnili efektívnym a transparentným spôsobom podporiť takmer 130 organizácií a
spolu približne 200 projektov,“ vyhlásila Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. O použití 2%
máme na stránke www.nadaciapontis.sk samostatnú sekciu, ako sme použili 2%.
Bez týchto prostriedkov by sme v spolupráci s našimi donormi nezlepšili prístrojové vybavenie Kliniky
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie či Detského kardiocentra, nepomohli obciam na východnom
Slovensku postihnutým záplavami, nezapojili by sme v spolupráci so Slovenským skautingom stovky
dobrovoľníkov do obnovy Tatier. Nerealizovali by sa desiatky podujatí, ako napr. benefičný koncert pre
zdravotne postihnuté deti, či Majstrovstvá SR v krose mentálne postihnutých. Nepodporili by sme
Slovenskú úniu podporovaného zamestnávania, jednotlivé agentúry podporovaného zamestnávania a
chránené dielne. Nami podporené organizácie dokázali vďaka prerozdeleným prostriedkom veľa rozbehli činnosť centra dizajnu Design Factory, usporiadali festival špičkovej klasickej hudby
Konvergencie, udržali a zachránili 13 zrúcanín stredovekých hradov, obnovili a vybudovali asi 2 000 km
cyklotrás, postavili a zrekonštruovali 13 celoročných ihrísk a ďalších športovísk. Podarilo sa nám
podporiť organizácie, ktoré sa venujú mimoriadne vážnym témam, akými sú pomoc obetiam
obchodovania s ľuďmi, či resocializácia väzňov, na ktoré je na Slovensku zložité získať prostriedky iným
spôsobom.

Myslíme si, že sila modernej spoločnosti závisí od individuálnej vyspelosti a otvorenosti jednotlivcov, a
aj preto realizujeme vďaka získaným prostriedkom grantové schémy v tejto oblasti. Malé komunitné
projekty podľa nás podporujú u ľudí schopnosť pozitívne riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú v
každodennom živote. Môže ísť o úpravu okolia v obytných zónach, rozvoj mládežníckej klubovej
činnosti, prezentáciu lokálnych kultúrnych pamiatok, ochranu prírody, podporu kultúry, prirodzené
vodiace línie pre zrakovo postihnutých. Sú to drobné projekty, ktoré majú vplyv na zvýšenie kvality
života v komunitách. Predstavitelia samosprávy ich vysoko oceňujú, pretože si uvedomujú, čo všetko
ešte treba urobiť v obciach – a na čo všetko zatiaľ nemajú prostriedky.
Vďaka získaným prostriedkom sme mohli uskutočniť vzdelávacie semináre, realizovať prieskumy či
podporiť mimovládne organizácie usporiadaním podujatia IDEAXCHANGE, ktoré sa konalo v septembri
v Bratislave. Zúčastnilo sa ho dvadsať organizácií ponúkajúcich projekty z oblasti: ľudské práva;
ochrana životného prostredia; rovnosť príležitostí; zlepšovanie podnikateľského prostredia. Nadácia
Integra, Nadácia Socia, Slovenské krízové centrum Dotyk, OZ Inklúzia, Ľudia proti rasizmu, Maják,
Nitrianska komunitná nadácia, Odyseus, Pahorok, Slovenský skauting, Aliancia Fair-play, Združenie na
pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Vranov nad Topľou, Asociácia organizácií zdravotne
postihnutých občanov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Únia materských centier, Európska
kultúrna spoločnosť, Úsmev ako dar, Bratislavské ochranárske združenie, Ochrana dravcov Slovenska
a Strom života mali možnosť prezentovať verejnosti svoju činnosť a projekty. Pozitívna spätná väzba od
organizácií a od občanov bola pre nás potvrdením skutočnosti, že získané finančné prostriedky
dokážeme zhodnotiť a majú pre činnosť tretieho sektora a rozvoj občianskej spoločnosti aj významný
nefinančný prínos.
Vízia solidarity a udržateľného rozvoja spoločnosti, ktorú budú verejný, podnikateľský a neziskový
sektor zdieľať, a ku ktorej formovaniu sa snažíme našou každodennou prácou prispievať, zatiaľ na
Slovensku len vzniká. Navrhované úpravy Zákona o dani z príjmov môžu podľa nás jej formovanie
výrazne spomaliť. Pre mnohé neziskové organizácie môže byť dopad ešte dramatickejší. Vyzývame
preto všetkých zainteresovaných o starostlivé prehodnotenie návrhov. O budúcej spolupráci sektorov na
Slovensku sme pripravení otvorene, vecne a konštruktívne diskutovať.
Prevádzka osobného motorového vozidla pre terénne sociálne poradenstvo
Organizácia : Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Mgr. Andrea Madunová, 02/43411686, omd@omdvsr.sk ,
Sme občianske združenie, ktoré združuje ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami, evidujeme 500 členov
z celého Slovenska. Muskulárna dystrofia je ťažké progresívne ochorenie, ktoré sa dodnes nedá liečiť.
Prejavuje sa už v detskom veku a výrazne ovplyvňuje život dieťaťa a jeho rodiny. Takíto ľudia sú
odkázaní na pomoc iných pri všetkých úkonoch, samostatne sa môžu pohybovať len na elektrických
vozíkoch. Najťažšie druhy tohto ochorenia vyžadujú pomoc pri dýchaní – používanie podpornej pľúcnej
ventilácie.
Sme jedinou špecifickou organizáciou muskulárnych dystrofikov na Slovensku, svojim členom sa
snažíme poskytovať odborné aj ľudské zázemie, našou snahou je zmierniť dôsledky postihnutia.
- poskytujeme sociálne poradenstvo klientom s ťažkým zdravotným postihnutím

- vedieme Agentúru osobnej asistencie, v ktorej pomáhame sprostredkovať osobných asistentov ľuďom
s postihnutím
- vydávame špecifický časopis OZVENA
- organizujeme tábory pre deti, mládež a dospelých na elektrických vozíkoch
- organizujeme odborné konferencie s cieľom zvýšiť informovanosť pacientov a lekárov
- vydávame informačné brožúry a letáčiky
- podrobnejšie o našich aktivitách sa dočítate na www.omdvsr.sk
Už od začiatku sme prijímateľmi najskôr 1%, potom 2%. Môžeme teda porovnať situáciu predtým a
potom. Odkedy sme prijímateľmi 2%, môžeme našu činnosť pre našu cieľovú skupinu rozvíjať,
plánovať, skvalitňovať. Občianske združenie, aké je naše, môže fungovať len tak, že aktivity financuje z
viacerých zdrojov, je to jediná možnosť, ako v dnešnom systéme prežiť. Robíme to tak aj my a spájame
zdroje štátu, členov, 2%, projektové zdroje, zdroje získané z reklamy a pod.
Na čo používame príjmy z 2%?
- dotujeme prevádzkové náklady združenia
- hradíme náklady na prevádzkovanie Agentúry osobnej asistencie
- dotujeme náklady na organizovanie táborov, aby sme znížili účastnícke poplatky na minimum (jediným
zdrojom príjmu našich členov je invalidný dôchodok)
- prevádzka osobného motorového vozidla, ktorým vykonávame terénne sociálne poradenstvo
- na mzdy zamestnancov - občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - 3 osoby
- organizovanie odborných konferencií a pod., všetko v súlade so zákonnými ustanoveniami a cieľmi
nášho občianskeho združenia.
Vážení poslanci, prosíme Vás, aby ste zvážili pripravované zmeny v daňovom zákone a ich dopad na
mimovládne organizácie, ktoré v mnohých prípadoch suplujú rolu štátu. Razantné obmedzenie možnosti
asignácie 2% mnohým mimovládnym združeniam mimoriadne skomplikuje fungovanie, obávame sa, že
veľa z nich, vrátane nás, to zlikviduje.
Nikto nechýba
Organizácia : Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 690 000
Kontakt : Zuzana Konrádová, 02/5441 4730, 02/5441 6913, zuzana@osf.sk,
Vďaka podpore, ktorú získala NOS – OSF z podielu zaplatenej dane sme v roku 2005 vyhlásili
mimoriadne grantové kolo Nikto nechýba. Program bol určený pre mimovládne neziskové organizácie a
inštitúcie štátnej správy a samosprávy spolupracujúce s mimovládnymi organizáciami na zlepšenie
prístupu k vzdelávaniu a zvýšenie kvality vzdelávania tých skupín obyvateľstva, ktoré sú v
znevýhodnenom postavení.
Cieľom programu bolo prostredníctvom vzdelávacích aktivít prispieť k prekonávaniu nerovného
postavenia znevýhodnených skupín obyvateľstva. Výška grantu pre jednu organizáciu bola limitovaná v
rozmedzí 10 000,- až 100 000,- Sk. Odporúčaná dĺžka trvania projektu bola stanovená na 6 až 12
mesiacov. K dispozícii bolo celkovo 690 000,- Sk. Uzávierka prijímania žiadostí bola 25. novembra
2005. O udelení grantov rozhodla Správna rada NOS – OSF v zmysle odporúčania Expertnej komisie
zo dňa 13. decembra 2005. Z celkového počtu žiadostí 75 bolo udelených 10 grantov.

Granty
1. Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s., pobočka Slovensko, Rudňany 70 000,00 Sk
Rómske deti adoptujú Afriku
2. Klub priateľov školy, Sačurov 31 600,00 Sk
Pestrý svet
3. OZ Pre pindre - Na nohy, Bratislava 25 100,00 Sk
Šime spolu - pre nás, pre vás
4. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Tušice, Tušická Nová Ves 48 480,00
Sk
Doučovanie rómskych detí
5. Regionálne združenie Javor, Divín 88 220,00 Sk
Žijeme tu spolu
6. Rómska slza, Turňa nad Bodvou 63 000,00 Sk
Zriadenie rómskeho predškolského klubu
7. Stredné odborné učilište, Stará Ľubovňa 100 000,00 Sk
Šanca pre Rómov
8. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých – Sučany, Martin 79 600,00 Sk
Druhá šanca
9. Výcviková škola pre vodiacich psov. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 93
000,00 Sk
Ja a moje štvornohé oči
10. Žilinská knižnica, Žilina 91 000,00 Sk
Znevýhodnení občania a elektronické informačné médiá
Pomoc slabozrakým a nevidiacim
Organizácia : Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ÚNSS
Kraj : Slovensko
Mesto : Slovensko
Suma : 2 241 429
Kontakt : Branislav Mamojka, predseda, unss@unss.sk,
ÚNSS je celoslovenské občianske združenie so 68 základnými organizáciami, ktorých činnosť je
koordinovaná 8 krajskými radami a Ústrednou radou a má 8 krajských stredísk, poskytujúcich sociálne
poradenstvo, sociálnu prevenciu a sociálne služby, ktoré sú metodicky riadené úradom ÚNSS.
Vystupuje ako jediná právnická osoba, a preto sú podiely zo zaplatených daní asignované právnickými
a fyzickými osobami poukazované na jediný účet.
V roku 2004 získala ÚNSS príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) v celkovej výške 2.247.519,00 Sk.

