Nadácia Centra pre filantropiu
Výročná správa za rok 2016
OBSAH:
I.
II.
III.
IV.

Poslanie nadácie
Orgány nadácie
Prehľad o darcoch, hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur
Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období
vrátane poskytnutých darov a
sprostredkovanej pomoci
V. Prehľad o nadačných fondoch
VI. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a
osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady
VII. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
VIII. Ostatné informácie
- zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
- odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený

I. Poslanie nadácie
Nadácia CpF bola založená dňa 3. mája 2012, do registra nadácií bola zapísaná 25. mája 2012.
Jedinou zakladateľkou nadácia je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n.o..
Hodnota nadačného imania 6,638 euro.
Poslaním nadácie je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.
Svoje poslanie napĺňa podporu 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.
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II. Orgány Nadácie CpF
Správna rada
Mgr. Marcel Zajac, predseda správnej rady
Mgr. Lucia Gregorová, členka správnej rady
Ing. Dušan Šemrinec, člen správnej rady
Mgr. Zuzana Behríková, členka správnej rady
Mgr. Boris Strečanský, člen správnej rady
Revízorka: Caroline Lišková
Správca Nadácie: Mgr. Zuzana Thullnerová

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

Slovanet, a.s., dar vo výške 15 000 €
Nadácia SPP, dar vo výške 10 000 €
Siemens s.r.o., dar vo výške 2 500 €
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IV. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období
sprostredkovanej pomoci

vrátane poskytnutých darov a

Nadácia CpF v roku 2016 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity:
1) Grantový program SPOLU
Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu realizovala grantový programu Spolu.
Zámerom programu bola podpora verejných zbierok, ktoré boli realizované prostredníctvom rôznych
kultúrnych, športových či umeleckých benefičných aktivít.
Podporili sme rôzne kultúrne, športové či umelecké aktivity, realizované v banskobystrickom kraji, ktorých
cieľom bolo získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky. Výťažok verejnej zbierky musel byť v
plnej miere použitý na verejnoprospešný účel.
Nadácia M-Market podporila organizátora zbierky zdvojnásobením celkového výťažku (1:1) z akcie max. však
do výšky 400 EUR. Zároveň bude finančne podporená samotná príprava a realizácia programu, alebo
benefičnej aktivity sumou 100 EUR.
Počet predložených projektov: 5
Počet podporených projektov: 5
Vyčlenená suma: 2 254 €
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
Ing. Vladimír Kocourek, generálny riaditeľ CBA Slovakia
Ing. Gabriela TÓTHOVÁ, za Nadáciu M-Market
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity v grantovom programe Spolu:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

Nadácia
Študent

2

Svetielko
nádeje, o.z.

3

Občianske
združenie
Kaštieľ
Radvanských

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podpore Anotácia k podporenému projektu
nej sumy
OZ študent v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou
usporiadalo koncert ku dňu matiek. Na koncerte vystupovali všetky štyri
odbory: hudobný, literárno-dramatický, tanečný a výtvarný. Na
Koncert ku dňu matiek 500,00 € koncerte bola realizovaná verejná zbierka do pokladničiek, vyzbierali
sumu: 418 €.
Finančné prostriedky z verejnej zbierky a matchingu boli použité na
kúpu elektronického klavíra pre SZUŠ.
Cieľom projektu bolo prezentovať Detský mobilný hospic na bežeckých
pretekoch s názvom Lučatínska 11. Na tomto podujatí realizovali
verejnú zbierku na podporu organizácie, formou darov a výťažku zo
Rozbehni sa do pomoci 500,00 €
štartovného. Na akcii robili tvorivé dielničky pre deti.
Finančný príspevok bol použitý na nákup výtvarného a kancelárskeho
materiálu na tvorivé dielne a doplniť využitie matchingu.
Dobrovoľníci občianskeho združenia uskutočnili verejnú zbierku počas
Radvanského jarmoku, kde vyzbierali 200 €. Nadácia CpF zbierku
zdvojnásobí na sumu 400 €. Výťažok zbierky bude použitý na zastavenie
nežiaduceho procesu znehodnotenia a celkovú rekonštrukciu objektu.
Cieľom združenia je propagácia a podpora obnovy a rekonštrukcie
stredovekého architektonického dedičstva - Kaštieľ a Radvanských v
Banskej Bystrici.
Kaštieľ Radvanských
300,00 € Kaštieľ Radvanských bude slúžiť občanom mesta a širokému okoliu ako
kultúrny a spoločenský stánok s muzeálnou zbierkou bábok
významného rodáka Radvane p. Anderleho.
Finančné prostriedky boli použité na požičanie kostýmov pre
dobrovoľníkov, občerstvenie, kúpu pokladničiek.
Finančné prostriedky z verejnej zbierky boli použité pre Akadémiu
umenia na služby súvisiace stavebnými a archeologickými prácami pri
rekonštrukcii Kaštieľa Radvanských.
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4

5

Občianske
združenie
Skálnik

Za zachovanie
sklárskych tradícií na
Dolnej Bzovej

454,00 €

JASIV
občianske
združenie

DIVÍNSKY BOYARD
2016 – atraktívnejší –
športovejší preventívnejší –
podpora prevencie
kriminality detí škôl
vzdelávaním, hrami a
pohybom v prírode

