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Nadácia CpF bola založená dňa 3. mája 2012, do Registra nadácií bola zapísaná 25. mája 2012.
Jedinou zakladateľkou nadácie je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n.o.
Výška nadačného imania j 6 638 eur.
I. Poslanie nadácie
Poslaním nadácie je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.
Svoje poslanie napĺňa podporou nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu,
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) ochrana a tvorba životného prostredia,
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
g) ochrana práv detí a mládeže,
h) rozvoj a podpora vedy,
i) rozvoj a podpora telovýchovy,
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
k) humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
I) podpora sociálnej pomoci.
II. Orgány Nadácie CpF
Správna rada
Mgr. Marcel Zajac, predseda správnej rady
Mgr. Lucia Gregorová, členka správnej rady odstúpila z pozície členky správnej rady k 26.1.2018
Ing. Dušan Šemrinec, člen správnej rady
Mgr. Zuzana Behríková, členka správnej rady
Mgr. Boris Strečanský, člen správnej rady
Revízorka: Caroline Líšková
Správkyňa nadácie: Mgr. Zuzana Thullnerová

III. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur
-

Kaufland Slovenská republika v.o.s., dar vo výške 55 020 €
Nadácia Volkswagen Slovakia, dar vo výške 34 440 €
Slovanet, a. s., dar vo výške 16 500 €
Siemens s.r.o., dar vo výške 13 000 €
Nadácia SPP, dar vo výške 7 000 €
Dar automobil od Siemens, s.r.o. dar vo výške 5 583 €
Centrum pre filantropiu n.o., dar vo výške 5 000 €
Horváth Július, Ing., dar vo výške 5 000 €
SAT Systémy automatizačnej techniky spol. s.r.o., dar vo výške 450 €
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IV. Prehľad poskytnutých darov:
Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný
účel, na ktorý bola nadácia založená:
1) Podporené verejnoprospešné aktivity v Otvorenom grantovom programe Siemens
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška
podporenej sumy)
1. Nadácia matka, Zariadenie pôrodnej izby – dieťa, 4 000 €
2. VETERÁN KLUB TATRA 141, Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava 2018, 1 500 €
3. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Podpora vedy a výuky pokročilej priemyselnej
automatizácie a robotiky, 7 500 €
4. Klub Vojenskej Histórie Laugaricio, občianske združenie, Tankové dni Laugaricio 2018, 1 500 €
5. Rudolf H., Zakúpenie polohovacieho vyšetrovacieho lôžka, 2 300 €
6. Juraj K., štipendium, 500 €
7. Ľudmila K., Martinko, 1 500 €
8. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Pravidelné zdravotné klauniády v žilinskom regióne, 1 000 €
9. Onkocentrum Ametyst, n.f., Nákup TV prijímačov a ich spustenie do prevádzky v ambulantnej časti,
3 000 €
10. Plamienok n.o., Terapeutické stretnutia a dramaterapeutické skupiny pre deti, 2 000 €
11. AneMa, Relaxačné pobyty onkologicky chorých detí a ich rodín, 2 000 €
12. Branislav D., Rehabilitačný pobyt Bruno, 1 500 €
13. Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Modernizácia učebne
informatiky, 3 000 €
14. OZ Život bez hraníc, Podpora vzdelávacích aktivít pre Veroniku, 1 500 €
15. SAGESSE, občianske združenie, Edukácia v prevencii civilizačných ochorení, 2 000 €
16. Nadácia Jána Korca, Sociálna pomoc v ťažkej životnej situácii, 6 000 €
17. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, SEKEL 2018 Medzinárodná konferencia učiteľov elektrotechniky, 1 000 €
18. Národný ústav detských chorôb, Ultrazvukový prístroj ACUSON Freestyle, 34 440 €
19. Národný ústav detských chorôb, Rekonštrukcia rádiologického oddelenia NÚDCH, 35 000 €
20. Združenie pre onkológiu, Kurzy Neodkladnej podpory životných funkcií, 6 454 €
21. Eduplex občianske združenie, Čím chcem byť, 1 000 €
22. Greenpower To Schools, Greenpower – pilotný projekt, 5 000 €
23. Národné centrum robotiky, občianske združenie, Technické a materiálne zabezpečenie vytvorenia
odborného laboratória na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2 100 €
24. Slovenská e-akadémia n.o., Technické a materiálne zabezpečenie vytvorenia odborného
laboratória na Ústave automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1 900 €

2) Podporené verejnoprospešné aktivity v Zamestnaneckom grantovom programe Siemens
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška
podporenej sumy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Občianske zduženie Mamy Margity, Detské ihrisko pri MŠ, 200 €
Občianske zduženie DOMOV – DÚHA, Letný tábor pre deti z KS DÚHA, 660 €
Obec Plavecké Podhradie, HRAD PP, 330 €
Spoločnosť Williamsovho syndrómu, Rekondičný pobyt osôb s Williamsovým syndrómom, 660 €
Anna H. (pre: Anna H.), Miriamka a jej maminka v kóme, 330 €
Marian M., Príspevok na zdravotný matrac, 330 €
Športuj srdcom občianske združenie, Stan pre Športuj srdcom občianske združenie, 290 €
Občianske zduženie Ešte krok, Ešte krok, 330 €
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ZVONČEK, občianske združenie, 6.ročník – „Spoznávame život našich predkov“, 400 €
Viera H., Pomoc pre človeka, ktorý pomáha, 330 €
Združenie Terra Kisucensis, Pačemu bratja?, 400 €
SIMEON CENTRUM, Zdravotné pomôcky, 660 €
Zuzana T., Krok za krokom bez opory, 330 €
ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Znevýhodnení ľudia potrebujú rovnaké príležitosti, 400 €
Veronika M. (dieťa: Marko H.), Marko H., 330 €
Katarína Š. (dieťa: Sarah Valéria Š.), Školské potreby pre Sáru, 330 €
RNDr. Jarmila C. (dieťa: Gejza H.), Príspevok na internát a stravu na špeciálnej ZŠ, 330 €
Mária H. (dieťa: Erika H.), Internát a školské potreby pre Eriku, 330 €
Silvia N. (dieťa: Michaela K.), Ortopedické a školské pomôcky pre Mišku, 330 €
Združenie rodičov materskej školy Hviezdoslavova–Hviezdička, Nákup športových pomôcok, 200 €
Mária B. (dieťa: Rastislav B.), Rehabilitačný pobyt pre Rasťa, 330 €
Zuzana L., Pomoc Zuzanke, 330 €
Monika Č. (dieťa: Dominik Č.), Dominik, 330 €
POMOCNÍČEK občianske združenie, Stimulácia v špeciálnych kresielkach, 630 €
Úsmev pre druhých, Cvičenie pre Dominiku, 330 €
Martina Z. (dieťa: Michal Z.), Školské potreby pre Miška, 330 €
Monika H. (deti: Anežka a Peťko B.), Školské pomôcky pre Peťka a Anežku, 660 €
Siedma Bodka, Šanca, 400 €
Štefan L. (dieťa Timea L.), Podpora mladej hádzanárky v ťažkej živ. situácii, 330 €
Občianske zduženie Amazonky, Lymfatické masáže pre onkologických pacientov, 660 €
Tilia, Nenahraditeľné náhradné rodiny, 400 €
Terézia P., Detstvo potrebuje hru, 330 €
Božena O. (dieťa: Timea O.), Fazuľka, 330 €
Jana U., Vzdelávanie v terapii hrou, 330 €
Občianske združenie MISIA MLADÝCH, Zavárajme spolu, 400 €
Domoc sociálnych služieb Méta, Zmyslová záhrada, 400 €
Žofia P., Pomoc pre človeka v núdzi, 330 €
Michal S., Pomoc pre Michala, 330 €
Diana T. (dieťa: Soňa T.), SONIČKA, 330 €
Iveta K. (dieťa: Miroslava L.), Terapia pre Mirku, 330 €
Dominik B., Zubné implantáty pre gymnazistu Dominika, 330 €
Monika J., Lepší štart, 330 €
Miroslava B., V obývačke všetci spolu, 330 €
Pavol F., Auto transfúzia, 330 €
Zuzana Ch. (dieťa: Tamara Ch.), Rehabilitačný pobyt Therasuit v Liberte - Košice, 330 €
NIKOLKA občianske združenie, BIOPTRON lampa na liečbu pre hendikepované deti, 330 €
Nikola P., Pomoc Nikolke, 330 €
Daniela C. (deti: Nina a Soňa C.), Pomoc a podpora pre rodinu Cíbikovú, 660 €
Ľudmila B. (dieťa: Michal B.), Miško na ceste za jeho snom, 330 €
Ivan P., Gauč pre rodinu, 330 €
Mária M. (deti: Ella a Imrich M.), Terapia pre Ellu a Imricha M., 660 €
Peter M. (dieťa: Šimon M.), Šimonko, 330 €
Zuzana K. D. (dieťa: Jana Č.), Príspevok na internát a stravu pre Janku, 330 €
I Klub, 4 bicykle, 400 €
Richard N., Podpora štúdia Richarda, 330 €
Aj Ty Pomôž, n.f., Nákup školských pomôcok, 400 €
Marek V. (dieťa: Roman V.), Pomoc Romankovi, 330 €
Terézia G. (dieťa: Sandra H.), Sandra, 330 €
Silvia V. (dieťa: Adam Ž.), Internát a stravné pre Adamka, 330 €
Fond UŠKO n.f., Nákup školských lavíc a stoličiek, 400 €
DARUJME ŠANCU, Správna cesta II., 660 €
Agape SOFIA, Príspevok na rehabilitačný pobyt pre Sofiu, 330 €
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Ateliér Kompas, občianske združenie, „Bezpečne na chodníku“, 200 €
Ľubica Ch., Rada varím, 330 €
Marta Š., Rodinná pohoda, 330 €
Ján T., Nevyhnutnosť do domácnosti, 330 €
Zuzana J. (dieťa: Viktória B.), Školské potreby a batérie do načúvacích aparátov, 330 €
Súkromná základná škola waldorfská, Pomôžme vzdelávať sa deťom so slabou pohyblivosťou, 200
€
LUKI, n.f., Zdvíhacie zariadenie pre imobilného pacienta, 660 €
ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDRÓMU – AMS, Finančná podpora nákupu liečiv pre členov AMS,
660 €
Ing. Sylvia D. (dieťa: Tibor D.), Podpora zdravotne znevýhodnenej osoby, 330 €
Občianske združenie Žime Krajšie, Kompostovanie na sídlisku, 400 €
Ľubomíra P. (dieťa: Nikolka P.), Špeciálna pedagogika s biofeedbackom pre Nikolku, 330 €
Dana K., Danka K., 330 €
Zuzana Š., Notebook pre obete autonehody, 330 €
Gabika H. (dieťa: Richard H.), Richard, 330 €
NepocujuceDieta.sk, NepocujuceDieta.sk, 653 €
Anabell Slovensko, občianske združenie, Odborná knižnica pre klientov a odborníkov, 400 €
Iveta V. (pre: Marián V.), Financovanie pobytu v DSS, príspevok na lieky a liečivá, 330 €

3) Podporené verejnoprospešné aktivity v z 2% prijatého podielu zaplatenej dane
(podporená organizácia/fyzická osoba, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška
podporenej sumy)
1. Návrat, občianske združenie, Jediný domov pre dieťa je rodina, 1 000 €
2. MAGNA, občianske združenie, Podpora a posilnenie osvety pre HIV pozitívne staršie deti s
dôrazom na znižovanie rizík prenosu vírusu, 1 000 €
3. Nadácia ADELI, Dar je určený na liečbu Edka Szuscika, 2 000 €
4. Svetielko pomoci, n. o., Zmierenie sociálnej nestability rodiny počas onkologickej liečby dieťaťa, 1
000 €
5. Kolobeh života, o. z., Práca so smútkom na jarnom víkendovom a letnom terapeutickom pobyte, 1
000 €
6. Náruč – Pomoc deťom v kríze, občianske združenie, Terapeutický pobyt pre deti z Náruče, 1 000 €
7. MyMamy, o. z., Pre ženy a deti jednoduchšie, 1 000 €
8. NepocujuceDieta.sk, Viac zvukov pre nepočujúce deti, 1 000 €
9. Naše motýliky, o. z., Príď muzika k nám!, 1 000 €
10. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Vzdelanie je moja budúcnosť, 1 000
€
11. Občianske združenie OKÁČIK, Svet s tebou ma baví (8.ročník), 1 000 €
12. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Vytvorenie multifunkčnej zóny so zázemím, 1 000 €
13. Autistické centrum Andreas, n. o., Viac terapií v nových priestoroch, 1 000 €
14. OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých, Objatie tónov, 1 000 €
15. Deťom s rakovinou, n. o., Daruj izbu: Modernizácia lôžkovej časti oddelenia malých detí na Klinike
detskej hematológie a onkológie Bratislava, 65 000 €
16. Jana C., Príspevok na zdravotnú starostlivosť o synčeka Jakubka s viacerými diagnózami – operácia
v Kladne, 500 €
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V. Prehľad sprostredkovanej pomoci:
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné aktivity na crowdfundingovej platforme www.StartLab.sk
(názov organizácie/fyzickej osoby, názov verejnoprospešného projektu, výška vyzbieranej sumy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Hornonitrianske stopy, Turzov flow trail, 1 112 €
Martin Brix, Čerstvé Ovocie – audio | video | live, 872,50 €
Jana H. Hoffstädter, Tri životy Maxi, 2 250,50 €
Peter Ostružiar, Cez víkend hľadáme Messiho, Samka alebo Harryho Pottera, 500 €
Silvia Filová, Pomôž nám ísť na Harvard - Model Spojených národov, 115 €
Daniel Gruľa, Film - Albánsko, posledná európska divočina, 465 €
Jana Ďaďová, Kniha Cigánka, 3 008,50 €
Juraj Ličko, Podporte ATELIER XIII, 40 €
Martin Matejko, Utgard 2018, 889,50 €
Viola Šallai, Klubovňa, 1 239 €
Východné Pobrežie, Gemer je vesmír, Grafikon 165 166 167), 204 €
Simona Gežová, Zoologický výskum - tajomný had v Európe, 1 415 €
Juraj Mesík, Kniha Posledné impérium - Texty o agónii Ruska, 2 266,50 €
Tomáš Bella, Ako fungujú slovenské médiá, komu veriť a komu nie, 17 251,50 €
Dominika Komarova, POCHOD ZA VEDU v BRATISLAVE 2018, 1 195 €
Zuzana Košutzká, ABY VEDA NEBOLA BIEDA, 5 444,50 €
Zuzana Palicová, Posaď sa(d) u nás!, 9 110 €
Lukáš Fila, Bilbord: Slovensko nemôže patriť mafii, 40 753,92 €
Ta Take Town, Kniha o paralelnej histórii mesta Prešov, 5 285 €
Martin Dzurňák, MESTO SiTY, 2 520 €
Nina Galanská, Deň otvorených komunít na 13. ročníku festivalu [fjúžn], 1 719,50 €
Dominik Hrtánek, Nová Bernoláčka!, 1 001 €
Tím Ekocvrček, Bratislava, Hudba spája ľudí, 468,50 €
Katarína Rybnická, Punktík - festival detskej knihy, 2 051 €
Dagmar Janišová, Staničkári, 374 €
Lenka Harvanová, Voľnočasový priestor pre deti a mládež, 668 €
Júlia Kozáková, Dramatický medzipriestor, 1 190 €
Michaela Kučová, Ema sa má, 2 396 €
Matej Hložník, Pošta prezidentovi, 481 €
Miro Žiarislav Švický, Žiarislav - Na vrchárskom chodníku - kniha s CD, 5 809 €
Peter Gašparík, VIFI FEST - Vidiecky Filmový Festival, 2 154 €
Časopis .týždeň, Z Bystrian do Sheffieldu a späť, 1 357 €
Monika Krčméryová, PARK Škarniclova, 2 615 €
Ladislav Bene, OBNOVENIE PREMIETANIA V HISTORICKOM KINE ŽELEZNÍK, 730 €
Eva Bacigalová, Darujte Amazonkám viac času s blízkymi. Stoja za to., 3 776,50 €
Michaela Koklesova, Darujte školám na Slovensku koše na triedený odpad, 5 192 €
Veronika Pisárová, Rok ženy, 143 €
Andrej Kuruc, Podpora jarného čísla magazínu QYS pre LGBTI ľudí, 1 517,50 €
Rodičova Pravda, Rodičova pravda, 3 140,30 €
Iryna Zelyk, Hravá knižka o detských pocitoch, 5 087 €
Sandra Polovková, Kniha Post Bellum SK: „Stretnutie tých, čo prežili Shoah“, 5 637,50 €
Bibiána Kleinová, Letná škola hrou 2 v Markušovciach, 1 062,50 €
Občianske zduženie Liga za ľudské práva, Uletenci - komiksová knižka o utečencoch, 2 290 €
Koloman Kertész Bagala, Čau o piatej · Audio knihy 50x BEST OF POVIEDKA 1996-2016, 6 108,50 €
Peter Vlkovič, Filmová noc na hrade 2018 – FNNH, 624 €
Peter Burýšek, Obchodík bez obalu, 1 561 €
Natália Rajecká, Festival Poznania Univerzity vedomého života, 574,50 €
Zuzana Bobíková, MÓDA NA RADOSŤ – Digitálna mapa slovenského dizajnu, 2 553 €
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49. Mária Smoleňová, Divadelné predstavenie v Betánii, 2 980 €
50. Valentína Sedileková, Chuť žiť, 3 340 €
51. Martin Jakubčo, UMením k porozUMeniu, 510 €
52. Oto Hudec, Arborétum, 1 315 €
53. Čierne diery, Lesná sauna na Spiši, 9 335 €
54. Michaela Knošková, Create & Control, 429,50 €
55. Martin Bega, Folklór bez hraníc, 303 €
56. Spýtaj sa vašich, Spýtaj sa vašich, 7 186 €
57. Pavel Sibyla, Investigatívna relácia s Pavlom Fejérom, 11 790 €
58. Sarka Hurdálková, Lakiho Mestečko - detská knižka pre malých aj veľkých tulákov, 5 457 €
59. Iniciatíva Silný ročník 1974, Československý pohár v hádzaní Céčiek, 2 350 €
60. Adrián Krišák, Drip Coffee Festival - Need for Espresso: Underground, 2 076 €
61. Zuzana Mitošinková, Dotlač vypredanej knihy GRÉTA, 5 832 €
62. Pavol Kadlečík, Niečo naviac - dokumentárny film o dievčati s Downovým syndrómom, 4 888,50 €
63. Povstanie Pokračuje, Povstanie pokračuje 2018, 2 210 €
64. OZ TRAKT, Poprask na Festivale svetla a tieňa, 299 €
65. Občianske združenie FRAKTÁL, Časopis FRAKTÁL ⁕ literatúra horizontálne a vertikálne, 5 379,50 €
66. Juraj Schwarz, Premiéra filmu Andy Irons: Kissed by God, 515 €
67. Oľga Džupinková, Mamina rusínska kuchyňa - kniha tradičných rusínskych receptov, 14 766,50 €
68. Martina Kráľová, Ilustrovaná kniha BRATISLAVA - hľadaj a nájdi, 9 299 €
69. Lukáš Fila, Publikácia o prvej ČSR do slovenských škôl, 7 906,50 €
70. Lucie Meisnerová, Darujte ovocný strom, 957 €
71. Zuzana Dušičková, Dotlač knihy Cukrové topánky, 2 116 €
72. Zuzana Mitošinková, NA KRAJI LESA - detská kniha o vzácnych zvieratkách, 6 261,50 €
73. Andrea Kováčová, Čo dokáže mama, 1 740 €
74. Veronika Trnková, Herbár jedovatých poznámok a liečivých slov, 2 290 €
75. Tamara Stohlová, Zelená krajina, 11 288 €
76. Roman Blaško, Podpora skautov z Levoče, 260 €
77. Andrea Puková, 10. Stredoeurópske fórum, 12 690,50 €
78. Mirka Molnar Lachka, Aj kone si zaslúžia istoty, 2 239,50 €
79. Mária Nerádová, Poďme objavovať Slovensko - veľká obrázková kniha pre deti, 13 132 €
80. Marianna Bárdiová, Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou, 1 570 €
81. Natália Rajecká, Výmena postelí v komunitnom centre Lovinka, 535 €
82. Ondrej Vrábel, Pracovné listy pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 1 625,50 €
83. Dušo Martinčok, Záhrebská, 4 882,50 €
84. Silvester Lavrík, Jedna druhej riekla, 4 175,50 €
85. Vydavateľstvo Absynt, Svetlana Alexijevič do knižníc!, 7 309,50 €
86. Matej Zámečník, Nezábudka a Divozel, 7 602 €
87. Tomáš Horváth, Dielne, ktoré pomáhajú 2x, 2 164 €
88. Magdaléna Rothová, 10. výročie Roma Spirit 2018, 410 €
89. Ján Fašang, Cesta Chleba, 712,50 €
90. Peter Nagy, My sme tí, na ktorých sme čakali - Príhovory zo zhromaždení, 6 024 €
91. Julián Ratica, Pánko - nové hudobné CD pre deti a ich rodičov, 3 400 €
92. Kristína Uhráková, Tlačiarensky stroj pre jediné letterpressové štúdio, 5 484,50 €
93. Peter Breiner, Podporte vznik nahrávky Beatles Go Baroque Again, 15 161,50 €
94. Linda Dlhopolčeková, Zveroši, 2 575 €
95. Martina Betušová, Do vrecúška, 5 684,50 €
96. Starý Admin, Zomri, 38 297 €
97. Soňa Turanová, STARTER PACK, 622 €
98. Lívia Halmkan, Dokumentárny film „Manželstvá z tlakového hrnca“, 2 649 €
99. Jorik Jakubisko, Perinbaba je späť a potrebuje vás, 3 441,50 €
100. Vanda Gabrišová, Bublina hity, 2 584,50 €
101. Viki Marcinová, Marta a Jonatán, 6 099 €
102. Jana Hoosová, Zatvárame Žufaňu! Otvor s nami novú, 15 497,40 €
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109.
110.
111.
112.
113.

Vladimír Michal, Mojich tridsať rokov: vydanie knihy ponovembrových príbehov, 6 210 €
Ivo Gál, Detská kapela MAYA GAL HANNA: CD + veselé videoklipy, 3 236 €
Slávo Sochor, Očistec — eseje o hriechoch, 2 180,50 €
Juraj Havlík, Maringotka - slovenský gypsy jazz na CD, 1 167,50 €
Mária Valková, Nos to znova!, 432 €
Dominik Hrtánek, Roots & Shoots: Bernoláčka 2.0, 673 €
Janka Havrila, Slovenská prírodná dekoratívna kozmetika, 2 451 €
Lenka Harvanová, Roots & Shoots Slovakia: Cyklistické stojany pre Dúbravku, 165 €
Stopy snov, Nakuknite cez kukátko!, 435,50 €
Zuzana Spodniaková, Siedma struna, 1 108 €
Matúš Kollár, Návody.Digital, 2 040 €

Strana 8 z 55

VI. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie
Nadácia CpF v roku 2018 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity:

1) Otvorený grantový program Siemens
Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcii alebo jednotlivcov v núdzi,
ale aj podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity či ľudí v núdzi, ktoré prispejú ku
skvalitneniu života v komunite, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov a prinášajú im úžitok.
Počet predložených žiadostí: 24
Počet podporených projektov: 24
Vyčlenená suma: 127 694 €
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, jednotlivci a cirkevné organizácie.
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Ing, Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o.
Mgr. Monika Orbanová, Siemens, s.r.o.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

Nadácia matka dieťa

2

VETERÁN KLUB
TATRA 141

3

Slovenská
technická
univerzita v
Bratislave

4

Klub Vojenskej
histórie
Laugaricio,
občianske

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Nadácia matka - dieťa bola založená pracovníkmi I. gynekologickopôrodníckej kliniky LFUK a UNB za účelom skvalitňovania liečebnopreventívnych služieb, materiálno-technického vybavenia a zvyšovania
Zariadenie pôrodnej
4 000 € odbornej úrovne personálu kliniky. Finančná podpora na kúpu
izby
pôrodnej stoličky umožní na pôrodnici Antolská vytvoriť podmienky,
ktoré spĺňajú požiadavky rodičky na rodinnú imunitu a minimálne
zásahy zdravotníckeho personálu do priebehu pôrodu.
Podporili sme jednodňové mestské preteky historických vozidiel.
15.ročník pretekov sa začal 1. 5. 2018 na Hviezdoslavovom námestí
Prvomájová Veterán
v Bratislave za účasti 102 registrovaných vozidiel. Na preteky sa zišli
Tatra rely Bratislava
1 500 €
desiatky nádherných a vzácnych vozidiel, medzi ktorými boli ako
2018
základným pilierom úžitkové vozidlá zn. Tatra. Finančná podpora
pomohla pri zakúpení štartovacej rampy.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky na Strojníckej
fakulte v Bratislave je jedným z najstarších ústavov automatizácie a
merania na Slovensku. Vzhľadom na aktualizáciu učebných osnov
a nasadenie nových progresívnych technológií a zamerania pociťuje
Podpora vedy a
zásadný nedostatok moderných učebných pomôcok a materiálu.
výuky pokročilej
Cieľom finančnej podpory je pre cieľovú skupinu študentov
priemyselnej
7 500 € bakalárskeho štúdia kúpa nového laboratórneho vybavenia a nové
automatizácie a
osnovy pre predmety spojené s výukou programovania PLC a
robotiky
priemyselných sieťových štandardov. Pre cieľovú skupinu inžinierskeho
štúdia, nové vybavenie a osnovy pre predmety spojené s výukou
pokročilej automatizácie, vnorených platforiem a pokročilej robotiky.
Pre cieľovú skupinu PhD. doktorandov, nové vybavenie pre riešenie ich
záverečných dizertačných prác.
V dňoch 27. 6. až 1.7. 2018 organizoval Klub Vojenskej histórie
Tankové dni
Laugaricio pod záštitou ministra obrany SR 6. ročník významného
1 500 €
Laugaricio 2018
celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou, zameraného na
historické vojenské vozidlá. Na tomto podujatí sprístupňujú širokej
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združenie

5

Rudolf H.., prof.
MUDr. CSc.

Zakúpenie
polohovacieho
vyšetrovacieho lôžka

6

Juraj K.

štipendium

7

Ľudmila K.

Martinko

1 500 €

8

ČERVENÝ NOS
Clowndoctors

Pravidelné zdravotné
klauniády v žilinskom
regióne vďaka
podpore

1 000 €

9

Onkocentrum
Ametyst, n.f.

Nákup TV prijímačov
a ich spustenie do
prevádzky v amb.
časti

3 000 €

10

Plamienok, n.o.

Terapeutické
stretnutia a
dramaterapeutické
skupiny pre deti

2 000 €

11

AneMa

Relaxačné pobyty
onkologicky chorých
detí a ich rodín

2 000 €

12

Branislav D.