V roku 2005 získala ÚNSS príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) v celkovej výške 2.241.429,00 Sk.
Presný výsledok za rok 2006 ešte nie je známy, ale predpokladaný je mierny nárast príspevkov
z podielu zaplatenej dane (2%) v porovnaní s rokom 2005.
ÚNSS realizuje veľmi rozmanitý okruh činností, zameraných na rozvoj zručností a zvyšovanie znalostí
ľudí so zrakovým postihnutím potrebných na prekonávanie dôsledkov ich postihnutia a integráciu
do spoločnosti, podporu vzdelávania, zvyšovanie zamestnateľnosti, prekonávanie informačných,
dopravných a architektonických bariér, sprístupňovanie kultúry, trávenie voľného času, zvyšovanie
povedomia verejnosti i samotných ľudí so zrakovým postihnutím o ich schopnostiach, možnostiach a
právach atď.
Financovanie jej činnosti je viac zdrojové, najmä prostredníctvom projektov a príspevkov VÚC
na poskytovanie sociálnych služieb, poradenstva a prevencie. Pričom podiel prijatých príspevkov (ich
súčasťou sú aj príspevky z podielu zaplatenej dane) a prevádzkových dotácií (od VÚC, projekty)
predstavuje viac ako 90 % celkových výnosov ÚNSS za roky 2004 i 2005.
Toto financovanie je časovo i regionálne nerovnomerné a nestabilné, čo vedie k značným výkyvom
v činnosti a k vysokej fluktuácii špeciálne zaškolených pracovníkov. Tieto nestability pomáha ÚNSS
čiastočne zmierňovať dofinancovanie projektov a činností práve z prostriedkov získaných asignáciou
časti zaplatených daní fyzických a právnických osôb. Preto väčšina z nich nie je používaná na
kompletné financovanie ucelených podujatí a činností, ale len na ich nevyhnutné dofinancovanie.
Prostriedky sú používané najmä na:
- realizáciu kurzov čítania a písania Braillovho písma a kurzov priestorovej orientácie a samostatného
pohybu
- sociálne služby, sociálne poradenstvo a prevenciu, poskytované krajskými strediskami, doškoľovanie
ich pracovníkov a doplňovanie potrebných pomôcok a vybavenia
- podporu činnosti základných organizácií prostredníctvom regrantingu na projekty motivačných a
rekondičných podujatí, záujmových krúžkov, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí,
rozvíjajúcich získané rehabilitačné zručnosti a schopnosti pomáhajúce pri začleňovaní sa do spoločnosti
- výcvik vodiacich psov, najmä precvičovanie už slúžiacich psov a doškoľovanie ich držiteľov a
priebežné poradenstvo
- semináre a školenia zamerané na zvyšovanie schopnosti sebaobhajoby
- organizovanie akcií pre deti a mládež, najmä letných integračných táborov spolu s rovesníkmi
bez zdravotného postihnutia zameraných na rozvoj sociálnych zručností a schopností potrebných
pre samostatný a integrovaný život v spoločnosti.
Bez prostriedkov, získaných asignáciou časti zaplatených daní fyzickými a právnickými osobami, by
sme museli značne obmedziť naše aktivity, redukovať služby krajských stredísk a ich personálne
vybavenie, prakticky zrušiť podporu činností základných organizácií prostredníctvom kofinancovania ich
projektov vedúcich k zdokonaľovaniu rehabilitačných zručností a začleňovaniu do spoločnosti ľudí so
zrakovým postihnutím. Nemohli by sme ani čiastočne a dočasne vykrývať fluktuácie vo financovaní
krajských stredísk a tak by sme strácali už zaškolených pracovníkov, museli by sme radikálne obmedziť
využívanie projektov vyžadujúcich spolufinancovanie, ako aj projektov financovaných prostredníctvom
refundácií vynaložených nákladov.
Podiel príspevkov z podielu zaplatenej dane právnických osôb na celkovom príspevku z podielu
zaplatenej dane predstavuje viac ako 70 % v oboch spomínaných rokoch.
Z uvedených skutočností vyplýva, že zníženie asignácie z 2% na 0,5 % zo zaplatených daní
právnických osôb a zvýšenie minimálnej hodnoty poukázanej fyzickou osobou z 20,- Sk na 250,- Sk, by
zásadne ohrozilo činnosti a samotnú existenciu ÚNSS.

Práca s mladými ľuďmi
Organizácia : Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)
Kraj : Slovensko
Mesto : Košice
Suma : 163 086
Kontakt : Mgr. Vladimír Maťaš , 0903 855 021, sem@sem.sk, www.sem.sk,
Sme občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Naším cieľom je práca s mladými ľuďmi vo
veku od 14 do 30 rokov. Túto prácu uskutočňujeme v miestnych združeniach v rámci všetkých krajov
Slovenska.
V roku 2005 sme vďaka 2% z odvedenej dane získali finančné prostriedky vo výške 163.086,- Sk. Tieto
peniaze sme využili nasledovným spôsobom:
1. Aktivity organizované Oblastným centrom Levice pre mládež tohto regiónu: suma vo výške 10.834,Sk, použitá na cestovné, nákup materiálu, organizačné a zabezpečovacie služby pri organizovaní
tábora a pingpongového turnaja. Účasť 70 mladých ľudí.
2. Aktivity organizované študentským centrom Mosty v Bratislave: suma vo výške 12.890,50,- Sk,
použitá na ubytovanie, stravu a cestovné pri organizovaní tábora a víkendového pobytu. Účasť 50 ľudí.
3. Aktivity organizované Oblastným centrom Púchov pre mládež tohto regiónu: suma vo výške
11.143,50,- Sk, použitá na ubytovanie, stravu a cestovné pri organizovaní tábora, víkendového pobytu a
koncertu. Účasť 120 ľudí.
4. Aktivity organizované Oblastným centrom Dolný Kubín pre mládež regiónu Liptova a Oravy: suma vo
výške 12.296,- Sk, použitá na cestovné, telefónne poplatky, ubytovanie a stravu pri organizovaní tábora.
Účasť 65 ľudí.
5. Medzinárodný mládežnícky festival CAMPFEST: suma vo výške 8.572,- Sk, použitá pri organizačnom
zabezpečení festivalu, ktorého sa pravidelne zúčastňuje 3.000 ľudí.
6. Olympiáda SEM: suma vo výške 7.744,- Sk, použitá na ubytovanie, stravu, cestovné a materiál pri
organizovaní športového podujatia. Účasť 150 ľudí.
7. Seminár o hudbe, Festivaly kresťanského umenia: suma vo výške 53.531,- Sk, použitá na stravu,
ubytovanie, cestovné a technické služby (ozvučenie, videoprojekcia) pri organizovaní hudobných
podujatí v Soli a Komárne. Účasť 350 ľudí.
8. Akadémia SEM: suma vo výške 16.075,- Sk, použitá na ubytovanie a stravu pri organizovaní
vzdelávacieho programu pre mladých ľudí. Účasť 30 ľudí.
9. Tábor pre deti: suma vo výške 30.000,- Sk, použitá na ubytovanie a stravu pri organizovaní tábora
pre 80 detí.
Podpora detí
Organizácia : Detský fond Slovenskej republiky
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 308 918
Kontakt : +421 2 4333 7825, www.dfsr.sk,
Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a
právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb1) Detský fond
Slovenskej republiky so sídlom Západná 2, Bratislava, 821 02, IČO: 00679755, zverejňuje podľa § 50
ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2003 ním prijatého v roku 2004:
Účel použitia podielu zaplatenej dane - Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel - Spôsob
použitia podielu zaplatenej dane - Iné údaje
1. Podpora detí so zdravotným postihnutím – 255.815 Sk. Čiastočné krytie prevádzkových nákladov
spojených s poskytovaním pomoci deťom so zdravotným postihnutím (projekt Konto Bariéry) - r. 2004
2. Poskytovanie sociálnej pomoci – 53.103 Sk. Čiastočné krytie prevádzkových nákladov spojených s
poskytovaním sociálnej prevencie pre ohrozené deti (projekt Nízkoprahové zariadenie) a sociálneho
poradenstva pre nezamestnanú mládež – r. 2004
Spolu: 308.918 Sk
Práca s deťmi v zariadeniach s nariadenou ústavnou starostlivosťou
Organizácia : Úsmev ako dar
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Ing. Eva Bodnárová, 0903 781 779, 02/638 15 208 , bodnarova@usmev.sk,
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je od jej vzniku v roku 1991 zameraná
predovšetkým na prácu s deťmi, ktoré vyrastajú v zariadeniach s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Deti v detských domovoch nepoznajú nežný dotyk a pohladenie od svojich rodičov. Preto všetky naše
aktivity smerujú v prvom rade k navráteniu dieťaťa do rodiny alebo k vytvoreniu životných podmienok,
ktoré čo najviac pripomínajú rodinné prostredie. Okrem aktivít pre deti poskytujeme:
Poradenstvo a pomoc pre rodiny a deti v ohrození:
- poradenstvo, sprevádzanie a pomoc pre biologické rodiny, náhradné rodiny
- realizácia svojpomocných skupín náhradných a biologických rodičov
- príprava záujemcov o náhradnú starostlivosť a profesionálne rodičovstvo
- realizácia svojpomocných skupín pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti
- vypracovanie a realizácia komunitných sociálnych plánov zameraných na rodiny s deťmi, problémové
rodiny i rodiny odkázané na pomoc a sociálne služby obce
- sanácia rodiny
- organizovanie rozvojových projektov pre deti v detských domovoch na Slovensku
- akreditácie (sociálna prevencia a sociálne poradenstvo, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,
vzdelávacie aktivity výcvikového programu PRIDE, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately)
Vzdelávanie:
Rozvíjame rôzne vzdelávacie aktivity pre deti, mladých ľudí po odchode z DeD a dobrovoľníkov, ktorí
tak môžu lepšie plniť potreby detí v DeD. Realizujeme rôzne odborné semináre a konferencie. Program
PRIDE (špeciálny výcvikový program), ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu pripravenosti náhradných
rodičov, odborných pracovníkov a vychovávateľov, pomáha rodičom lepšie rozumieť a chápať potreby
detí a ich prežívanie (vyškolili sme 346 náhradných rodičov, 2058 odborných pracovníkov).
Aktivity pre mladých ľudí:

- využitie voľného času mladých ľudí v dobrovoľníckych aktivitách v prospech druhých
- sebarealizácia mladých ľudí
- participácia na živote komunity prostredníctvom konkrétnych činností pre deti a rodiny v ohrození
Liga proti rakovine
Organizácia : Liga proti rakovine SR
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 19 304 381
Kontakt : Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka, 0905 445 995, 02/59 24 94 15, kovacova@lpr.sk,
www.lpr.sk,
Občianske združenie Liga proti rakovine SR je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá získava
finančné prostriedky z dvoch hlavných zdrojov – z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov (koná sa raz
v roku, v mesiaci marec alebo apríl) a z asignácie 2% dane z príjmov FO a PO. Ostatné príjmy
predstavujú dary FO a PO v priebehu roka. Štát na činnosť LPR SR neprispieva žiadnymi príspevkami.
V r. 2005 predstavoval disponibilný príjem z asignácie 2% dane z príjmu čiastku 19.304.381,- Sk. Išlo o
finančné prostriedky obdržané za r. 2004 s použitím do konca r. 2005.
Tieto finančné prostriedky boli použité v troch hlavných oblastiach, podpora ktorých patrí k poslaniu a
cieľom LPR:
I. Klinické a výskumné projekty, veda, výskum, prístrojové vybavenie nemocníc:
V tejto oblasti bolo podporených 5 projektov pre:
NsP Topoľčany, FN Trnava, NsP Revúca, NsP Vranov nad Topľou vo výške cca 300.000,- Sk a 1
projekt pre NsP Skalica vo výške 1.900.000,- Sk. Celková vynaložená čiastka na túto oblasť
predstavovala sumu 3.097.144,80 Sk. Vo všetkých prípadoch išlo o nákup nevyhnutného prístrojového
vybavenia nemocníc, kde teda Liga proti rakovine zobrala na seba úlohu štátu a poskytla finančné
prostriedky na základné vybavenie uvedených nemocničných zariadení.
II. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov:
V rámci tejto oblasti bolo vynaložených 13.415.366,- Sk. Konkrétne išlo o úhradu rekondičného pobyty
vo Vysokých Tatrách pre pacientky po ablácii prsníka z celého Slovenska. Poskytnutá čiastka na
úhradu rekondície prevýšila sumu 1 milión Sk.
V rámci rozbehnutého projektu zriadenia „Národného centra pomoci pre onkologických pacientov a ich
príbuzných“ bola na obstaranie nehnuteľnosti pre budúce centrum použitá čiastka vo výške cca 12
miliónov Sk.
III. Prevencia, informovanosť a poradenstvo:
V rámci tejto oblasti boli podporené nasledovné projekty:
a) dlhodobý projekt onkologickej výchovy na stredných školách, do ktorého je zapojených cca 60
stredných škôl z celého Slovenska a ktorý prebieha už 10-ty rok. V rámci tohto projektu LPR znáša
náklady na obstaranie a distribúciu študijných materiálov pre študentov i vyučujúcich, zabezpečuje
workshopy pre vyučujúcich na zvyšovanie kvalifikácie a sprostredkovanie noviniek pre výučbu
onkologickej výchovy, finančne symbolicky ohodnocuje vyučujúcich. Celková čiastka použitá z 2% v r.
2005 na tento projekt bola 330.276,20 Sk.
b) preventívne kampane pre slovenskú populáciu s neobmedzeným záberom na cieľovú skupinu:
- kampaň „Pasívne fajčenie“: 211.463,- Sk

- kampaň „Kolorektálny karcinóm“ (vyšetrenie hrubého čreva a konečníka) – 317.039,80 Sk
c) tlač preventívnych informačných brožúr a letákov: 1.933.091,20 Sk
Prevencia, informovanosť a poradenstvo spolu: 2.791.870,20 Sk.
V prípade potreby môžeme poskytnúť rozpis i za r. 2003 s použitím prostriedkov do konca r. 2004, ktorý
dokumentuje, že viac ako polovica získaných financií bola použitá na projekty pre nemocničné
zariadenia v SR, náklady na ktoré by mal znášať štát.
Matematické talenty
Organizácia : Združenie STROM
Kraj : Slovensko
Mesto : Košice
Suma : 50 000
Kontakt : Ing. Mgr. František Kardoš, info@strom.sk,,
Použitie 2%: Organizovanie korešpondenčných seminárov z matematiky a programovacích on-line
seminárov z informatiky pre základné a stredné školy a organizovanie sústredení pre najlepších
riešiteľov týchto seminárov
Popis: Hlavnou náplňou činnosti združenia STROM sú tri korešpondenčné semináre z matematiky:
Malynár, Matik a STROM (Súťaž talentovaných riešiteľov obľubujúcich matematiku) a on-line
programovacie semináre PALMA (Programovanie, algoritmy, matematika) a PALMA Junior. Sú určené
pre žiakov základných a stredných škôl. Týmito seminármi chceme podporiť a rozvíjať záujem detí a
mládeže o matematiku a informatiku. Kladieme si za cieľ odbúrať rozšírený spoločenský názor, ktorý
vykresľuje matematiku ako strašiaka. Pre najlepších riešiteľov organizujeme ročne dve týždňové
sústredenia pre každý korešpondenčný matematický seminár. Pre programovací on-line seminár
PALMA organizujeme finále každého semestra v rekreačnom zariadení na východe Slovenska a pre
PALMU Junior finále na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Na týchto sústredeniach žiakom ponúkame matematiku zábavným a hravým spôsobom. Snažíme sa
rôznymi hrami a aktivitami rozvíjať u žiakov logické myslenie, schopnosť pracovať v tíme,
komunikatívnosť, schopnosť prejaviť svoj názor a pod. Mnohé z takto získaných schopností sú potom
žiaci schopní využívať v škole a dosahovať tak lepšie študijné výsledky.
Donorov podporujúcich organizácie zaoberajúce sa touto problematikou je málo. Výdavky spojené s
týmito aktivitami sú do značnej miery financované práve z asignácie 2 % z daní fyzických a právnických
osôb. V minulom roku sme ako organizácia z daňovej asignácie FO a PO obdržali na účet cca 50 000
Sk. Zrušenie mechanizmu 2 % by spôsobilo ďalšie zvýšenie účastníckych poplatkov na sústredeniach.
Väčšina našich podporovateľov nám týmto mechanizmom poukazuje sumu do 150 Sk, keďže naša
pôsobnosť je zameraná na mládež prevažne z Košického a Prešovského kraja, kde väčšina obyvateľov
poberá mzdu hlboko pod hladinou priemernej mzdy. Nakoľko na Slovensku je skoro nulová podpora
organizácií pracujúcich s talentovanou mládežou (hlavne v oblasti prírodných vied), po zrušení daňovej
asignácie FO a PO viaceré z nich môžu zaniknúť.
Pomoc osobám s telesným postihnutím
Organizácia : Slovenský zväz telesne postihnutých
Kraj : Slovensko

Mesto : Bratislava
Kontakt : Ing. Monika Vrábľová, predsedníčka SZTP,
Zhrnutie aktivít, ktoré uskutočňuje Slovenský zväz telesne postihnutých vďaka 2%.
Slovenský zväz telesne postihnutých má 28 tisíc registrovaných členov. Združuje občanov s telesným
postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov
telesne postihnutých občanov, ako aj priaznivcov telesne postihnutých občanov.
Cieľom našej činnosti je:
- pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických a
spoločenských záujmov a potrieb
- pomáhať vytvárať predpoklady na plnohodnotný integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých
spoluobčanov
- systematický obhajovať špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím
Predmetom našej činnosti je:
- sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálna prevencia
- sociálno-rehabilitačné služby
- rekondičné pobyty
- starostlivosť o telesne postihnuté detí a mládež
- kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie, šport
- publicistická a propagačná činnosť
- servis a služby
- odstraňovanie architektonických bariér
Ako je z predmetu našej činnosti vidieť, bez 2% by sme nemohli určité aktivity v prospech členov
vykonávať a ak áno, tak v obmedzenom množstve. Veľmi žiadané je poradenstvo, sociálne služby a
prispievanie na rekondičné pobyty naším členom aspoň symbolickou čiastkou, prispievanie rodičom
postihnutých detí na sociálno-rehabilitačné služby a prispievanie symbolickou čiastkou na rôzne
spoločenské aktivity, rekreácie či športové aktivity v rámci zväzu. Sme za zachovanie asignácie 2%.
Poskytovanie odborných služieb v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti
Organizácia : Návrat, o.z.
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 1 112 068
Kontakt : Lenka Hujdicová
Návrat je mimovládna organizácia špecializovaná na poskytovanie odborných služieb v oblasti
náhradnej rodinnej starostlivosti.
Poskytuje informácie a poradenstvo na Infolinke nielen o adopcii 0907 80 80 80 a interaktívne na
www.navrat.sk a www.adopcia.sk
Návrat, o.z. v roku 2006 získal viac ako 1.1 milióna Sk z 2% z dane z príjmov fyzických a právnických

osôb. (K 12.septembru 2006 prišlo na účet Návratu, o.z. spolu 1.112.068 Sk.)
Dopady novely Zákona o dani z príjmov pre Návrat, o.z.
Vychádzajúc s viacročnej skúsenosti s asignovaním dane z príjmov sa dá predpokladať, že pokiaľ by
bol schválený súčasný návrh novely Zákona o dani z príjmov parlamentom, Návrat stratí:
- približne 10 % ročného rozpočtu v dôsledku zníženia celkovej asignovanej sumy asi o polovicu
- približne 20 % ročného rozpočtu v dôsledku ukončená dlhodobých partnerstiev s veľkými nadáciami a
neziskovými fondmi, ktorých schopnosť prerozdeľovať finančné prostriedky z 2% iným neziskovým
organizáciám sa po prijatí novely zákona značne zníži.
V Návrate v súčasnosti pôsobí 20 profesionálnych poradcov:
Práca jedného z nich znamená ročne minimálne:
● 1100 telefonických konzultácii s rodičmi a organizáciami
● 250 individuálnych poradenských rozhovorov s náhradnými rodičmi
● 25 skupinových stretnutí pre náhradné rodiny
● 30 návštev v rodinách
Aj vďaka tomu, že nám ľudia a firmy v minulom roku asignovali 2% z dane z príjmov (spolu 1.116.060
Sk), sme pomohli nájsť domov viac ako 50 deťom.
Aj vďaka príjmu z 2% sme mohli rozvinúť Programy pre náhradné rodiny a psychologické poradenstvo
pre deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré využíva v súčasnosti viac ako 500 náhradných rodín
ročne vo všetkých regiónoch Slovenska.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám svoje 2% tento rok venovali.
Predpokladáme, že mnohí tak robia už niekoľko rokov za sebou.
Viac o tom, ako sme využili 2% v roku 2005, sa dozviete vo Výročnej správe za rok 2005, ktorú nájdete
na www.navrat.sk
Per Aspera Ad Astra
Organizácia : Nadácia pre deti Slovenska
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Lucia Stasselová, 0904 702 660, +421/2/52636461, lucia@nds.sk, www.nds.sk,
Nadácia pre deti Slovenska je zameraná výlučne na podporu detí a mladých ľudí. Jej poslaním je
napomáhať osobnostnému rozvoju detí a mladých ľudí na celom Slovensku. Realizuje to
prostredníctvom kvalitných a zaujímavých programov, ktoré reagujú na potreby detí a mladých ľudí
formou preventívnej alebo priamej pomoci.
Práve štipendijný program Per Aspera Ad Astra (lat. Cez prekážky ku hviezdam) je realizovaný z
prostriedkov získaných z 2% percent zo zaplatených daní fyzických a právnických osôb.
Cieľom štipendijného programu PAAA je umožniť sociálne znevýhodneným talentovaným mladým
ľuďom dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie.
Na Slovensku existujú regióny, ktoré sú v socio-ekonomických ukazovateľoch dlhodobo pod priemerom
iných regiónov Slovenska – program pomáha mladým ľuďom práve z týchto regiónov. Štipendium