500,00 €

2)

Dňa 9-11.9.2016 sa v Dolnej Bzovej uskutočnil 6. ročník Bzovských
sklárskych dní s podtitulom 250. výročie príchodu sklárov z Nemecka a
Moravy do regiónov Novohrad a Podpoľanie. Na kultúrnej akcii
prebiehali ukážky sklárskeho umenia, výstava historických predmetov
zo skla, výstava historických fotografií zo skla zachytávajúcich sklárov a
sklárske rodiny z regiónu a kultúrny program. Na akcii bola realizovaná
verejná zbierka v ktorej vyzbierali 354 eur.
Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie podujatia, nákup
kancelárskeho materiálu. Verejná zbierka bola použitá na materiál,
tvorivé dielne a výrobu drevených foriem.
Cieľom II. ročníka súťaže s názvom DIVÍNSKY BOYARD 2016 bolo
poskytnúť žiakom základných škôl vo veku 11 – 15 rokov základné
informácie a právne aspekty správania sa v jednotlivých oblastiach
prevencie kriminality – majetkovej, vandalizmus, protidrogová a
patologické javy, základné ľudské práva a hanobenie ľudskej rasy,
počítačová kriminalita a sociálne siete, dopravná kriminalita, migrácia a
obchodovanie s ľuďmi. Zámerom bolo spojiť netradičnú formu
vzdelávania s pohybom v prírode, súťažami a športovaním. Súťaž bola
rozdelená na dve semifinálové kolá: pre deti ZŠ o okresov Lučenec a
Poltár – I. semifinále (23.6.2016) a pre deti ZŠ z okresov Detva a Zvolen
(24.6.2016). Spolu sa semifinálových kôl zúčastnilo 200 detí zo ZŠ. Školy
umiestnené na stupňoch víťazov postúpili do finále, ktoré zorganizovali
14. septembra 2016.
Finále súťaže kultúrne obohatil koncert Petra Cmoríka so skupinou a
galaprogram jednotky Čestnej stráže prezidenta SR spolu s hudobným
sprievodom Vojenskej hudby zo Sliača. Vrcholom pre deti bola penová
show v podaní členov Hasičského a záchranného zboru SR. Celkovo sa
tento rok súťaže DIVÍNSKY BOYARD zúčastnilo 200 detí prichádzajúcich
do Divína z 9 základných škôl a 1 osemročného gymnázia. Do finále
postúpilo 90 žiakov. Celkovým víťazom DIVÍNSKEHO BOYARDU 2016 sa
stalo družstvo žiakov zo ZŠ Hriňová – Školská ul., na druhom mieste
skončili žiaci ZŠ Kriváň a tretie miesto obsadili domáci Divínčania zo ZŠ
Divín. Na akcii bola realizovaná verejná zbierka, na ktorej vyzbierali
517,50 €, ktoré sme navŕšili sumou 400€.
Finančné prostriedky boli použité na tlač, rezivo, farby a spojovací
materiál.

Otvorený grantový program Nadácie M-market

Cieľom otvoreného programu je podporovať projekty verejnoprospešných inštitúcii alebo jednotlivcov v núdzi
podporiť spôsobom, ktorý prispeje ku skvalitneniu ich života.
Počet predložených žiadostí: 22
Počet podporených projektov: 12
Vyčlenená suma: 9 929 €
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené rôzne typy organizácií:
občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj jednotlivci.
Predložené projekty posudzovala po obsahovej stránke grantová komisia v zložení:
Ing. Vladimír Kocourek, generálny riaditeľ CBA Slovakia
Ing. Gabriela TÓTHOVÁ, za Nadáciu M-Market
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.
1

Podporená
organizácia/
fyzická osoba
Mgr. Marián
Berky

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu
Tango futbalový
kemp

Výška
podporene Anotácia k podporenému projektu
j sumy
Počas letných prázdnin 2015 sa v obci Halič uskutočnil 2.ročník TANGOfutbalový kemp pod záštitou ŠK Novohrad Lučenec pre deti od 6 do 12 rokov.
400,00 €
Zúčastnilo sa ho 90 detí z Lučenca, Poltára, Divína, Podbrezovej a domáci
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2