Rehabilitačný pobyt
Bruno

1 500 €

13

Súkromná
stredná odborná
Modernizácia učebne
škola
informatiky
automobilová
Duálna akadémia

3 000 €

14

Občianske

1 500 €

Podpora

2 300 €

500 €

verejnosti históriu vojenských historických vozidiel s praktickými
ukážkami v teréne. Tieto ukážky sú pre verejnosť vždy veľmi atraktívne
a majú neopakovateľnú atmosféru. Návštevnosť bola až 15 tisíc
divákov. Organizovanie takéhoto podujatia, zameraného na historické
vojenské vozidlá, je vecne a finančne náročné. Preto sme jeho
technické zabezpečenie finančne podporili.
Lekári Jesseniovej lekárskej fakulty, gastronterológovia-endoskopisti
pracujú na bežnom vyšetrovacom lôžku, ktoré má štandardnú výšku 80
cm. Nakoľko merajú 190 a 195 cm a ročne urobia niekoľko tisíc
vyšetrení, často trpia bolesťou chrbtice. Toto môže niekedy ovplyvniť
výsledok vyšetrenia. Polohovateľné lôžko, zakúpené z tohto
podporeného projektu, ktoré sa dá zvýšiť až na 100 – 110 cm, im
výrazne uľahčí prácu a zlepší kvalitu diagnostického výkonu.
Súťaž SYGA je určená študentom stredných odborných škôl
elektrotechnického a strojníckeho zamerania. Víťazom 15. ročníka
celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA) sa stal
Juraj K. zo Spojenej školy v Tvrdošíne. Prostredníctvom ocenenia
Siemens Young Generation Award podporuje štipendiom študentov
stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a
motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické
vedomosti s potrebami praxe.
Martinko si vyžaduje starostlivosť 24 hodín denne, je imobilný.
Zabezpečovanie jeho potrieb súvisiacich s jeho chorobou je veľmi
nákladné. Pani K. poberá len opatrovateľský príspevok. Martinko býva
opakovane v nemocnici, pomohol by mu kyslíkový inhalátor a
vyplatenie rehabilitačných cvičení, ktoré nehradí žiadna poisťovňa.
Poslaním organizácie Červený nos je prostredníctvom klaunského
umenia prinášať humor a smiech deťom v nemocniciach. Okrem
pravidelných klauniád realizujú aj špeciálne programy zamerané na
deti v domácej paliatívnej starostlivosti, deti tesne pred operáciou a
deti s ťažkým kombinovaným znevýhodnením. Vďaka finančnej
podpore môžu zabezpečiť 6 návštev na detských oddeleniach v
Žilinskom regióne.
Onkocentrum Ametyst, n. f. je zamerané aj na rozvoj onkológie a
rádioterapie pre onkologických pacientov vo Fakultnej nemocnici s
poliklinikou Žilina. Ambulantne je pacientom aplikovaná chemoterapia
v dennom stacionári. Liečba trvá 2-6 hodín. Finančne sme podporili
nákup TV prijímačov umiestených v ambulantnej časti v čakárňach
pred ožarovňami a pred ambulanciami.
Plamienok, n.o. je nezisková organizácia, sa venuje 3 oblastiam: (1)
detský mobilný hospic, ktorý poskytuje odbornú a ľudskú pomoc
nevyliečiteľne chorým deťom a rodinám, (2) centrum smútkovej
terapie a (3) vzdelávanie. Podporený projekt bol určený na pokrytie
časti mzdových nákladov psychológov v Centre smútkovej terapie
Plamienok, v období september 2018 – november 2018.
Občianske združenia AneMa organizuje skupinové a individuálne
relaxačné pobyty a výlety pre onkologicky choré deti. Cieľom finančnej
podpory je darovať deťom pozitívne zážitky, aby zabudli na zdravotné
ťažkosti.
Syn Bruno má diagnózu DMO a epilepsiu. Aby jeho psychomotorický
vývin napredoval, potrebuje pravidelne rehabilitovať. Najskôr cvičil
Vojtovu metódu, postupne aj Bobáth terapiu, hipoterapiu,
kraniosakrálnu terapiu. Každá terapia mu pomohla, ide však o finančne
náročné terapie. Finančnou podporou sme mu prispeli na rehabilitačný
pobyt.
SOŠ automobilová Duálna akadémia, poskytuje úplné stredné odborné
a stredné odborné vzdelanie v oblasti strojárskych, elektro a auto
profesií a elektrotechnike v duálnom systéme vzdelávania.
Absolventom základných škôl ponúka vzdelávacie programy pre
prípravu na pracovné pozície v automobilovom priemysle. Podporili
sme projekt zameraný na vybudovanie modernej učebne výpočtovej
techniky s cieľom dotvoriť podmienky výučby grafických systémov pre
všetkých študentov školy učiacich sa v systéme duálneho vzdelávania
tak, aby bola možná kvalitná výučba 15-člennej skupiny.
Občianske združenie Život bez hraníc vzniklo na pomoc zdravotne
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združenie Život
bez hraníc

vzdelávacích aktivít
pre Veroniku

15

SAGESSE

Edukácia v prevencii
civilizačných
ochorení

2 000 €

16

Nadácia Jána
Korca

Sociálna pomoc v
ťažkej životnej
situácii

6 000 €

17

Technická
univerzita
v Košiciach,
Fakulta
elektrotechniky a
informatiky

SEKEL 2018 Medzinárodná
konferencia učiteľov
elektrotechniky

1 000 €

18

Národný ústav
detských chorôb

Ultrazvukový prístroj
ACUSON Freestyle

34 440 €

19

Národný ústav
detských chorôb

Rekonštrukcia
rádiologického
oddelenia NÚDCH

35 000 €

20

Združenie pre
onkológiu

Kurzy Neodkladnej
podpory životných
funkcií

6 454 €

21

Eduplex

Čím chcem byť

1 000 €

znevýhodneným občanom. Jeho činnosť je zameraná na konzultačnú a
finančnú pomoc rodinám, ktoré majú osobnú skúsenosť so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom alebo dospelým. Cieľom podporeného
projektu je zabezpečiť Veronike Š. pravidelné návštevy K centra, ktoré
realizuje vzdelávacie aktivity a terapie pre deti s postihnutím. Veronika
je 8-ročné dievčatko, ktoré nechodí a nerozpráva, terapie jej pomáhajú
k rozšíreniu posunkovej reči.
Na Univerzite Komenského bolo s podporou rektora zriadené
občianske združenie SAGESSE (po francúzsky „múdrosť“), ktoré má za
cieľ podporu vzdelávania, ochranu zdravia a rozvoj telesnej kultúry.
Cieľom podporeného projektu je príprava 5 edukačných článkov o
prevencii civilizačných ochorení, najmä cievnych mozgových príhod a
infarktu myokardu. Výstupy projektu budú zverejnené na edukačnom
medicínskom webovom portáli www.edusan.sk. Finančne sme prispeli
na autorské honoráre.
Nadácia Jána Korca vznikla na pamiatku Ing. Korca, aby symbolizovala
jeho veľkorysosť a ochotu pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú.
Podporuje vedu a vzdelávanie, talentovaných a sociálne slabších
študentov. Predmetom projektu je regranting – pomoc jednotlivcom a
rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, zapríčinenej
najčastejšie chorobou, a potrebujú finančnú pomoc na liečebné
náklady a pomôcky.
SEKEL 2018 je 56. medzinárodná konferencia učiteľov, ktorej cieľom je
oboznámiť účastníkov so stavom výučby, poukázať na aktuálne
problémy vyučovania elektrotechniky a prediskutovať pripravované
zmeny vo výučbe na jednotlivých fakultách vysokých škôl a univerzít.
Odbornú časť konferencie doplnia aj neformálne stretnutia, ktoré budú
vhodnou príležitosťou pre diskusiu k pedagogickým
a vedeckovýskumným problémom na pracoviskách a výmenu
skúseností spojených s realizáciou výučby a výskumných aktivít
jednotlivých pracovníkov a kolektívov. Finančne sme podporili náklady
na organizáciu konferencie.
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) vznikol 1. 1. 2018 z Detskej
fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Hlavným cieľom je
vytvoriť v NÚDCH špecializované centrá pre liečbu detí s
najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska. Rodičia s chorými
deťmi tak nebudú musieť chodiť od dverí k dverám, od jedného
zdravotníckeho zariadenia k druhému a strácať drahocenný čas, kým
nájdu lekára, ktorý im pomôže. Predmetom daru je ultrazvukový
prístroj ACUSON Freestyle, ktorý je prvým ultrazvukom na svete
používajúcim bezdrôtové sondy, a aj preto je vhodný pre flexibilné
potreby NÚDCH. Umiestnený bude na Rádiologickom oddelení NÚDCH.
Národný ústav detských chorôb vznikol z Detskej fakultnej nemocnice s
poliklinikou v Bratislave. Na rádiologickom oddelení vyšetria ročne 55
tisíc detí. Pri vyšetreniach detských pacientov hrá dôležitú úlohu
psychická pohoda a spolupráca pacienta, vyšetrenie nepokojného a
vystrašeného dieťatka je náročné a zbytočne sa predlžuje.
Rekonštrukciou tohto oddelenia chcú priestory vizuálne spríjemniť a
skrášliť tak, aby vynovené vyšetrovacie priestory, čakárne a chodby
pomohli malých pacientov zbaviť strachu a priviedli ich na iné
myšlienky. Podporili sme stavebné a vizuálne úpravy.
Hlavným poslaním a cieľom Združenia pre onkológiu je ochrana a
podpora zdravia spočívajúca vo vytváraní podmienok na prevenciu,
včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu najmä onkologických ochorení a
podpora vzdelávania v oblasti zdravotníctva. Finančne sme podporili
kurzy neodkladnej podpory životných funkcií, ktoré sú určené pre
všetkých zdravotníkov: lekárov, sestry, asistentky, laborantov, zubných
technikov... Zameraním kurzov je osvojenie si poskytovania prvej
pomoci v akútnych život a zdravie ohrozujúcich stavoch, kardiopulmonálnej resuscitácie. Podporili sme kúpu modelov, cvičného
defibrilátora a vyhodnocovacieho programu.
Občianske združenie EDUPLEX sa špecializuje na realizáciu rôznych
foriem projektov napomáhajúcich lepšej orientácii detí vo svete
profesií. Kľúčová aktivita združenia je: Mesto povolaní pre deti, kde sa
deti môžu hrať na niekoho, niektorú profesiu a tak získať osobnú
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22

Greenpower To
Schools

23

Technické a
materiálne
zabezpečenie
vytvorenia
odborného
laboratória na Ústave
Národné
robotiky a
centrum robotiky
kybernetiky, Fakulty
elektrotechniky a
informatiky
Slovenskej technickej
univerzity v
Bratislave

Národné centrum robotiky je občianskym združením založeným pod
hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Bolo
založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v
univerzitnom a celospoločenskom prostredí. Cieľom projektu je
2 100 €
inovácia hardvérového a softvérového vybavenia Laboratória riadenia
udalostných a spojitých procesov na Ústave robotiky a kybernetiky FEI
STU Bratislava. Po zakúpení nových licencií sa v laboratóriu preinštalujú
počítače, na ktoré bude nainštalovaná najnovšia verzia TIA Portalu.

24

Technické a
materiálne
zabezpečenie
vytvorenia
odborného
laboratória na Ústave
automobilovej
mechatroniky,
Fakulty
elektrotechniky a
informatiky
Slovenskej technickej
univerzity v
Bratislave

Slovenská e-akadémia vznikla s cieľom poskytovania
verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedeckotechnických a informačných služieb. Projekt vybudovania odborného
laboratória na Ústave automobilovej mechatroniky Fakulty
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave si kladie za cieľ vytvoriť technickú základňu, ktorá študentom
umožní osvojiť si základné aj pokročilé zručnosti a vedomosti z oblasti
1 900 € riadenia pohybu, priemyselnej automatizácie a informatiky,
vzdialených a virtuálnych laboratórií. V prvej fáze projektu boli na
Ústave automobilovej mechatroniky STU v Bratislave zrekonštruované
a zariadené priestory. Poskytnuté finančné prostriedky využijú na
vybudovanie časti technickej infraštruktúry laboratória slúžiaceho na
dynamiku riadenia pohybu a jej skúmanie v rôznych aplikáciách
automobilovej mechatroniky. Za financie kúpia komponenty pre
servosystém.

Slovenská eakadémia n.o.

Greenpower –
pilotný projekt

skúsenosť s povolaním. Je to riadená hra, deti si v prítomnosti
dospelého kouča/majstra v interakcii so skupinou/tímom skúšajú
povolania z rôznych oblastí hospodárstva. Hlavnými aktivitami
podporeného projektu sú vzdelávacie programy pre deti základných
škôl, ktorými sa u nich prehĺbi zorientovanie vo svete profesií, firiem a
stredných odborných škôl. Vzdelávacími programami sa zvýši záujem
detí o rôzne doteraz neznáme témy a upriami sa ich pozornosť na
rôzne druhy škôl a profesií. Podporili sme kúpu vstupného pre žiakov.
Greenpower je vzdelávací projekt, ktorý vznikol za účelom rozvinúť
nadšenie detí a mladých ľudí pre vedu a techniku a podporiť tak
prípravu mladej generácie pre potreby technologického sektora
5 000 € ekonomiky v 21. storočí. Cieľom podporenej aktivity je realizovať
pilotný projekt Greenpower na Slovensku. Podporili sme zapojenie
dvoch z piatich škôl (3 základné a 2 stredné) v Bratislave, v dvoch
súťažných kategóriách: Goblin - 3 ZŠ a Formula 24 - 2 SŠ.

2) Zamestnanecký grantový program Siemens
Cieľom zamestnaneckého programu je podporiť projekty verejnoprospešných inštitúcií alebo jednotlivcov
v núdzi navrhnutých zamestnancami spoločnosti Siemens, s.r.o. Realizátori verejnoprospešných projektov
mohli byť: jednotlivci, školské zariadenia, mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu
starostlivosť.
Počet predložených žiadostí: 79
Počet podporených projektov: 79
Vyčlenená suma: 30 273 €
Verejnoprospešné pôsobenie obdarovanej inštitúcie alebo jednotlivca muselo byť v jednej z týchto oblastí:
• Vzdelávacie aktivity. Podpora jednotlivcov v oblasti vzdelávania, podpora pri zabezpečení
vzdelávacieho materiálu, technických a špeciálnych učebných pomôcok a iných nákladov.
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Pomoc v sociálnej núdzi. Podpora jednotlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, vychádzajúcej zo
zmeny ich sociálneho postavenia. Podpora organizácií, ktoré sa starajú o sociálne odkázaných ľudí
(seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, deti bez rodičov…).
Zdravie a zdravotná prevencia. Podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu zdravotného stavu jednotlivcov
alebo skupiny (napríklad pokrytie časti nákladov na špecifickú liečbu či špeciálne zdravotnícke
vybavenie a pomôcky jednotlivcov, ale aj príspevok na realizácie rekondičného pobytu ľudí so
zdravotným postihnutím (diabetikov, nevidiacich…).
Ochrana prírodného prostredia. Podpora projektov smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia v
oblasti ochrany prírody, ochrana prírodných a kultúrnych pamiatok, citlivé narábanie s odpadmi,
šetrenie energie, ale aj ostatných prírodných zdrojov.

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Ing. Vladimír Slezák, Siemens, s.r.o.
Mgr. Monika Orbanová, Siemens, s.r.o.
Mgr. Jana Barboríková, Siemens, s.r.o.
Mgr. Marcel Zajac, Nadácia Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora a rozvoj
telesnej kultúry.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

2

3

4

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
OZ Mamy Margity bolo zriadené za účelom podpory prevádzky
materskej škôlky na ul. Mikletičová 7 v Bratislave a na získavanie
Občianske
finančných prostriedkov pre jej potreby. V areáli MŠ sa buduje detské
združenie Mamy
Detské ihrisko pri MŠ
200 € ihrisko pre deti. V jeseni 2018 zrealizovali oplotenie, výsadbu rastlín a
Margity
stromov.
Finančne sme podporili nákup hracieho prvku – tabule na detské
ihrisko.
Občianske združenie DOMOV - DÚHA prevádzkuje už 13 rokov Krízové
stredisko (KS) DÚHA, ktoré sa stará o zanedbávané, týrané a
zneužívané deti. Počas realizácie projektu navštívilo 5 detí, ktoré boli v
tom čase umiestnené v KS DÚHA, 12-denný táborový pobyt v Borinke.
Tábor organizuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pre
Občianske
Letný tábor pre deti
deti svojich zamestnancov a deti z krízového strediska sú už
združenie DOMOV 660 €
z KS DÚHA
niekoľkýkrát prizvané za zamestnanecké ceny. Deti si počas pobytu
DÚHA
užili bohatý program - turistiku, športové súťaže, kúpanie, hry,
diskotéky. Veľkej obľube sa v rámci programu teší aj prezentácia
policajnej techniky - vodné delo, motorky, policajné psy.
Finančné prostriedky boli použité na pobyt v letnom tábore, úhrada
ubytovania, stravy.
Finančne sme podporili práce na záchrane a obnove Plaveckého hradu.
V rámci projektu sa podarilo doplniť murivo o objeme 3,5 m3 a obnoviť
dve strieľne v jej spodnej časti, čím sa zastabilizovala celá juhozápadná
Obec Plavecké
HRAD PP
330 € hradba a zabránilo sa tak jej deštrukcii. Následne sa ako prvé obnovili
Podhradie
špalety strelní, osadili dubové preklady a nadmurovalo sa murivo
samotnej hradby.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu.
Finančne sme podporili jesenný rekondičný pobyt pre 39 ľudí, rodiny,
ktoré majú dieťa alebo dospelého s diagnózou Williamsovho
syndrómu. Cieľom podporenej aktivity bolo zlepšenie fyzickej a
Spoločnosť
Rekondičný pobyt
psychickej kondície osôb za pomoci naplánovaných terapií. V programe
Williamsovho
osôb s Williamsovým
660 € bola aj informovanosť rodín o nových výskumoch a liečbe. Hlavným
syndrómu
syndrómom
cieľom však bola vzájomná i odborná psychologická podpora. Rodiny si
utužili svoju kondíciu za pomoci jogy, cvičenia, masáží, plávania a
turistiky. Každodenná ergoterapia, práca s hlinou, canisterapia,
bubnovanie, kurz in-line korčuľovania a parkúru boli tiež obrovským
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5

Anna H. (pre: Anna
H.)

Miriamka a jej
maminka v kóme

330 €

6

Marian M.

Príspevok na
zdravotný matrac

330 €

7

Športuj srdcom
občianske
združenie

Stan pre Športuj
srdcom občianske
združenie

290 €

8

Občianske
združenie Ešte
krok

Ešte krok

330 €

9

ZVONČEK,
občianske
združenie

6. ročník –
„Spoznávame život
našich predkov“

400 €

10

Viera H.

Pomoc pre človeka,
ktorý pomáha

330 €

11

Združenie Terra
Kisucensis

Pačemu bratja?

400 €

12

SIMEON CENTRUM

Zdravotné pomôcky

660 €

13

Zuzana T.

Krok za krokom bez
opory

330 €

prínosom. Rodičia sa zúčastňovali na odborných prednáškach a
debatách.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravné náklady.
Anna H. je piaty rok v bdelej kóme. Anna je zároveň matkou 11-ročnej
dcéry Miriamy. O obe sa starajú starí rodičia.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu oblečenia, hygienických
a školských potrieb.
Pán Marián M. už od detstva trpí ťažkou formou autizmu, nedokáže
vykonávať zárobkovú činnosť. Jediný jeho príjem je plný invalidný
dôchodok. Býva sám v sociálnom byte, má štátom pridelenú
opatrovateľku, ktorá mu poskytuje každodennú opateru. Predmetom
finančnej podpory bola kúpa zdravotného matraca, ktorý ho veľmi
potešil a pomohol ku kvalitnejšiemu spánku.
Občianske združenie Športuj srdcom organizuje bežecké podujatie,
ktorého celý výnos ide na pomoc konkrétnym osobám, ktoré sú
odporúčané Združením muskulárnych dystrofikov Slovenska. Finančne
sme podporili organizáciu tohto podujatia kúpou prenosného stanu,
ktorý organizátorom poskytuje organizačné zázemie.
Združenie bolo založené za účelom čo najviac zlepšiť život a zdravotný
stav Mateja Chovančáka, pomocou darov a príspevkov na náklady
spojené s rehabilitáciou. Matej absolvoval návštevu v Neuro
rehabilitačnom centre Arcada Ostrava za účelom poznania metód
poskytovaných týmto centrom. Následne rodina absolvovala aj
týždenný rehabilitačný pobyt. Cieľom rehabilitácie bolo naučiť sa
pracovať s oblekom TERA TOGS, ktorý by mal stimulovať lepšiu
informovanosť tela a slúži ako pomôcka pre každodennú stimuláciu.
Rodina ďalej pokračuje domácimi rehabilitáciami.
Finančné prostriedky boli použité na 10 hodín rehabilitácie.
Finančne sme podporili tábor ľudových remesiel, ktorého sa zúčastnilo
24 detí a mládeže vo veku 6 – 23 rokov z Bratislavského kraja. Deti boli
vybrané zo sociálne slabých a z neúplných rómskych rodín. Cieľom
projektu bolo prostredníctvom remeselných dielní naučiť deti
zmysluplne využívať voľný čas, vzbudiť záujem o manuálnu prácu.
Zámerom projektu bolo poskytnúť priestor pre získavanie zručnosti v
umeleckých činnostiach, ako sú tradičné remeslá, oboznámiť ich s
ľudovými zvykmi, tradíciami a folklórom ako takým.
Finančné prostriedky boli použité na stravné náklady.
Pani Vierka H. pracuje v lekárni ako farmaceutka, sama sa vzdeláva aj v
oblasti prírodného uzdravovania sa a bylinárstva a pomáha a radí
chorým ľuďom, ktorí to potrebujú. Sama teraz potrebovala pomoc,
ochorela a potrebovala finančnú podporu, aby sa jej telo po náročnej
liečbe lepšie zregenerovalo.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu výživových doplnkov a
liekov.
Projekt bol zameraný na zážitkovú výučbu dejepisu pre študentov
stredných škôl. Pri príležitosti 50. výročia invázie spojeneckých vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR sme finančne podporili štyri prednášky
spojené s besedou a výstavu pod názvom: Pačemu bratja? Túto
aktivitu realizovali v spolupráci s Ústavom pamäti národa v Bratislave a
Štátnym archívom v Žiline, pracovisko Archív Čadca. Prednášok sa
zúčastnilo 78 študentov so svojimi pedagógmi. Aktivita bola oživením
celkového vzdelávacieho procesu študentov.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu presklených interiérových
vitrín.
SIMEON CENTRUM prevádzkuje mobilný hospic pre pacientov v
terminálnom štádiu ochorenia v Bratislave. Pre chod mobilného
hospicu je potrebné zabezpečovať zdravotné pomôcky: kyslíkový
prístroj, predlžovacie hadičky, ihly, infúzne súpravy... Pomoc je určená
pacientom v terminálnom štádiu, aby mohli prežiť posledné chvíle
svojho života v domácom prostredí. Tu im je poskytnutá odborná
starostlivosť, aby netrpeli a aby bola zachovaná ich dôstojnosť a vyššia
kvalita v posledných chvíľach života.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu zdravotníckeho materiálu.
Zuzana T. pred siedmimi rokmi utrpela vážnu autonehodu, po ktorej
strávila päť rokov na vozíčku. Vďaka svojej húževnatosti robí pokroky a
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14

ÁNO PRE ŽIVOT
n.o.

Znevýhodnení ľudia
potrebujú rovnaké
príležitosti

400 €

15

Veronika M. (dieťa:
Marko H.)

Marko Hámorník

330 €

16

Katarína Š. (dieťa:
Sarah Valéria Š.)

Školské potreby pre
Sáru

330 €

17

RNDr. Jarmila C.
(dieťa: Gejza H.)

Príspevok na
internát a stravu na
špeciálnej ZŠ

330 €

18

Mária H. (dieťa:
Erika H.)

Internát a školské
potreby pre Eriku

330 €

19

Silvia N. (dieťa:
Michaela K.)

Ortopedické a
školské pomôcky pre
Mišku

330 €

20

Združenie rodičov
materskej školy
Hviezdoslavova Hviezdička

Nákup športových
pomôcok

200 €

21

Mária B. (dieťa:
Rastislav B.)

Rehabilitačný pobyt
pre Rasťa

330 €

22

Zuzana L.