pokrýva náklady spojené so štúdiom a životné náklady počas štúdia. Od úspešných žiadateľov sa
očakáva, že počas poberania štipendia budú pôsobiť ako dobrovoľníci vo verejnoprospešných
organizáciách rôzneho zamerania.
„Musím priznať, že vďaka štipendiu som mohla študovať bez toho, aby sa moja mamka zadlžila kvôli
peniazom na moje výdavky a aj vďaka tomuto programu som sa zapojila ako dobrovoľník do
nádherného projektu, ktorý mi dal veľa hlavne ako človeku.“
Michaela, Humenné
„Je úžasné študovať v pocite, že je tu vlastne toľko ľudí, dokonca aj tí, čo ma vôbec nepoznajú, ktorí sa
mi pri mojom štúdiu tak všemožne snažia pomôcť...Ďakujem za ten pocit!“
Andrea, Prešov
„Dovoľujem si tvrdiť, že vďaka tomuto štipendiu môžem vôbec študovať...“
Michaela, Humenné
„Per Aspera Ad Astra. Osobne si myslím, že názov projektu je veľmi výstižný. Po podaní prihlášok na
vysoké školy, a potom ako som obdržal odpovede, zachvátila moje vnútro skľúčenosť. Pocit absolútnej
neistoty a bezmocnosti. Vedel som, že moje miesto je v Prahe, ale vedel som i to, že finančne to
nemôžem zvládnuť. Že je to nereálne. Pokúsil som sa podať žiadosť o vaše štipendium, a na moju
veľkú radosť, Per Aspera Ad Astra naozaj funguje. A s vašimi peniazmi som mohol prekonať jedinú
prekážku, ktorá mi stála v ceste za mojou hviezdou, za mojím snom. Chcel by som vám za to
poďakovať. Nedokážem si predstaviť, ako by som to, tu v Prahe, bez vašej pomoci zvládal.“
Martin, Košice
V rámci programu PAAA, školských povinností i mimoškolských aktivít sa mi stal čas takou menšou
vzácnosťou. Bola som donútená racionálne a optimálne usúdiť, čo je pre mňa dôležité, čomu sa chcem
venovať a naučila som sa sebadisciplíne. Podarilo sa mi skĺbiť štúdium s dobrovoľníckou prácou a
obdobie zaujímavej kombinácie aktivít sa mohlo začať. Rozhodla som sa pracovať v centre Nádej, ktoré
sa venuje problematike týraných a ohrozených detí. Hlavným dôvodom práce v tejto nadácii bolo
odhodlanie pomôcť tým, ktorí za svoj osud nemôžu – pomôcť deťom. Niekto má šťastie v živote, iný
nemá, a ten, kto ho má, by mal pomáhať tomu, kto ho nemá. Existuje akýsi kruh vzájomnej pomoci. Ak
jeden pomôže druhému, ten zas tretiemu a ten zas ďalšiemu, pomaly sa šíri humánnosť medzi ľuďmi a
ten kruh sa pomaly uzatvára. Dostávala do situácií, v ktorých sa moji rovesníci asi bežne neocitnú,
napríklad pri hľadaní organizácie, kde by som mohla pomáhať, pri oslovovaní mojich potenciálnych
tútorov ako ľudí s významným postavením alebo hoci pri vysvetľovaní, čo to vlastne znamená pomáhať
a pomoc dostávať.
Jana Bodnárová, Kamenica nad Cirochou
Inklúzia ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti
Organizácia : Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Mgr. L. Krajčovič, 02/63814987,68 , zpmpvsr@zpmpvsr.sk,
ZPMP v SR je strešná mimovládna organizácia, ktorá združuje 56 miestnych organizácií vo všetkých
regiónoch Slovenska s vyše 10 000 členmi, ktorými sú ľudia s mentálnym postihnutím, ich rodičia,
príbuzní, priatelia, známi, odborníci a sympatizanti.
Jedným z hlavných našich cieľov združenia je inklúzia ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
Chceme, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva: aby
mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov, aby boli akceptovaní takí, akí

sú.
V rámci činnosti vykonávame prevenciu a poskytujeme sociálne poradenstvo. Informujeme verejnosť o
potrebách a schopnostiach ľudí s mentálnym postihnutím. Poskytujeme účinnú podporu a poradenstvo
v oblasti včasnej starostlivosti, rehabilitácie, predškolskej a školskej starostlivosti, denných stacionárov,
ambulantných a poradenských služieb, zabezpečovania pracovných príležitostí, chránených pracovísk,
podporovaného zamestnávania a samostatného, podporovaného a chráneného bývania, pomoci rodine.
Medzi naše prioritné činnosti patrí obhajoba práv a záujmov občanov s mentálnym postihnutím a ich
rodín. V priebehu legislatívneho procesu predkladáme štátnym orgánom návrhy a pripomienky na
zlepšenie starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Vzdelávame a školíme profesionálov,
dobrovoľníkov, rodičov a sebaobhajcov. Usporadúvame a zabezpečujeme prednášky, semináre,
konferencie, kurzy, kongresy a výstavy prác. Organizujeme rekondično-rehabilitačné pobyty, exkurzie a
výmenné pobyty a stáže. Vydávame časopisy Informácie a To sme my a odborné publikácie. Iniciujeme
zriaďovanie modelových zariadení a centier, pomáhame zakladať humánne inštitúcie, kde je zachovaný
individuálny a rovnocenný prístup ku každému človeku. Spolupracujeme so zahraničnými i domácimi
organizáciami.
Vďaka peniazom z 2 %, ktoré sme v uplynulom období dostali, sme mohli financovať výstavbu
chráneného pracoviska pre občanov s mentálnym postihnutím v n.o. Náš Dom v Trnave, poskytli sme
príspevok na liečebnú terapiu ťažko a viacnásobne postihnutému dievčaťu, zrealizovali sme
vzdelávacie semináre pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím, dofinancovali sme prevádzku
poradenského a vzdelávacieho centra, zrealizovali sme vzdelávacie semináre pre rodičov, uhradili sme
časť nákladov spojených s vydávaním časopisu Informácie a informačných materiálov. Peniaze z 2%
nám tiež pomáhajú pri spolufinancovaní a predfinancovaní európskych projektov, ktoré by sme inak
nemohli realizovať.
Zlepšenie životnej situácie sociálne znevýhodnených spoluobčanov
Organizácia : SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 3 146 551
Kontakt : Adriana Komorniková, 02 - 55645214, socia@socia.sk,
Použitie 2 %: Všetky získané prostriedky rozdelila nadácia tretím subjektom na zlepšenie životnej
situácie starších, opustených a bezvládnych ľudí, ohrozené deti, ľudí s telesným a mentálnym
postihnutím alebo inak sociálne znevýhodnených spoluobčanov.
KTO ZÍSKAL PODPORU
1. Finančné príspevky v celkovej výške 650 000 Sk získalo 41 rodín s ťažko chorým dieťaťom, alebo
dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Granty v celkove výške 2.496.551 Sk získalo 14 neziskových organizácií poskytujúcich sociálne
služby. Sú to:
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Varín, n.o, - rekonštrukcia objektu ZOS vo Varíne. 500 000 Sk
na inštaláciu výťahu.
Volanie života - Phonae Vitae, n.o., - 200 000 Sk na zakúpenie "staničiek" pre asistenčnú službu pre
starších a opustených obyvateľov na princípe špecializovaného zariadenia tiesňového volania.
SPOSA, Senica - 50 000 Sk na zriadenie centra pre rodiny s autistickými deťmi, kde budú rodičia

zlepšovať svoje zručnosti potrebné pri výchove detí s autizmom.
Nádej, n.o., Prešov - 218 900 Sk na zakúpenie priemyselnej práčky a hydromasážnej vane do ZOS pre
starších, opustených a imobilných klientov z Prešova a blízkeho okolia.
Grécko-katolícka charita, Prešov. 139 290 Sk na zakúpenie drevoobrábacích strojov do dielne
resocializačného strediska pre ľudí závislých od návykových látok.
Domov na pol ceste, n.o., Horné Saliby. 350 000 Sk na zakúpenie motorového vozidla na sociálnoprepravnú službu.
Áno pre život, n.o., Rajec. 305 000 Sk na rekonštrukciu a zariadenie terapeutického centra v krízovom
centre pre obete domáceho násilia.
OZ Barlička, Prešov - 140 000 Sk na rekonštrukciu multifunkčného centra pre zdravotne znevýhodnené
deti a mladých ľudí.
Nezisková organizácia KONDRANT, Hanušovce nad Topľou - 350.000 Sk na zariadenie priestorov a
kúpu automobilu pre agentúru domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.
Občianske združenie Nádej deťom, Banská Bystrica - 93 361 Sk na zariadenie komunitného centra v
priestoroch núdzového ubytovania pre rodiny s deťmi.
Plamienok n.o., Stupava - 30.000 Sk na zakúpenie prístrojového vybavenia pre mobilný detský hospic.
ELBRUS - klub zdravotne postihnutých, Košice. 50.000 Sk na trojmesačnú hippoterapiu pre 30 detí.
EFFETA - stredisko sv. Franiška Saleského, Nitra. 50.000 Sk na nákup softvéru.
Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves. 20.000 Sk na vybavenie technickej dielne, sebaobslužnej
dielne a cvičnej kuchynky.
Pomoc deťom v ohrození
Organizácia : Viva Network Slovensko
Kraj : Slovensko
Mesto : Svätý Jur
Suma : 50 000
Kontakt : Ursy Botting a Dagmar Udvardiová, 02 / 44 97 06 74, viva.sk@nextra.sk,
2% z dane
2003 - 12 000; 2004 - 14 000; 2005 - 116 000; 2006 - 50 000
Konferencia Viva Network pre pracovníkov s deťmi v ohrození + deti z projektov / trvá 3 dni (2003 - 10
000,- Sk/ 10 detí; 2004 - 10 000,- Sk / 12 detí; 2005 - 25 000,- Sk / 25 detí / pracovníci; 2006 - 15 000,Sk / 15 detí / pracovníci)
Materiálna pomoc pre rodiny v núdzi, šatstvo, poštovné, transport a triedenie šatstva (2003 - 2000 Sk /
10 rodín; 2004 - 4000,- Sk /20 rodín; 2005 - 25 000,- Sk / 100 rodín; 2006 - 15 000,- Sk / 60 rodín)
Návštevy a jednanie s projektmi, náhradnými rodinami, cestovné náklady (2005 - 5000,- SK / 6 návštev;
2006 - 3000,- Sk / 4 návštevy)
Podpora projektov (2005 - 20 000,- Sk)
Administratívne náklady, telefón, poštovné, pre prácu s deťmi v ohrození (2005 - 20 000,- Sk; 2006 5000,- SK)
Sústredenie úzkeho tímu pracovníkov s deťmi v ohrození / trvá 3 dni (2005 - 20 000,- Sk / 15 ľudí; 2006
- 15 000,- Sk / 15 ľudí)
Konferencia Viva Network Slovensko je celoslovenská konferencia pre pracovníkov s deťmi v ohrození.
Konferenciu usporadúvame už 8 rokov. Pravidelne sa jej zúčastňuje okolo 100 účastníkov. Sú to
pracovníci z rôznych oblastí práce s deťmi v ohrození. Prevažne ide o náhradné rodiny, projekty s