Jazdecký klub
Masarykov
dvor

Jazdecké preteky v
parkúrovom skákaní

1 000,00 €

3

Občianske
združenie
Športom k
úspechu

Podpora športovca,
niekoľkonásobného
šampióna WMC a
WKM a WMCA v
thajskom boxe

2 000,00 €

4

Mária
Dunková

Podpora rodiny vo
finančnej núdzi

700,00 €

5

Renáta
Petrikovičová
Kunovská

Hipoterapia pre
Christiána

700,00 €

6

Anna
Gašparíková

Podpora rodiny vo
finančnej núdzi

700,00 €

7

Alexander
Lugovkin

Podpora 11-ročej
talentovanej čelistky
Anny Lugovkinovej

500,00 €

8

Sloboda
zvierat v
Lučenci

Špeciálne
veterinárne úkony

500,00 €

Hľadá sa talent

1 400,00 €

9

Gymnázium
BST, Lučenec

Haličania. Absolvovali 3 krát denne tréningový cyklus. Ich pobyt bol okrem
futbalu vyplnený večernými animačnými aktivitami.
Finančný dar bol použitý na kúpu futbalovej bránky a ceny pre deti: lopta,
tričko a dres.
Projekt jazdeckých pretekov bol zameraný na propagáciu jazdeckého šport u
širokej verejnosti pod Poľanou. Jazdecké preteky sa konali 14-15.5.2016 v
obci Pstruša. Cieľom bolo získanie nových členov a záujemcov o jazdecký
šport a parkúrové skákanie.
Finančné prostriedky boli použité na ceny pre jazdcov.
Podporili sme Slovenského reprezentanta v thajskom boxe, Vladimíra
Moravčíka, aby sa mohol zúčastniť na podujatí: Príprava v tréningovom
campe v Utrechte v Holandsku ako príprava na zápas o európsky titul
federácie W5 na podujatí W5 LEGENDS IN PRAGUE.
Vladimír Moravčík sa dňa 8. 10. 2016 zúčastnil na pretokoch v Prahe W5
Legends , kde zápasil o európsky pás W5. Zápasil s bojovníkom z
Azerbiadzanska Alim Nabiev. Zápas prehral na body.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravné a cestovné náklady,
športové oblečenie.
Finančne sme podporili matku štyroch detí, ktorá má jedného syna s
telesným postihnutím. Rudko Danko sa narodil s DMO a rázštepom pery,
podnebia. Rudko chodí len s oporou, nerozpráva ani neplače.
Rudko býva s mamou v podnájme, kde im po uhradení nájmu ostáva len málo
na základné životné potreby, ako je strava, ošatenie, hygiena.
Finančný príspevok bol použitý na úhradu nájomného, oblečenie a obuv,
hygienické potreby, skriňu, paplón.
Christián Kunovský potreboval finančne pomôcť s hipoterapiou, masážami,
nákupom výživových doplnkov, ortopedickou obuvou. Mama sa snaží svojmu
20 ročnému autistickému synovi pomôcť pri ortopedických problémoch.
Finančné prostriedky boli použité na hipoterapiu, masáže, oblečenie, výživové
doplnky, pomôcky na posilnenie svalstva, obuv, rehabilitačné pomôcky.
Anna Gašparíková má syna postihnutého hemofíliou. Z poskytnutého
finančného príspevku mohla synčekovi zakúpiť veci, ktoré by si inak nemohla
dovoliť. Z finančného daru boli uhradené cestovné náklady k lekárom.
Zakúpili bezpečnostnú detskú autosedačku, vďaka ktorej bude na cestách viac
v bezpečí. Tiež zakúpili bezpečnú posteľ so zábranou, v ktorej už nespadne na
zem a nespôsobí si ďalšie bolestivé opuchy a hematómy. Nakoniec kúpili
všetky potrebné lieky.
Anna Lugovkina sa zúčastnila XI. Medzinárodného konkurzu violončelistov
„Antonio Janigro“. Anna vystúpila s ohláseným programom skladajúcim sa z
troch diel. Počas dňa sa zúčastnila hodiny prof. Štefana Komisia udelila Anne
II. miesto v jej kategórii a tiež získala na podnet člena poroty
Dobrily Berković-Magdalenić - Špeciálne ocenenie poroty a to cenný
violončelový sláčik ručnej výroby. Záujem o jej ďalšiu výučbu a profesionálne
konzultácie osobne prejavil prof. Stefan Kropfitsch, a tiež člen poroty prof.
Eldar Saparayev.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravné náklady, cestovné
náklady a štartovné.
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci je jednej z najstarších útulkov
pre opustené zvieratá na území SR. Ročne prijme a adoptuje približne 450
psíkov a mačiek, ktoré potrebujú pomoc.
Každého psíka po príchode prezrú, v prípade potreby ošetria. Každý psík
prejde potrebnou karanténou, je očkovaný, následne sterilizovaný,
preočkovaný, čipovaný a takto pripravený čaká na svoju rodinku. Všetky
veterinárne úkony napomáhajú, aby si záujemcovia adoptovali zdravého
psíka pripraveného prežiť krásny psí život so svojou novou rodinou.
Finančný príspevok bol použitý na úhradu veterinárnych úkonov.
Cieľom projektu bola podpora vzdelávania dvoch študentov osemročného
štúdia na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci:
Petra Jaška, študenta 7. ročníka, ktorý svoju školu reprezentoval výhrou
celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku v roku 2016. Za finančný
príspevok mu zakúpili notebook, tlačiareň, externý pevný disk, USB kľúč a
licenciu pre Microsoft Office 365. Spomenuté pomôcky mu slúžia na
pokračovanie v rozširovaní vedomostí anglického jazyka a efektívnejšiu
prípravu na vyučovanie, než by bola možná s prostriedkami v rámci možností
finančnej situácie jeho rodiny.
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10