Pomoc Zuzanke

330 €

teší sa chôdzi o barlách. Navštevuje pravidelne rehabilitácie, masáže.
Finančne sme jej prispeli na kúpu rehabilitačných pomôcok a
terapeutickú masáž.
Cieľom podporeného projektu bolo skvalitnenie a uľahčenie práce
zamestnankýň chráneného pracoviska, ktoré vzniklo pri ÁNO PRE
ŽIVOT n.o. Finančne sme podporili kúpu profesionálnej dvojchladničky,
v ktorej uskladňujú vyrábané zákusky. Sortiment vyrábaných
produktov sa rozširuje, zvyšuje sa aj počet odberateľov a dobré meno
dielní sa dostáva do povedomia.
Marko H. je počujúcim synom nepočujúcej matky, ako rodina sa
nachádzajú vo veľmi zlej sociálnej situácii. Podporili sme nákup
oblečenia a obuvi pre dieťa, nákup edukačných potrieb a pomôcok.
Vďaka podpore tiež mohli vyplatiť stravné a poplatok za pobyt v
materskej škole.
Finančná podpora bola určená pre Sarah Š., ktorá má diagnostikované
viacnásobné zdravotné postihnutie. Žijú iba s matkou v jednoizbovom
byte. Matka sa o Sáru veľmi pekne a dobre stará, pracuje na viacero
úväzkov, aby mohli slušne a dôstojne žiť. Z nakúpených pomôcok sa
Sára veľmi teší a používa ich počas vyučovania v škole. Mama má
radosť z podpory, ktorá jej pomohla zabezpečiť veci takmer na celý
školský rok. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských
potrieb, potrieb na výtvarnú a telesnú výchovu, prezuviek, ako aj
batérii pre kochleárne implantáty, ktoré sú veľmi drahé a Sára vďaka
nim môže vnímať okolité zvuky.
Finančne sme podporili nepočujúceho chlapca Gejzu H., ktorý žije v
detskom domove v Dolnom Kubíne. Veľmi si prial, aby mal svoje
vlastné veci, nie veci obnosené a staré. Išlo o školské a výtvarné
potreby, oblečenie na slávnostné príležitosti, denné nosenie a šport a
voľný čas. Najdôležitejšie boli zimné čižmy, ktoré Gejza ešte nikdy
nemal nové a vlastné. Veľmi sa všetkému potešil a svoju radosť
preukázal aj ďakovným listom, ktorý napísal s pomocou
vychovávateliek.
Erika je 13-ročné dievča, ktoré v 11. mesiaci života náhle ochorelo
a ohluchlo. Neskôr podstúpilo kochleárnu implantáciu. V súčasnosti
verbálne komunikuje ťažko, jej primárnym dorozumievacím kanálom je
posunkový jazyk. Pochádza z dedinky na Orave, kde trávi s rodinou
minimum času, pretože je cez týždeň ubytovaná v škole na internáte.
Toto odlúčenie ťažko znáša, je utiahnutá, tichá, introvertná.
Finančnou podporou sme pomohli rodine kúpou oblečenia, úhrady
stravy a poplatkov na internát.
Finančne sme podporili 10-ročnú Mišku K. so zdravotným postihnutím.
Pochádza z Kysúc, ale väčšinu týždňa trávi v Bratislave, kde býva spolu
s mamou na internáte. Domov chodia na víkendy. Miška potrebuje
špeciálne vyrobenú ortopedickú obuv na mieru, preto sme sa rozhodli
finančne jej pomôcť.
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup školských
potrieb, potreby na výtvarnú a telesnú výchovu, hygienický balíček a
oblečenie.
Finančne sme podporili rodičov, ktorých deti navštevujú Materskú
školu v Stupave. Rodičia mali záujem o zmodernizovanie a zlepšenie
pohybovej aktivity detí na základnej škole v Stupave. Táto škola
disponuje 2 športovými triedami. Vzhľadom na nízku kapacitu školy sú
aj možnosti financovania značne obmedzené. Deti sa potešili
trampolíne, žinenke, samo stojacemu basketbalovému košu a
basketbalovej lopte.
Finančné prostriedky boli použité na športové pomôcky.
Rasťo absolvoval 10-denný kúpeľný pobyt v Slovenských liečebných
kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach. Rehabilitácia mu pomohla po
pohybovej aj po mentálnej stránke. Hoci autisti nemajú radi zmenu
prostredia, Rasťovi v tomto prípade prospela. Teplá voda a procedúry
mali naňho veľmi upokojujúci vplyv a tešil sa na každú aktivitu.
Finančné prostriedky boli použité na liečebný pobyt.
Pomoc bola určená šesťčlennej rodine. Najmladšia dcérka Zuzanka má
7 rokov, trpí Downovým syndrómom a prekonala aj leukémiu. Otec sa
o ňu stará, poberá opatrovateľský príspevok, pretože sa musel vzdať
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23

Monika Č. (dieťa:
Dominik Č.)

Dominik

330 €

24

POMOCNÍČEK
občianske
združenie

Stimulácia v
špeciálnych
kresielkach

630 €

25

Úsmev pre druhých

Cvičenie pre
Dominiku

330 €

26

Martina Z. (dieťa:
Michal Z.)

Školské potreby pre
Miška

330 €

27

Monika H. (deti:
Anežka a Peťko B.i)

Školské pomôcky pre
Peťka a Anežku

660 €

28

Siedma bodka

Šanca

400 €

29

Štefan L. (dieťa
Timea L.)

Podpora mladej
hádzanárky v ťažkej
živ. situácii

330 €

práce. Ich finančná situácia je momentálne dosť zlá.
Finančne sme im prispeli na nákup liekov a cestovné náklady.
Finančne sme podporili matku so 17-ročným synom s Downovým
syndrómom. Dominik mohol so spoločnosťou Downovho syndrómu na
Slovensku absolvovať letný tábor „Tábor pre dospelákov“, ktorého sa
chcel veľmi zúčastniť. Tábor bol zameraný na rôzne športové aktivity a
činnosti na podporu rozvoja mladých ľudí s Downovým syndrómom.
Zaplatením tohto tábora sme Dominikovi vyčarovali obrovský úsmev
na tvári.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu oblečenia a zaplatenie časti
tábora.
Občianske združenie POMOCNÍČEK prevádzkuje v Seredi Denné
Centrum pre deti s viacnásobným postihnutím. Tu im je poskytovaná
odborná starostlivosť formou ambulantných terapií. V rámci
podporeného projektu boli zakúpené dve špeciálne stimulačné
kresielka, v ktorých detičky absolvujú predovšetkým terapie na
stimuláciu zraku, sluchu, hmatu a vestibulárneho systému. Tieto
kresielka učia deti príčine a následku, nakoľko za každý pohyb je
dieťatko odmenené príjemným pohojdaním.
Finančné prostriedky boli použité na nákup stimulačných kresiel.
Organizácia sa venuje charitatívnym, sociálnym a edukačným
projektom. V podporenom projekte získala dvojročná slečna s raritným
genetickým syndrómom Cornelia de Lange a mnohými príznakmi
možnosť pravidelnej rehabilitácie metódou Bobath. Dominika
absolvovala rehabilitačné pobyty v zariadení Ja sám v Hlohovci s
fyzioterapeutkou Ľubicou, ktorá sa špecializuje na Bobath koncept.
Dominike sa zlepšili motorické funkcie, pohyb, učí sa sadať si z ľahu do
sedu a vertikalizovať sa (zo sedu do stoja). Zlepšuje sa jej stav po
všetkých stránkach.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.
Miško je 6-ročný veselý chlapec, ktorý sa rád učí nové veci, je vnímavý
a veľmi bystrý. Miško sa narodil s diagnózou pec equinovarus (ľudovo
nazývané konská noha). Prianím jeho rodičov je, aby sa plnohodnotne
zaradil medzi ostatné deti. V rámci podporeného projektu bol
zrealizovaný nákup školských pomôcok pre Miška do prvého ročníka a
mimoškolskej aktivity.
Finančné prostriedky boli použité na nákup stola, stoličky, školskej
tašky a potrieb.
Anežka a Peťko Beňovci sú súrodenci, ktorí majú vývinové poruchy
učenia. Majú ešte dvoch starších súrodencov. Matka sa o nich stará iba
sama, lebo otec je bezdomovec. Nemajú vlastné bývanie. Obývajú
rôzne ubytovne pre sociálne znevýhodnené rodiny. Deti počas týždňa
bývajú v internáte, kde majú pravidelnú teplú stravu a čisté postele.
Anežka je tretiačka a Peťko šiestak. Situácia v tejto rodine je veľmi zlá.
Deti potrebujú všetky základné potreby a školské pomôcky, čo bolo
predmetom podpory.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu prezuviek, oblečenia,
úborov na telesnú výchovu, školských pomôcok.
Cieľom podporeného projektu bola príprava detí so špecifickými
potrebami na úspešné zvládnutie vzdelávania. Zabezpečiť pomôcky na
rozvoj základného potenciálu deti predškolského, prípravného ročníka
a I. stupňa ŠZŠ prostredníctvom metódy M. Montessori. Druhým
cieľom bolo poskytnúť rodičom a pedagógom školy základné poznatky
s využitím pomôcok a materiálov M. Montessori a možnosťami
implementácie do edukácie vzdelávania detí s viacnásobným
postihnutím.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu učebných materiálov
a pomôcok.
Cieľom podporeného projektu bolo zabezpečiť účasť Timey na
tréningoch a zápasoch - úhrada taxislužby na trase Kolárovo – Veľká
Gúta, nakoľko autobusové spojenie na danej trase je minimálne,
nevyhovujúce. Podporený projekt výrazne pomohol zvládnuť zložitú
situáciu v Timeinej rodine a umožnil jej pokračovať v hádzanárskej
kariére, zlepšil sa aj jej výkon v škole. Momentálne sa pripravuje na
prijímacie pohovory na strednú školu. Chystá sa na obchodnú
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30

Občianske
združenie
Amazonky

Lymfatické masáže
pre onkologických
pacientov

660 €

31

Tilia

Nenahraditeľné
náhradné rodiny

400 €

32

Terézia P.

Detstvo potrebuje
hru

330 €

33

Božena O. (dieťa:
Timea O.)

Fazuľka

330 €

34

Jana U.

Vzdelávanie v terapii
hrou

330 €

35

Občianske
združenie MISIA
MLADÝCH

Zavárajme spolu

400 €

36

Domoc sociálnych
služieb Méta

Zmyslová záhrada

400 €

akadémiu v Šali, kde sídli aj Regionálne centrum hádzanej. Slovenský
zväz hádzanej vytvoril takéto centrá pre zabezpečenie kvalitnej,
modernej a odbornej športovej prípravy detí a mládeže vo všetkých
regiónoch Slovenska.
Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady.
Cieľom podporeného projektu bolo zlepšiť zdravotný stav pacientiek s
karcinómom prsníka, ktoré často po operácii trpia tzv. lymfedémom opuchom ruky v dôsledku odstránenia lymfatických uzlín v podpazuší.
Odborné lymfatické masáže zlepšujú prúdenie lymfy, obvod ruky sa
zmenší a začne lepšie fungovať aj jemná motorika. Pacientky
potvrdzujú, že pozitívne účinky lymfatických masáží im veľmi pomohli.
V niekoľkých prípadoch tak výrazne, že to jednoznačne zlepšilo kvalitu
ich života.
Finančné prostriedky boli použité na lymfomasáže.
Cieľom podporeného projektu bola podpora systematickej, pravidelnej
práce s náhradnými rodinami, a to formou realizácie stretnutí
náhradných rodín, spojených s programom pre deti a vzdelávaním
rodičov. Uskutočnilo sa veľké stretnutie náhradných rodín v Žiline s
bohatým programom pre rodičov a tvorivými dielňami pre deti. Vďaka
podporenému projektu mali kvalitné aktivity pre deti aj v rámci
pravidelných stretnutí náhradných rodín a niekoľko rodičov sa
zúčastnilo na vzdelávacom programe.
Finančné prostriedky boli použité na workshopy a materiál.
Cieľom podporeného projektu bolo zlepšiť možnosti detí žijúcich v
profesionálnej rodine tráviť voľný čas, nakoľko hra má terapeutický
rozmer, čo tieto deti veľmi potrebujú. Cieľom bolo aj pomôcť zlepšiť
zdravotný stav pomocou vitamínových doplnkov a takto uľahčiť život
profesionálnej rodiny, dať im možnosť sústrediť sa viac na iné
problémy, s ktorými sa musia každodenne popasovať. Vďaka podpore
nakúpili vitamíny. Deti boli menej choré, viac času mohli tráviť vonku
pri bezpečných a vhodných hrách a počas zimy mali viac možností na
hru v interiéri. Rodina získala viac spoločného času a zážitkov pri hre.
Deti si prostredníctvom nových hračiek rozvíjali zručnosti, fantáziu,
mali priestor na vymýšľanie nových hier, tvorivosť.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu hračiek a vitamínových
doplnkov.
Podporená bola 4-členná rodina: otec je na opatrovateľskom príspevku
a matka na rodičovskej dovolenke s 2-ročným synčekom Lukášom a 7ročnou dcérou Timeou, ktorá je ZŤP. Otec pre náročnú situáciu v
rodine zažiadal o opatrovateľský príspevok a zostal doma vypomáhať
manželke.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu liekov, zdravotnícky
materiál, rehabilitáciu a benzín.
Podporili sme mladú ženu, ktorá má od narodenia diagnostikovanú
detskú mozgovú obrnu a pohybuje sa pomocou barly. Jana verí, že v
každej životnej situácii je fajn sa rozvíjať, preto sa ďalej kvalifikuje a
vzdeláva. V súčasnosti pracuje v oblasti psychoterapie s dospelými
klientmi.
Finančné prostriedky boli použité na zvýšenie kvalifikácie v terapii
hrou.
OZ Misia mladých zorganizovala počas leta 2018 pre 20 rodín: 20
matiek, cca 50 detí, ktoré sa nachádzajú v náročných životných
situáciách, 3 spoločné zbery ovocia na farmách (maliny, broskyne,
čučoriedky). Rodiny si takto mohli nazbierať a zavariť pre vlastnú
potrebu lacné, zdravé a čerstvé ovocie. Okrem zberov združenie
zorganizovalo niekoľko aktivít zameraných na spracovanie ovocia a
oboznámenie rodín s novými modernými postupmi zavárania. Rodiny
sa veľmi rady zúčastnili daných zberov a aktivít.
Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, materiál a
ovocie na zaváranie.
Podporili sme prípravu zmyslovej záhrady pre klientov Domova
sociálnych služieb Méta v Lipovci. Zmyslová záhrada má aktívnu a
relaxačnú časť. Klienti domova sa venovali zmysluplným činnostiam:
pestovali rôzne rastliny, varili z nich zeleninové jedlá. Klientom sa
práca v záhrade naozaj veľmi páčila, tešili sa zo zberu cukiet,
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37

Žofia P.

Pomoc pre človeka v
núdzi

330 €

38

Michal S.

Pomoc pre Michala

330 €

39

Diana T. (dieťa:
Soňa T.)

SONIČKA

330 €

40

Iveta K. (dieťa:
Miroslava L.)

Terapia pre Mirku

330 €

41

Dominik B.

Zubné implantáty
pre gymnazistu
Dominika

330 €

42

Monika J.

Lepší štart

330 €

43

Miroslava B.

V obývačke všetci
spolu

330 €

44

Pavol F.

Autotransfúzia

330 €

paradajok, paprík, byliniek a najlepšie bolo, že si z vlastnoručne
vypestovanej zeleniny mohli pripraviť cuketový koláč a zeleninový
šalát. V relaxačnej časti oddychovali, stretávali sa pri káve a
rozhovoroch a užívali si záhradu všetkými zmyslami.
Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradných lavíc.
V rámci podporeného projektu sme pomohli staršej pani, ktorá sa
posledných 7 rokov starala o ležiaceho manžela. Po jeho smrti zostala
úplne sama, s nízkym dôchodkom. Pani potešili pravidelné návštevy.
Ide o zodpovednú osobu, bohužiaľ, na starobu sa jej nedostalo
patričného ohodnotenia. Z poskytnutého finančného prostriedky, v
priebehu polroka, kupovali základné potraviny, zabezpečili jej lieky
potrebné na jeden mesiac užívania a tiež zaplatili nájomné na jeden
mesiac.
Finančné prostriedky boli použité na stravu, lieky, nájomné.
Michal je 30-ročný mladý muž, ktorý sa pohybuje na invalidnom
vozíku. Potrebuje časté cvičenie, masáže: lymfomasáže na nohy a
vodoliečbu.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu rehabilitačného cvičenia,
masáže a vodoliečbu.
Soničke bola zistená spinálna svalová artrofia, za sebou má viacero
genetických testov. Soňa priebežne v domácom prostredí absolvuje
cvičenia na podporu dýchania. Vďaka podpore bolo zakúpené lehátko,
ktoré uľahčuje každodennú hygienu. Rodičom zabezpečuje lepšiu
manipuláciu pri kúpaní. Umožňuje im mať voľné ruky a dcérke
poskytuje správnu oporu pri kúpaní.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu lehátka.
Mirka je takmer 7-ročné dievčatko v pestúnskej starostlivosti. V 5. roku
života jej potvrdili fetálny alkoholový syndróm so zaostávaním v
predškolskom veku. V rámci podporeného projektu sa zúčastnila 13x
na hipoterapii a 15x na terapii s názvom biofeedback. Terapie boli
úspešné. Jej kognitívne aj motorické schopnosti zaostávali oproti
bežným prvákom, vďaka špecializovaným terapiám sa jej zaostávanie
znížilo. Je prváčkou na bežnej základnej škole a svoj handicap oproti
spolužiakom dohnala.
Finančné prostriedky boli použité na terapie.
Dominik pochádza z viacdetnej rodiny a je šikovný gymnazista v treťom
ročníku. Vďaka podpore mu boli urobené zubné implantáty horných
dvojok, ktoré mu nenarástli. Zákrok mu zlepšil výslovnosť a dodal
sebavedomie. Táto zmena je očividná a ohlas od okolia veľmi
pozitívny. Dominik môže slobodne komunikovať a nemusí kontrolovať
svoj úsmev.
Finančné prostriedky boli použité na zubné implantáty.
Podporená bola mladá dospelá žena, ktorá vyrastala v detskom
domove a neskôr v pestúnskej rodine. Po dovŕšení dospelosti sa aj bez
podpory pôvodnej rodiny snaží najlepšie, ako vie, postarať o seba a o
svoju novú rodinu. Žije už štyri roky so svojím priateľom a ich
spoločnou dcérkou. Vďaka podpore si rodina za poskytnutý príspevok
kúpila automatickú práčku a domácu pekárničku. Oba spotrebiče
zjednodušujú jej fungovanie v domácnosti. Rodina si tiež pečie vlastný,
zdravší chlieb a pani si súčasne splnila svoj dávny sen o pekárničke.
Finančné prostriedky boli použité kúpu práčky a pekárničky.
Mirka je slobodná mamička, ktorá sa ukážkovo stará o svoje dve deti
Maťa a Timeu. Podarilo sa jej odsťahovať z nechvalne známeho
rómskeho geta a už viac ako štyri roky žije v mestskom nájomnom byte
spolu so svojimi deťmi. Minulý rok sa dokázala dokonca osamostatniť
od partnera - otca detí, ale, žiaľ, aj agresora a alkoholika. Na všetku
starostlivosť o domácnosť, platenie účtov a výchovu detí je sama, ale
zvláda to veľmi dobre.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu kuchynskej linky a drezu.
Podporený bol Pavol, ktorého postihla mozgová príhoda. Finančný
príspevok bol využitý na jeho liečbu spojenú s obnovou zasiahnutých
buniek a citlivosti pravej strany tela. Dnes je jeho zdravotný stav
podstatne lepší, a to najmä vďaka liečbe autotransfúziou a masážami.
Na základe liečby sa dnes Pavol cíti oveľa lepšie a robí pokroky v
komunikácii s okolím, ako aj v bežných činnostiach, ktoré mal po
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45

Zuzana Ch. (dieťa:
Tamara Ch.)

Rehabilitačný pobyt
Therasuit v LiberteKošice

330 €

46

BIOPTRON lampa na
NIKOLKA občianske
liečbu pre
združenie
hendikepované deti

330 €

47

Nikola P.

Pomoc Nikolke

330 €

48

Daniela C. (deti:
Nina C. a Soňa C.)

Pomoc a podpora
pre rodinu Cíbikovu

660 €

49

Ľudmila B. (dieťa:
Michal B.)

Miško na ceste za
jeho snom

330 €

50

Ivan P.

Gauč pre rodinu

330 €

51

Mária M. (deti: Ella
a Imrich M.)

Terapia pre Ellu a
Imricha Marcinovcov

660 €

nehode problém vykonávať, ako napr. súvislá reč, chôdza, držanie
predmetov v pravej ruke, viazanie topánok, zapínanie zipsu a pod.
Finančné prostriedky boli použité na ozónovú autohemoterapiu a
masáž.
Podporili sme 3,5-ročnú Tamarku, ktorá má diagnostikovanú detskú
mozgovú obrnu. Tamarka nesedí, nechodí, preto potrebuje neustále
rehabilitovať, aby sa jej šľachy na nožičkách a ručičkách nesťahovali a
aby sa jej spevnil chrbátik. Tamarka kvôli svojej diagnóze potrebuje
pravidelne a dlhodobo cvičiť.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt Therasuit
metódou.
OZ Nikolka vzniklo najskôr na pomoc pre malú bojovníčku, ktorá sa
narodila predčasne a zápasí s diagnózami detská mozgová obrna a
autizmus. Jej rodičia sa rozhodli, že budú cez združenie pomáhať
ďalším rodinám s podobným osudom. Premetom finančnej podpory
bola kúpa bioptron lampy. Bioptron lampa je určená na zlepšenie
hypotonických častí tela hendikepovaných detí, uvoľnenie spazmov v
oblasti Achillovej šľachy, spastických rúk, lepšie prekrvenie končatín a
zvýšenie odolnosti organizmu voči nepriaznivým vplyvom okolia. Túto
pomôcku už teraz využívajú viaceré hendikepované deti na zlepšenie
zdravotného stavu.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu bioptron lampy.
Podporili sme mamu a jej dcéry, ktoré momentálne bývajú v krízovom
centre. Vďaka podpore sme mohli pomôcť dcérke, ktorá trpí
ojedinelým ochorením - postinfekčnou gastroparézou. Má niekoľko
vstupov v tele a je závislá na každodenných infúziách. Veľmi sa jej
polepšilo, dostala k životu potrebné lieky a zdravotnícke pomôcky. Je
veľmi šťastná a toto je jej prvé leto, ktoré si mohla naozaj chvíľami
užívať ako bežné deti. Prvýkrát bola pri vode, plávala, kŕmila kačičky,
pre ňu nepoznané a úžasné zážitky. Veľmi ju to aj psychicky povzbudilo
k ďalším bojom, ktoré ju s ochorením čakajú.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu liekov a zdravotných
pomôcok.
Podporený projekt bol zameraný na podporu 4-člennej rodiny, ktorá
býva v dedinke pri Púchove a nachádza sa momentálne vo veľmi ťažkej
životnej situácii. Otcovi diagnostikovali onkologické ochorenie, prešiel
si náročným liečebným procesom. Napriek veľkému úsiliu svoj boj
nakoniec prehral. Dlhotrvajúca choroba rodinu finančne vyčerpala,
preto veľmi ocenili túto pomoc.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu krúžkov pre deti,
školských potrieb, rehabilitácií a na detského psychoterapeuta.
Miško absolvoval 2-týždenný rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko.
Vďaka metóde Therasuit sa Miško učil správnu koordináciu tela. Liečba
bola prínosná a zdokonalil sa v pohybovej časti tela. Rehabilitácie sú
preňho veľmi dôležité a prospešné. Momentálne rehabilituje v
domácom prostredí.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu rehabilitačného pobytu.
V rámci podporeného projektu sme sa snažili finančne stabilizovať
rodinu matky a troch detí, ktorá zostala bez partnerovho príjmu. S
matkou každý mesiac pomenovali finančné výdavky rodiny a pomáhali
im urobiť finančný plán. Na zlepšení životnej situácie spolupracovali aj
s inými subjektmi: informovali Obecný úrad Štiavnik a Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktorý rodinu pravidelne monitoruje a pomáha
hľadaním práce pre matku. V danom čase sa podarilo rodinu
stabilizovať a dokázala splatiť všetky svoje záväzky.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín, školné náklady,
energie.
Podporili sme 6-ročnú Ellu aj 15-ročného Imka M., ktorí sa narodili s
diagnózou Detská mozgová obrna, trpia pohybovými poruchami
všetkých štyroch končatín. Pravidelnou špeciálnou terapiou a cvičením
je možné zlepšiť ich psycho-motorický stav a zvýšiť schopnosť
samostatnej chôdze. Obaja vďaka podpore absolvovali TheraSuit
terapiu v Centre Svetielko. Terapeuti sa upriamili na posilňovanie
takých partií, aby obaja čo najviac samostatne ovládali horné a dolné
končatiny. Rodičia po absolvovaní pobytu zaznamenali posun v
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52

Peter M. (dieťa:
Šimon M.)

Šimonko

330 €

53

Zuzana K. D. (dieťa:
Jana Č.)

Príspevok na
internát a stravu pre
Janku

330 €

54

I Klub

4 bicykle

400 €

55

Richard N.

Podpora štúdia
Richarda

330 €

56

Aj Ty Pomôž, n.f.

Nákup školských
pomôcok

400 €

57

Marek V. (dieťa:
Roman V.)

Pomoc Romankovi

330 €

58

Terézia G. (dieťa:
Sandra H.)

Sandra

330 €

59

Silvia V. (dieťa:
Adam Ž.)

Internát a stravné
pre Adamka

330 €

psychomotorickom vývine.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt: Therasuit
terapiu.
Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na jesenný rehabilitačný
pobyt pre Šimonka M., ktorý sa narodil predčasne a bola mu
diagnostikovaná detská mozgová obrna. Šimonko absolvoval
dvojtýždenný rehabilitačný pobyt v Centre Natália v Hlohovci. Počas
pobytu intenzívne cvičil v špeciálnom obleku TheraSuit, absolvoval aj
iné typy procedúr: kyslíkoterapia, termoterapia, bioptron,
neurostimulačná masáž a snoezelen terapia. Z doplnkových cvičení to
boli hlavne posilňovacie cvičenia a cvičenia na stimuláciu správneho
držania tela a štýlu chôdze. Sú viditeľné zlepšenia svalovej sily na
oboch dolných končatinách, uvoľnili sa trigger pointy, flexory
kolenných kĺbov.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.
Janka je žiačkou šiestej triedy s obojstrannou ťažkou poruchou sluchu.
Je veľmi snaživá, skromná a usilovná. Žije iba s mamou, ich finančná
situácia je ťažká. Napriek tomu sa mama veľmi snaží, aby mala Janka
všetky základné potreby naplnené. Vďaka poskytnutým finančným
prostriedkom mohli ušetriť peniaze a použiť ich pre Janku na
oblečenie, školské potreby, obuv a podobne.
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie poplatkov za stravu a
internát, pretože Janka je ubytovaná počas týždňa v školskom
internáte.
I Klub je nízkoprahové centrum pre deti. Vytvára priestor a podmienky
pre voľnočasové aktivity detí, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, v zlom
sociálnom postavení ich rodičov, detí z neúplných rodín. Predmetom
poskytnutého finančného príspevku bolo zakúpenie bicyklov a
kolobežiek pre jednu rodinu, ktoré im pomôžu v pohybovej aktivite, v
rehabilitácii postihnutia a k lepšiemu využívaniu voľného času. Rodina
bude tráviť viac času spoločne na vychádzkach a spoločnom
športovaní.
Finančné prostriedky boli použité na nákup bicyklov a kolobežiek.
Richard a jeho babka žijú v sociálne znevýhodnenej situácii. Majú
finančné problémy pre neukončené vymáhanie výživného na Richarda
od rodičov. Richard je v maturitnom ročníku strednej školy
technického zamerania. Na prípravu na maturitu potreboval notebook,
ktorý si nemohol dovoliť kúpiť. Jeho študijné výsledky sú momentálne
výborné.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu notebooku.
Cieľom podporeného projektu bolo pomôcť všetkým obdarovaným
rodinám v ťažkej sociálnej situácii ľahšie zvládnuť po finančnej stránke
náročné obdobie začiatku školského roka, a to nákupom školských
pomôcok pre deti. Vďaka finančnej podpore nakúpili pomôcky pre deti
v deviatich rodinách.
Finančné prostriedky boli použité na nákup školských pomôcok.
Náhradní rodičia 4 prijatých detí majú momentálne finančné
problémy. Otcovi rodiny sa nedarí v podnikaní a hľadá si novú prácu.
Finančné nároky na výchovu ich detí sú však veľké. Deti majú
zdravotné problémy a financie sú potrebné aj preto, že sa rodičia
snažia rozvíjať ich talenty. Vďaka podpore mohli najstaršiemu
chlapcovi zaplatiť členské poplatky v krasokorčuliarskom klube
a zakúpili mu matrac s protialergickým poťahom. Romanovi V. sa
v športe darí, chodí na celoslovenské súťaže a z mnohých si domov
odnáša medaily.
Finančné prostriedky boli použité na členské v krasokorčuliarskom
klube a nákup matraca.
Sandra H. je žiačkou 8. A triedy s ťažkými vývinovými poruchami učenia
a veľmi ťažkou kožnou alergiou. Je z rozvedenej rodiny, matka je
samoživiteľka, ktorá sa stará aj o mladšieho syna. Zmyslom podpory
bolo pomôcť rodine v zlej finančnej situácii.
Finančné prostriedky boli použité na školský klub detí a stravu.
Adamko Ž. je žiakom tretej triedy. Má ťažkú obojstrannú poruchu
sluchu a poruchy pozornosti. Adam bol počas jedného týždňa
ubytovaný na internáte. Matka je samoživiteľka a má ešte jedného 1,5-
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60

Fond UŠKO n.f.