rómskymi deťmi a etnikom, deti ulice, pracovníci a dobrovoľníci v DD, krízových centier, nízkoprahových
klubov. Počas 3 dní ponúkame účastníkom rôzne semináre na podporu ich osobného, odborného,
kreatívneho a profesného rastu. Majú tu možnosť nadviazať kontakty s inými projektmi na Slovensku,
prezentovať svoju organizáciu. Pravidelne pozývame na konferenciu rečníkov a odborníkov zo
Slovenska a zo zahraničia, ktorí prinášajú nové nápady a formy práce s deťmi v rôznych oblastiach. Je
pre nás veľmi dôležité, aby sa konferencie zúčastnili aj deti prítomných. Počas konferencie pre ne
poskytujeme kvalitný program. Tešíme sa z veľmi dobrej odozvy od účastníkov. Žiaľ, pre mnohých z
nich by účasť nebola z finančných dôvodov možná, preto každoročne hľadáme formy, ako pomôcť a
umožniť týmto vzácnym ľuďom zúčastniť sa . V posledných rokoch sa takmer neoddeliteľnou súčasťou
podpory detí stali zdroje, získané práve z 2% dane. To nám umožnilo takmer zdvojnásobiť počet detí na
konferencii a rozšíriť účasť pracovníkov. To umožňuje aj rozvoj siete a zefektívňovanie spolupráce
medzi projektmi.
Materiálna pomoc rodinám v núdzi / šatstvo – Rodiny, ktoré otvoria svoje domy a srdcia deťom, ktoré
možno nikdy nezažili teplo domova a nepoznali svojich rodičov, sú pre nás veľkým vzorom a
prechovávame k nim rešpekt a obdiv. A práve oni sa veľmi často nachádzajú na okraji spoločnosti,
musia vynakladať veľké úsilie na prežitie, oblečenie, ubytovanie detí, ktoré mnohokrát majú zdravotné a
psychické problémy. V rámci našich možností a kontaktov sa im pravidelne snažíme pomôcť najmä
ošatením a materiálnou pomocou. Posielame rodinám balíky s ošatením podľa ich potrieb, alebo im ich
osobne doručíme. Pre mnohé rodiny je to takmer existenčná pomoc. Keďže náklady na transport,
triedenie, poštovné a telefonáty s rodinami hradíme z vlastných zdrojov, nie vždy môžeme pomôcť v
takej miere, v akej by sme chceli. K naplneniu potrieb týchto rodín nám vo významnej miere prispievajú
práve financie získane z 2%. Vďaka tomu veľa detí môže mať teplé čižmy, či vetrovku, alebo tašku do
školy a iné menšie alebo väčšie veci, ktoré sú potrebné, ale pre rozpočet týchto rodín tvoria neúnosnú
čiastku.
Jednanie a návštevy projektov – Snažíme sa hlavne o osobný kontakt s projektmi alebo rodinami. Často
krát je nevyhnutné na vlastné oči vidieť alebo na vlastné uši počuť ako žijú a aké sú ich potreby, s čím
zápasia. Mnohokrát len to, že prejavíme o ne záujem, že s nimi rozprávame, im pomôže. Niekedy
poradíme, nájdeme riešenia, alebo ich skontaktujeme s ľuďmi, ktorí im môžu pomôcť. Takéto návštevy
by sme nemohli uskutočňovať bez možnosti pokrytia cestovných a iných nákladov. 2% nám pomáhajú
realizovať a rozvíjať túto veľmi osobnú a účinnú formu pomoci.
Administratíva, telefón, poštovné – tieto náklady a práca je nevyhnutná pre naše fungovanie. No je
takmer nemožné získať peniaze na pokrytie týchto nákladov z iných zdrojov. V tomto sú pre nás 2%
kľúčovou zložkou.
Sústredenie blízkych pracovníkov a dobrovoľníkov / 3 dni - Zistili sme že je veľmi potrebné pre
kľúčových ľudí v organizácii, spoločný čas na plánovanie, povzbudenie, osobný rast, prehlbovanie
vzťahov. Toto sústredenie organizujeme už 4. rok a skutočne vidíme pokrok v budovaní sieti, v efektivite
práce a zachytávaní a pomoci deťom nachádzajúcich sa v ohrození. Pre väčšinu z nás je tento čas
nevyhnutný, ale z finančného hľadiska by sme to len ťažko vedeli vykryť. 2% nám v tomto ohľade
umožňujú získať silu a chuť ísť ďalej, vidieť zmysel v našej práci, zlepšovať sa a vylepšovať veci.
Sprevádzanie chorých a zomierajúcich ľudí
Organizácia : Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava

Suma : 65 000
Kontakt : Alžbeta Mračková, 0904 368 693, dsvrba@dsvrba.sk,
Poslaním Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (DS Vŕba) je sprevádzanie chorých a zomierajúcich ľudí v
Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Dobrovoľníci v združení poskytujú laickú psycho-sociálnu
podporu dlhodobo onkologicky chorým pacientom v nemocnici. DS Vŕba pôsobí v Bratislave od roku
1999. Supervízny a školiaci tím DS Vŕba každoročne podľa svojho vypracovaného manažmentu
dobrovoľníkov prijíma nových uchádzačov a koordinuje všetky svoje aktivity. V tomto roku sme svoju
činnosť a skúsenosti prinášali i do nových hospicových zariadení a paliatívnych oddelení na Slovensku.
Lektori DS Vŕba školia personál a dobrovoľníkov pracujúcich s chorými, starými a zomierajúcimi ľuďmi v
zariadeniach na celom Slovensku.
V tomto roku sme mali dva zdroje príjmov:
1. Liga proti rakovine zo zbierky zo Dňa narcisov nám prispela sumou 35 000,- Sk.
2. 2%, ktoré tvorili cca 65 000,- Sk.
Naše získané dve percentá sme v tomto roku využili na rozšírenie našich každoročných aktivít:
a) Naše školenia (odmeny pre lektorov, cestovné, strava) uhrádzame z vlastných príjmov, keďže sme si
vedomí nepriaznivej finančnej situácie nových hospicových zariadení na Slovensku. Túto činnosť sme
mohli rozvinúť najmä vďaka prísunu 2%. V tomto roku sme tak vyškolili približne 150 pracovníkov v
Bratislave, Trstenej, Humennom, Ľubici a Bardejove. V budúcom roku plánujeme prvé školenia
v novootvorenom hospici v Nitre.
b) Na jar sme uskutočnili jednodňovú motivačnú návštevu našich dobrovoľníkov (15 ľudí) v novom
hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.
c) Dve skúsené dobrovoľníčky absolvovali týždňovú stáž v hospici Matky Terezy v Bardejove.
d) Z 2% čiastočne uhrádzame naše administratívne a kancelárske náklady (papier, xerox, telefón,
internet).
e) V tomto roku z 2% plne uhrádzame odmeny pre lektorov a odmenu pre koordinátorku programu a
koordinátorku dobrovoľníkov.
f) Z príjmu 2% sme v tomto roku mohli zakúpiť fotoaparát. Fotky z našich aktivít pravidelne archivujeme.
g) V decembri plánujeme uskutočniť vianočný večierok pre pacientov a vianočný večierok pre
dobrovoľníkov, ktorého náklady budeme tiež čiastočne pokrývať z dvoch percent.
h) Po zhodnotení celého roka a naplánovaní ďalší aktivít na budúci rok budeme zvažovať možnosť
zakúpenia projektoru pre potreby ďalších školení v hospicových zariadeniach. Projektor budeme môcť
zakúpiť len z príjmu 2%.
Naše súčasné aktivity by sme bez príjmu dvoch percent nemohli realizovať. Zároveň by sme tiež
nevedeli plánovať našu činnosť na budúci rok. 2% sú pre DS Vŕba dôležitým zdrojom príjmu. Z
časového hľadiska sú pre nás tiež nesmierne potrebné. Ak máme dostatočné množstvo získaných
finančných prostriedkov z 2%, nemusíme svoj čas venovať písaniu projektov a byrokracii, ale priamo
našej práci s chorými a dobrovoľníkmi.
Rozvoj hospicového hnutia, dobrovoľníctva a neformálneho celoživotného vzdelávania na Slovensku
Organizácia : C.A.R.D.O.
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava

Kontakt : Alžbeta Mračková, 0904 368 693, bratislava@cardo-eu.net,
Hlavnými cieľmi o.z. C.A.R.D.O. je rozvoj hospicového hnutia, dobrovoľníctva a neformálneho
celoživotného vzdelávania na Slovensku. Svoje poslanie prostredníctvom rozvíjania medzinárodných
aktivít, výmeny skúseností a členstva v medzinárodných štruktúrach.
O.z. C.A.R.D.O. vzniklo v roku 2004 a preto sa v tomto roku mohlo len po prvýkrát uchádzať o 2% z
daní fyzických a právnických osôb. Financie získané z dvoch percent tvorili asi 1% z nášho celkového
príjmu v tomto roku. Príjem financií z 2% bol využitý na kofinancovanie nasledujúcich hlavných
projektov organizácie:
1. Z 2% sme čiastočne uhradili administratívne náklady projektu ELLA (Dobrovoľník v procese
celoživotného vzdelávania starých ľudí). Ide o medzinárodný projekt vzdelávania dobrovoľníkov, v
ktorom so zahraničnými partnermi tvoríme inovatívne prístupy vo vzdelávaní dobrovoľníkov a práce
personálu s dobrovoľníkmi v zariadeniach pre starých ľudí.
2. Z príjmu 2% sme čiastočne pokryli členské v našej strešnej organizácii, v Európskom dobrovoľníckom
centre.
3. Časť príjmu bola vynaložená na cestovné náklady v rámci komparatívneho prieskumu o stave a
podpore dobrovoľníctva na Slovensku, ktorý realizujeme s našim partnerom, Dobrovoľníckym centrom v
Ríme.
4. Poslednú časť príjmu z 2% plánujeme využiť na nový dizajn našej internetovej stránky.
Bezbariérová škola v Kežmarku
Organizácia : Humanitná nadácia zdravotne postihnutých
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Ing. Eduard Javorský, 0903 416 451, 02/ 4445 1720, nadacia@slovanet.sk,
Časť aktivít Humanitnej nadácie Zdravotne postihnutých z programu 2% z daní 2005/06.
1. Pomohli sme dobudovať „Bezbariérovú školu“ v Kežmarku na ul. Nižná brána, keď sme zakúpili a dali
namontovať šikmú schodiskovú plošinu ARES pre zdravotne postihnuté deti školy v celkovej hodnote
350.455.- Sk.
2. Podporili sme napr.:
- Športový klub telesne a zdravotne postihnutých občanov, Nám. Sv. Michala 22. 920 01 Hlohovec
sumou 36.040,80 , nákupom výpočtovej techniky
- Združenie občanov „Vzájomnosť“, Hlohovská cesta 111, 955 01 Nemčice pri budovaní „Centra pre
osamelých rodičov“ sumou 59.500.- Sk
- Organizáciu Muskulárnych dystrofikov, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, doplatením na zakúpenie
motorového vozidla pre potreby organizácie v sume 200.000.- Sk
- Organizáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, Gaštanová ul.19, Bratislava, na
program liečebné pobyty členov v SLK Piešťany a Trenčianske Teplice,
sumou 130.000.-Sk
- Občianske združenie „Slnko deťom“ , Sed malijská 1, 831 06 Bratislava, s celoslovenskou
pôsobnosťou, na akciu pre zdravotne ťažko postihnuté deti –„Liečebný pobyt na Kryme“ sumou
200.000.- Sk
- Kardioklub pri SÚKVCH, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, s celoslovenskou pôsobnosťou ,