OZ EKO-MAŠKO, Mgr. Jana
Košťálová

Detský park snov

11

Lukáš Lorinc

Box

12

Marcela
Pinkas

Podpora rodiny vo
finančnej núdzi

1 100,00 €

500,00 €

429,00 €

Andreja Kancoka, študenta 4. ročníka, ktorý sa kvalifikoval na medzinárodnú
olympiádu v astronómii a astrofyzike v Indii. Za finančný príspevok mu
zakúpili notebook, ktorý mu slúži na prípravu na olympiádu v oblasti
matematiky, fyziky, astronómie.
Finančný dar bol použitý na kúpu dvoch notebookov, tlačiareň, externý pevný
disk, USB kľúč a licenciu pre Microsoft Office 365.
Cieľom projektu bolo podporiť environmentálne profilovanú materskú školu,
ktorú navštevuje 139 detí. Za získané financie sme kúpili lezeckú trojstenu, na
ktorej budú deti aktívne tráviť čas aby mali motiváciu k pohybu.
Bolo treba odstrániť staré, nevyhovujúce preliezky, a následná montáž a
ukotvenie nových prvkov. Poslednou etapou bolo zahrnutie jám zeminou po
ukotvení a stvrdnutí betónu, ktoré vykonali svojpomocne.
Finančný dar bol použitý na kúpu a umiestnenie Trojstennej preliezky od
firmy PLAYSYSTEM - detské ihriská.
Lukáš Lörinc je začínajúci reprezentant v boxe. Patrí do tímu BC Stavbár Nitra.
Tréningové centrum klubu je v Nitre a už dlhé roky je základom pre
reprezentáciu SR v boxe. Lukáš sa v roku 2016 zúčastnil viacerých zápasov
doma i v Českej republike. Je vicemajster SR, ktorým sa stal na
Majstrovstvách SR v Ždani. Na turnaji mladých nádejí v Malackách skončil na
druhom mieste a zúčastnil sa aj na medzinárodnom turnaji juniorov v
Sokolove. Na turnaji v Českej republike sa umiestnil na treťom mieste.
Finančný dar bol použitý na športové potreby a pomôcky.
Viktórii Pinkas sme prispeli na rehabilitačnú liečbu a zakúpenie rehabilitačnej
pomôcky: špeciálneho kočíka. Kočík je prispôsobený potrebám Viktórie, má
tvarovanú opierku a uchytenie bezpečnostných pásov. Viktória absolvovala
individuálny program TheraSuit v R1 - centre intenzívnej terapie, Daruj nádej,
občianske združenie v Banskej Bystrici.
Finančné prostriedky boli použité na kúpu špeciálneho kočíka a rehabilitačný
pobyt.

3) 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: 8
Počet podporených projektov: 8
Vyčlenená suma: 15 300 €
Žiadosti o podporu bolo možné podávať počas celého roka, mohli byť podporené od 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.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba
1
Nadácia Adeli

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Špeciálna trieda v
3 500,00 € Medzi pacientami ADELI Centra je ročne približne 300 slovenských detí
ADELI Medical Centre
a z nich viac ako polovica v školskom veku. Keďže deti trávia na
rehabilitačnom pobyte dva až štyri týždne, bývalo zabezpečenie
kontinuity vzdelávacieho procesu problematické. Preto AMC privítalo
ponuku Špeciálnej školy v Piešťanoch vytvoriť vysunuté pracovisko špeciálnu triedu priamo v rehabilitačnom centre. Vytvorením triedy sa
umožnilo deťom, ktoré sa zúčastňujú rehabilitačného pobytu, plynule
pokračovať vo vzdelávacom procese. Mnohé deti takto môžu
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2

Občianske
združenie
NEFROMED

Vydanie monografie:
História s súčasnosť III.
Internej kliniky LFUK,
UNB, kliniky akademika
T.R.Niederlanda