Nákup školských
lavíc a stoličiek

400 €

61

DARUJME ŠANCU

Správna cesta II.

660 €

62

Agape SOFIA

Príspevok na
rehabilitačný pobyt
pre Sofiu

330 €

63

Ateliér Kompas,
občianske
združenie

Bezpečne na
chodníku

200 €

64

Ľubica Ch.

Rada varím

330 €

65

Marta Š.

Rodinná pohoda

330 €

66

Ján T.

Nevyhnutnosť do
domácnosti

330 €

67

Zuzana J. (dieťa:
Viktória B.)

Školské potreby a
batérie do
načúvacích aparátov

330 €

68

Pomôžme vzdelávať
Súkromná základná
sa deťom so slabou
škola waldorfská
pohyblivosťou

200 €

ročného syna. Finančná situácia je u nich zlá.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu stravného a internátu.
Cieľom podporeného projektu bola podpora triedy v základnej škole
pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v
Bratislave. Triedna učiteľka triedy 6.A sa pustila do úpravy triedy, celej
miestnosti, v ktorej žiaci trávia školský deň. S pomocou rodičov a
príspevkov a darcov sa triedu podarilo vymaľovať, zadovážiť nové
skrinky, umývadlo a parapetnú dosku. Rodičia zabezpečili aj novú
podlahu.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu školských lavíc a stoličiek.
Podporený projekt ukazuje, aké dôležité je vzájomne si pomáhať.
Tomáš sa dostal na invalidný vozík po prekonaní závažného ochorenia.
Veľmi dôležitá je pravidelná rehabilitácia, ktorá je finančne náročná.
Tomáš na sebe pracuje, 3-krát do týždňa pláva a 2-krát do týždňa cvičí
s terapeutkou. Opäť ho to posunulo o krok vpred, zlepšilo sa mu
chrbtové svalstvo a najnovšie sa dokáže sám presunúť z auta na svoj
vozík.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.
Sofia absolvovala 2-týždňový intenzívny rehabilitačný pobyt v ADELI
Medical Center. Sofii tieto pobyty prospievajú a pomaličky sa posúva k
tomu, aby sa v budúcnosti mohla sama pohybovať. Pobyt je veľmi
náročný nielen fyzicky, ale aj psychicky. Počas pobytu absolvovala
viacero procedúr: kryoterapia, manuálna terapia, intenzívne cvičenie,
včasná logopédia – orofaciálna stimulácia a ďalšie.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.
Cieľom podporeného projektu bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách v
obci, kde pôsobí OZ Ateliér Kompas. Myšlienkou je osádzať značky
bezpečnostných panáčikov popri ceste na frekventovaných úsekoch, so
zvýšeným prechodom chodcov a hlavne detí. Všetkých panáčikov
navrhujú deti z výtvarného krúžku Ateliéru Kompas. Týmto projektom
dosiahli zvýšenú bezpečnosť na tom konkrétnom úseku v obci.
Finančné prostriedky boli použité na realizáciu dopravnej značky.
Pani Ch. má 5 detí, z toho 3 s ňou žijú v spoločnej domácnosti. Rodina
si prechádza ťažkým obdobím. Rodina je zadĺžená, v zlej finančnej
situácii.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu chladničky.
Pani Š. žije so svojimi 3 deťmi v nájomnom byte. Pred dvoma rokmi jej
partner, otec detí spáchal samovraždu. Pani Š. má dve práce, aby
stíhala platiť nájomné, čo ju aj najviac stresuje. Vďaka finančnej
podpore sa podarilo zaplatiť nedoplatky na nájomnom. To výrazne
pomohlo zlepšiť rodinnú atmosféru a finančne sa stabilizovať.
Finančné prostriedky boli použité na platbu nájomného a elektriny.
Pán T. sa nachádza v zložitom životnom období. Má 4 deti. Pred dvoma
rokmi sa jeho bývala manželka dostala do väzenia, kde bude ešte
ďalšie 2 roky. Finančné prostriedky pomohli pri zaplatení jednej splátky
nájomného, čo pánovi uľahčilo na jeden mesiac ťažkú životnú situáciu.
Finančné prostriedky boli použité na nájomné.
Členovia rodiny Viktórie B. vrátane nej sú sluchovo postihnutí. Rodičia
nemajú trvalý príjem a zarábajú si príležitostným predajom v stánkoch
so suvenírmi. Finančnou podporou sme pomohli rodine zakúpením
školských potrieb a batérií do načúvacieho zariadenia. Viktória sa z
darčekov veľmi tešila. A potešili sa aj jej rodičia, ktorým to pomohlo
odbremeniť sa v zložitej finančnej situácii.
Finančné prostriedky boli použité na nákup školskej tašky, pomôcok,
potrieb na telesnú výchovu a batérií.
Waldorfská škola patrí k žiadaným školám, medzi žiakmi sú vždy aj deti
s preukazom ZŤP. Škola aj vďaka dobrovoľníkom umožňuje vzdelávanie
deťom so špeciálnymi potrebami. Škola má arteterapeutické
miestnosti, kde sú k dispozícii pomôcky pre prácu s týmito deťmi.
Vďaka finančnej podpore boli vybudované bezbariérové toalety.
Dovtedy museli deti s narušenou mobilitou prenášať na WC na rukách.
Dlhodobo plánovaný zámer sa podaril zrealizovať k všeobecnej
spokojnosti.
Finančné prostriedky boli použité na toaletu, umývadlo a ohrievač
vody.
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69

LUKI, n.f.

Zdvíhacie zariadenie
pre imobilného
pacienta

660 €

70

ASOCIÁCIA
MARFANOVHO
SYNDRÓMU - AMS

Finančná podpora
nákupu liečiv pre
členov AMS

660 €

71

Podpora zdravotne
Ing. Sylvia D. (dieťa:
znevýhodnenej
Tibor D.)
osoby

330 €

72

Občianske
združenie Žime
krajšie

Kompostovanie na
sídlisku

400 €

73

Ľubomíra P. (dieťa:
Nikolka P.)

Špeciálna
pedagogika s
biofeedbackom pre
Nikolku

330 €

74

Dana K.

Danka K.

330 €

75

Zuzana Š.

Notebook pre obete
autonehody

330 €

76

Gabika H. (dieťa:
Richard H.)

Richard

330 €

77

NepocujuceDieta.sk NepocujuceDieta.sk

653 €

78

Anabell Slovensko,
občianske

400 €

Odborná knižnica
pre klientov a

V rámci podporeného projektu sa podarilo zakúpiť kvalitné zdvíhacie
zariadenie pre imobilných ľudí. Zariadenie jednoducho funguje a
pomáha s manipuláciou imobilných ľudí. Netreba sa tak namáhať a
stačí jedna osoba na obsluhu a manipuláciu.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu zdviháka pre imobilných
ľudí.
Vďaka podpore boli zakúpené darčekové poukážky v hodnote 10€ pre
66 členov, pacientov s Marfanovým syndrómom. Za darčekové
poukážky si pacienti kúpili vitamíny, ktoré prispievajú k zníženiu
vyčerpania a únavy, podporuje imunitu organizmu. Poukážky rozoslali
svojim členom po celom Slovensku.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu darčekových poukážok.
Tibor D. absolvoval 2-týždenný rehabilitačný program TheraSuite s
terapiou Biofeedback v centre Liberta v Košiciach. Po pobyte došlo
vďaka aplikácii Giger MD terapie aj k zlepšeniu rečových schopností.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu rehabilitačného pobytu.
Vďaka finančnej podpore sa obyvatelia sídliska Lamač dozvedeli na
viacerých verejných stretnutiach o možnosti zapojiť sa do sídliskového
kompostovania. Získali informácie o výhodách a spôsobe tejto
ekologickej komunitnej aktivity. Bola sformovaná komunita, ktorá
komunikuje prostredníctvom spoločného emailu a spoločných
stretnutí a spoločne sa starajú o vzniknuté stanovište. Domácnosti
znižujú množstvo odpadu vo svojich domácnostiach a ich cieľom je
vytvoriť kompost pre komunitu, ktorý bude použitý v predzáhradkách
panelákov. Aktivitu podporuje aj mestská časť Lamač a magistrát
hlavného mesta.
Finančné prostriedky boli použité na kompostovacie nádoby.
7-ročná Nikolka sa narodila predčasne s ojedinelou diagnózou
Chylothorax. Následkom mnohých komplikácií dnes bojuje aj s
diagnózami detská mozgová obrna a autizmus. Nikolka navštevuje
špeciálnu pedagogičku v Centre Sloníček. Tu vďaka finančnej podpore
absolvovala individuálnu terapiu zameranú na tréning očného
kontaktu, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku. Zároveň chodí na
biofeedback, čo je terapeutický postup na sledovanie a tréning činnosti
mozgu. Absolvovala 11 terapií špeciálnej pedagogiky a 11 terapií
biofeedbackom, vďaka čomu je vnímavejšia, lepšie spolupracuje, a to
je veľký pokrok.
Finančné prostriedky boli použité na špeciálnu pedagogičku a
biofeedback.
Finančne sme podporili pani s tromi deťmi a sluchovo postihnutého
manžela. Rodina sa nachádza v ťažkej finančnej a životnej situácii.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu oblečenia.
Zuzana Š. je po ťažkej autohavárii. V dôsledku toho je akoby po
mozgovej príhode a má problémy s komunikáciou. Finančná podpora
pomohla s kúpou notebooku a s jeho uvedením do prevádzky. Zuzke
notebook veľmi pomáha, používa ho takmer každý deň a širšie využitie
nájde v celej rodine.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu notebooku.
Podporený projekt bol zameraný na pomoc otcovi rodiny, ktorý po
odpadnutí a následnom resuscitovaní trpí závažným postresuscitačným syndrómom. Finančná podpora mu umožnila absolvovať
telesné aktivity na podporu krvného obehu, uvoľnenia svalstva,
prekrvenia mozgu a celkového zlepšenia jeho psychického stavu.
Finančné prostriedky boli použité na bazén, saunu a masáže.
Vďaka finančnej podpore sme pomohli nakúpiť edukatívny a didaktický
materiál pre nepočujúce deti a ich rodiny. Tie využili počas
víkendového stretnutia rodín, komunitných a osvetových podujatí.
Zakúpené pomôcky pomáhali pri učení posunkov, nácviku správneho
dýchania a iných aktivitách. Stretnutie rodín bolo zorganizované
v Modre - Harmónii a vybrané aktivity zakomponovali do aktivít pre
počujúce deti na otvorených osvetových podujatiach.
Finančné prostriedky boli použité na nákup edukatívneho a
didaktického materiálu.
Cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť knižnicu o poruchách
príjmu potravy pre odborníkov, ktorí s nimi pracujú. Knihy v knižnici sú
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79

združenie

odborníkov

Iveta V. (pre:
Marián V.)

Financovanie pobytu
v DSS, príspevok na
lieky a liečivá

určené k ich ďalšiemu vzdelávaniu, k publikačnej činnosti, k tvorbe
vzdelávacích programov pre iných odborníkov, k tvorbe osvetových
programov pre tínedžerov. Bolo zakúpených 23 kníh, 13 kníh pre
odborníkov a 10 pre klientov. Bezplatne budú požičiavané klientom a
iným odborníkom, s ktorými občianske združenie spolupracuje.
Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh.
V rámci podporeného projektu sme pomohli Mariánovi V. pri
financovaní jeho pobytu v Domove sociálnych služieb Úsvit v Myjave.
Pobyt v tomto zariadení mu veľmi prospieva, pretože je v inom
330 €
kolektíve a v rámci svojich možností má aktivity, ktoré nemôže mať
doma. Zmena prostredia pozitívne vplýva na jeho psychiku.
Finančné prostriedky boli použité na stravu a lieky.

4) Podporené verejnoprospešné aktivity z 2% prijatého podielu zaplatenej dane
Cieľom podpory bola pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným
ochorením. Podpora je zameraná na vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomoc zneužívaným a
zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.
Chceme podporovať rozvoj detí a zároveň im pomáhať s rôznymi zložitými životnými situáciami. Žiadne dieťa si
nezaslúži trpieť a podporou týchto projektov sa môže zmeniť kvalita života detí, či prispieť k ich krajšiemu
detstvu.
Počet predložených žiadostí: 16
Počet podporených projektov: 16
Vyčlenená suma: 80 500 €
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, jednotlivci a nadácie.
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Ivana Michalíková, správkyňa Nadácie Televízie Markíza
Dana Šinková, Projektová manažérka Nadácie Televízie Markíza
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora a rozvoj telesnej kultúry.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/ fyzická
osoba

1

Návrat, občianske
združenie

2

MAGNA, občianske
združenie

Názov podporeného
Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Cieľom podporeného projektu je ponúknuť intenzívnu dlhodobú
pomoc 150 rodinám, v ktorých žijú ohrozené deti. V 11 lokalitách
Slovenska 20 pracovníkov Návratu (sociálnych pracovníkov,
špeciálnych pedagógov, psychológov) bude poskytovať
komplexné sociálne a psychologické služby pre rodiny v kríze s
cieľom rozvoja vzťahov rodičov a detí a aktivizácie zodpovednosti
Jediný domov pre
1 000 € rodičov za starostlivosť o deti. Vďaka podpore profesionálov sa
dieťa je rodina
rodičom zvýšia kapacity, aby sa venovali deťom a zlepšili
starostlivosť o ne natoľko, aby deti nemuseli byť umiestnené v
inštitúcii. Návrat rozšíri ponuku špecializovaných služieb hlavne v
regiónoch s najvyšším podielom rodín ovplyvnených chudobou a
sociálnym vylúčením. Finančne sme podporili personálne náklady
na odbornú pomoc rodinám.
Podpora a posilnenie
Hlavným cieľom podporeného projektu je komplexná
osvety pre HIV
starostlivosť o 20 HIV pozitívnych pacientov vo veku 14 – 19
pozitívne staršie deti
rokov žijúcich v domove v Kambodži. Projekt je zameraný na
1 000 €
s dôrazom na
zníženie rizika prenosu HIV medzi adolescentmi. Kľúčová je práca
znižovanie rizík
so psychológom, vzdelávacie aktivity, kontrola liečby
prenosu vírusu
a zdravotného stavu adolescentov. Finančne sme podporili nákup
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3

Nadácia ADELI

Finančná podpora
pre Edka S.

2 000 €

Svetielko pomoci, n. o.

Zmierenie sociálnej
nestability rodiny
počas onkologickej
liečby dieťaťa

1 000 €

5

Kolobeh života, o. z.

Práca so smútkom na
jarnom víkendovom
a letnom
terapeutickom
pobyte

1 000 €

6

Náruč – Pomoc deťom
v kríze, občianske
združenie

Terapeutický pobyt
pre deti z Náruče

1 000 €

7

MyMamy, občianske
združenie

Pre ženy a deti
jednoduchšie

1 000 €

8

NepocujuceDieta.sk

Viac zvukov pre
nepočujúce deti

1 000 €

9

Naše motýliky, o. z.

Príď muzika k nám!

1 000 €

4

jedla, nájomné a energie pre domov a mzdu pre psychológa.
Cieľom projektu je pomôcť 15-ročnému Edkovi S. v jeho ceste za
zdravím. Po absolvovaní komplexného rehabilitačného pobytu v
ADELI Medical Centre v Piešťanoch sa mu lepší zdravotný stav,
bude samostatnejší. Chceli sme podporiť jeho chuť do života a
chuť bojovať so svojím neľahkým životným osudom. Pobyt tiež
uľahčí jeho najbližšej rodine každodenný život.
Pri diagnostikovaní onkologického ochorenia dieťaťa sa rodina
dostáva do finančnej a sociálnej nestability. Súčasťou
špecializovaného sociálneho poradenstva organizácie je aj Balíček
pomoci, s ktorým ich v úvode navštívi ich pracovníčka. Finančne
sme podporili nákup balíčkov pomoci a stravné lístky. Súčasťou
balíčka sú veci, ktoré sú pri liečbe dieťaťa potrebné - ako
dezinfekčné prostriedky, zdravotnícke pomôcky, rúška, krabičky
na jedlo a iné hygienické potreby. Prínosom je odľahčenie
finančného rozpočtu rodiny, ktorý je oveľa nižší ako pred liečbou
dieťaťa. Počas uvedeného obdobia pracovníčka mesačne navštívi
v priemere 5 detí s novou onkologickou chorobou a 5 detí v
aktívnej liečbe.
Cieľom podporeného projektu je pomoc odbornou
starostlivosťou deťom po strate svojich rodičov alebo inej blízkej
osoby a ovdovelým rodičom s malými deťmi. Je dôležité ich
sprevádzať procesom smútenia a tiež edukovať v danej téme.
Hlavnými finančne podporenými aktivitami bude víkendový pobyt
pre ovdovelých rodičov spolu s ich malými deťmi a smútiacimi
seniormi, ktorý je v pláne zrealizovať v mesiaci marec, a letný
terapeutický tábor v mesiaci júl 2019 pre deti od 6 do 20 rokov,
ktoré prišli o blízkeho človeka.
Finančne sme podporili ubytovanie a stravné náklady.
Cieľom podporenej aktivity je zrealizovať pre deti z Detského
krízového centra Náruč 4-dňový terapeutický pobyt zameraný na
zmierenie príznakov prežitej traumy, budovanie sebadôvery, ako
aj zlepšenie komunikačných zručností. Vysporiadanie sa s týmito
skutočnosťami, rovnako ako zlepšenie komunikácie dáva deťom
šancu lepšie zvládnuť aktuálnu životnú krízovú situáciu a
eliminovať tzv. odložené následky traumy v dospievaní. Finančne
sme podporili ubytovanie a stravu počas terapeutického pobytu.
MyMamy poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie
a ich deťom formou ambulantného i terénneho poradenstva a
komplexné služby v zariadení núdzového bývania. V rámci týchto
činností zabezpečujú prevoz klientok do a zo zariadenia a výjazdy
za klientkami. Poskytnuté finančné prostriedky chcú využiť na
zabezpečenie vozidla s dostatočným batožinovým priestorom na
prevoz osobných vecí žien a detí, zabezpečovanie potravinovej
pomoci, sprevádzanie klientok.
Cieľovou skupinou podporeného projektu sú deti s poruchou
sluchu v ranom veku, aby bolo možné im včas pomôcť a umožniť
im naučiť sa počúvať, rozumieť a rozprávať. Prostriedkom k
pomoci sú rodičia, ktorí by mali vedieť kedy a akú pomoc
vyhľadať a ako deti rozvíjať v domácom prostredí. Preto je
snahou našej podpory a organizácie Nepočujúceho dieťaťa
edukovať rodičov prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Prínosom
v dlhodobom horizonte je úplne iná kvalita života zle počujúcich
detičiek a zapojenie sa do bežných každodenných aktivít.
Finančne sme podporili prípravu a zabezpečenie obsahu a
programu neformálneho vzdelávania, koordináciu dobrovoľníčok,
propagáciu podujatia, tvorbu vzdelávacích materiálov, grafickú
úpravu materiálov.
V spolupráci s poradensko-konzultačným centrom K-centrum
chce OZ pokračovať v projekte Príď muzika k nám! Pre deti so
špeciálnymi potrebami. Zámerom je týmto deťom, navštevujúcim
predškolské a školské zariadenia ambulantnej formy, poskytnúť
individuálnu, skupinovú alebo kombinovanú muzikoterapiu.
Cieľom je deti zaujať, motivovať ich k interakcii a hre na hudobné
nástroje, navodiť príjemný relaxačný pocit, podporiť zdieľanie a
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10

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev ako
dar

Vzdelanie je moja
budúcnosť

1 000 €

11

Občianske združenie
OKÁČIK

Svet s tebou ma baví
(8. ročník)

1 000 €

12

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska

Vytvorenie
multifunkčnej zóny
so zázemím

1 000 €

13

Autistické centrum
Andreas, n. o.

Viac terapií v nových
priestoroch

1 000 €

14

OZ Milan Štefánik pri
ústavoch pre
zdravotne a mentálne
postihnutých

Objatie tónov

1 000 €

Deťom s rakovinou, n.
o.

Daruj izbu:
„Modernizácia
lôžkovej časti
oddelenia malých
detí na Klinike
detskej hematológie
a onkológie

15

65 000 €

komunikáciu. Hudobno-pohybové aktivity zlepšujú ich sociálne a
kognitívne schopnosti. Finančne sme podporili realizáciu
hudobno-pohybových muzikoterapeutických aktivít pre deti so
špeciálnymi potrebami v dvoch zariadeniach.
Cieľom podporeného projektu je zabezpečiť pre koordinátora
vzdelávania kvalitnú techniku, či už na vstupe, kedy si pripravuje
materiál, alebo pri samotnom vzdelávaní, kedy prezentuje
informácie cez powerpoint či spracováva školiaci materiál v
grafickom programe, ktorý si naozaj vyžaduje kvalitnú techniku.
Na dôkladnú prípravu, ale aj samotnú realizáciu je potrebné mať
kvalitnú techniku – notebook a multifunkčné zariadenie
(tlačiareň, scanner, kopírka).
Podporený projekt spája dva svety – svet zdravých so svetom
zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Spája svet
plný radosti, bez obmedzení so svetom prekážok a izolácie.
Cieľom finančnej podpory je nekonvenčným prístupom a
netradičnými technikami rozvíjať talent zdravých a zároveň
ponúkať prežiť deťom so znevýhodnením a ich rodinám dni
vyplnené zaujímavým a užitočným programom, v ktorom
dominuje variabilita, originalita, vynaliezavosť a schopnosť
produkovať množstvo inovatívnych nápadov. Finančne sme
podporili prenájom priestorov, rekondičný pobyt a medaily na
športové turnaje.
Hlavným zámerom podporeného projektu je vytvorenie
multifunkčnej zóny určenej pre dobrovoľníkov, zamestnancov,
klientov i členov ÚNSS. Novú multifunkčnú zónu by organizácia
rada vybavila kuchynským kútom, príjemným neformálnym
sedením a zázemím so šatňou a kúpeľňou. Od takejto úpravy
prostredia sa očakáva lepšie vzájomné pre sieťovanie všetkých,
ktorým bude multifunkčná zóna následne dlhodobo slúžiť:
dobrovoľníkom, zamestnancom, nevidiacim a slabozrakým
klientom. Finančne sme podporili stavebné a rekonštrukčné
práce.
Priamou cieľovou skupinou organizácie sú deti a mládež s
poruchou autistického centra. Každodenná prax a výskum
potvrdzuje ich vzrastajúci výskyt. Poruchy autistického centra sa
diagnostikujú len podľa vonkajších prejavov v oblastiach
správania. Podporou projekt chce pomôcť zabezpečiť rozšírenie a
obnovenie priestorov autistického centra Andreas, čím sa zlepšia
ich služby. Z finančného príspevku kúpia protihlukové dvere,
ktorými sa zabezpečí „bezpečnejšie“ prostredie pre rodičov s
dieťaťom počas terapie. Ďalšími doplnkami sa zaistia hygienické
normy v miestnostiach.
Aj vďaka našej finančnej podpore sa uskutoční benefičné,
kultúrne a náučné podujatie s názvom Objatie tónov, ktorého už
9. ročník sa bude konať v nedeľu 27. januára 2019. V športovej
hale v Leviciach sa bude konať pre 600 mentálne a zdravotne
postihnutých detí z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne
postihnutých zo západného Slovenska.
Tieto deti a pacienti nemajú možnosť zúčastniť sa počas roka
hudobných koncertov a podujatí, preto je toto zmysluplné
benefičné podujatie usporiadané priamo pre nich. Tu majú
možnosť aj sami aktívne vystúpiť so svojím programom. V rámci
podujatia sa deti a pacienti s mentálnym postihnutím budú môcť
naučiť na pripravených workshopoch latinoamerické zumba a
salsa tance, maľovanie na tvár, enkaustiku – maľovanie horúcim
voskom na papier, prútikárstvo, ozdobovanie figúrok a sadrových
odliatkov, maľovanie na plátno a na tričká.
Finančne sme podporili modernizáciu oddelenia malých detí na
Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH na Kramároch.
V 11 zrekonštruovaných izbách sa uľahčí náročná liečba a zároveň
sa skvalitní a spríjemní pobyt počas liečby nielen deťom, ale aj ich
rodičom. Na danej klinike sa detičky liečia rovnako ako na
klinikách vo vyspelých krajinách Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko,
preto je adekvátne moderné a najmä bezpečné prostredie
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Bratislava“

16

Jana C.