nákupom pomôcok a rôznej techniky v hodnote 50.943,50.- Sk
- Občianske združenie „Okáčik“ 965 01 Žiar nad Hronom, Hollého 447, na podporu rehabilitačného
pobytu detí, sumou 10.000.- Sk
- Zduženie občanov „DLAŇ“ pri DSS ,Dolná Slatina 271, 984 80 Lučenec, doplatili sme na kúpu
autobusu pre ich postihnuté deti, v hodnote 100.000.- Sk
3. Podporili sme jednotlivcov „Zdravotne postihnutých občanov“ (ZŤPO), ktorí potrebovali doplatiť na
zdravotnú pomôcku, úpravu bytu , podporiť na operáciu v zahraničí a iné:
- Bahnová Gabriela, Urmince 113, 956 02 Urmince pri kúpe zdravotnej pomôcky (elektrický vozík
STRORM 3 EURO), sumou 130.000.- Sk
- Bartošová Erika, Semerovce 106, 941 32 Semerovce ,doplatok na auto :34.500.- Sk
- Martin Golian, Cabanova 2, 841 02 Bratislava, Antidekubitná sedačka ROHO, doplatok nadácie
16.182.- Sk
- Šišková Tatiana, Bučany 552, 919 28 Bučany , doplatok na rehabilitačné zariadenie fy MARMWED
Slovakia v hodnote 9000.- Sk
- Strakošová Eva, Dobšinského 16334/8, 036 01 Martin, doplatok na rehabilitačné zariadenie pre ZŤP
dieťa v hodnote 8642.- Sk
- Renáta Izáková, SNP 290/6, 920 03 Vrbové, doplatok na zdravotnú pomôcku KID Cito Getrainer pre
ZŤP deti (Adelu a Jakuba),sme doplatili 49.900.- Sk
- Andrejčík Pavel, ul. SNP 419/6, 067 81 Belá nad Cirochou, doplatili sme na úpravu bytu pre ZŤP
pacienta sumu 58.426.- Sk
- Čičmanec Peter, Hlavná 5467/84, 972 26 Nitrianske Rudno, doplatili sme na operáciu v Pekingu-Čína
, sumu 300.000.- Sk
- Bardiovský Miloslav, Nám. sv. Michala22, 920 01 Hlohovec, na operáciu v Nemecku sumu 80.000.Sk.
- celkove sme podporili OZPO a jednotlivcov ZŤPO sumou vyše 3.000.000.- Sk
Poradenstvo a pomoc ľuďom s ťažkým telesným postihnutím
Organizácia : Centrum samostatného života n.o.
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 831 183
Kontakt : Jaroslav Grič, 02/44451923, csz@thalia.sk,
Sme nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby
občanom s ťažkým telesným postihnutím v rámci sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Úlohou Centra samostatného života n.o. je poskytovať všeobecne prospešné služby, ktoré vykonávajú
občania s ťažkým telesným postihnutím pre rovnako postihnutých.
Činnosť a práca centra je zameraná najmä na:
Vzájomné poradenstvo: sami sme postihnutí a poskytujeme poradenstvo iným postihnutým vychádzajúc
z vlastných skúseností a z pozitívnych príkladov. Advokáciu - dohliadame na dodržiavanie zákonných
ustanovení, ktoré sa týkajú práv a postavenia osôb s postihnutím v spoločnosti. Osobnú asistenciu:
presadzujeme princípy osobnej asistencie a sprostredkujeme osobnú asistenciu ľuďom s postihnutím a
presadzujeme filozofiu nezávislého života. Informačný servis: zameriavame sa na zbieranie, triedenie a
poskytovanie informácií z rôznych oblastí života dôležitých pre osoby s postihnutím. Poskytuje sa
poradenstvo v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávania, zamestnania, bezbariérových zariadení atd.

Spoločný postup presadzujeme legislatívu a služby pre ľudí s postihnutím spolupracujeme s inými
mimovládnymi organizáciami, so štátnou správou, samosprávou a pod. Sprostredkovanie bezbariérovej
dopravy: poskytujeme informácie o bezbariérovej preprave. Propagáciu: šírime informácie o živote ľudí
s postihnutím na verejnosti, a to vlastnými silami alebo s využitím masovokomunikačných prostriedkov.
Centrum samostatného života n.o. sa podieľa na začlenení občanov s telesným postihnutím do
spoločnosti a na ich zlepšení kvality života. Internetové poradenstvo : poskytujeme internetové
poradenstvo prostredníctvom web stránky www.csz.sk. Humanitárnu pomoc : pomáhame uhrádzať
ľuďom s ťažkým telesným postihnutím potrebné kompenzačné a rehabilitačné pomôcky v rámci našich
finančných možností.
Odkedy sme sa stali prijímateľmi 2%, môžeme našu činnosť pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím
skvalitňovať a pomáhať konkrétnym osobám. Naša nezisková organizácie môže fungovať len vďaka
realizácii projektov, ktoré nie sú vždy podporené a tak sme závislí zo získaných 2%. Nemáme členskú
základňu, teda nemáme ani príjem z členských príspevkov a naše služby sú bezplatné.
Za roky 2004, 2005, 2006 sme z 2% z dani získali spolu sumu: 831 183 Sk.
Získané 2% sme použili na pomoc ľuďom s ťažkým telesným postihnutím na doplatenie na rôzne
kompenzačné, rehabilitačné a pracovné pomôcky, na vydanie brožúrok súvisiacich s poradenstvom,
doplatenie PC kurzu atď. Uvádzame na aké účely sme použili 2% z dane:
Zapínač gombíkov, terapeutický stolík, elektrický krájač chleba, poradenské brožúrky, vydanie
osvedčenia 2% k registrácii, za vedenie účtovníctva a kanc. náklady CSŽ, na počítače, bezdrôtový
ultraľahký telefón, protetické silikónové pančuchy, stoličkovýťahy, polohovacie sedadlo k vozíku,
kompenzačné ortopedické pomôcky na barly, úpravu auta, PC kurz, úhradu liečenia, mechanické
vozíky, rehabilitačnú pomôcku Motomed, doplatok na ortopedickú obuv, kompenzačnú pomôcku –
nákrčník, zdravotnícke potreby a lieky, elektrický vozík, schodiskové výťahové plošiny, rehabilitačnú
pomôcku Parapodium, na kúpeľnú liečba, kúpu OMV pre ŤZP súrodencov.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
prosíme Vás, aby ste dobre zvážili navrhované zmeny v daňovom zákone a ich dopad na mimovládne
organizácie.
Akékoľvek obmedzenie možnosti asignácie 2% mnohým mimovládnym združeniam sťaží činnosť alebo
budú musieť svoju činnosť ukončiť.
Neberte nám možnosť pomáhať tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú!
Bez tejto dôležitej podpory by Rebrík zanikol
Organizácia : eRko-HKSD - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 700 000
Kontakt : Juraj Králik, 0915 780 923, dury@erko.sk,
Vďaka 2% z dane FO a PO sme ako detská organizácia mohli zrealizovať:
Celoslovenské stretnutie dobrovoľníkov eRka (vzdelávanie, motivácia, koordinácia práce dobrovoľníkov
vo všetkých regiónoch Slovenska).
Vzdelávacie podujatia pre vedúcich detských spoločenstiev za účelom skvalitnenia ich práce s deťmi.
Metodické materiály pre vedúcich detských spoločenstiev.
Stretnutia odborných komisií eRka

Kampane Vypni telku, zapni seba a Detský čin pomoci s cieľom viesť deti ku tvorivej činnosti a ku
vnímavosti na potreby komunity a okolia, v ktorom deti žijú.
Podporu vydávania časopisu Rebrík zameraného na cieľovú skupinu detí prvého stupňa ZŠ.
V roku 2006 sme vďaka prostriedkom z 2% zorganizovali grantové kolo Lepšie stretko, prostredníctvom
ktorého sme podporili viac ako 40 malých projektov v regiónoch.
Vďaka 700 000,- Sk z 2% PO sme mohli pokračovať vo vydávaní časopisu Rebrík, ktorý prechádza
strategickou zmenou a jeho vydávanie bolo vážne ohrozené. Bez tejto dôležitej podpory by Rebrík,
jediný kresťanský časopis pre deti na Slovensku, ZANIKOL.
V budúcnosti chceme peniaze z asignovaných 2% eRku používať na podobné prospešné aktivity ako v
minulosti.
10 pozitívnych príkladov o využití daru 2%
Organizácia : Slovenská humanitná rada
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : PhDr. Margita Škrabálková, 02/50200511-20, tlacove.shr@changenet.sk,
Slovenská humanitná rada bola v roku 2005 a je aj v roku 2006 prijímateľom dvojpercentného podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Vďaka tomu pokračuje v kofinancovaní
viacerých nasledujúcich významných projektov, ako napríklad:
1.Vytváranie podmienok na prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím.
2.Dovoz použitých kompenzačných a rehabilitačných pomôcok zo Švédska.
3.Benefícium 2005 a Benefícium 2006.
4.Informačný systém pre občanov so zdravotným postihnutím ReHIS .
5.Zabezpečovanie najlepšieho záujmu dieťaťa v špecializovaných zariadeniach pre maloletých bez
sprievodu.
6.Tréning v sebaobhajovaní utečeneckej komunity.
7.Sociálne poradenstvo a materiálna pomoc pre žiadateľov o azyl ubytovaných v táboroch na
západnom Slovensku.
8.Integrácia zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených do rodinného, občianskeho,
pracovného a spoločenského života a aktivít na odstránenie domáceho násilia.
9.Priama finančná pomoc fyzickým osobám odkázaným na pomoc iných a občianskym združeniam.
10.Spolufinancovanie a poskytnutie finančného príspevku na preklenutie obdobia nepravidelného
financovania projektov, na ktoré meškajú prostriedky z fondov Európskej únie. Ide o tieto projekty:
- Ochrana práv maloletých cudzincov bez sprievodu v azylovej procedúre nachádzajúcich sa na území
Slovenskej republiky

- Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie
azylantov a migrantov do spoločnosti
- Sociálne, právne a psychologické poradenstvo a asistencia, materiálna starostlivosť a zabezpečovanie
voľno-časových aktivít žiadateľom o azyl a azylantom s dôrazom na starostlivosť o maloletých a ostatné
zraniteľné osoby na Slovensku
- Primárna integrácia osôb s priznaným azylom na Slovensku.
ABY NEBOLO NESKORO...
Organizácia : Nová nádej Slovensko
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 51 046
Kontakt : Anna Šandorová, 02/4363 3904, hana.sandorova@novanadej.sk,
Nová nádej Slovensko sa už štrnásty rok usiluje o to, aby nebolo neskoro...
Neskoro pre deti, ktorým nebolo dopriate narodiť sa do usporiadanej, milujúcej rodiny. Vo väčšine
prípadov nasadli na kolotoč, ktorý sa krúti v ich rodinách celé generácie. Rodičia nevedia, ako ich
správne vychovávať, lebo ani ich, ani ich starých rodičov nikto nevychovával. A tak sú akoby vopred
odsúdené na to, že nedokončia ani základnú školu, alebo skončia v resocializačnom zariadení. Bez
vzdelania si nenájdu prácu, stanú sa závislými od alkoholu, drog... Rastú bez toho, aby čo i len tušili,
akú hodnotu má ich život. Nevážia si sami seba, a tak sa k sebe aj správajú.
Aby nebolo neskoro, sú tu pre deti a mladých ľudí naši pracovníci a dobrovoľníci.
• Pracujú v nízkoprahovom klube KASPIAN a na ulici v zrekonštruovanom Skateparku v Petržalke
(rekonštrukciu sme zrealizovali v roku 2005).
• Odovzdávajú svoje skúsenosti ďalším, ktorí chcú poskytovať takéto služby neorganizovaným deťom a
mladým ľuďom.
• Školia, povzbudzujú, radia stredoškolákom.
• Vydávajú časopis denník mladých.
To všetko robia preto, aby nebolo neskoro. Aby všetci mladí ľudia na Slovensku mali šancu objaviť
hodnotu vlastného života a zmysel svojho bytia.
Vďaka 2% dane, sme mohli vymaľovať a zaviesť internet v klube Kaspian.
Z 2% daní a z individuálnych darov, ktoré ste nám venovali v roku 2006, sme časť použili na uhradenie
poštovného za výtlačky, ktoré posielame našim čitateľom zadarmo. Distribuovali sme zadarmo viac ako
10 000 ks časopisu Denník mladých do detských domovov, väzníc, škôl, klubov ale aj zdravotne
postihnutým, nezamestnaným a ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Svojimi darmi a 2% dane ste
nám umožnili posielať Denník mladých čitateľom, ktorí nemôžu uhradiť predplatné.
Hodnota 2% daní poukázaných občianskemu združeniu Nová nádej Slovensko bola v roku 2006 51
046,- Sk.
ĎAKUJEME
Obnova a skrášlenie verejných priestorov a podpora transparentnosti a informovanosti
Organizácia : Nadácia Ekopolis
Kraj : Slovensko
Mesto : Banská Bystrica