1 000,00 €

3

Neinvestičný
fond pre
ZÁCHRANU A
ZLEPŠENIE
ZRAKU

Podpora
oftalmologického
kongresu
www.seeoslovakia.com

1 500,00 €

4

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v
SR

Letný tábor pre deti
2017

2 280,00 €

5

Brána do života Prevádzka krízového
centra - Bezpečný
ženský dom Brána do
života

1 740,00 €

absolvovať rehabilitačný pobyt vtedy, keď si to ich zdravotný stav
vyžaduje a nie iba počas školských prázdnin. Vyučovanie a konzultácie
sa uskutočňujú v popoludňajších hodinách po absolvovaní
rehabilitačných procedúr. Personálne je škola zabezpečená
pracovníkmi Špeciálnej školy v Piešťanoch, priestory poskytlo ADELI
Medical Centrum. Špeciálna trieda začala slúžiť svojmu účelu v
školskom roku 2016/2017.
Finančný dar bol použitý na vybavenie triedy.
III. Internú kliniku LFUK zriadilo 1.11.1956 svojím dekrétom Poverníctvo
zdravotníctva v Bratislave v priestoroch nemocnice na Hlbokej ceste. V
roku 2016 si pripomíname 60.výročie zriadenia III. Internej kliniky LFUK
a UNB. Vzhľadom na výnimočné postavenie III. Internej kliniky LFUK a
UNB v dejinách slovenského zdravotníctva s školstva, sa občianske
združenie NEFROMED rozhodlo vydať monografiu, ktorá by priblížila
tieto dejinné udalosti súčasnej generácií. Týmto aktom by súčasne
chceli vzdať úctu a vďaku všetkým lekárom ako aj ostatným
pracovníkom kliniky za posledných 60 rokov, ktorí šírili dobré meno
kliniky, nášho zdravotníctva a školstva doma aj v zahraničí. Príkladne sa
starali o zdravie občanov Slovenskej republiky, vzhľadom na jej
celoslovenské pôsobenie. Monografia je súčasne aj vysokoškolskou
učebnicou pre študentov medicíny, zdrojom informácií o histórií
internej medicíny na Slovensku, histórii vzniku biochémie a klinickej
biochémie vo vtedajšom Československu až do dnešných dní.
Odborné podujatie 13 th Congress of South East European
Ophthalmological Society, ktoré sa konalo 29.septembra - 1.októbra
2016 bolo prvý krát organizované Slovenskou oftalmologickou
komorou v Bratislave na požiadanie South-East European
Opthalmological Society - SSEOS. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia
z 24 štátov sveta, počet účastníkov bol 455. Odznelo 96 prednášok
zahraničných i slovenských účastníkov kongresu. Odborná akcia mala
bohatý program, na ktorom boli prezentované najnovšie poznatky v
diagnostike a liečbe očných ochorená detí a dospelých. Kongres
výrazne zviditeľnil Slovensko vo svete a prispel k zvýšeniu odborných
poznatkov a nadviazaniu osobných kontaktov s mnohými zahraničnými
kolegami.
Finančný dar bol použitý na uhradenie poplatku za prenájom sály.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je jedinou špecifickou
organizáciou ľudí s ochorením svalov na Slovensku. Jej poslaním je
všestranná a adresná pomoc a podpora deťom a dospelým trpiacich
svalovou dystrofiou, alebo inými nervosvalovými ochoreniami, aby
mohli viesť nezávislý a samostatný život a dávať pozitívny príklad
širokej verejnosti. Svojim členom organizácia poskytuje sociálne
poradenstvo, aby sa vedeli zorientovať v zložitom prostredí rôznych
zákonov. V organizácii spoznajú rôzne kompenzačné pomôcky, ktoré
vedia výrazne zlepšiť mobilitu a pomôcť aj rodinným príslušníkom, či
osobným asistentom pri starostlivosti. Vydávajú časopis Ozvena,
organizujú rôzne letné tábory pre deti aj dospelých, pripomienkujú
zákony týkajúce sa osôb so zdravotným postihnutím a podobne.
Organizácia má členov z celého Slovenska, deti aj dospelých.
Krízové centrum Brána do života bolo založené v roku 2001 ako jedno z
prvých zariadení tohto druhu na Slovensku. Poskytuje azylové
ubytovanie obetiam domáceho násilia - ženám, matkám s deťmi.
Základnou ideou bolo poskytnúť pomoc a podporu práve v tejto
oblasti, poukázať na závažnosť problematiky domáceho násilia a
pomôcť prelomiť bludný kruh tým, že týraná či zneužívaná žena má
možnosť aspoň na určitý čas sa niekam uchýliť, a to aj so svojimi deťmi.
Azyl pre opustené, týrané alebo zanedbávané deti sa ukázal ako
žiadaný a nanajvýš potrebný. Cieľovou skupinou krízového centra sú
ženy - obete domáceho násilia, ktoré sú vystavené násiliu a
neprimeranému správaniu zo strany blízkej osoby žijúcej v domácnosti.
Na krízové centrum sa obracajú s prosbou o pomoc aj matky s deťmi,
osamelé a tehotné ženy, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii z
dôvodu bytového problému. Poskytovanie pomoci klientkám zahŕňa
komplexnú starostlivosť. Cieľom je zlepšenie kvalita života žien a ich
detí. Súčasťou starostlivosti je aj psychologická starostlivosť a
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6

OZ Barlička

Ihrisko pre všetkých

1 980,00 €

7

Nadácia Sluch
ako dar

Vyšetrenie sluchu
malých detí pomocou
sluchových potenciálov
ASSR

2 800,00 €

8

Chránená
dielňa Soňa
Zelisková

Asistencia pre ZŤP
Soňu Zeliskovú

4)