Príspevok na
zdravotnú
starostlivosť o
synčeka Jakubka s
viacerými
diagnózami –
operácia v Kladne

nevyhnutnosťou. Dobudovanie kúpeľní, intermediálnych izieb,
vzduchotechniky a modernizácia zdravotechniky je bytostne
dôležité. Na oddelení pribudne recepcia či toaleta pre hostí, ktoré
sa tam momentálne nenachádzajú.
Finančný príspevok je určený pre maloletého Jakuba, ktorý trpí
DMO a spastickou diparézou dolných končatín. Rehabilitácia v
centre Svetielko v Trenčíne je aktuálne nevyhnutná najmä po
500 €
operačnom zákroku metódou ULZIBAT, ktorú absolvoval.
Rehabilitácie a zákroky nevyhnutne potrebné k danému
ochoreniu sú finančne veľmi náročné pre hociktorú domácnosť.
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VI. Crowdfundingová platforma StartLab
Crowdfundingová platforma StartLab vznikla v marci 2015. StartLab ponúka unikátny priestor na alternatívne
získanie financií pre rôzne typy verejnoprospešných projektov a aktivít.
Ide o svieži koncept otvorený mladým kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, neziskovým
organizáciám, startupistom, ktorí v on-line priestore prezentujú svoje projekty prostredníctvom tzv. kampaní.
Každá kampaň prechádza schvaľovacím procesom, pričom podmienkou schválenia je, aby projekt napĺňal
verejnoprospešný charakter alebo pomáhal budovať a rozvíjať hodnoty, ktoré sú v súlade s hodnotami NCpF.
Autorom kampane môže byť ako nezisková organizácia, tak aj fyzická alebo právnická osoba.
Každá crowdfundingová kampaň má na platforme samostatný profil. Tu sa verejnosť dozvedá o projekte, na
ktorý predkladateľ získava prostriedky. Súčasťou je fotogaléria, propagačné video, grafika, či informácie o
projektovom tíme. Verejnosť má možnosť k jednotlivým kampaniam pridávať komentáre, zanechať súkromnú
správu pre autora projektu, zdieľať kampaň na sociálnych sieťach.
Crowdfundingové kampane majú obmedzenú dĺžku trvania (zvyčajne 30 - 40 dní), ktorú si volí autor projektu.
V rámci projektového formulára autor stanovuje minimálnu výšku financií, ktoré na realizáciu projektu
potrebuje. Aby bola kampaň úspešná, autor musí sám svoj projekt medializovať, propagovať, prezentovať v
relatívne krátkom čase natoľko, aby získal dostatok financií, a teda bol schopný svoj zámer realizovať.
Cieľová suma môže byť v rámci kampane prekročená, v niektorých prípadoch aj niekoľkonásobne, t. j.
predkladateľ získal viac prostriedkov, svoj projekt môže realizovať kvalitnejšie, rozšíriť ho, zdokonaliť.
Autor kampane má pri spúšťaní svojej crowdfundingovej kampane možnosť výberu medzi 2 typmi získavania
financií:
• fixné financovanie: v prípade, že sa kampaň nenaplní, predkladateľ nezíska žiadne zdroje a nie je
povinný projekt realizovať, jednotlivé dary ostávajú prispievateľom. V prípade, že kampaň v určenom
termíne nedosiahne cieľovú sumu, autor svoj projekt nerealizuje a finančné dary dovtedy prijaté sú
vrátené podporovateľom naspäť.
• flexibilné financovanie: všetky dary získané počas kampane budú predkladateľovi vyplatené aj v
prípade, že sa kampaň nenaplní (zaväzuje sa však projekt realizovať za akýchkoľvek podmienok).
Poplatok za službu je vo výške 7% z celkovej získanej sumy.
StartLab v roku 2018:
• Počas roku 2018 bolo na StartLab.sk zverejnených 121 verejnoprospešných projektov
• 113 projektov bolo vo svojej kampani úspešných a podarilo sa im získať 470 965,62 €
• Sumou 369 522 € prispelo 16 024 darcov
• 1 matchingový partner matchoval 4 projekty v celkovej sume 4 500 €
• 54 projektov bolo financovaných fixným financovaním a 67 projektov cez flexibilné
• 8 projektov bolo neúspešných
Vývoj StartLabu v priebehu rokov:

Rok
2015
2016
2017
2018
Spolu:

Počet všetkých
zverejnených
kampaní
19
33
97
121
270

Počet
darcov
spolu
2 335
2 108
11 797
16 024
32 264

Priemerná
darovaná suma

Získaná suma bez
matchingu

Získaná suma
s matchingom

24,40 €
32,27 €
29,83 €
28,20 €

56 038 €
68 595,94 €
354 580,23 €
466 456,62 €
945 670,79 €

64 038
79 399 €
372 924 €
470 965, 62 €
987 317,62 €

Matching
Na crowdfundingovej platforme je možné pre svoj projekt získať tzv. matching.
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Ide o unikátnu formu podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov, ktorými môžu byť
nadácie, firmy, samospráva, ale aj jednotlivci. Matching potom znamená, že každý príspevok, ktorým darca
podporí projekt, matchingový partner znásobí až do výšky vopred dohodnutej sumy.
V roku 2018 Nadácia SPP matchingom podporila tieto projekty:
P.č.

Autor/ Názov výzvy

Cieľová suma

1
2
3

ABY VEDA NEBOLA BIEDA
Chuť žiť
Nezábudka a Divozel

5 000 €
3 000 €
4 000 €

Podpora od
darcov
3 945 €
1 840 €
6 102 €

Matching
1 500 €
1 500 €
1 500 €

Získané
spolu
5 445 €
3 340 €
7 602 €

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: rozvoj darcovstva,
filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu; rozvoj a ochrana duchovných hodnôt; realizácia a
ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie
prírodných a kultúrnych hodnôt; ochrana a podpora zdravia a vzdelávania; rozvoj a podpora telovýchovy;
podpora sociálnej pomoci.
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity:
Názov
organizácie/
P.č.
meno fyzickej
osoby
Hornonitrianske
1
stopy

Názov výzvy

Turzov flow trail

2

Martin Brix

Čerstvé Ovocie – audio |
video | live

3

Jana H.
Hoffstädter

Tri životy Maxi

4

Peter Ostružiar

5

Silvia Filová

6

Daniel Gruľa

Cez víkend hľadáme
Messiho, Samka alebo
Harryho Pottera
Pomôž nám ísť na Harvard
- Model Spojených
národov
Film - Albánsko, posledná
európska divočina

Získaná
suma

Anotácia

Projekt na podporu vzniku jednosmerného cyklochodníka so
zábavnými prvkami pod Bojnickým zámkom.
Podpora vzniku videí a live diskusií kreatívnych a tvorivých ľudí
872,50 €
rubriky Čerstvé Ovocie_FM
Projekt na podporu vydania detskej knihy o tom, aké to je viesť
2 250,50 €
život niekoho iného a nájsť pri tom sám seba.
Víkendový plavecko-pohybový tábor pre sociálne a zdravotne
500 € znevýhodnené deti (ľahšie formy postihnutia, ktoré nebránia
pohybu a neznižujú vnímanie lektorov).
1 112 €

115 €

Projekt na podporu 7 stredoškolákov dostať sa na prestížnu
konferenciu Harvard Model United Nations.

465 € Dokumentárny film o albánskej prírode a živote v nej.

7

Jana Ďaďová

Kniha Cigánka

3 008,50 €

8

juraj ličko

Podporte ATELIER XIII

9

Martin Matejko

Utgard 2018

10

Viola Šallai

Klubovňa

1 239 €

11

Východné
Pobrežie

Gemer je vesmír (Grafikon
165 166 167)

3 204 €

12

Simona Gežová

Zoologický výskum tajomný had v Európe

1 415 €

13

Juraj Mesík

Kniha Posledné impérium Texty o agónii Ruska

40 €
889,50 €

2 266,50 €

Kniha vydávaná Sokratovým inštitútom od Janette Motlovej je
dialógom medzi rómskym a gadžovským svetom. O tom, že úcta
a rešpekt by mali byť prejavované a samozrejmé ku každému
človeku.
Podpora prevádzky ATELIERu XIII, ktorý je výstavným
priestorom začínajúcich a už etablovaných maliarov slovenskej
scény, okrem toho slúži na spoločenské komunitné aktivity.
Najväčší u nás organizovaný festival včasného stredoveku a
experimentálnej archeológie s medzinárodnou účasťou.
Podpora vzniku študentského centra Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, v ktorom študenti
môžu rozvíjať svoje nápady a myšlienky a pretaviť ich v
kvalitnejšie výsledky.
Vydanie knihy, ktorej hlavným motívom je zdokumentovanie
rýchlo sa strácajúceho technického dedičstva železníc a
priemyslu, ktoré kedysi vypĺňali údolia Gemeru.
Študentský film vznikajúci v rámci výskumu hada užovky fŕkanej
a stále skrytej biodiverzity Európy.
Kniha hovorí o rizikách, ktoré pre Slovákov a Európanov
predstavuje a aj v blízkej budúcnosti bude predstavovať Rusko,
ale predovšetkým vlastná hlúposť, naivita a historické
(bez)vedomie.
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14

Tomáš Bella

Ako fungujú slovenské
médiá, komu veriť a komu
nie

15

Dominika
Komarova

POCHOD ZA VEDU v
BRATISLAVE 2018

16

Zuzana Košutzká

ABY VEDA NEBOLA BIEDA

17

Zuzana Palicová

Posaď sa(d) u nás!

18

Lukáš Fila

Bilbord: Slovensko nemôže
patriť mafii

19

Ta Take Town

Kniha o paralelnej histórii
mesta Prešov

20

Martin Dzurňák

MESTO SiTY

21

Nina Galanská

Deň otvorených komunít
na 13. ročníku festivalu
[fjúžn]

22

Dominik Hrtánek

Nová Bernoláčka!

23

Tím Ekocvrček,
Bratislava

Hudba spája ľudí

24

Katarína Rybnická

Punktík - festival detskej
knihy

25

Dagmar Janišová

Staničkári

26

Lenka Harvanová

Voľnočasový priestor pre
deti a mládež

27

Júlia Kozáková

Dramatický medzipriestor

28

Michaela Kučová

Ema sa má

29

Matej Hložník

Pošta prezidentovi

30

Miro Žiarislav
Švický

Žiarislav - Na vrchárskom
chodníku - kniha s CD

31

Peter Gašparík

VIFI FEST - VIdiecky
FIlmový FESTival

32

Časopis .týždeň

Z Bystrian do Sheffieldu a
späť

33

Monika
Krčméryová

PARK Škarniclova

34

Ladislav Bene

35

Eva Bacigalová

OBNOVENIE PREMIETANIA
V HISTORICKOM KINE
ŽELEZNÍK
Darujte Amazonkám viac
času s blízkymi. Stoja za to.

Vzdelávacia pomôcka Denníka N, ktorá študentom priblíži
17 251,50 € fungovanie médií a prácu novinárov. Príručka bude zadarmo
rozdaná na školy.
Podpora podujatia propagujúceho význam a dôležitosť vedy
1 195 € a upozorňujúceho aj na znepokojivý stav financovania vedy na
Slovensku.
Podpora tímu slovenských vedcov, ktorí skúmajú emócie u ľudí
5 444,50 €
s neurologickými ochoreniami.
Obnova ovocného sadu v Schaubmarovom mlyne SNG v
9 110 € Pezinku a jeho premena na miesto trávenia voľného času a
oddychu.
Shootyho karikatúra vo forme výlepu billboardov po celom
40 753,92 € Slovensku na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej s
apelom na vyšetrenie ich vraždy.
Kniha sa zaoberá minulou, súčasnou aj budúcou podobou
mesta Prešov. Obsahuje kapitoly o architektúre a verejnom
5 285 €
priestore mesta, rozhovory s ľuďmi, ktorí pôsobia v kultúrnej
sfére mesta a ovplyvňujú jeho súčasnú podobu.
Projekt pre vznik ručne vyšívaných nástenných hodín s mapami
2 520 €
slovenských krajských miest rámované do drevených kruhov.
Festival Deň otvorených komunít, ktorý prináša filmové
1 719,50 € premietania, diskusie, ukážky tradičnej kuchyne či tvorivé
dielne.
Revitalizácia zastávky Antona Bernoláka v Žiline na street1 001 € artové dielo v spojení s vertikálnou záhradou, realizovaná
študentmi strednej školy.
Projekt žiakov zo Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a
nevidiacich v Bratislave so zámerom nakúpiť malé hudobné
468,50 €
nástroje určené na muzikoterapiu seniorom z Domu tretieho
veku v Bratislave.
Festival o spoznávaní kvalitnej detskej literatúry vyplnený
2 051 € čítaním kníh, koncertmi, debatami o čítaní, divadelnými
predstaveniami, tancom a maľovaním.
Projekt študentov ZŠ Staničkárov, ktorí sa rozhodli upraviť
374 €
čakacie priestory a záhradku pri stanici v Zemianskej Olči.
Projekt študentov ZŠ Beňovského na osadenie outdoorového
668 € pingpongového stola prístupného všetkým návštevníkom
parku.
Divadelno-sociálny projekt, ktorý prináša tvorivé divadelné
1 190 € stretnutia za účelom prepájania komunít a pestovania
vzájomných vzťahov medzi rómskou a nerómskou mládežou.
Vtipne ilustrovaná kniha o (každej) žene, jej každodenných
2 396 €
radostiach a starostiach.
Iniciatíva na podporu zberu podpisov za vyhlásenie referenda o
481 € predčasných voľbách; projekt na odmenu za dobrovoľnícku
prácu.
Príbeh človeka, ktorý sa rozhodol odísť z mesta a usadiť sa v
prírode. Pustovníčenie na samote je prekladané osudmi zvierat
5 809 €
a ľudí, na rozhraní medzi samotou a spoločnosťou, telom a
duchom.
Podpora realizácie VIFI FESTu, ktorý prináša filmové umenie do
2 154 € 7 slovenských obcí, v ktorých realizuje desiatky filmových
premietaní a sprievodných akcií.
Podpora vzniku reportáže týždenníka .týždeň o 6 000
1 357 € slovenských Rómoch žijúcich a pracujúcich v anglickom
Sheffielde.
Projekt na vybudovanie živého mestského parku obsahujúci
2 615 € úpravy terénu, výsadby zelene, osadenia mobiliáru a pingpongového stola.
730 €
3 776,50 €

Projekt na zakúpenie premietacieho projektora a audiotechniky
v rámci obnovy historického kina v srdci Gemera.
Projekt na pomoc ženám trpiacich rakovinou prsníka, ktorý im
pomáha pri administratívnych a úradných povinnostiach.
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Darujte školám na
Slovensku koše na triedený
odpad

36

Michaela
Koklesová

37

Veronika Pisárová Rok ženy

38

Andrej Kuruc

Podpora jarného čísla
magazínu QYS pre LGBTI
ľudí

39

Rodičova Pravda

Rodičova pravda

40

Iryna Zelyk

Hravá knižka o detských
pocitoch

41

Kniha Post Bellum SK:
Sandra Polovková „Stretnutie tých, čo prežili
Shoah“

42

Bibiána Kleinová

43

OZ Liga za ľudské
práva

44

Koloman Kertész
Bagala

45

Peter Vlkovič

46

Petr Burýšek

47

Natália Rajecká

48

Zuzana Bobíková

49

Maria Smoleňová

50

Valentína
Sedileková

Chuť žiť

51

Martin Jakubčo

UMením k porozUMeniu

52

Oto Hudec

Arboretum

53

Čierne diery

Lesná sauna na Spiši

54

Michaela
Knošková

Create & Control

55

Martin Bega

Folklór bez hraníc

56

Spýtaj sa vašich

Spýtaj sa vašich

57

Pavel Sibyla

58

Sárka Hurdálková

59

Iniciatíva Silný
ročník 1974

Letná škola hrou 2 v
Markušovciach
Uletenci - komiksová
knižka o utečencoch
Čau o piatej · Audioknihy
50x BEST OF POVIEDKA
1996-2016
Filmová noc na hrade 2018
- FNNH
Obchodík bez obalu
Festival Poznania
Univerzity vedomého
života
MÓDA NA RADOSŤ –
Digitálna mapa
slovenského dizajnu
Divadelné predstavenie v
Betánii

Investigatívna relácia s
Pavlom Fejérom
Lakiho Mestečko - detská
knižka pre malých aj
veľkých tulákov
Československý pohár v
hádzaní Céčiek

Projekt na distribúciu smetných košov, ktoré sú recyklované zo
5 192 € zubných kefiek, do slovenských škôl na podporu triedenia
odpadu.
Podpora vydania kalendára a diára pre ženy, zameraných na ich
143 €
duchovný rast.
Podpora vydania nového čísla v súčasnosti ojedinelého časopisu
1 517,50 € pre LGBT ľudí, ktorý obsahuje aj rôzne praktické informácie, ako
riešiť problematické životné situácie.
Rodičovský video-filmový projekt na témy rodičov pátrajúcich
3 140,30 €
po pravde a riadne preverovanie si informácií z rôznych zdrojov.
Kniha o jašteričkách a slnku, ktorá na ich príbehoch vysvetľuje
5 087 € detské pocity a pomáha deťom ich lepšiemu pochopeniu a
prijatiu.
Kniha dokumentuje osudy pamätníkov/čiek kľúčových udalostí
5 637,50 € 20. storočia, ktorí žijú (žili) v domove pre obete holokaustu, v
Ohel David v Bratislave.
Podpora realizácie letnej školy organizovanej študentmi z OZ
1 062,50 € Nespi-Spiš, s edukačným a sociálnym programom pre rómske
deti žijúce v Markušovciach.
Komiks predstaví príbehy mladých ľudí, ktorí boli nútení opustiť
2 290 €
svoju krajinu a v súčasnosti žijú na Slovensku.
Projekt na podporu vydania audioknihy s 50 najlepšími
6 108,50 € poviedkami z literárnej súťaže, v podaní slovenských herečiek a
hercov.
Podpora verejného premietania krátkych filmov a sprievodných
624 €
akcií na hrade Šariš.
Projekt na podporu vzniku bezobalového obchodu v centre
1 561 €
Trenčína.
Podpora realizácie festivalu v prírode so zameraním na učenie z
574,50 € oblasti zdravej výživy, vedomého pohybu, vzťahov, liečiteľstva,
výchovy a vzdelávania dospelých a detí.
Mobilná aplikácia obsahujúca mapu slovenských módnych
2 553 € dizajnérov a miest, kde je možné ich výrobky zakúpiť a tým
podporiť slovenskú tvorbu.
Projekt na zafinancovanie priestorov, kulís a techniky pre
2 980 €
predstavenie tvorby divadelnej skupiny Nádenník.
Projekt venujúci sa poruchám príjmu potravy s cieľom zdvihnúť
povedomie a danú tému odtabuizovať, pomáhať trpiacim a ich
3 340 €
blízkym, sieťovať doktorov a šíriť prevenciu medzi mladými
ľuďmi a športovcami.
Podpora realizácie komunitného festivalu súčasného divadla
a umenia. UM UM v spolupráci s umelcami zo Slovenska a
510 €
celého sveta približujú transkultúrnu históriu a súčasnosť
Slovenska jazykom súčasného umenia.
Podpora projektu revitalizácie zanedbaného podchodu v
1 315 € Košiciach formou monumentálnej maľby stromov z Kisdyho
dvora, v ktorom sa organizujú kultúrne a komunitné aktivity.
Projekt na podporu vzniku Lesnej sauny na okraji lesa v
9 335 € Spišskom Hrhove, ktorá zadarmo poslúži miestnym obyvateľom
a pritiahne turistov.
Projekt na podporu stredoškolskej súťaže ako príležitosť pre
429,50 € stredoškolákov nahliadnuť do sveta vysokej politiky a
spravovania štátu z pohľadu tých, ktorí vládnu.
Projekt na financovanie folklórneho rádia JankoHraško.sk, ktoré
303 €
vysiela už 11 rokov.
Podpora organizácie multižánrového projektu o vstupe vojsk
7 186 € Varšavskej zmluvy do Československa, ktorý podnecuje
medzigeneračný dialóg.
Podpora pravidelnej investigatívnej relácie na portáli
11 790 €
Aktuality.sk ako pokračovateľa zrušenej relácie RTVS Reportéri.
Podpora vydania knihy - sprievodcom historickým centrom
5 457 € Banskej Štiavnice z pohľadu psíka Lakiho, pre malých
návštevníkov a ich rodičov.
Projekt na podporu spoločného stretnutia Čechov a Slovákov
2 350 €
narodených v roku 1974.
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Drip Coffee Festival – Need
for Espresso: Underground

60

Adrián Krišák

61

Zuzana
Mitošinková

62

Pavol Kadlečík

63

Povstanie
pokračuje

64

OZ TRAKT

65

Občianske
združenie
FRAKTÁL

66

Juraj Schwarz

67

Oľga Džupinková

68

Martina Kráľová

69

Lukáš Fila

Publikácia o prvej ČSR do
slovenských škôl

70

Lucie Meisnerová

Darujte ovocný strom

71

Zuzana Dušičková

72

Zuzana
Mitošinková

73

Andrea Kováčová

Čo dokáže mama

74

Veronika Trnková

Herbár jedovatých
poznámok a liečivých slov

75

Tamara Stohlová

Zelená krajina

76

Roman Blaško

Podpora skautov z Levoče

77

Andrea Puková

10. Stredoeurópske fórum

78

Mirka Molnár
Lachka

Aj kone si zaslúžia istoty

79

Mária Nerádová

80

Marianna
Bárdiová

81

Natalia Rajecka

82

Ondrej Vrábel

Dotlač vypredanej knihy
GRÉTA
Niečo naviac –
dokumentárny film o
dievčati s Downovým
syndrómom
Povstanie pokračuje 2018
Poprask na Festivale svetla
a tieňa
Časopis FRAKTÁL ⁕
literatúra horizontálne a
vertikálne
Premiéra filmu Andy Irons:
Kissed by God
Mamina rusínska kuchyňa
– kniha tradičných
rusínskych receptov
Ilustrovaná kniha
BRATISLAVA – hľadaj a
nájdi

Dotlač knihy Cukrové
topánky
NA KRAJI LESA - detská
kniha o vzácnych
zvieratkách

Poďme objavovať
Slovensko - veľká
obrázková kniha pre deti
Živé striebro medzi
medenou Bystricou a
zlatou Kremnicou
Výmena postelí v
komunitnom centre
Lovinka
Pracovné listy pre deti so
špeciálnymi vzdelávacími
potrebami

Podpora vydania knihy o pochopení základných fyzikálnych a
2 076 € chemických procesov hravou formou v kontexte modulovania
chuti kávy.
Podpora dotlače úspešnej detskej knižky s ekologickou
5 832 €
tematikou.
Podpora dokumentárneho filmu Niečo naviac vykresľuje osobný
príbeh mladej herečky s Downovým syndrómom a jej rodiny a
4 888,50 €
pomáha pochopiť, že ľudia ako ona dokážu byť pre nás
prínosom.
Podpora 4. ročník antifašistického DIY festivalu, ktorý je
2 210 € organizovaný pri príležitosti výročia Slovenského národného
povstania 29. augusta 2018 na Námestí SNP v Bratislave.
Projekt na podporu Festivalu svetla a tieňa, ktorý je jedným z
299 €
najväčších umeleckých podujatí Banskej Bystrice.
5 379,50 €

Podpora celoročného vydavateľského programu literárneho
časopisu Fraktál.

Projekt na podporu premietania dokumentárneho filmu o
legende surferov pre slovenskú verejnosť.
Projekt na podporu vydania knihy tradičných rusínskych
14 766,50 € receptov v grafike inšpirovanej tradičnými krojmi krajov
obývaných rusínskou menšinou.
515 €

9 299 €

Podpora vydania knihy pre najmenších o spoznávaní hlavného
mesta a jeho historického centra.

Projekt na podporu vydania vzdelávacej príručky, ktorá
7 906,50 € študentom priblíži históriu vzniku prvej ČSR a to, ako dodnes
ovplyvňuje naše životy.
Projekt na podporu vzniku verejne dostupného ovocného sadu
957 €
na kopaniciach v Bielych Karpatoch.
Detská knižka o rozumnom prístupe k sladkostiam a o ich
2 116 €
zdravších alternatívach.
6 261,50 €

Podpora vydania detskej knižky o vzácnych a ohrozených
druhoch zvierat žijúcich v našej prírode a o tom, ako ich chrániť.

Podpora vzniku portálu na spájanie šikovných mamičiek so
1 740 € záujemcami o ich výtvory a sprostredkovanie nových
pracovných príležitostí.
Podpora vydania knihy o medziľudskej komunikácii, ktorá
pomocou ilustrácií na konkrétnych príkladoch vyjadruje pocity,
2 290 €
ktoré nadobúdame pri prijatí „jedovatých poznámok“ a
„liečivých slov“.
Podpora tvorby vzdelávacích videí o slovenskej prírode, jej
11 288 €
devastácii a o tom, ako jej zamedziť.
Projekt na podporu rekonštrukcie historickej budovy, v ktorej
260 €
sídli klubovňa 64. Zboru Štefana Kluberta v Levoči.
Podpora financovania prestížnej svetovej konferencie o
12 690,50 € slušnosti a neslušnosti, o moci, mafiách našich a svetových, a
najmä o nádeji.
Podpora projektu starostlivosti o staré a zranené zvieratá na
2 239,50 €
rodinnej farme.
13 132 €

Podpora vydania obrázkovej knihy pre deti, prostredníctvom
ktorej sa učia spoznávať pamiatky a bohatstvá Slovenska.

1 570 €

Podpora vydania knihy o obci Malachov, ktorá odkrýva
prírodné, kultúrne, historické a spoločenské bohatstvo obce.

Podpora komunitného centra Lovinka, ktoré je zamerané na
535 € vytváranie, podporovanie a propagovanie priestoru pre trvalo
udržateľný život.
1 625,50 €

Projekt na vydanie pracovných listoch pre deti so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami a mentálnym postihnutím.
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83

Dušo Martinčok

Záhrebská

84

Silvester Lavrík

Jedna druhej riekla

85

Vydavateľstvo
Absynt

Svetlana Alexijevič do
knižníc!

86

Matej Zámečník

Nezábudka a Divozel

87

Tomáš Horváth

Dielne, ktoré pomáhajú 2x

88

Magdaléna
Rothová

10. výročie Roma Spirit
2018

89

Ján Fašang

Cesta chleba

90

Peter Nagy

91
92

93

My sme tí, na ktorých sme
čakali – Príhovory zo
zhromaždení
Pánko – nové hudobné CD
Julián Ratica
pre deti a ich rodičov
Tlačiarensky stroj pre
Kristína Uhráková jediné letterpressové
štúdio
Peter Breiner

Podporte vznik nahrávky
Beatles Go Baroque Again

95

Linda
Zveroši
Dlhopolčeková
Martina Betušová Do vrecúška

96

Starý Admin

Zomri

97

Soňa Turanová

STARTER PACK

98

Lívia Halmkan

99

Jorik Jakubisko

94

Dokumentárny film
„Manželstvá z tlakového
hrnca“
Perinbaba je späť a
potrebuje vás.

100 Vanda Gabrišová

Bublina hity

101 Viki Marcinová

Marta a Jonatán

102 Jana Hoosová

Zatvárame Žufaňu! Otvor s
nami novú

103 Vladimír Michal

104 Ivo Gál

Mojich tridsať rokov:
vydanie knihy
ponovembrových príbehov
Detská kapela MAYA GAL
HANNA: CD + veselé
videoklipy

105 Slavo Sochor

Očistec — eseje o
hriechoch

106 Juraj Havlík

Maringotka – slovenský
gypsy jazz na CD

107 Mária Valková
108 Dominik Hrtánek

Nos to znova!
Roots & Shoots:
Bernoláčka 2.0

Podpora vydania knihy o ľuďoch zo zrušeného denného
4 882,50 € stacionáru Záhrebská, o ich príbehoch a nápadoch, ako rozvíjať
medzigeneračné vzťahy.
Projekt na podporu vynaliezavého, moderného, hudobného a
4 175,50 € výtvarného spracovanie toho najlepšieho, čo v našej hudobnej
kultúre pre deti máme.
Podpora distribúcie kníh od držiteľky Nobelovej ceny s
7 309,50 €
nesprávne vytlačenou obálkou do slovenských knižníc.
Podpora vydania detskej knižky o ochrane prírody a dôležitosti
7 602 €
separovania a recyklácie odpadu.
Projekt na podporu dielní pre zdravotne a sociálne
2 164 €
znevýhodnených ľudí, ktorí vyrábajú ekologické produkty.
Podpora podujatia tolerancie, slušnosti a odhodlania, na
410 € ktorom sú prezentované pozitívne príbehy a inšpirácie zo života
rómskej komunity.
Projekt na podporu zachovania tradícií o pečení chleba na
712,50 €
Slovensku.
6 024 €

Podpora vydania knihy – zborníka príhovorov z pochodov Za
slušné Slovensko.