Suma : 1 436 000
Kontakt : Mgr. Henrieta Hrinková, 048/ 414 52 59, 0911 924 024, hrinkova@nextra.sk,
www.ekopolis.sk,
V roku 2005 získala v rámci 2% Nadácia Ekopolis 1 milión korún od právnických osôb a 55 tisíc
od jednotlivcov. Z nich sme podporili:
• Program Priestory 2005 – ktorého cieľom je obnova a skrášlenie verejných priestorov po celom
Slovensku, v mestách :
Žilina - zanedbaný priestor za knižnicou premenili pracovníčky knižnice s dobrovoľníkmi na literárny
parčík s miestami pre hry, oddych a čítanie.
Zvolen – občania obnovili verejný priestor na Tehelnej ulici, na miesto pre menšie pre deti, ich rodičov,
aj starších ľudí.
Nitra - úprava nevyužitého verejného priestranstva na sídlisku Chrenová v Nitre, ktorý sa zmenil
na priestor pre oddych a hry starších detí.
Bratislava – Petržalka – obnova zdevastovaného detského ihriska na Žehrianskej ulici v Petržalke,
za aktívnej účasti ľudí bez domova.
Levice - premena priestoru pri materskom centre Medulienka na moderné a bezpečné detské ihrisko –
Čarovnú záhradu.
• Z 2% sme sumou 450 tisíc podporili projekty v rámci Fondu Tatry a tak prispeli na opravy
poškodených budov, úpravu plôch v tatranských osadách, financovali obnovu turistických chodníkov
a prístreškov. Fond Tatry podporoval aj verejnú diskusiu o charaktere obnovy Tatier.
• Vo výške 54 800 korún sme podporili v rámci Fondu aktívnych občanov projekt Kto je kto vo VÚC?
Jeho cieľom bolo poskytnúť voličom informácie o hlasovaní a rozhodovaní poslancov
Banskobystrického, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Projekt zrealizovala mimovládna nezisková
organizácia Transparency International Slovensko (TIS) a jej regionálni spolupracovníci.
• S cieľom podporiť transparentnosť a informovanosť sme sumou 50 tisíc podporili vydávanie nášho
štvrť-ročníka Echopolis, ktorý bezplatne zasielame členom Klubu Ekopolisu a informujeme ich o nami
podporených projektoch a aktivitách.
V roku 2006 Nadácia Ekopolis získala z 2% od právnických osôb 1, 26 milióna korún, jednotlivci nám
poukázali 176 tisíc korún. Z nich sme podporili :
• Program Priestory 2006, ktorého cieľom je obnova a skrášlenie verejných priestorov po celom
Slovensku, v mestách :
Pezinok - kde občania skrášlia zanedbanú záhradu pri materskej škôlke, na miesto stretávania sa
a oddychu obyvateľov okolitých domov, rôznych vekových kategórií a záujmov.
Kežmarok – občania premenia nefunkčné ihrisko na verejné priestranstvo, ktoré bude slúžiť
škôlke pri materskom centre Slimáčik a širokej verejnosti z okolia.
Bratislava – Rusovce – obyvatelia skrášlia nevyužitú plochu uprostred Rusoviec na oddychový miesto
pre verejnosť, v štýle rímskeho parčíka.
Nové Zámky – občania upravia priestory na sídlisku, pri materskom centre Vláčik, na miesto, ktoré bude
slúžiť širokej verejnosti z okolia.
• Z 2% sme sumou 500 tisíc prispeli aj na projekty podporené v rámci Fondu Tatry a pomohli obnoviť
turistické chodníky, prístrešky, plochy v lesoch a na tatranských sídliskách, vysadiť stovky stromov
a kríkov, či podporiť vzdelávacie projekty o tatranských lesoch, a pod. Doteraz Fond podporil formou
grantov 30 projektov, v hodnote 14 mil. 760 tisíc korún.
• Z 2% sme sumou 176 tisíc korún od jednotlivcov prispeli aj na program Obhajoba občianskych
záujmov, v ktorom môžu mimovládne neziskové organizácie a skupiny občanov získať podporu na
projekty zamerané na zapájanie sa občanov do vecí verejných, najmä v oblastiach verejnej politiky,
legislatívnych zmien a kontroly moci.
• S cieľom podporiť transparentnosť a informovanosť sme sumou 50 tisíc podporili vydávanie nášho
štvrťročníka Echopolis, ktorý bezplatne zasielame členom Klubu Ekopolisu a informujeme ich o nami

podporených projektoch a aktivitách.
PS : Nadácia Ekopolis vždy zverejnila použitie príjmov z 2% na svojej webovej stránke
(www.ekopolis.sk), neskôr aj vo výročnej správe.
“Transparentnosť využívania financií zo strany nadácií je prejavom úcty a vďaky voči darcom – ich
štedrosti a dôvere.“ /Riaditeľ Nadácie Ekopolis, Peter Medveď./
Humanitárna a rozvojová pomoc ľuďom doma i vo svete
Organizácia : Človek v ohrození
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Katka Prigodová, 02 5542 2254, 0907 369 399, cvo@changenet.sk,
www.clovekvohrozeni.sk,
Občianske združenie Človek v ohrození vzniklo v máji 1999. Našim cieľom je realizácia projektov
efektívnej a účinnej humanitárnej a rozvojovej pomoci ľuďom, ktorí trpia dôsledkami konfliktov, katastrof
a autoritárskych režimov doma i vo svete za podpory širokej verejnosti. Prostredníctvom kultúrnovzdelávacích podujatí a celkovej osvetovej činnosti sa snažíme informovať širokú verejnosť o konkrétnej
situácii a osloviť ju, aby sa rôznymi formami zapojila do humanitárnej a rozvojovej činnosti.
Ako boli použité získané 2% z dane v roku 2004 a 2005
2% z dane získaných v roku 2005:
- 20.000 Sk: na riešenie krízovej situácie bezdomovcov v Bratislave v zimných mesiacoch a podporu
mobilného streetworku OZ Proti Prúdu - 10.000 Sk odmena pre dobrovoľníkov pracujúcich v stanovom
tábore, 10.000 Sk na benzín pre dodávku prevážajúcu bezvládnych bezdomovcov
- 26.500 Sk: na preplatenie zdravotnej pomoci pre 15-ročné dievča s diagnózou tumor na mozgu, z
Balakotu v Pakistane, ktorej rodina patrí k obetiam zemetrasenia
- 11.000 Sk: na zakúpenie nových tabúl do tried do vidieckej školy v Afganistane, ktorú postavilo
združenie v roku 2005
- 7.000 Sk: príspevok na bývanie pre somálsku azylantku v Bratislave
- 50.000 Sk: darovanie 33 ks ilustrovaných didaktických tabúľ pre 12 krajanských materských škôlok v
Rumunsku (2% zo svojej mzdy v tejto výške darovali zamestnanci slovenského veľvyslanectva v
Bukurešti)
- 10.000 Sk: zorganizovanie premietaní dokumentárnych filmov v rámci Klubov Jeden svet na stredných
školách na Slovensku
- 121.000 Sk: vyslanie 4 dobrovoľníkov do Sýrie a Libanonu, kde pomáhali libanonským utečencom obetiam konfliktu a distribuovali materiálnu pomoc v južnej časti Libanonu
- 20.000 Sk - technický rozvoj združenia - nákup počítača
2% z dane získaných v roku 2004:
- 50.000 Sk: dar združeniu Komplexný záchranný systém Gabčíkovo na vycestovanie záchranárov na
Srí Lanku v januári 2005
- 28.056 Sk: lekárska pomoc formou mobilnej kliniky pre deti čečenských utečencov v táboroch v
Ingušsku v októbri 2004
- 70.000 Sk: dar sociálne slabej rodine imigrantov z Kazachstanu na riešenie ubytovania
- 13.164 Sk: vybavenie školy v Kapise, Afganistane učebnými pomôckami (jún 2005)
- 35.553 Sk: nákup slovenských rozprávok na VHS pre slovenské školy v Rumunsku (júl 2005) - 2% z
dane v tejto sume darovali zamestnanci slovenského veľvyslanectva v Bukurešti