500,00 €

poskytovanie sociálneho poradenstva. V krízovom centre nachádzajú
klientky bezpečie a akceptujúce prostredie.
Občianske združenie Barlička vzniklo v roku 1992 z iniciatívy rodičov
detí so zdravotným postihnutím a za 15 rokov činnosti sa stalo
profesionálnym centrom sociálnych služieb pre mladých ľudí s
postihnutím. Po zabezpečení sociálnych služieb sa od roku 2013 sa OZ
Barlička postupne mení na inkluzívne komunitné centrum pre všetkých.
V roku 2014 začali pracovať na vzniku Komunitnej záhrady ako
priestoru na stretávanie sa a pestovanie rastlín, dobrých vzťahov a
priateľstiev. Budujú tak generačné mosty a zapájajú pestovateľov od
detí po seniorov. V rámci záhrady okrem individuálnych pestovateľov
nadviazali komunikáciu aj s materským centrom, ako aj s blízkymi
materskými a základnými školami, s OZ Sosná a Štátnou ochranou
prírody. Popri pestovaní chcú posilniť aj hrací prvok záhrady.
ASSR je objektívna vyšetrovacia metóda sluchu, vhodná na pomerne
presné určenie prahu sluchu aj u veľmi malých detí, u ktorých bolo pri
novorodeneckom skríningu sluchu vyslovené podozrenie na vrodenú,
alebo perinatálne získanú poruchu sluchu. Pri vyšetrení u spiaceho
dieťaťa sa pomocou elektród snímajú stredne latentné potenciály z
mozgového kmeňa, na základe ktorých možno pomocou prístroja určiť
prah sluchu a tým aj závažnosť poruchy sluchu, čo je hlavným
predpokladom pre výber vhodnej kompenzačnej pomôcky. Vyšetrenie
umožňuje skrátenie času potrebného na stanovenie poruchy sluchu a
tým aj skorší začiatok liečby poruchy sluchu, aby nedošlo k
oneskorenému vývoju reči. Zámerom projektu je zakúpenie prístroja
Interacoustic eclipse ASSR modul na vyšetrovanie novorodencov.
Pani Soňa Zelisková je od roku 1989 nevidiaca. V roku 2000 založila
chránenú dielňu a stala sa SZČO. Vo svojom ateliéri tvorí úžitkové a
dekoratívne predmety. Pracuje aj s rôznymi skupinami. V marci 2016
zomrel pani Soni manžel, ktorý jej dovtedy poskytoval potrebnú pomoc
pri práci. Na obdobie jún - november 2016 tak získala pracovnú
asistentku. Zmluvu podporovanú s pracovným úradom sa jej
nepodarilo kontinuálne predĺžiť. Potrebuje tak finančnú pomoc na
preklenutie mesiaca december 2016.

Zamestnanecký grantový program Siemens

Cieľom zamestnaneckého programu je podporiť projekty verejnoprospešných inštitúcii 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: 102
Počet podporených projektov: 54
Vyčlenená suma: 19.730 €
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.
 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 špeciálneho zdravotníckeho
vybavenia a pomôcok 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, ...
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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
Mgr. Barbora Paulenová, Nadácia Centra pre filantropiu
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

2

3

4

5

6

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Do Snoezelen miestnosti boli zakúpené špeciálne pomôcky. Deťom v
zariadení tak boli vytvorené nové podnety na podporu ich celkového
osobnostného rozvoja. Nové podnety im umožnili zažiť nové situácie,
vybudovať si nové väzby, vzájomne sa viac poznávať, rozvíjať a stimulovať
Detský domov
SNOEZELEN
660 €
zmysly, nájsť miesto pre riešenie vzájomných problémov. Miestnosť
Košice
Snoezelen a pomôcky využívajú všetky deti v zariadení. Podarilo sa tak
vytvoriť podnetné prostredie pre deti, ktoré výrazne ovplyvní ich ďalší
osobnostný rozvoj.
Finančný dar bol použitý na ležadlo, interaktívny ovládač a pomôcky.
V roku 2016 sa úspešné pokračovalo na zabezpečovacích prácach na
objekte Severného gotického paláca Plaveckého hradu. Sanovalo sa,
doplnilo sa murivo a obnovilo sa množstvo architektonických detailov ako
trámová konzola a nika tretieho podlažia. Realizovala sa čiastočná obnova
Obec Plavecké Záchrana a obnova
300 €
renesančného prevétu, priznávala sa staršia strielňa a pôvodné cimburie na
Podhradie
Plaveckého hradu
vonkajšej fasáde severnej steny paláca. Stabilizovali sa tiež okenné a
vstupné otvory na prvom a druhom podlaží, čím sa zastabilizovala celá
severná stena paláca a zabránilo sa tak jej deštrukcii.
Finančný dar bol použitý na vyrobenie a osadenie gotickej stropnej konzoly.
Projektu Asociácie Marfanovho syndrómu – AMS sa zúčastnilo 52
dospelých a 8 detí pacientov s ochorením MFS a ich rodinných príslušníkov.
Absolvovali masáže chrbta, hydrokynezioterapeut precvičoval 3 skupiny a
dvakrát si zacvičili jogu. Projekt bol orientovaný na celé Slovensko.
Účastníci získali prostredníctvom deviatich realizovaných prednášok
Rekondičnokomplexné informácie o ochorení, liečbe, praktické informácie o
ASOCIÁCIA
rehabilitačný pobyt
strediskách a pracoviskách pomoci. Zdravotne znevýhodneným osobám,
MARFANOVHO
pre členov Asociácie 440 €
trpiacim psychickými i fyzickými bolesťami sa podarilo zvýšiť sebavedomie,
SYNDRÓMU Marfanovho
dodať odvahu pýtať sa na kompetentných miestach a nebojácne sa začleniť
AMS
syndrómu
medzi zdravú populáciu. Projekt prispel k zlepšeniu zdravotného stavu
účastníkov. Aktívnym oddychom boli pacienti vytiahnutí z izolácie a
duševnej depresie, ktorými členovia so závažným zriedkavým ochorením
Marfanov syndróm trpia.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rekondično - rehabilitačného
pobytu.
Pobytu sa zúčastnilo 18 rodín zo Slovenska a 18 rodín z Českej republiky.
Pripravený mali každodenný pevný program - cvičenie, plávanie, turistika,
angličtina, ergoterapia, muzikoterapia. Pre rodičov boli pripravené
Spoločnosť
Rekondičný pobyt
prednášky, týkajúce sa problematiky Williamsonovho syndrómu.
Williamsovho
osôb s Williamsovým 440 €
Organizátori pobytu pripravili niekoľko krátkych výletov, v okolí zariadenia.
syndrómu
syndrómon
Deti a mládež zo Spoločnosti WS sa integrovali medzi ostatných občanov v
novom prostredí.
Finančný dar bol použitý ako príspevok na uhradenie rekondičného pobytu.
Tento projekt bol určený pre 8 ročného chlapca Šimonka, ktorý je odkázaný
iba na vozík. Dokúpené doplnky mu veľkou mierou pomôžu k skvalitneniu
jeho života. Akonáhle dostal stolík ku vozíčku, mal radosť z písania. Doteraz
Monika
Príslušenstvo ku
boli všetky stoly vysoko, Šimonko veľmi napínal ruky, teraz sa mu darí ich
Samardáková
vozíčku pre
330 €
pomaly uvoľňovať. Prestal sa sťažovať na bolesti v oblasti sedu, dlhšie sa
(pre: Šimon
postihnutého
vydrží voziť a hrať vo vozíku. Vďaka úložným obalom na kolesá rodičia
Samardák)
chlapca
môžu lepšie udržať čistotu v dome pri nepriaznivom počasí.
Finančný dar bol použitý na kúpu príslušenstva k vozíku - stolík, obal na
kolesá a sedačka.
Zdena
Radosť pre Dominiku 340 €
Dominika s diagnostikovaným genetickým ochorením absolvovala so svojou
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Šlesárová (pre:
Dominika
Šlesarová)