3 400 €

Podpora vydania hudobného albumu pre deti s využitím
rôznych hudobných nástrojov a štýlov.

5 484,50 €

Projekt na zafinancovanie dovozu historického tlačiarenského
stroja do ateliéru historickej tlače.

Podpora vydania hudobného albumu slovenského hudobníka
15 161,50 € Petra Breinera – dirigenta, klaviristu, skladateľa, aranžéra a
publicistu.
2 575 € Podpora vydania knižky o zvieratkách pre tých najmenších.
5 684,50 € Projekt na podporu vzniku bezobalového obchodu v Žiline.
Podpora vydania knihy kriticky poukazujúcej na javy v
slovenskej politike a spoločnosti v priebehu prvého roka od
38 297 €
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej.
Podpora študentského vzdelávacieho projektu, v ktorom starší
622 €
študenti učia mladých tzv. „soft skills“.
2 649 €

Podpora dokumentárneho filmu o kritickom hľadaní správneho
prístupu k sporných otázkam výchovy a zdravia detí.

Podpora postprodukčnej časti pokračovania kultovej slovenskej
rozprávky Juraja Jakubiska.
Podpora vydania hudobného CD pre deti so zapojením známych
2 584,50 €
slovenských hudobníkov.
Podpora vydania detskej knižky o prírode a zvieratách pre tých
6 099 €
najmenších.
Podpora vzniku novej prevádzky obľúbeného gastro zariadenia
15 497,40 € zameraného na zdravú ponuku z lokálnych surovín, tradičné
jedlá a ekologický prístup.
3 441,50 €

6 210 €

Podpora vydania knihy – zborníka výpovedí osobností aktívnych
v novembri ´89.

3 236 €

Podpora vydania hudobného CD pre deti primárne
prichádzajúce do detského centra „Mravenisko v maringotke“.

Podpora vydania knihy – sedem súčasných pohľadov na
2 180,50 € smrteľné hriechy v podaní rozmanitých autorov, ktorých spája
potreba slobodne reflektovať svet vôkol nás.
Podpora vydania autorského CD banskobystrickej hudobnej
1 167,50 € skupiny Maringotka v zmysle tradície belgického rómskeho
gitaristu Djanga Reinhardta.
432 € Projekt na podporu recyklovanej módy.
Študentský projekt na revitalizáciu druhej strany podchodu
673 €
žilinskej zastávky „Bernoláčka“.
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109 Janka Havrila
110 Lenka Harvanová
111 Stopy snov

Slovenská prírodná
dekoratívna kozmetika
Roots & Shoots Slovakia:
Cyklistické stojany pre
Dúbravku
Nakuknite cez kukátko!

2 451 €

Projekt na certifikovanie slovenskej prírodnej dekoratívnej
kozmetiky.

165 €

Študentský projekt na osadenie cyklistických stojanov pre
verejnosť v blízkosti ZŠ Beňovského v Bratislave.

435,50 €

Projekt na realizáciu divadelného predstavenia a súčasne
komiksu o našich vnútorných a vonkajších bariérach.

Zuzana
Spodniaková

Siedma struna

1 108 € Projekt na podporu rekonštrukcie hudobno-umeleckej kaviarne.

113 Matúš Kollár

Návody.Digital

2 040 €

112

Podpora vzniku portálu s návodmi na vybavenie byrokratických
a administratívnych úkonov v rôznych životných situáciách.

VII. Vecné dary
Nadácia Centra pre filantropiu poskytla v roku 2018 dva vecné dary:
1. Ultrazvukový prístroj pre Národný ústav detských chorôb, hodnote: 34 440 €
2. Automobil pre Máriu Lackovú, v hodnote 5 583 €
Ultrazvukový prístroj pre Národný ústav detských chorôb, hodnote: 34 440 €
Ultrazvukový prístroj ACUSON Freestyle je prvým ultrazvukom na svete používajúcim bezdrôtové sondy, preto
je vhodný pre flexibilné potreby Národného ústavu detských chorôb. Umiestnený je na Rádiologickom
oddelení v Národnom ústave detských chorôb. Cieľom podporeného projektu je vytvoriť špecializované centrá
pre liečbu detí s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska. Rodičia s chorými deťmi, tak nebudú musieť
chodiť od dverí k dverám, od jedného zdravotníckeho zariadenia k druhému a strácať drahocenný čas, kým
nájdu lekára, ktorý im pomôže. Zároveň chcú umožniť deťom, ktorých zdravotný stav to umožňuje, liečiť
v pohodlí domova, v rodinnom prostredí.
Automobil pre Máriu Lackovú, v hodnote 5 583 €
Dar je poskytnutý za účelom zlepšenia situácie rodiny so zdravotne postihnutým členom, v prvom rade
súvisiacej s realizáciou liečebných a zdravotníckych úkonov. Rovnako aj za účelom zlepšenia sociálnej situácie
rodiny.
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VIII. Prehľad o nadačných fondoch
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.
1.
2.
3.
4.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu

1. Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu
V roku 2018 Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu nevykonával žiadnu činnosť.

2. Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Činnosť Nadačného fondu Slovanet pokračovala aj v roku 2018, v rámci svojich filantropických aktivít sa fond
venoval podpore zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov.
Spoločnosť Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny,
ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Nadačný fond Slovanet vznikol 18. 2.
2015. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.
V roku 2018 sme poskytli:
A. Podporu neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám
v ich domácom prostredí
B. Podporu kultúrnych podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
C. Podporu ľudí so zdravotným postihnutím

A. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám
v ich domácom prostredí
Podporujeme detské mobilné hospice poskytujúce odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich
rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú
deti priamo doma.
Usilujú sa pomôcť deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo
im prináša radosť, aby žili podľa možností naplno. Sústredia sa na rodinu ako celok. Všetky služby hospicu
i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne.
Podporili sme organizácie v troch regiónoch Slovenska:
1) PLAMIENOK, n.o., Bratislava
2) Svetielko pomoci, n.o., Košice
3) Svetielko nádeje, občianske združenie, Banská Bystrica
Počet podporených projektov: 3
Vyčlenená suma: 6 000€
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Vadovičová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

1

2

3

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podpore Anotácia k podporenému projektu
projektu
nej sumy
Poslaním podporenej organizácie je zmiernenie utrpenia
nevyliečiteľne chorých detí a zlepšenie kvality ich života doma.
Utrpenie nie je možné merať, ale podľa skúseností, čím lepšie sa má
Viac života, menej
choré dieťa, tým lepšie sa môžu cítiť aj jeho blízki. Preto sa rodiny
bolesti (Zabezpečenie
na Plamienok môžu kedykoľvek obrátiť v prípade zdravotných
domácej hospicovej
PLAMIENOK, n.o.
3 600 € komplikácií, ale i vtedy, ak potrebujú podporu, chceli by sa
starostlivosti o
porozprávať, keď zažívajú strach alebo úzkosť. Nakoľko sú
nevyliečiteľne choré
zamestnanci organizácie neustále k dispozícii, cieľom bolo
deti)
zabezpečiť finančne takúto starostlivosť v priebehu troch mesiacov.
Finančný príspevok bol použitý na zaplatenie mzdy osoby
poskytujúcej takúto starostlivosť.
Zámerom podporeného projektu bolo uskutočniť v zmysle činnosti
združenia Svetielko pomoci terapeutické stretnutia rodín po strate
dieťaťa. Na prvom pobyte sa zúčastnilo 25 rodín a na druhom 29
Terapeutické
rodín za prítomnosti psychologičky, sociálnej pracovníčky,
SVETIELKO POMOCI
stretnutia rodín po
1 200 € špeciálnej pedagogičky a fyzioterapeutky. Pre blízkych bol
n.o.
strate dieťaťa
vyhradený čas na komunikáciu, zdieľanie trápenia, oddychovanie či
vytváranie spomienkových predmetov. Finančný príspevok bol
použitý na úhradu čiastok za ubytovanie, stravu a materiál k
výrobe.
Cieľom projektu bolo príjemnou formou sprostredkovať verejnosti
Tlač vlastných novín a
Svetielko
nádeje,
aktivity, ktoré združenie realizuje. Vydali druhé noviny s názvom
detskej knižky
1 200 €
občianske združenie
Svetielkoviny, v počte 200 ks.
Svetielka nádeje
Finančné prostriedky boli použité na tlač a grafickú úpravu novín.
Podporená
organizácia

B. Podpora kultúrnych podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Chceme pomáhať vytvárať podmienky pre zviditeľňovanie a prezentáciu špecifickej kultúry ľudí so zdravotným
postihnutím. Veríme, že týmto spôsobom môžeme posunúť majoritnú spoločnosť smerom k rešpektovaniu
inakosti, zbavovaniu sa predsudkov a stereotypov voči iným.
Počet podporených projektov: 2
Vyčlenená suma: 2 300€
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Vadovičová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych
hodnôt; ochrana a podpora zdravia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

1

Občianske
združenie Milan
Štefánik

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Dňa 19. 8. 2018 sa na amfiteátri v Banskej Štiavnici konal 9. ročník
benefičného podujatia, s názvom: Osmidiv pre mentálne a zdravotne
postihnuté deti. Hlavnou myšlienkou celej akcie bola integrácia
Podujatie
znevýhodnených ľudí do spoločnosti i odstránenie bariér medzi
„OSMIDIV“ pre
handicapovanými a zdravými. A darovať hudobný zážitok mentálne
zdravotne a
300 €
postihnutým deťom, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť
mentálne
takéhoto kultúrneho podujatia. Podujatie navštívilo spolu 649
postihnutých
hendikepovaných z 24 zariadení Domovov sociálnych služieb pre
mentálne postihnutých spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie
a začlenenia do spoločnosti 134 bežných návštevníkov.
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2

UP-DOWN
SYNDROM,
občianske
združenie

Niečo naviac, výroba
DVD filmu

Finančné prostriedky boli použité na autobusovú dopravu.
Vznikol celovečerný dokumentárny film o dievčatku s Downovým
syndrómom – NIEČO NAVIAC. Dokumentárny film Niečo naviac
zobrazuje situácie, výpovede a momenty, v ktorých sa autenticky
odkrýva život mladého človeka s Downovým syndrómom. Spoločnosť vie
o problematike Downovho syndrómu pomerne málo. Pritom je
najčastejšou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje mentálne
2 000 € postihnutie. Nezriedka sa vníma cez negatívne emócie a strach – strach
rodičov, že sa ich dieťa narodí postihnuté́ a nezvládnu jeho výchovu, ako
aj strach spoločnosti z jedincov, ku ktorým nedokáže zaujať postoj a
chápe ich len ako čosi nepohodlné. Cieľom podporeného projektu je
poskytnúť tento film mladým rodinám, ktorým sa narodilo dieťa
s Downovým syndrómom, a tak informovať o živote detí.
Finančné prostriedky boli použité na výrobu DVD.

C. Podpora ľudí so zdravotným postihnutím
V rámci tejto podpory sa zameriavame na pomoc pacientom trpiacim detskou mozgovou obrnou a svalovou
dystrofiou. Cieľom grantového programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím,
diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.
V roku 2018 sme v dvoch grantových kolách podporili 59 detí a mladých ľudí s postihnutím, v sume 15 700€.
Grantový program na podporu detí a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal v roku 2018
dve uzávierky: 14. 2. a 15. 10. Po dvoch – troch rokov fungovania sa informácia o podpore Slovanetu medzi
rodičmi detí s postihnutím rozšírila, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom.
Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, poskytovaním podpory:
- na zdravotné a kompenzačné pomôcky
- liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím
Počet predložených žiadostí: 80
Počet podporených projektov: 59
Vyčlenená suma: 15 700 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu/úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Vadovičová, marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
fyzická osoba

Pre koho je
podpora
určená

1

Iveta K.

Martin K.

2

Jozef Č.

Jozef Č.

Výška
podporene Anotácia k podporenému projektu
j sumy
Finančný príspevok bol poskytnutý Martinovi K. na neurorehabilitačný pobyt
v ADELI Medical Center. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a
kryokontrastnú terapiu. V rámci každodennej rehabilitácie bola aplikovaná
200 € liečba sírnym bahnom a bola vykonaná klasická masáž celého tela a končatín.
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie ako manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných
končatín, liečba kyslíkom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a cestovné náklady.
Finančný príspevok bol poskytnutý Jozefovi Č. na neurorehabilitačný pobyt v
200 € ADELI Medical Center. Pobyt sa uskutočnil v dňoch od 16. 7. do 28. 7. 2018.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
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3

Zora Ď.

Veronika Ď.

200 €

4

Janka Ž.

Damián Ž.

200 €

5

Jaroslava H.

Gabriela B.

200 €

6

Adriana H.

Kristína H.

200 €

7

Bibiána B.

Marcel B.

200 €

8

Lucia K.Š.

Ondrej a Sára
K.

400 €

9

Mgr. Edita O./
osobná
asistentka
Martiny
Božikovej

Martina B.

200 €

10

Katarína M.

Martin M.

200 €

11

Mária L.

Liana L.

200 €

12

Jozef D.

Alexandra D.

200 €

13

Peter K.

Gabriela K.

200 €

14

Alexandra Š.

200 €

program neurofyziologických cvičení zameraných na normalizáciu svalového
napätia svalov trupu a končatín, zahŕňajúc metódu PNF a kryokontrastnú
terapiu. Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie: liečba kyslíkom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Veronika Ď. absolvovala rehabilitačný pobyt od 18. do 24. septembra 2018 v
Dudinciach. Rekondičný pobyt zahŕňa ubytovanie v kúpeľnom dome Smaragd
v Dudinciach a polpenziu. Každý deň mala dve určené procedúry (perlička,
vírivá minerálna vaňa, masáž, parafín). Tiež navštevovala veľkú vírivku a
tepidárium.
Finančné prostriedky boli použité na rekondičný pobyt s procedúrami v LD
Smaragd Dudince.
Damián Ž. absolvoval rehabilitácie v Possibilitas v Piešťanoch. Pre neho aj pre
jeho mamu je to obrovská pomoc, nakoľko sa Damián dostal bližšie k tomu,
aby sa postavil na svoje nôžky a bez plaču.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Finančný príspevok bol poskytnutý Gabike B. na neurorehabilitačný pobyt v
ADELI Medical Center. Pobyt sa uskutočnil v dňoch od 14. 5. do 26. 5. 2018.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
program neurofyziologických cvičení zameraných na normalizáciu svalového
napätia svalov trupu a končatín, zahŕňajúc metódu PNF a kryokontrastnú
terapiu. Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie: liečba bahnom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Kristínka H. absolvovala rehabilitácie v ADELI Medical centre v apríli v roku
2018. Dané centrum vie poskytovať komplexný pobyt potrebný k
uvoľňovaniu šliach, k nastaveniu správneho držania tela, čo vedie k
zlepšovaniu fyzickej a v mnohých prípadoch aj psychickej kondície. Finančné
prostriedky boli použité na úhradu čiastky rehabilitačného pobytu.
Podporili sme opravu invalidného vozíka a kúpu rehabilitačnej pomôcky.
Dvojičky Sárka K. a Ondrej K. mohli vďaka finančnej podpore absolvovať 24
rehabilitačných cvičení. Sárke sa zlepšila koordinácia tela, dokáže vyliezť a
zliezť po rebrine. Zlepšila sa jej chôdza po schodoch a cvičila dýchanie. Ondrej
sa naučil opierať o vystreté rúčky s otvorenými prstami.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu u fyzioterapeutky Jarmily
Rybárovej v Dolnom Smokovci.
Martina B. absolvovala neurorehabilitáciu v Adeli Medical centre. Konkrétne
magnetickú terapiu, spider terapiu, kyslíkovú terapiu, logopedické a rôzne
fyzické cvičenia. Páčilo sa jej aj fúkacie cvičenie fixkami na logopédii.
Finančné prostriedky boli použité na financovanie časti rehabilitačného
pobytu.
Martin M. absolvoval 8-dňový program Therasuit v Piešťanoch v centre
Possibilitas. Táto metóda umožňuje nácvik správnych pohybov k normalizácii
svalového tonusu, naučenie správnych pohybov a rozvoj hrubej a jemnej
motoriky. Umožňuje správnejšie držanie tela, rozvíja stimuláciu centrálneho
nervového systému a môže nastať aj zlepšenie po mentálnej stránke.
Finančné prostriedky boli použité na 8-dňový program Therasuit.
Liana L. absolvovala hipoterapiu a masáže. Liečba jazdou na koni jej pomohla
byť ohybnejšiu a živšou.
Finančné prostriedky boli použité na hipoterapiu a masáže.
Alexandra D. absolvovala rehabilitácie v rehabilitačnom centre Svetielko v
Prešove. Séria cvičení jej pomáha udržať rovnováhu a začať chodiť bez
pomoci. Finančné prostriedky boli použité na doplatenie rehabilitácie v
centre Svetielko.
Gabika K. absolvovala prvú sériu liečby v hyperbarickej komore v centre v
Košiciach. Séria pozostávala z troch expozícií. Túto terapiu odporúčal Gabike
neurochirurg za účelom zlepšenia priechodnosti ciev v mozgu v počte 100
expozícií. Finančné prostriedky boli použité na prvú sériu v počte troch
expozícií.
Pani Alexandra Š. absolvovala dvojtýždenný rehabilitačný pobyt zameraný na
zníženie prejavov neuroortopedických a pohybových porúch, porúch
koordinácie a reči. V ADELI Medical Center sa uskutočnila za stacionárnych
podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba. Každodenná
viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program
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15

Veronika M.

Adam M.

200 €

16

Kristína D.

Martina D.

200 €

17

Zdena H.

Martin H.

200 €

18

František P.

František P.

200 €

19

Monika K.

Martin K.

200 €

20

Ivana H.

Aneta H.

200 €

21

Zuzana Ď.

Lukáš Ď.

200 €

22

Ľubomíra P.

Nikola P.

200 €

23

Miriam M.

Sofia a Natália
M.

400 €

24

Miriama D.

Valéria D.

200 €

neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Adam M. absolvoval dvojtýždenný rehabilitačný program Therasuit za
účelom zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho
tréningu, termoterapie, stimulačnej masáže a rehabilitácie v obleku
Therasuit. Adamovi sa zlepšili motorické schopnosti, koordinácia pohybov,
svalovej sily rúk a nôh a celkové držanie tela.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Finančný príspevok bol poskytnutý Martine D. na neurorehabilitačný pobyt v
ADELI Medical Center. Pobyt sa uskutočnil v dňoch od 26. 03.- 7. 04. 2018.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. Na zvýšenie
efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie:
manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných končatín, liečba
kyslíkom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Finančný príspevok bol poskytnutý Martinovi H. na neurorehabilitačný pobyt
v ADELI Medical Center. Pobyt sa uskutočnil v dňoch od 7. 5. do 19. 5. 2018.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. Na zvýšenie
efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie:
manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných končatín, liečba
kyslíkom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Pán František P. používa elektrický invalidný vozík na batérie každý deň.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu nových batérií do elektrického
invalidného vozíka.
Martin absolvoval rehabilitáciu metódou TheraSuit R1 - centrum intenzívnej
terapie. Rehabilitácia bola zameraná na posilňovanie brušných svalov,
nacvičovanie vysokého sedu a zvyšovanie svalovej sily.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v Občianskom združení
Daruj nádej.
Zámerom finančnej pomoci bolo využiť príspevok na doplatenie
neurorehabilitačného pobytu v Maďarsku v Šoprone. V centre NEUROREHAB
sa nachádza unikátny prístroj vykonávajúci terapiu RTMS – repetičná
transcraniálna magnetická stimulácia. Laicky, prístroj je prikladaný k hlave
pacienta v rôznych častiach a vysiela magnetické stimuly do jednotlivých častí
mozgu. Kombinácia terapie spolu s fyzioterapiou mala na Anetku H. priaznivý
vplyv. Doktorka sa zamerala na poruchu sústredenosti, autistické prejavy,
slinotok, zníženú pohyblivosť pravej ruky, poruchu reči a podľa toho jej
nastavila liečbu.
Finančné prostriedky boli použité na doplatenie rehabilitačného pobytu v
Šoprone.
Lukáško Ď. absolvoval z finančného príspevku rehabilitácie v detskom
rehabilitačnom centre Liberta. Okrem rôznych iných terapií vykonávajú v
Liberte aj program Therasuit, ktorý je pre detičky veľmi účinný.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti rehabilitačných terapií.
Nikolka P. absolvovala účinnú terapiu Therasuit v centre Possibilitas v
Piešťanoch. Therasuit je v dnešných časoch stále viac vyhľadávaná terapia pre
deti, ktorá zahŕňa komplexné cvičenia vedené k zlepšeniu kondície a
správnemu používaniu svalov. Po operácii nožičiek bude Nikolka rovnaké
terapie absolvovať opätovne. Finančné prostriedky boli použité na
rehabilitáciu Therasuit.
Dvojičky navštevujú rehabilitácie u Mgr. Evky Hankovej, ReFyz, v Košiciach.
Mgr. Hanková okrem pravidelných rehabilitácii organizuje aj rehabilitačné
pobyty vo Svite v spojení s ruským lekárom MUDr. Mikhailom Agranovskim,
lekárom-osteopatom, momentálne pôsobiacim v Nemecku. Intenzívna
rehabilitácia zameraná na problematické partie spolu s terapiou pána
doktora Agranovskeho dievčatám dopomohla uvoľniť posťahované svalstvo,
spevniť oslabené partie tela. Finančné prostriedky boli použité na
rehabilitačný pobyt a doporučenú balančnú podložku zakúpenú v
Decathlone.
Miriam D. absolvovala v dňoch 30. 4 - 4. 5. 2018 rehabilitácie, ktoré zahŕňali
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25

Miroslav V.

Miroslav V..

200 €

26

Lucia K.

Adam K.

200 €

27

Mgr. Marianna
Š.

Ema a Pavol B.

400 €

28

Paulína K.

Sabina K.

200 €

29

Marcela V.

Branislav V.

200 €

30

Anita N. S.

Alex N.

300 €

31
32

Veronika T.
Dana D.

Miška T.
Liana V.

300 €
300 €

33

Jana P.

Tomáš P.

300 €

individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraných na
normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín. Rehabilitácia
zahŕňala Bobath koncept, oxygenoterapiu, stimuláciu biolampou, stimuláciu
chodidiel a masáž. Zlepšenia nastalo v celkových motorických funkciách, vo
svalovom tonuse a uvoľnení končatín.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Neurino s.r.o.,
Šamorín.
Mirko V. absolvoval šiestykrát rehabilitáciu v ADELI Medical Center veľmi
dobre. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program. V rámci každodennej rehabilitácie bola aplikovaná liečba
sírnym bahnom a bola vykonaná klasická masáž celého tela. Na zvýšenie
efektívnosti boli Mirkovi poskytnuté doplňujúce terapie manuálna terapia,
liečba kyslíkom a laserová terapia. Výsledkom rehabilitačnej liečby je
zlepšenie motorických funkcií, svalového tonusu a lepšia kontrola držania
hlavy a trupu. Mirko je stabilnejší a vytrvalejší.
Finančné prostriedky boli použité na časť úhrady rehabilitácie v Adeli Medical
Center.
Adamkovi K. bola zakúpená špeciálna pomôcka MUSTANG R82 z Konta
bariéry. Špeciálne kreslo na kolieskach je výborným pomocníkom pre
dieťatko aj rodičov. Adamko bude v nej v správnej polohe, bude ho
pridržiavať, čo znamená, že sa bude môcť sám s dozorom presúvať a používať
svoje nožičky a ručičky. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie
čiastky špeciálnej pomôcky – chodítka MUSTANG R82.
Osemročné dvojičky Emka a Palko absolvovali už po niekoľkýkrát rehabilitácie
v rámci OZ Ja sám v Hlohovci. Denné centrum sa špecializuje na cvičenia
podľa metódy Bobath, kde sa jedná o motiváciu detí vytvárať pohyb a
potrebné polohy s cieľom dosiahnuť bezbolestné a správne držanie tela.
Palko sa posúva obrovskými krokmi a tohto času sa udrží v sede a v kľaku na
kolenách, Emka prestala krížiť ruky a dokáže sa oprieť už bez problémov.
Zdokonaľujú ešte držanie hlavy. Veľkým cieľom je postaviť Paľka na nožičky a
Emu dostať do polohy v sede.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie v Občianskom združení Ja
sám.
Finančný príspevok bol poskytnutý Sabine K. na neurorehabilitačný pobyt v
ADELI Medical Center. Pobyt sa uskutočnil v dňoch od 23. 4. do 5. 5. 2018.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. V rámci
každodennej rehabilitácie bola aplikovaná liečba sírnym bahnom a bola
vykonaná klasická masáž celého tela a končatín. Na zvýšenie efektívnosti
neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie: manuálna
terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných končatín, liečba kyslíkom a
magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Branko V. už viackrát absolvoval rehabilitácie v centre Slniečko v Trenčíne.
Rehabilitácie mu veľmi pomohli, a preto ich zopakovali. Centrum je vybavené
rehabilitačnými prístrojmi a oblekmi hlavne pre deti s diagnózou DMO.
Rehabilitácia bola zameraná na správne držanie tela, posilnenie chrbtových a
brušných svalov, naťahovanie Achillovej šľachy a i.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie v centre Slniečko v
Trenčíne.
Finančný príspevok bol poskytnutý Alexovi N. na neurorehabilitačný pobyt v
ADELI Medical Center. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a
kryokontrastnú terapiu. V rámci každodennej rehabilitácie bola aplikovaná
liečba sírnym bahnom a bola vykonaná klasická masáž celého tela a končatín.
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie: manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných
končatín, liečba kyslíkom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Šoporni.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Šoporni.
Tomáško P. absolvoval rehabilitácie v centre Neurino v Šamoríne. Tzv. Bobath
koncept je často využívaným cvičením pre deti, nakoľko sa jedná o motiváciu
detí vytvárať pohyb a potrebné polohy s cieľom dosiahnuť bezbolestné a
správne držanie tela.
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Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie v Neurino v Šamoríne.
Adelka Z. absolvovala kondičné cvičenia RedCord v Lucas Sports Center v
Dulovej Vsi. Cvičenie je pomohlo posunúť sa v rámci jej ochorenia o veľký
krok vpred.
Finančné prostriedky boli použité na kondičné cvičenia v Lucas Sports Center.
Eliška O. absolvovala rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch. Ako
výsledok po liečbe je možné vidieť zlepšenie celkových motorických funkcií,
zlepšenie stavu svalového tonusu, nárast svalovej sily a svalov chrbta,
zvýšenie odolnosti voči vykonávanej fyzickej záťaži, istejšie stojí samostatne
na kolenách a istejšie s oporou vstáva.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu čiastky za rehabilitáciu v ADELI
Medical Centre.
Marianka M. absolvovala rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas v
Piešťanoch. Po dvoch týždňoch rehabilitácie bolo vidieť, že Marianke spevnel
trup a nohy, jej svalová hmota nabrala na objeme. Chôdza za asistencie bola
tiež lepšia vďaka špeciálnemu obleku, v ktorom denne cvičila.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu rehabilitácie v centre Possibilitas
v Piešťanoch.
Mirko M. absolvoval počas pobytu oxygenoterapiu, tepelné zábaly a
Therasuit cvičenie, zmyslovú stimuláciu a krainosakrálnu stimuláciu. Po
cvičení Mirko lepšie udržiava balans a opiera sa o rúčky. Ďalším obrovským
posunom je, že chlapček začal udržiavať očný kontakt.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie v Centre Svetielko.
Filipko F. absolvoval pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch v dňoch 4. 3. 15. 3. 2019. Vďaka logopedickým cvičeniam so zameraním na orofaciálnu
stimuláciu a pobytom v hyperbarickej komore sa mu zlepšil žuvací reflex a
začal vyslovovať niektoré samohlásky.
Finančné prostriedky boli použité na logopedický pobyt v Adeli Medical
Center.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu.
Vďaka podpore bola Rudkovi J. zabezpečená rehabilitačná posteľ zakúpená
cez internetový obchod. Pri 24-hodinovej starostlivosti je posteľ veľkým
pomocníkom pre dieťa aj rodiča. Pôvodná posteľ mala zlomenú jedu nohu, čo
spôsobovalo nepohodlné ležanie.
Finančné prostriedky boli použité na nákup rehabilitačnej postele.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Adeli Medical Center.
Cieľom finančnej podpory bolo zabezpečiť pánovi Mariánovi J. prídavný
pohon k invalidnému vozíku. Žiadateľ sa napriek úrazu chrbtice a postihnutiu,
ktoré následne po úraze má, snaží žiť aktívne aj na invalidnom vozíku.
Prídavný pohon k invalidnému vozíku zvyšuje sebestačnosť pri každodennom
osobnom živote používateľa. Zlepšuje jeho kvalitu života a napomáha k
sociálnej inklúzii. Cesta do a z práce ako aj pohyb v okolí domova, čí po
nákupoch je s prídavným pohonom k invalidnému vozíku jednoduchšia.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu čiastky za prídavný pohon.
Grétka B. absolvovala rehabilitácie v centre Possibilitas v Piešťanoch, kde
vykonávajú účinný rehabilitačný program Therasuit. Táto metóda umožňuje
nácvik správnych pohybov k normalizácii svalového tonusu, naučenie
správnych pohybov a rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Umožňuje správnejšie
držanie tela, rozvíja stimuláciu centrálneho nervového systému a môže
nastať aj zlepšenie po mentálnej stránke. Finančné prostriedky boli použité
na rehabilitačný program Therasuit v centre Possibilitas.