- 8.403 Sk: distribúcia elektrocentrál a čerpadiel pre povodňami postihnuté mesto Comanesti v
Rumunsku (august 2005)
- 5.062 Sk: distribúcia liekov, kníh a bicyklov pre deti rumunských Slovákov (jún 2005)
- 6.640 Sk: odmena (knihy, hračky, VHS) pre žiakov víťazných slovenských škôl, ktorí sa zúčastnili
zbierky na pomoc deťom utečencov
- 6.634 Sk: nákup účtovného softwaru pre zlepšenie finančného manažmentu združenia
- 30.701 Sk: prieskumná cesta na Ukrajinu za účelom prípravy projektu na pomoc miestnym
neziskovým organizáciám
- 29.558 Sk: nákup školských pomôcok, šatstva a liekov pre utečencov a ich deti
- 153.250 Sk: nákup automobilu pre združenie, účel: pre aktivity v súlade so stanovami združenia,
najmä pre potreby distribúcie humanitárnej pomoci v SR a v zahraničí
Kultúrne hodnoty, vzdelávanie a školstvo, ekonomický rozvoj a rozvoj občianskej spoločnosti
Organizácia : Stredoeurópska nadácia
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 41 000 000
Kontakt : Janet Livingstone, 02/5720 4129, cef@cef.sk,
V rokoch 2005 a 2006 z prostriedkov, ktoré Stredoeurópska nadácia – CEF získala z asignácie dane,
udeľovala granty a vykonávala rôzne aktivity v troch rozsiahlych kategóriách, ktoré považuje za kľúčové
pre Slovensko a celý región strednej Európy: Kultúrne hodnoty strednej Európy (umenie a kultúra);
Vzdelávanie a školstvo; Podpora ekonomického rozvoja a rozvoj občianskej spoločnosti.
▪ KULTÚRNE HODNOTY STREDNEJ EURÓPY: CEF prostredníctvom svojich programov prispieva k
spolupráci stredoeurópskych krajín s cieľom zachovať dedičstvo regiónu. Váži si jeho kultúru a tradície,
má záujem podporiť rozvoj kultúry Strednej Európy na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni. V tejto
oblasti nadácia od roku 2005 rozdelila na granty 17 miliónov korún a podporila pritom viac ako 100
projektov. Ako príklad, uvádzame nasledovné projekty:
• Medzinárodný umelecký festival Meteorit: (Predstavenia divadelných súborov z krajín V4 a EÚ,
koncerty, podujatia pre deti.)
• Galéria Mesta Bratislavy: Umenie zblízka (Vzdelávací program realizovaný v spolupráci škôl pre
žiakov druhých stupňov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na
Slovensku, s cieľom priblížiť diela moderného a súčasného umenia mladým ľuďom.)
• Slovenská národná knižnica v Martine: Modrá krv a tlačiarenská čerň, medzinárodná putovná výstava.
(Výstava je spoločným úsilím organizácií zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Rakúska predstaviť
unikátne knižné zbierky).
• Mesto Levoča: Dni Majstra Pavla 2005, kultúrny festival. (Cieľom projektu je nadviazať na historickú
výnimočnosť Majstra Pavla z Levoče a vytvoriť priestor pre komunikáciu mladých rezbárov a zručných
remeselníkov z krajín Vyšehradskej štvorky.)
• Nadácia - Centrum súčasného umenia: Cena Oskára Čepana (Cena Oskára Čepana je ocenením pre
mladých slovenských umelcov a umelkyne za mimoriadny umelecký prejav vypovedajúci o miere a
osobnosti talentu, za umelecky objavný výkon, prínosný pre slovenskú výtvarnú kultúru.)
▪ VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO: V tejto oblasti nadácia prispela na rekonštrukciu a úpravu budov 59
škôl a škôlok na celom území Slovenskej republiky. Podporené boli napríklad školy a škôlky v
Stropkove, Kráľovej nad Váhom, Moravanoch nad Váhom, Uhrovci, Trhovej Hradskej, Levoči,
Liptovskom Hrádku, Šali, Zvolenskej Slatine, Hrádku, Krásnohorskom Podhradí, Banskej Bystrici, ale aj
ďalších 47 škôl a škôlok celého Slovenska. Tento program vytvoril prostredníctvom grantov v súhrnnej

výške viac ako 23 miliónov korún lepšie podmienky pre viac ako 19 000 žiakov a ich učiteľov. Keďže
školy často poskytujú svoje priestory pre mestské alebo regionálne športové podujatia, alebo iné voľnočasové aktivity, program mal pozitívny vplyv aj na tisícky rodičov a obyvateľov regiónov.
▪ PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJA A ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI: V tejto oblasti
nadácia okrem iného, spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky (IVO) a podporuje projekt šírenia
Súhrnnej správy o stave spoločnosti. CEF v tejto oblasti podporuje aj rôzne konferencie a debaty
na stredoeurópske témy a iné projekty.
Baseballové kempy pre deti a mládež
Organizácia : GoodSports International Slovensko
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Tom Johnson, +421-907-255-211, tjohnson121@hotmail.com,
Organizácia GoodSports International Slovensko (GSIS) pôsobí na Slovensku od roku 1994 a oficiálne
zaregistrovaná ako mimovládna organizácia bola v roku 2004.
GSIS posilňuje mladých ľudí a ich rodičov prostredníctvom športových aktivít, spoločenských akcií a
vzdelávacích seminárov organizovaných na pravidelnej báze.
GSIS takto slúži mladým ľuďom a rodičom v Bratislave, Bojniciach a Prievidzi.
GSIS už desať rokov finančne podporuje pravidelné športové kempy pre deti a mládež v Bojniciach,
zamerané hlavne na baseball, ale aj iné športy a činnosti. Uplynulé leto sa kempu zúčastnilo 100
účastníkov a 40 trénerov / tlmočníkov. Za viac než desaťročné obdobie sa ho zúčastnilo približne 800
detí a 300 trénerov / tlmočníkov, vrátane 125 dobrovoľníkov z USA.
Od apríla 2006 je našou snahou vybudovať stálu základňu v Devínskej Novej Vsi. V lete sa tu
uskutočnili 4 kempy a 5 spoločenských podujatí. Spoločnosť Volkswagen si pozvala GSIS, aby
zorganizovala športové aktivity na firemnom podujatí pre zamestnancov a ich rodiny. 25 dobrovoľníkov
z GSIS sa podieľalo na jej prípravách a úspešnom prevedení. V októbri 2006 sa uskutočnil v Bojniciach
dvojdňový mini kemp ako pokračovanie letného športového kempu, v ktorom sa zúčastnilo 60 detí, z
toho 25 z Bratislavy.
GSIS doposiaľ nezískala na podporu svojej činnosti prostriedky z 2% asignačnej dane, tento rok tak
bude môcť urobiť prvýkrát. Plány na zimu, jar a leto sú v plnom prúde, súčasne aj pravidelná činnosť
cez týždeň na oboch miestach – v Devínskej Novej Vsi i v Bojniciach. Z finančných príspevkov
plánujeme upraviť ihriská, nakúpiť potrebnú výbavu, zamestnať viacerých športových lektorov, prenajať
zariadenia, finančne prispieť viacerým deťom na tábor, zvýšiť počet spoločenských podujatí a poskytnúť
viac seminárov pre rodičov.
Ako bývalý baseballový nadhadzovač profesionálnej baseballovej ligy v USA, som ako dieťa veľa získal
z mimoškolských a letných športových aktivít, ktoré ponúkalo oddelenie miestnej samosprávy v rámci
voľno-časových aktivít. Boli to programy podporované štátom. Bez tejto možnosti, by som určite
nemohol rozvinúť svoje zručnosti, ktoré ma priviedli ku kariére profesionálneho baseballového hráča v
rokoch 1970-1981. Príležitosť poskytovať takýto program pre deti, ma priviedla minulý rok spolu s
manželku Debbie na Slovensko so zámerom dlhodobo tu pôsobiť. Dúfame, že Slovensko bude

pokračovať v podpore dobročinnosti a tiež pri vytváraní partnerstiev medzi ziskovými a neziskovými
organizáciami. Z ich fungovania budú mať z toho úžitok všetci, v prvom rade však naše deti.
Duchovné, kultúrne, prírodné hodnoty, zdravie, vzdelávanie, šport, deti a mládež
Organizácia : Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Kontakt : Vladimír Nociar, 02/59 30 38 09,
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov (alebo skrátene Kapucíni na Slovensku) v
spolupráci s OZ PAX ET BONUM
Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
1.) 60.068,-Sk - projekt „Osvetlenie javiska v kapucínskom sociálno-pastoračnom centre Fidélio“ –
technické zariadenie sály na kultúrno-spoločenské podujatia (koncerty a amatérske divadlo, prednášky,
verejné diskusie).
2.) 56.412,-Sk - projekt: „Jednoduchá rekonštrukcia interiéru“ oprava a skultúrnenie verejného priestoru,
ktorý slúži na odovzdávanie a zachovávanie ľudských (morálnych) hodnôt.
3.) 68.663,-Sk - projekt: „Publikačná a osvetová činnosť“ v rámci práce s deťmi v záujmových krúžkoch,
s mladými v projekte S.I.S.L.E. (realizovaného v spolupráci s európskym sociálnym fondom) a
dospelými v pastorácii, využívame kopírovací stroj na šírenie materiálov, za účelom podpory kultúry a
duchovných hodnôt.
4.) 14.268,-Sk - projekt „Audiovizuálne zariadenie spoločenských priestorov Domu sv. Jozefa“ - snaha o
vytvorenie štandardných podmienok pre návštevníkov a rekreantov v dome sv. Jozefa. Pomôcka pri
katechézach, náukách, prednáškach a chvíľach rekreácie.
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania5.) 16.250,-Sk - projekt „Poznávací zájazd do Čiech“ - návšteva obce Velehrad, významného miesta
Slovanov, návšteva náboženského strediska Sv. Hostín a exkurzia historickým Olomoucom.
Podpora športu, detí, mládeže
6.) 6.068,-Sk - projekt „Stanový tábor ´Tajomné znaky´
Stanový letný tábor v stredovekom duchu bol orientovaný na rozvoj pozitívnych vlastností u
dospievajúcej mládeže.
7.) 9.005,-Sk - projekt „Jarný výlet“ s cieľom vyplniť voľný čas mladých, ktorí sa systematicky stretávajú
pri kostole kapucínov, k rozvoju mládeže prispieva nielen fyzicky, ale aj duchovne.
8.) 28.200,-Sk - projekt „Spolužitie s prírodou“
Deťom z mestského prostredia – Bratislavy – bola umožnená skúsenosť s voľnou prírodou na úpätí
Nízkych Tatier. V týždni boli aj extra aktivity: splav Hrona, či lezenie, všetko pod dozorom inštruktorov.
Výlet mal prispieť k získaniu nových zručností: plávanie, lezenie a pod.
Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
9.) 100.800,-Sk - projekt „Reštaurovanie vstupných dverí kapucínskeho kostola z 18. storočia“.
Z projektu sa uhradili náklady na rekonštrukciu vstupných dverí zo začiatku 18. storočia.10.) 59.500,-Sk - projekt „Reštaurovanie obrazov kláštora“
Historické obrazy kapucínskeho kláštora (18. a 19. storočie), zničené počas minulého režimu,
reštaurujeme za pomoci Vysokej školy výtvarných umení.

Vystúpenia v ekonomicky slabých regiónoch Slovenska a výchovné programy pre deti a mládež
Organizácia : Komorný folklórny súbor Szőttes
Kraj : Slovensko
Mesto : Bratislava
Suma : 88 797
Kontakt : Gellért Reicher, 00421-2-5292 3026, szottes@szottes.sk, www.szottes.sk,
Cieľom projektu pre ekonomicky slabé regióny Slovenska bolo finančné zabezpečenie vystúpení súboru
s celovečerným programom v obciach s vysokou nezamestnanosťou, ktoré nemajú možnosť investovať
do kultúrnych podujatí pre svojich občanov. V roku 2004 sme z 2% z dani z príjmov FO a PO za rok
2003 vyzbierali 106 089 Sk, ktoré sme investovali do tohto projektu.
Cieľom projektu Výchovné programy pre deti a mládež bolo prostredníctvom vzdelávacích aktivít uprieť
pozornosť mladých ľudí na ich kultúrne dedičstvo. Realizáciou projektu sme prispeli k tomu, že
pomocou hier, hudby a tanca si deti a mladí ľudia obľúbili ľudové umenie, vybudoval sa v nich pozitívny
vzťah k vlastnej kultúre, identite. Pre deti do 15 rokov boli pripravené popoludňajšie zamestnania
v Tvorivom dome, kde sa oboznámili hravou a tvorivou formou s rôznymi ľudovými remeslami, naučili sa
ľudové pesničky, ľudové tance. Pre mládež od 15 do 25 rokov boli organizované Tanečné domy –
večery ľudového tanca. Cez projekt sme poskytli deťom a mladým ľuďom možnosť vhodne a kvalitne
využiť voľný, zabezpečili sme im aktivity zamerané na rozvoj a upevňovanie životných zručností,
poskytli sme možnosť na osobnostný rozvoj cez aktivity podporujúce zmysluplné učenie a prepojenie
učenia so životom. Do projektu sme investovali príjmy z 2% v roku 2005 (z dani z roku 2004) v celej
vyzbieranej sume 88 797 Sk.