7

Lepší svet n.o.

660

330 €

8

Divadlo bez
domova

Zariadenie
divadelnej šatne

300 €

9

Občianske
združenie
Svetielko
nádeje

Nádej

660 €

10

Erika Konfala
(pre: Kristínka
Konfalová)

Rehabilitácia bobath
konceptom

340 €

11

Jaroslava
Lorincová

Rodina

330 €

Milena
Urbančoková

Podpora Mileny
Urbančokovej

340 €

12

mamou rekondičný pobyt pri mori. Každým takýmto pobytom je fyzicky
odolnejšia a radostnejšia. Každý deň pobytu trávila čas pri mori až do
neskorých hodín, striedavo na špeciálnom ležadle a v hojdacej sieti, ktorá
jej tiež pomáha uvoľniť sa. Prímorský vzduch zredukoval nutnosť denne
používať kyslíkový prístroj iba na pol hodinu, redukujú sa jej tým respiračné
ochorenia. Plávanie a cvičenie v mori zase prospieva jej fyzickej kondícii.
Finančný dar bol použitý na úhradu rekondičného pobytu pri mori.
Nezisková organizácia Lepší svet je jedinečná v starostlivosti o ľudí s
mentálnym znevýhodnením na Slovensku. Jej poslaním je zvyšovanie
kvality života ľudí s mentálnym postihnutím v prostredí väčšinovej
spoločnosti. V mestskej časti Petržalka prevádzkujú Zariadenie
podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym
postihnutím. Vytvorili v peknom prostredí malú kaviareň ako chránenú
dielňu, kde sa ľudia s mentálnym postihnutím môžu realizovať a stretávať s
inými ľuďmi. Títo ľudia, sú väčšinou siroty s nízkym príjmom a sú odkázaní
na pomoc druhých. Mentálne postihnutie spôsobuje aj postihnutie svalov.
Spolupráca nervovej sústavy, pohybového systému a dýchacej sústavy
nefunguje ako u zdravých ľudí. Preto je cvičenie ich dôležitou každodennou
činnosťou. Schopnosť sústrediť sa je u ľudí s mentálnym postihnutím
obmedzená. Finančný dar bude využitý na nové pomôcky na cvičenie a
pohybové hry, aby cvičenie bolo pre klientov zábava a aby vydržali pri
cvičebnej činnosti potrebný čas.
Vzhľadom k širokému repertoáru predstavení Divadla bez domova a
obmedzeným priestorovým kapacitám vznikla potreba systematického
odkladania a skladovania rekvizít a kostýmov. V rámci projektu externá
scénografka a kostýmová dizajnérka divadla navrhla a vyrobila zariadenie
divadelnej šatne a vešiaky na kostýmy. Police sú určené na praktické
uskladnenie rekvizít k jednotlivým predstaveniam. Vešiaky slúžia všetkým
hercom a herečkám na prehľadné odkladanie kostýmov k predstaveniam.
Realizáciou projektu sa sprehľadnila a výrazne sa zefektívnila príprava na
divadelné predstavenia – ako na domácej scéne, tak aj pri hosťovaní na
iných bratislavských, slovenských či zahraničných miestach. Zariadenie
divadelnej šatne mimo podlahy uvoľnilo priestor v miestnosti, čo je dôležité
predovšetkým pri spoločnej príprave na skúšky a predstavenia a prezliekaní
sa do kostýmov, najmä vzhľadom na našich hercov a herečky s telesným
postihnutím a ich asistentov – zjednodušenie manipulácie s invalidnými
vozíkmi.
Finančný dar bol použitý na zariadenie divadelnej šatne.
Projekt Nádej bol zrealizovaný v období mesiacov august a september
2016. Príspevkom na lieky z tohto projektu pomohlo občianske združenie
Svetielko 23 rodinám, ktorých deti boli respektíve stále sú v starostlivosti
Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica.
Zároveň dopomohli k jednoduchšiemu zvládnutiu náročnej situácie v
rodinách i po finančnej stránke. V rodinách totiž ani na chvíľu nemuseli
váhať, či odporúčané podporné lieky kúpiť.
Finančný dar bol použitý na uhradenie liekov.
V rámci projektu Rehabilitácia bobath konceptom Kristínka absolvovala
týždňový rehabilitačný pobyt. V pobyte mala okrem rehabilitácie zahrnuté
aj denné masáže na uvoľnenie svalstva, ktoré sú dobré na zabránenie
kontraktúr, či inhaláciu kyslíka prospešnú na prekysličenie mozgu, ktoré
ovplyvňuje jej aktivitu a výkon na cvičení. Absolvovala aj biofeedback, ktorý
ovplyvňuje a zlepšuje jej koncentráciu a špeciálnu bio stimulačnú terapiu na
vnútorne "ohriatie" dolných končatín. Permanentná rehabilitácia pomohla
v tomto polroku hlavne v oblasti jemnej motoriky, a to v cielenejšom
úchope predmetov.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.
Cieľom projektu bolo podporiť a finančne pomôcť pani Jaroslave a jej dvom
deťom, predovšetkým najmladšej dcére, ktorá sa narodila až po smrti
manžela. V rámci projektu bola zakúpená autosedačka, ktorá pani Jaroslave
veľmi pomohla pri častom prevoze vtedy čerstvo narodenej dcérky. Pre deti
boli zaobstarané aj výživy, oblečenie a plienky.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie autosedačky, výživy, oblečenia a
plienok.
Pani Milena je matka, ktorá trpí ochorením ochromujúcim centrálny
nervový systém, ktoré jej sťažuje pohyb. Má slabý zrak a trpí
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13