34

Bibiána Z.

Adelka Z.

300 €

35

Jana O.

Eliška O.

300 €

36

Martina M.

Mariannka M.

300 €

37

Miroslava M.

Mirko M.

300 €

38

Andrea F.

Filip F.

300 €

39
40

Emília H.
Miška K.

Lenka H.
Miška K.

300 €
300 €

41

Mária D.

Rudolf J.

300 €

42

Miriam N.

Mária N.

300 €

43

Marián J.

sám sebe

300 €

44

Michaela B.

Grétka B.

300 €

45

Vladimíra H.

Sofia K. a Alex
K.

600 € Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Adeli Medical Center.

46

Marián S.

Gabriel S.

47

Mirka J.

Nikola J.

Gabriel S. absolvoval rehabilitácie v Adeli Medical Center v Piešťanoch, v
termíne 28. 1. - 9. 2. 2019. Neurorehabilitačný program napomohol
Gabrielovi posúvať sa k lepšiemu stavu svalového tonusu či celkového
300 €
zlepšenia motorických funkcií.
Finančné prostriedky boli použité na časť úhrady za rehabilitačný pobyt v
Adeli Medical Center.
Nikolka J. absolvovala rehabilitácie v centre Possibilitas v Piešťanoch. Jej
zdravotný stav si vyžaduje neustále cvičenie, ale je vidieť, ako jej cvičenie v
300 € centre Possibilitas prospieva. Má lepšie držanie celého tela a rozhýbala sa jej
aj ľavá ruka, ktorú má slabšiu v dôsledku svojho postihnutia. Určite by bolo
vhodné liečebný pobyt opakovať viackrát do roka.
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48

Zdena P.

Renát P.

300 €

49

Jana Ž.

Dávid Ž.

300 €

50

Katarína Š.

Tobiáš Š.

300 €

51

Š.

Nikolas Erik Š.

300 €

52

Katarína K.

Juraj T.

300 €

53

Ľubomíra K.

Veronika K.

300 €

54

Mária V.

Lucia V.

300 €

55

Jana G.

Dianka G.

300 €

56

Nikola J.

Mia Š.

300 €

57

Lucia M.

Michaela D.

300 €

58

M.

Andrejko M.

300 €

59

Karin R.

Karin R.

300 €

Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas
v Piešťanoch.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Kúpeľoch Kováčová.
Dávidko Ž. absolvoval rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch. Ako
výsledok po liečbe je možné vidieť zlepšenie celkových motorických funkcií,
zlepšenie stavu svalového tonusu, nárast svalovej sily a svalov chrbta,
zvýšenie odolnosti voči vykonávanej fyzickej záťaži, uchopenie predmetov
atď. Zlepšenie fyzickej stránky sa odzrkadlilo aj na zlepšení emočnej nálady a
zvýšila sa motivácia k cvičeniam.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu čiastky za rehabilitáciu v ADELI.
Tobiáško Š. zvládal celý týždeň veľmi statočne, snažil sa a bojoval ako lev a to
aj napriek tomu, že sa mu v tom čase začali prerezávať stoličky, tak bol o čosi
viac citlivejší, ale ani to ho nezastavilo a tvrdo pracoval.
Rehabilitácia začínala so stimulačnou masážou a precvičovaním svalov a ich
dynamickou stimuláciou, postupne každá jedna časť tela bola napolohovaná
do správnej pozície pri očakávaní budúcej reakcie pre následný správny
pohyb. Pri cvičení fyzioterapeutka využívala viaceré metódy a bolo pekne
vidieť, že ich vyváženou kombináciou, prispôsobenou priamo na Tobiáška.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie u fyzioterapeutky v
Trenčíne.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Adeli Medical Center.
Jurko T. začal cvičiť 5. 11. 2018 v Possibilitas v Piešťanoch program Therasuit.
Veľmi sa mu to páčilo a vidno malé pokroky, ktoré sú však preňho veľké.
Rodičia chcú so synom absolvovať čo najviac pobytov, aby bolo možno vidieť
pokroky väčšie. Je veľmi dôležite, aby čo najviac cvičil, zapájal sa do rôznych
aktivít, čím môže nastať uňho veľké zlepšenie. Čím viacej bude zapájať svoje
telíčko do cvičenia, tým viac mu spevnie svalstvo a bude napredovať.
Najväčším šťastím pre jeho mamu bude, ak sa raz postaví na vlastné nožičky.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitácie v Possibilitas.
Veronike K. bol z finančného daru zabezpečený špeciálny rehabilitačný kočík,
vďaka ktorému sa bude môcť presúvať bezpečnejšie a pohodlnejšie do a zo
školy, a taktiež chodiť na prechádzky do prírody či po meste. Kočík uľahčil
život nielen Veronike, ale aj jej mamine.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu rehabilitačného kočíka.
Na rehabilitačný pobyt Lucka V. nastúpila v nedeľu 9. 12. 2018. Absolvovala
vstupnú prehliadku, večer prvú magnetoterapiu a dostala rozpis procedúr na
celý týždeň. Magnetoterapiu absolvovala Lucka na tri mozgové centrá –
centrum koordinácie, koncentrácie a rečové centrum. Novinkou v tomto
zariadení je prístroj Dividat Senso – rozvíja poznávacie schopnosti (pozornosť,
pamäť) súčasne s pohybovými funkciami a skracuje motorický reakčný čas. Je
to nový smer v rehabilitácii porúch centrálneho nervového systému, na svete
existuje len 6 takýchto prístrojov, z toho jeden v Maďarsku – v Šoprone.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Šoprone.
Dianka G. absolvovala rehabilitačný program TheraSuit v centre Liberta
v Košiciach, v termíne 5. 11. – 16. 11. 2018. Vďaka rehabilitáciám sa posúva
Dianka vpred za jej cieľom vyrovnať sa zdravým detičkám.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu v centre Liberta.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu.
Miška D. absolvovala rehabilitácie v Centre Liberta v Košiciach, konkrétne
program TheraSuit. Po rehabilitáciách sa jej zas o niečo spevnel trup, posilnili
nohy, zlepšila stabilita a zdokonalilo vzpriamovanie. Po týždni sa jej zlepšila
chôdza, pri ktorej nepotrebuje takú oporu ako predtým.
Finančné prostriedky boli použité na cvičebný program TheraSuit v centre
Liberta v Košiciach.
Andrej M. pravidelne navštevuje hipoterapeutické zariadenie HYPPOSKO v
Trnave. Pod vedením fyzioterapeutky-hipoterapeutky navštevoval dvakrát v
týždni terapiu pomocou koňa. Po terapii bolo viditeľné zlepšenie koordinácie
a zosilnenia svalového tonusu, zlepšila sa stabilita trupu a držanie tela.
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie hipoterapie.
Podporili sme absolvovanie rehabilitačného pobytu v Possibilitas.

3. Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu
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A. Otvorený grantový program v Nadačnom fonde Baumit
Komunitná filantropia je veľmi dobrým spôsobom podpory regiónu. Je to špecifická forma darcovstva tým, že
sa uskutočňuje v rámci určitej konkrétnej oblasti, regiónu, mesta alebo komunity, v ktorom ľudia žijú a s ktorou
sa stotožňujú. Cieľom našej podpory aktivít je dlhodobá podpora konkrétnych projektov, ktoré sú zamerané na
zvyšovanie kvality života ľudí.
Počet predložených žiadostí: 22
Počet podporených projektov: 22
Vyčlenená suma: 18 247,30 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Ing. Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o
RNDR. Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych
hodnôt; ochrana a podpora zdravia; podpora vzdelávania; podpora a rozvoj telesnej kultúry; poskytovanie
sociálnej pomoci; ochrana a tvorba životného prostredia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podporenej
projektu
sumy

1

Trienále textilu bez
TEXTILE ART OF TODAY
hraníc, občianske
2018/2019
zduženie

500 €

2

Občianske
združenie Na
hrane

Slnečné hodiny 2018

300 €

3

Centrum
architektúry,
občianske
združenie

Lesná sauna v
Spišskom Hrhove

500 €

Pavel Dvořák

Podpora vydania
ôsmej knihy o
Bratislave od Pavla
Dvořáka

4

1 000 €

Anotácia k podporenému projektu
Podporili sme 5. ročník výstavy textile Art of Today, ktorá sa
konala v Danubiana Mulensteen Art Musem v Bratislave. Tento
ročník nadväzoval na predchádzajúce ročníky s cieľom
propagovať tvorbu výtvarníkov tvoriacich rôznymi technikami z
rôznych krajín Európy. Textile Art of Today je jediným projektom
svojho druhu v rámci Európskej únie a putuje po krajinách V4.
Diela sú súčasťou hry, v ktorej návštevník pomocou virtuálnej
reality môže vstúpiť do umeleckých objektov a pohybovať sa v
nich. Finančné prostriedky boli použité na preklady a tlmočenie.
Vecnou náplňou podporeného projektu občianskeho združenia
Na hrane bola montáž workout preliezačky. Po úvodnej
demontáži predošlej drevenej workout preliezačky nainštalovali
novú oceľovú preliezačku na posilňovanie. Montáž preliezačky je
čiastkovým cieľom komplexnejšej rekonštrukcie a zmien
realizovaných združením. Finančné prostriedky boli použité na
osadenie workout preliezačky na posilňovanie.
Cieľom podporeného projektu bola realizácia lesnej sauny v
Spišskom Hrhove. Pri jej tvorbe sa spojilo združenie architektiek
Woven, združenie Centrum architektúry, ktoré propaguje kvalitnú
architektúru a združenie Čierne diery, ktoré sa venuje technickým
pamiatkam najmä v zabudnutých regiónoch Slovenska. Spolu s
miestnou komunitou vytvorili tradičným spôsobom voľne
dostupný objekt prírodnej sauny, ktorá by mala do obce
pritiahnuť nových návštevníkov.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu polykarbonátu a
príslušenstva.
Podporili sme vydanie knihy s názvom: Stopy dávnej minulosti 8,
Smrť sultána Sulejmana od Pavla Dvořáka. Kniha je súčasťou
veľmi rozsiahleho cyklu Dejiny Slovenska v príbehoch, ktorý
vychádza od roku 2002. Cyklus chronologicky rozpráva o dejinách
Slovenska od najstarších čias (od neandertálskych ľudí) až do
súčasnosti. Ôsmy zväzok spracováva dejiny Slovenska v čase
osmanských vojen, deviaty, ktorý vyšiel v roku 2018, dejiny
Slovenska v čase stavovských povstaní.
Finančné prostriedky boli použité na sadzbu a grafickú úpravu
textov.
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Karl Frech a stará
Bratislava v zbierkach
Galérie mesta
Bratislavy

5

Galéria mesta
Bratislavy

6

Vydanie publikácie
autorov Alojz Halás,
Juraj Zaťko: Zimný
Horský internetový
hrebeň Tatier. Úplné
klub
prelezenie zimného
hrebeňa Vysokých
Tatier – 1974

2 000 €

7

Športový klub
Cementáreň
Lietavská Lúčka

Podpora
mládežníckeho športu

2 000 €

8

Hexadron,
občianske
združenie

Nahrávka piesne
„Zdravas, Kráľovná
rodiny“

9

UP-DOWN
SYNDROM,
občianske
združenie

Niečo naviac, výroba
DVD filmu

10

Občianske
združenie Milan
Štefánik

Veľa lásky

350 €

11

Občianske
združenie Fantázia
detí

Vianoce pre každého

300 €

500 €

400 €

1 000 €

Podporili sme výstavu k vydanej knihe o Karlovi Ferchovi. Kniha
vyšla v septembri 2018 a podarilo sa ju privítať v Zichyho paláci.
Konferencia ako aj prednáška pre verejnosť sa uskutočnila v
decembri 2018 a mala dobré ohlasy. Rovnako v decembri bola v
priestoroch Slovenského inštitútu otvorená výstava s 25 dielami
Karla Fecha, ktorá trvala do 28. 2. 2018.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu rámov a fotografické
rožky.
Podporený projekt bol zameraný na vydanie spomienkovej
publikácie autorov Alojz Halás, Juraj Zaťko: „Zimný hrebeň Tatier.
Úplné prelezenie zimného hrebeňa Vysokých Tatier – 1974“.
Publikácia má 96 stranách textu popisujúceho prechod pohoria v
hrebeňových a údolných podmienkach. Publikácia obsahuje
celkovo 11 farebných máp, 11 čiernobielych fotografií a 19
farebných fotografií. Publikácia obsahuje aj plánovanú prílohu o
vtedajšom horolezeckom výstroji a slovníček horolezeckých
slangových výrazov. Publikácia bola vytlačená v počte 500
výtlačkov. Finančné prostriedky boli použité na tlač publikácie.
Cieľom podporeného projektu bolo uspokojiť záujmy a potreby
členov športového klubu a hlavne mládeže v oblasti telesnej
kultúry. Tiež vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia,
zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
Zámerom podporeného projektu bola kúpa nových bránok so
sieťou a šuštiakových búnd pre mužstvo dorastu. Veci slúžia k
lepšiemu športovému výkonu, nakoľko sú motiváciou pre deti.
Ročník 2018 bol pre lúčanský futbal úspešný, nakoľko družstvá
dosahujú pozoruhodné úspechy.
Finančné prostriedky boli použité na nákup futbalových brán so
sieťou a šuštiakových búnd.
Cieľom podporeného projektu bolo uskutočniť nahrávku piesne
„Zdravas, Kráľovná rodiny“. Skladba bola nahratá v slovenskej aj
latinskej verzii textu a bude ju tak možné v budúcnosti zdieľať aj v
zahraničí. Projekt bol realizovaný v súčinnosti a koordinácii so
štúdiom Lux Communication v Bratislave, so zborom Salve Regina
farnosti Teplická v Bratislave a s prizvanými klasickými
hudobníkmi (sláčikový kvartet).
Finančný dar bol zabezpečený na honoráre orchestra zboru a
prenájom nahrávacieho štúdia.
Zámerom podporeného projektu bol vznik celovečerného
dokumentárneho filmu o dievčatku s Donovým syndrómom –
Niečo viac. Film zobrazuje situácie, výpovede a momenty, v
ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s DS. Cieľom
projektu bolo poskytnúť tento film mladým rodinám, ktorým sa
narodilo dieťa s takýmto postihnutím, či rôznym vzdelávacím
zariadeniam, aby sa zvýšilo povedomie o tejto problematike
širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na prípravu,
scenár, strih a dramaturgiu videí.
Podporili sme koncert – deň pre mentálne a zdravotne postihnuté
deti, ktorý sa uskutočnil v stredu 28. novembra 2018 v Dome
kultúry v obci Štós. Išlo v poradí o 2. ročník benefičného podujatia
Veľa lásky, ktoré zorganizovalo OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre
mentálne postihnutých v spolupráci s obcou Štós. Pre 300
mentálne a zdravotne postihnutých detí z 24 ústavov a zariadení
pre zdravotne postihnutých z východného Slovenska a Košického
samosprávneho kraja. Hlavnou myšlienkou celej akcie bola
integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti i odstránenie
bariér medzi handicapovanými a zdravými.
Finančné prostriedky boli použité na prenájom zvukovej a
svetelnej techniky.
Za poskytnuté finančné prostriedky vyčarovali Vianoce 176 deťom
z detských domovov a sociálne slabších rodín. V období od 27. 12.
– 5. 1. 2018 sa konal Vianočný detský tábor v obci Radava. Prvý
deň 27. 12. 2018 slávnostne otvorili Vianočný detský tábor.
Začalo sa Štedrou večerou, následne sa prešlo k samotnému
rozdávaniu darčekov. Darčeky nie sú náplasťou riešenia

Strana 43 z 55

12

Občianske
združenie Hrad
Uhrovec

Dokumentácia
architektonických
prvkov hrad Uhrovec

13

Truc sphérique,
občianske
združenie

Fasáda prístavby Novej
synagógy v Žiline

1 000 €

14

Občianske
združenie Vagus

Housing Cverna –
koniec bezdomovectva

1 000 €

15

Občianske
združenie Stará
jedáleň

Neobyčajné komunitné
centrum na obyčajnom
sídlisku

1 000 €

16

Občianske
združenie Imobilio

Obklad sanitárnych
priestorov vo
vzdelávacej časti
centra Imobilio

500 €

17

Občianske
združenie Domino

Výstavba ihriska

500 €

18

Občianske
združenie
Kampino plus

Kniha – môj učiteľ a
priateľ

500 €

19

Občianske
združenie Cor

Nákup hudobných
nástrojov pre malých

300 €

597,30 €

problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú detí, no samotná akcia,
tábor, má úžasné dopady na cieľovú skupinu, s ktorou združenie
pracuje viac než 14 rokov. Finančné prostriedky boli použité na
nákup darčekov pre deti.
V týždenných intervaloch prebiehal v teréne na hrade Uhrovec
reštaurátorský prieskum, ktorý sme finančne podporili.
Reštaurátor a architekt postupne mapovali, popisovali,
zakresľovali a vytvárali fotodokumentáciu ako podklady pre
reštaurovanie kamenných prvkov hradu. Výstupy sa
zaznamenávali do textového a obrazového dokumentu.
Zaznamenali rôzne prvky, ich datovanie, poškodenie,
umiestnenie, označenie a zakreslil sa ich aktuálny stav.
Finančné prostriedky boli použité na zameranie architektonických
prvkov.
Podporený projekt sa týkal dokončenia rekonštrukcie fasády
prístavby Novej synagógy, kde má od roku 2019 zázemie kultúrne
centrum. Poslednou chýbajúcou časťou rekonštrukcie bola fasáda
objektu. Keďže nejde o pamiatkovú chránenú časť, na rozdiel od
synagógy mohli použiť štandardné stavebné materiály. V
priebehu novembra 2018 vyrovnali a zateplili steny zo všetkých
strán 15cm polystyrénom a do prvých mrazov stihli aj položiť
vrstvu omietky – lepidlo a sieťku.
Finančné prostriedky boli použité na komplexné dokončenie
fasády.
Podporený projekt „Housing Cverna - koniec bezdomovectva“ sa
snaží zabezpečovať bezdomovcom lepší život, dáva im druhú
šancu a poskytuje čisté skromné priestory, aby sa opäť postavili
na vlastné nohy. Vďaka „streche nad hlavou“ sa môžu klienti
zaoberať dôležitejšími oblasťami ako zaobstarávaním ubytovania.
Cieľom podporeného projektu bolo zrealizovať osadenie vane a
nákup ostatného potrebného sanitárneho zariadenia.
Finančný dar bol preto použitý na nákup sanitárneho vybavenia
pre dvoch klientov.
Zámerom podporeného projektu bolo pokračovať v
rekonštrukčných prácach budovy Starej jedálne. V období
september – december 2018 pokračovali rekonštrukčné práce na
budove podľa harmonogramu, a to vrátane budovania sietí a
kabeláže pre elektroinštaláciu a vzduchotechniku v priestoroch
centra vyúčtované faktúrou dodávateľa ARETA PRO.
Finančné prostriedky boli použité na káblový materiál pre
elektroinštaláciu a vzduchotechniku od firmy ARETA PRO a jeho
osadenie.
Za poskytnuté finančné prostriedky zakúpili a prepravili
protišmykové nástupnice dlažby na schodisku v priestoroch OZ
Imobilio. Spoločne s dobrovoľníkmi nástupnice za odbornej
asistencie osadili na schodiskových stupňoch. Nalepeniu
protišmykových dlaždíc predchádzala úprava nástupníc. Následne
odrezali časti obkladu a použili ich ako schodiskový sokel.
Dobrovoľníci opravili maľovku v priestoroch schodiska a doplnili
silikátový tmel v spojoch s PVC podlahou.
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
Podporili sme OZ Domino, ktoré v spolupráci so Saleziánmi
vybudovali ihrisko s umelou trávou a bežeckú dráhu v objekte
bývalej drevárskej školy na Pavlovičovej ulici v Bratislave.
Futbalový klub, ktorý má 450 členov, bude dané ihrisko využívať
dennodenne, no rovnako bude slúžiť aj širokej verejnosti.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu betónu na múr okolo
ihriska.
Podporili sme vybudovanie knižnice a zakúpenie nových knižných
titulov pre 50 klientov Domova sociálnych služieb KAMPINO v
Bratislave. Nové zaujímavé knihy ich pozitívne motivovali k
aktívnemu aj pasívnemu čítaniu kníh.
Finančné prostriedky boli použité na nákup nábytku do knižnice.
Vďaka podporenému projektu boli zakúpené hudobné nástroje
pre detský a mládežnícky spevokol pri farskom kostole vo Zvolene
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aj veľkých

20

Maltézska pomoc
Slovensko

Polievka pre ľudí bez
domova v zimných
mesiacoch

21

Trnka n.o.

„Matka“ – Mikuláš
Galanda

22

Česko-slovenská
futbalová
akadémia

Deti v pohybe za
loptou vo futbalovej
akadémii

na Sekieri. Mladí hudobníci sa stretávajú pravidelne dvakrát do
týždňa na skúškach. Často potešia svojím spevom príbuzných,
známych i osamelých ľudí na sídlisku. Možnosťou zakúpenia
kvalitných hudobných nástrojov bude kvalita spevokolu vyššia,
vyššia bude aj motivácia pre deti a mládež viac na sebe pracovať,
skúšať a namáhať sa.
Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
Cieľom podporeného projektu bolo poskytnúť praktickú pomoc
ľuďom bez domova pomocou pravidelného výdaja teplej polievky
a čaju v zimných mesiacoch roku 2018. Výdaj polievky sa
uskutočňoval každú stredu na Špitálskej ul. pri kláštore rehole sv.
1 500 € Alžbety. Približne 80 – 100 ľudí, ktorí si zvykli na takýto výdaj,
chodilo pravidelne. Pre organizátorov bol projekt veľmi úspešný a
budú ho určite realizovať aj v budúcnosti.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu a zabezpečenie stravy
– teplej polievky a čaju.
Cieľom podporenej mobilnej galérie obrazov pre nevidiacich je
sprístupnenie kultúry nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom
audio komentárov a 3D tlačených objektov. Z podporeného
projektu bol v 3D vytlačený reliéf obrazu s názvom: Matka od
Mikuláša Galandu a k nemu bol pripravený audiokomentár. Pri
500 €
popise obrazu v audiokomentári je možné nevidiacim ľudom
umožniť stretnúť sa s interpretovaným umeleckým dielom
spôsobom, ktorý je asociatívne pre nich určený.
Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie, tlač 3D obrazu, a
príprava a nahranie audiokomentára.
Cieľom podporeného projektu bolo, aby deti z Česko-slovenskej
futbalovej akadémie absolvovali sústredenie a mali športovú
výstroj rovnakého charakteru a farby, a tak mohli spoločne
zápasiť. Sústredenie pomohlo deťom po športovej/fyzickej
stránke, ako aj výchovnej. Trávili viac času ako kolektív, čo
2 000 €
napomáhalo k vzájomnému rešpektu a zdravému súpereniu.
Nová športová výbava taktiež dopomohla k skvalitneniu
tréningového procesu.
Finančné prostriedky boli použité na športovú výbavu a poplatok
na ubytovanie a stravu na sústredení.
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B. 11. ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ
Základnou misiou programu, ktorú sa už 11. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce, aktívnych
občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, pretože cez starý drevený most sa už
nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť, či v parku si posedieť na lavičke...,
ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a strhnúť iných ľudí
pre dobrú vec...
V minulých desiatich ročníkoch sme podporili 119 projektov v sume 153 000 €. Poskytovaním malých grantov
môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách.
V roku 2018 sme k uzávierke 10. júla 2018 podporili 15 verejnoprospešných projektov v sume: 12 256 €.
Počet predložených žiadostí: 20
Počet podporených projektov: 15
Vyčlenená suma: 12 256 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Jana Vlašičová, Slovenská sporiteľňa, oddelenie Sociálnej banky
Eva Tomaschová, Baumit, spol. s r. o.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych
hodnôt; ochrana a tvorba životného prostredia.

Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podporenej
projektu
sumy

1

Združenie na
záchranu
Lietavského hradu

Obnova hradného
mostu – prvá etapa

2

Modrá sova,
občianske združenie

Málo odpadu, málo
dopadu

3

Obnova zrúteného
Združenie záchrany
barokového
cirkevných pamiatok
pieskovcového súsošia
v Modre
Golgota v Modre

Anotácia k podporenému projektu

Združenie na záchranu Lietavského hradu úspešne spravuje už
19. rok národnú kultúrnu pamiatku Lietavský hrad. Projekt
záchrany tohto kultúrneho dedičstva je založený na princípe
dobrovoľníctva. Každým rokom združenie odstraňuje havarijný
stav pamiatky a postupne aj jeho časti obnovuje. V roku 2018
sme finančne podporili obnovu komunikačného mosta zo
1000 € stredného do horného hradu. Náročný zásah je rozplánovaný
na 4 roky. V rámci podporeného projektu obnovili
archeologicky objavený a poškodený základ mostného piliera.
Po zrealizovaní tejto úvodnej etapy bude možné v roku 2019
vybudovať samotný drevený pilier na pevný kamenný základ.
Finančný príspevok bol použitý na murárske a lešenárske
práce.
Cieľom podporeného projektu bolo informovať komunitu v
Stupave o konkrétnych spôsoboch, ktorými je možné znižovať
množstvo vyprodukovaného odpadu vo svojom okolí. Pripravili
sériu workshopov, na ktorých sa účastníci naučili, ako
600 € jednoduchými krokmi a spôsobmi prispieť v rámci svojej
domácnosti k znižovaniu odpadov. Na stretnutiach vytvorili
priestor pre zdieľanie skúseností medzi rodinami aj medzi
generáciami.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu materiálu a kúpu kníh.
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre už od roku
2010 v spolupráci s vlastníkom pamiatky a rímskokatolíckou
farnosťou Modra úspešne realizuje celkovú obnovu Kostola sv.
Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Po 8-ročnej
500 €
intenzívnej práci na kostole je dnes takmer dokončená obnova
reštaurátorskými prácami. Pri vstupe do modranského
cintorína je situované barokové pieskovcové súsošie Golgota z
18. storočia, ktoré v júni roku 2017 vplyvom krátkej veternej
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4

Mestské divadlo
ACTORES ROŽŇAVA

VESELÝ INFO ART
VAGÓN

1000 €

5

Klub pribylinských
turistov a lyžiarov

Sila lesných bystrín v
Račkovej doline

1000 €

6

MČ KE Džungľa

Komunitná mandala v
záhrade priateľstva a
náučný bylinkový
chodník

1000 €

7

Občianske združenie
Kvitnúca lúka
ZAŽIAR

600 €

8

Mestské kultúrne
stredisko v Revucej

800 €

Živé farby mesta

smršte poškodili polámané konáre okolostojacej lipy, zrútili
centrálny kríž so sochou Ukrižovaného Krista a Márie
Magdalény. Po podpore projektu vybrali reštaurátora,
zabezpečili prevoz súsošia do reštaurátorského ateliéru.
Postup obnovy bol realizovaný podľa schváleného
reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie pod
štátnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
Finančný príspevok bol použitý na reštaurátorské práce.
Cieľom podporeného projektu bolo skultúrniť priestory okolo
Mestského divadla ACTORES v Rožňave. Priestory boli
dlhodobo nevyužívané. V spolupráci s aktívnymi občanmi
Rožňavy do týchto priestorov opäť vniesli život, upratali ich a
inštaláciou Info Art Vagóna ho naozaj ozvláštnili.
Zrekonštruovaný starý vagón sa stal ústredným prvkom
priestoru pred budovou divadla v Rožňave.
Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu, farieb,
lakov a betónového podstavca.
Podporený projekt sa zameriaval na obnovu makety tajchu,
ktorá slúžila na testovanie funkčnosti najväčšej prehrádzky
lesnej bystriny na Slovensku, nachádzajúcej sa v Račkovej
doline. Maketa bola vybudovaná podľa projektu prof. Skatulu v
roku 1935 za účelom zadržiavania vysokých vodných stavov,
ktoré spôsobovali povodne. Súčasťou obnovy makety bolo
vybudovanie oddychovej zóny s informačnou tabuľou, ktorá
bude slúžiť turistom i miestnym občanom na strávenie
príjemných chvíľ v lone Račkovej doliny. Tiež informuje o účele
a histórii tajchu a prehrádzaní lesných bystrín. Ďalším cieľom
podporeného projektu bolo vybudovanie chodníka k prírodnej
studničke, jej znovuoživenie, vyčistenie a úprava jej okolia za
účelom zatraktívnenia tejto časti doliny. Uskutočnila sa stavba
drevených lavíc cez lesné bystriny aj so zábradlím. Oddychová
zóna bola vytvorená osadením nového altánku.
Finančný príspevok bol použitý na nákup altánku a materiál na
úpravu terénu.
Cieľom podporeného projektu bolo vysadiť spoločnú mandalu
priateľstva z kvetov s obyvateľmi a návštevníkmi komunitného
centra KE Džungľa. Kvetinovú mandalu budú celoročne
upravovať a vysádzať podľa obdobia kvitnutia rastlín, nakoľko
ide o priestor vedúci ku komunitnému centru. Tiež tu osadili
dve lavičky tak, aby sa tu mohli občania združovať. Upravený
chodník vysadili bylinkami a kvetmi za účelom nielen skrášlenia
prostredia, ale aj výuky občanov a detí k poznávaniu
rastlinných druhov a bylín. V rámci vlastného tvorenia a aktivít
vytvorili kvetináče, ktoré osadili kvetmi. Priestor vytvorený
a osadený vlastnými rukami pod vedením komunitných
pracovníkov si budú obyvatelia vážiť a zveľaďovať.
Finančný príspevok bol použitý na nákup lavičiek, rastlín,
drevín, zeminy, materiálu na kreatívnu tvorbu či grafické
spracovanie mapy.
Realizáciou podporeného projektu bolo vysadiť liečivé bylinky v
sade parku, ktoré slúžia prioritne do školských jedální
základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Druhým cieľom
bolo prostredníctvom výsadby doplniť estetickosť sadu a
zvýrazniť okraje chodníkov. Tretím cieľom bolo prilákanie včiel
a hmyzu do sadu, ktoré pomôžu k zvýšeniu opeľovania
ovocných stromov v sade. Termín realizácie vyšiel na týždeň
dobrovoľníctva, vďaka čomu sa dobrovoľníci zapojení do
projektu naučili, ako sa sadí, kedy je čas zberu, spoznali význam
liečivých byliniek a hlavne sa naučili ich rozoznávať.
Finančný príspevok bol použitý na nákup liečivých byliniek.
Podporený projekt mal za cieľ vytvoriť priestor pre revúckych
výtvarníkov a zároveň vytvoriť informačný priestor pre
kultúrne podujatia v meste. Zámerom podporeného projektu
bolo umeleckou formou prinášať obyvateľom mesta
informácie o kultúrnom dianí v meste. Samotný projekt
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9

Komunitná nadácia
Liptov

Náučný ekochodník v
Belianskom lesoparku

10

Združenie Slatinka

Jabloňová aleja do
Slatinky

11

Gréta N.

Ďaleký východ sa spája
pre dobrú vec

12

Občianske združenie
Medová záhrada
SLNKOTVOR

13

Mgr. Tatiana C.,
PhD.

Susedská oáza

1200 €

700 €

576,99 €

800 €

678,84 €

predstavoval osadenie konštrukcie na exteriér budovy
Mestského kultúrneho strediska pre plátno o rozmere približne
15 m2, zakúpenie farieb, štetcov a maliarskych potrieb.
Začiatok realizácie sa uskutočnil 7. 9. 2018. Ohlasy na tento
počin sú pozitívne zo strany výtvarného klubu aj verejnosti.
Základný cieľ bol splnený, ale v dlhodobom horizonte bude
projekt pokračovať.
Finančný príspevok bol použitý na nákup farieb a výtvarných
pomôcok.
Cieľom podporenej aktivity bola obnova existujúceho, no veľmi
zanedbaného priestranstva Belianskeho lesoparku v
Liptovskom Hrádku. Realizáciou sa podarilo naplniť tri
stanovené ciele. Skrášlil sa priestor zanedbaných miest
pravidelnými dobrovoľnými brigádami, vytvoril sa priestor pre
relax pre rodiny, domácich aj návštevníkov, vytvorila sa
„ekoučebňa“ na výučbu lesnej pedagogiky v teréne. Vďaka
finančnému príspevku vyrobili 7 ks informačných tabúľ a
zrealizovali údržbu za pomoci približne 280 dobrovoľníkov
počas 850 dobrovoľníckych hodín.
Finančný príspevok bol použitý na zhotovenie drevených
konštrukcií na informačné tabule.
V rámci podporeného projektu „Jabloňová aleja do Slatinky“
miestni dobrovoľníci vysadili stromy tradičných odrôd jabloní
popri prístupovej ceste do dedinky a pripravili komunitné akcie
pre pôvodných obyvateľov, ich potomkov aj novousadlíkov na
získanie „jablkových“ receptov aj historických fotografií.
O význame ovocných stromov a histórii Slatinky sa dozvedeli aj
deti zo škôl vo Zvolene a verejnosť cez workshop
o starostlivosti o ovocné stromy v krajine. Výstupom projektu
je aktuálne cca 1 km alej stromov na kraji kosených lúk a cesty,
ale najmä nové kontakty a vzťahy v komunite, ktorá bola
kedysi určená na zánik kvôli pripravovanej priehrade, ale vďaka
ľuďom chce žiť naďalej dobrý život v svojej dedine.
Finančný príspevok bol použitý na potrebné náradie a
ochranné prostriedky, občerstvenie a propagáciu k stretnutiam
a drevené koly, ktoré boli vysadené okolo stromov.
Zámerom podporeného projektu bolo vybudovať
medzizástavku s osadenými lavičkami, stromami, rastlinami na
polceste medzi náučným chodníkom v Ižkovciach cestou na
Bešiansky polder. Na tomto mieste je možné si odpočinúť.
Lavičky sa umiestnili tak, aby bol priamy pohľad na lesy, bočné
pohľady na zelené polia, bočný a zadný pohľad na pasúce sa
koníky, ovce. Ranč je veľkým lákadlom nielen pre obyvateľov.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu lavičiek, šľapákov,
dopravu, drevený kvetináč a ružu.
Zámerom podporeného projektu bolo obnoviť školskú záhradu
a vytvoriť z nej prírodnú ekoučebňu nielen pre žiakov ZŠ a deti
MŠ, ale aj širokú verejnosť – domáce obyvateľstvo, kúpeľných
hostí, návštevníkov obce a turistov prichádzajúcich do
Chočských vrchov. Záhrada má strategickú polohu – nachádza
sa cca 5 minút chôdze od známych kúpeľov, ktoré ročne
navštívi cca 14 000 hostí. V tesnej blízkosti sú 2 prírodné
skvosty: Národná prírodná pamiatka Lúčanský vodopád
a prírodná pamiatka Lúčanské travertíny. Vďaka podporenému
projektu sa podarilo vybudovať včelín, zrealizoval sa celoročný
včelársky krúžok pre žiakov ZŠ aj MŠ, kúpili sa 4 nové včelie úle,
zorganizovalo sa 6 zážitkových včelích exkurzií a 3 divadelné
predstavenia „(Za)Chráňme včely“, ktoré si prišlo pozrieť 500
ľudí.
Finančný príspevok bol použitý na materiál na stavbu včelína.
Cieľom podporeného projektu bolo jednoduchou úpravou bez
architektonických zásahov zmeniť účel a možnosti využitia
priestoru pred budovou Karloveskej knižnice. Pomocou troch
lavičiek a troch kvetináčov vytvorili priestor na organizovanie
susedských aktivít ako susedské burzy a iné komunitné
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14

Občianske združenie
Vitálna tvorivá záhrada
Tvorivá dielna

15

Naše Zálesíčko

Zastávka s rozumom

stretnutia. Prostredníctvom spoločnej revitalizácie a skrášlenia
verejného priestranstva pred miestnou knižnicou sa udržiavala
komunita susedov. Susedskej burzy sa zúčastnilo 14 predajcov
a 100 kupujúcich.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu lavíc, kvetináčov a
stojanov.
Podporený projekt nadväzoval na prácu s komunitou v
prostredí Výmenníka Štítová v Košiciach, spolupracujúcimi
dobrovoľníkmi, tvorcami, umelcami, partnerskými
organizáciami a galériami z iných miest či občianskymi
združeniami. Cieľom podpory bolo vytvorenie živej záhrady a
skalky, nejakej oázy zelene medzi panelákmi s využitím
600 €
priestoru pri Výmenníku Štítová Košice. Zároveň vytvorili
kultúrny bod v Košiciach, zameraný na výtvarnú činnosť a
aktivity, nakoľko sa jedná o umelecké spracovanie a doladenie
priestoru aj výtvormi účastníkov dielní a podujatí.
Finančný príspevok bol použitý na pomôcky na prácu, nákup
zeminy, tvorivý materiál, skladací nábytok.
Zámerom podporeného projektu bolo na konečnej autobusov
na brehu Malého Dunaja vybudovať modernú „smart“ zastávku
autobusov. Zastávka je súčasťou riešenia projektu KORZO
ZÁLESIE – REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA MALÉHO DUNAJA PRE
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. Cieľom podpory bolo vytvorenie
1200 €
rekreačného zázemia v obci Zálesie v nadväznosti na atraktivity
Malého Dunaja, ktorý v Zálesí výrazne vstupuje aj do
intravilánu dediny.
Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu a
drevovýrobu.
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4. Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program
Zámerom bolo podporiť terénne sociálne služby, primárne prepravnú službu v Bratislave-mesto, Žiline
a v Poprade. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
Počet predložených žiadostí: 1
Počet podporených projektov: 1
Vyčlenená suma: 135 030 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Erika Turček Pfundtnerová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

Slovenský Červený
kríž

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
V súčasnosti Slovenský Červený kríž poskytuje prepravnú službu v 10
územných spolkoch SČK. Finančne sme podporili nákup ďalších piatich
moderných a špeciálne upravených vozidiel. Podporou sme chceli
podporiť kvalitu a rozšíriť poskytovanie pomoci ľuďom
prostredníctvom terénnych sociálnych služieb. Poskytovanie tejto
Podpora terénnych
sociálnej služby pomôže väčšiemu počtu ľudí v ďalších regiónoch, ktorí
sociálnych služieb
sú na takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú dlhodobo v
Slovenského
135 030 €
nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku,
Červeného kríža
zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému
Pomoc na ceste
stavu. Vďaka prepravnej službe Slovenský Červený kríž pomáha
znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského
života.
Finančné prostriedky boli použité na nákup piatich nových vozidiel na
zabezpečenie prepravnej služby.

B. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program 1. kolo
Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich
rozvoj ich talentu.
Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov,
ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište s cieľom vytvoriť
priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.
Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej
spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi
vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť tento Zamestnanecký grantový program, ktorého cieľom je
finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland – mladého, výnimočne nadaného umelca,
športovca alebo vedca navštevujúceho základnú alebo strednú školu a uľahčiť mu tak rozvoj jeho
potenciálu.
Počet predložených žiadostí: 34
Počet podporených projektov: 32
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Vyčlenená suma: 14 309 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Lucia Langová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Karin Marková, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Gabriel Čuka, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Erika Turček Pfundtnerová, Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba
1

Martin F.

2

Anna M.

3

Júlia B.

4

Eleonóra K.

5

Eleonóra K.

6

Monika H.

7

Miriam B.

8

Kristína Á.

9

Lucia T.

10

Iveta G.

11

Bohuslava F.

12

Erika M.

13

Zoran S.

14

Renáta Ž.

15

Alena B.

16

Miroslava Š.

17

Marcela P.

18

Petra L.

19

Martina K.

20

Diana Š.

21

Michal K.

22

Alena B.

23

Zdenka J.

24

Miroslava R.

25

Alena Š.

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
S cimbalom okolo
Podporili sme kúpu cimbalu pre talentovanú 9-ročnú Viktóriu, ktorá
€500
sveta
hrá vo folklórnom súbore.
Máš rád vodu? Poď
Podpora športovania mladej vodnej pólistky Martiny, ktorá v roku
€500
hrať vodné pólo
2018 dosiahla 1. miesto na medzinárodnom turnaji Step Cup v Prahe.
Cyklo Sagan
€295 Podporili sme Cyklokemp pre 10-ročného nádejného cyklistu Mateja.
Podporili sme rozvoj talentu 9-ročného karatistu Peťka, ktorý už
Mladý Jackie Chan
€500
dosiahol 2. najvyšší stupeň v jeho kategórii.
Podpora napredovania 8-ročného Šimona, karatistu, ktorého ambíciou
Karate Kid
€400
je dosiahnuť najvyšší stupeň žiackej kategórie (1. kyu).
Podporili sme športovú výbavu pre talentovanú 12-ročnú
Wakeboarding
€500
wakeboardistku.
Podporili sme 7-ročného nádejného futbalistu Samka, ktorý je členom
Podpora talentu
€500
klubu FK Slovan Levice a vďaka podpore môže ďalej rozvíjať svoj talent.
Podporili sme napredovanie 16-ročného judistu Viktora, ktorý sa
Olympionik Viktor
€500
pripravuje na Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy.
Podporili sme 7-ročného Riška v jeho sne stať sa veľkým hokejistom v
Malý veľký hokejista
€500
KHL.
Podpora talentovanej 10-ročnej Dominiky, ktorá vyniká v tanci a speve
Keď umenie baví
€340
vo folklórnom súbore.
Podporili sme 17-ročného športového strelca Alexandra a zlepšenie
Výstrel k úspechu
€500
podmienok pre jeho napredovanie a reprezentovanie Slovenska.
Podpora
Podporili sme talentovaného Simona a jeho cestu za dráhou
talentovaného
€480
úspešného bubeníka.
bubeníka
Alex Água Podporili sme Alexa, ktorý vyniká v capoeire. Svoj talent rozvinie na
€485
Capoeirista
sústredeniach s medzinárodnou účasťou.
Žiadosť o podporu
Podporili sme atlétku Adelku, ktorá je majsterkou Slovenska v skoku o
€400
talentu
žrdi, vďaka podpore sa skvalitní jej tréningová príprava.
Podporili sme plavecké tréningy pre 10-ročnú Dominiku, ktorá vyniká v
Sen o zlatej medaile
€500
rýchlostnom plávaní na krátke trate.
MX ŠILO - mladý
Podporili sme Jakuba, ktorý sa venuje motocrossu. Za krátky čas dva
€500
motocrossový talent
a pol roka získal titul majstra SR.
Podporili sme 15-ročného Dominika, ktorého najviac zaujíma
Politik-Matematik
€300 matematika a počítače. Vyhral niekoľko matematických olympiád.
Inklinuje aj k histórii a politike.
Podporili sme rozvoj pohybového nadania 7-ročnej Ely, ktorá tancuje v
Tanec v srdci
€480
tanečnej skupine Bambula v Trenčíne.
Podporili sme Ashley 13-ročnú tenistku. Tenisu sa venuje od svojich 4
Tenis
€500
rokov. Jej cieľom je hra na profesionálnej úrovni.
Podporili sme 10-ročného Vladka s výborným školským prospechom. S
Hrať hokej je najviac
€500
veľkou radosťou sa venuje ľadovému hokeju.
Univerzálny
Podporili sme 8-ročného futbalistu Adamka. Vo futbale je univerzálny
€500
futbalista
hráč, vie zabezpečiť obranu, dávať góly a aj ich chytať.
Zlepšenie v dlhých
Aktívny plavec - 8 ročný Maroško bude môcť vďaka podpore rozvíjať
€500
tratiach
svoj talent v plaveckom klube X-Bionic.
Podporili sme talentovanú 16-ročnú volejbalistku Viktóriu, ktorá
Mladá volejbalistka
€496
dosahuje v tomto športe krásne výsledky.
Podporili sme 8-ročného Sebastiána, ktorý sa 2 roky venuje
Brazílske jiu jitsu
€500
brazílskemu jiu jitsu a dostavujú sa prvé úspechy.
Hudbou cez divadlo
Podporili sme 14-ročného Mateja, ktorý je nadané dieťa. Vyniká v
€500
a históriu k športu
rôznych oblastiach. Podporili sme ho kúpou nového klavíra.
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26

Iveta Z.

Srdcom aj duchom
športovec

27

Janka K.

Animák

28

Ľudmila P.

Kreslí a maľuje

29

Michal J.

Tenis je môj život

30

Radoslav J.

Cesta na olympiádu

31

Alena Š.

Moja kreativita

32

Eva L.

Sebiho návrat

Podporili sme 9-ročného Samka, ktorý sa venuje aktívne futbalu od
€260 svojich 5 rokov. Hrá za klub Železiarne Podbrezová a dosahuje pekné
výsledky.
Podporili sme 17-ročného Lukáša, ktorý študuje animovanú tvorbu na
€498
súkromnej umeleckej škole a plánuje naďalej svoj talent rozvíjať.
Podporili sme 12-ročnú Sofiu, ktorá vyniká vo výtvarnom umení,
€225
venuje sa kresbe i maľbe.
Podporili sme 11-ročného Šimona, ktorý sa venuje 4 roky tenisu.
€250
Dosahuje v ňom nielen individuálne, ale aj skupinové ocenenia.
Magdaléna má 12 rokov a dosahuje vynikajúce výsledky v olympijskej
€500 lukostreľbe. Podporili sme ju v jej cieli reprezentovať Slovensko na
Olympijských hrách mládeže 2022 v Dakare.
Podporili sme 11-ročnú Zuzku, ktorá je nadaná vo viacerých oblastiach,
€400 v ktorých dosahuje výborné výsledky. V budúcnosti sa chce uplatniť v
architektúre alebo módnom návrhárstve.
Podporili sme Sebiho, ktorý veľmi rád maľuje a zároveň je úspešným
futbalovým brankárom. Okrem miestnych súťaží sa zúčastňuje
€500
turnajov s medzinárodným obsadením a prináša domov ocenenia za
najlepšieho brankára.
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IX. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku
nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady
PREHĽAD NÁKLADOV
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Nadačný fond Slovanet
Matching projektov na crowdfundingovej platforme STARTLAB
Poskytnuté príspevky právnickým osobám
Členský príspevok: Lotka Slovensko
Matching projektu na crowdfundingovej platforme STARTLAB
Projekt Nadácie Jána Korca podporený z daru Siemens s.r.o.
Centrum pre filantropiu n.o.
Nadačný fond Slovanet
Poskytnuté dary vecné
Vecný dar – Ultrazvukový prístroj pre Národný ústav detských chorôb
Vecný dar – automobil pre Máriu Lackovú
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane: NF BAUMIT
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane: NF Kaufland
Podporené projekty z 2% podielu zaplatenej dane: NF Slovanet
Náklady na správu nadácie
Audit
Notár
Právne poradenstvo
Poštovné, kolky a iné poplatky
Bankové poplatky
Propagácia verejnoprospešného účelu
Prenájom priestorov
Tvorba a update web stránky, programovanie a software
Administrácia nadácie
Ostatné režijné náklady
Náklady nadácie celkom
Ostatné náklady
Daň z kreditných úrokov

v EUR
18 400
15 400
3 000
24 800
5 000
1 500
6 000
6 000
6 300
40 023
34 440
5 583
370 066,13
194 027
30 503,13
143 236
2 300
50 722,33
240
65,70
665
137,45
160,70
1 805,31
2 951,40
5 296,76
37 308
2 092,01
504 011,46
0
0

X. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Tržby z predaja služieb
Vecný dar (spoločnosť Siemens s.r.o.) – automobil pre Mária Lacková
Finančné dary Slovanet, a.s.
Finančné dary Siemens s.r.o.
Finančný dar Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Finančný dar Centrum pre filantropiu n.o.
Grant do Nadácie SPP, matching projektov na crowdfundingovej platforme STARTLAB
Spolu prijaté príspevky – granty a dary od organizácií
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Ostatné výnosy z činnosti – Výnos z crowdfundingovej platformy STARTLAB
Príjmy nadácie celkom

v EUR
3 150
5 583
21 700
40 440
100
5 000
4 500
71 740
0
4
402 961,20
20 573,26
504 011,46
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XI. Návrh rozpočtu Nadácie CpF na rok 2018 schválený Správnou radou - Rozpočet Nadácie CpF na rok 2018,
odsúhlasený Správnou radou č. 3/2018 zo dňa 21.3.2018
Rozpočet Nadácie CpF 2018
Príjem:
1.
2%
Siemens s.r.o.
Baumit s.r.o.
M-Market s.r.o.
Televízia Markíza
iná
2.
Nadačný Fond Pre zdravé pľúca
Darca
3.
Nadačný Fond Slovanet
2% Slovanet s.r.o.
Dar Slovanet
FA administrácia
4.
Projekt Start Lab
% z poplatku na StartLab.sk
Nadácia SPP
5.
Iné
Kreditné úroky

v EUR

Spolu:
Výdaj:
1.

2.
3.
4.

2%
Siemens s.r.o./Mzda projektového koordinátora
Baumit s.r.o./Mzda projektového koordinátora
M-Market s.r.o./Mzda projektového koordinátora
Nadácia Markíza
Iná/Mzda projektového koordinátora
Nadačný Fond Pre zdravé pľúca
Dar Slovanet/Mzda projektového koordinátora
Projekt Start Lab
Mzda projektového koordinátora
Programovanie platformy
Režijné náklady
Náklady na propagáciu
Podpora startupových nápadov formou matchingu

327 200 €
184 000 €
34 000 €
9 000 €
100 000 €
200 €
2 000 €
2 000 €
16 350 €
0€
15 000 €
1 350 €
27 500 €
17 500 €
10 000 €
5€
5€
373 055 €

327 200 €
184 000 €
34 000 €
9 000 €
100 000 €
200 €
2 000 €
16 350 €
27 505 €
11 505 €
2 000 €
3 000 €
1 000 €
10 000 €
Spolu:

373 055 €

XII. Ostatné informácie
- V roku 2018 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
- V roku 2018 nedošlo k zmenám v nadačnej listine.
- V roku 2018 došlo k zmene členov správnej rady: k 26. 1. 2018 odstúpila z pozície členky správnej rady
Mgr. Lucia Gregorová (Zápis zo zasadania správnej rady č.1, zo dňa 26. 1. 2018)
- Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá
žiadne organizačné zložky v zahraničí.
- Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
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-

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.

Kontaktné údaje:
Nadácia CpF, Baštová 5, 811 03 Bratislava-Staré mesto
Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu, tel. č.: 0918/76 29 24, e-mail:
thullnerova@cpf.sk ; www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/
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