Mária Bertová
(pre: Rastislav
Berta)

Rýchlejší krok pre
Rastíka

330 €

14

Dominika
Madalová

Liečba Dominikinho
ochrnutia

340 €

15

Kristína
Rovňanová

Čerstvé potraviny

330 €

16

Jitka Gábelová
(pre: Sára
Didiová)

Rehabilitácia Sárky
prostredníctvom
koní

330 €

17

POMOCNÍČEK
o.z.

Vybavenie Denného
641 €
Centra POMOCNÍČEK

inkontinenciou. Názov diagnózy pani Mileny je Centrálna kvadruparéza a
borelióza. Následkom ochorenia je nezamestnaná, prišla o svoju
domácnosť a manžel musel vycestovať do zahraničia, odkiaľ prispieva na
domácnosť, lieky a hygienické potreby pre manželku. Napriek tomu nie je
ich situácia priaznivá. Finančný dar bude využitý na kúpu hygienických
potrieb, medicínskych pomôcok, vhodnejších liekov, masáží na zlepšenie
celkového stavu postihnutej osoby. Cieľom je zvýšenie životnej úrovne
rodiny a sociálneho statusu.
20-ročný Rastík trpí autizmom. Nedokáže samostatne existovať v
spoločnosti, má narušenú komunikáciu. Nevie si vypýtať jedlo ani sa opýtať
na cestu domov. Dokáže zopakovať otázku, ale nevie na ňu odpovedať. Je
manuálne zručný a so svetom komunikuje svojimi gestami. Rodina sa
naučila rozumieť jeho komunikácii. Rastík navštevuje napriek svojej
diagnóze praktickú školu v Prešove, ktorá je vzdialená od jeho bydliska 43
km. Škola, ktorú navštevuje, je spôsobom jeho integrácie medzi ľudí a jeho
ďalšieho vzdelávania. Rastík sa napriek jeho situácii nevzdáva a cestuje dosť
veľkú vzdialenosť za ľuďmi, pri ktorých sa cíti prijatý a napriek svojmu
pomalšiemu pohybu prekonáva vzdialenosti. Finančný dar bude použitý
ako príspevok na dopravu do školy. Rasťo by tak bez obmedzenia mohol
pokračovať v školských aktivitách, z ktorých má radosť.
Cieľom projektu, ktorý sa podarilo naplniť bolo zlepšenie Dominikinho
zdravotného stavu. Zlepšila sa jej hybnosť a uvoľnili svaly. Dominika v lete
absolvovala pobyt na Filipínach, kde dostala ďalšiu dávku svojich
kmeňových buniek. Sama na sebe cítila zmeny už po týždni, čo sa týka
voľnosti jej prstov a nôh. Okrem Dominiky si zmeny všimli aj jej blízki a
fyzioterapeutka - pri cvičení viac reaguje, má lepšie vnemy, svaly, pevnejšie
brucho. Priebeh projektu bol hladký, bez komplikácií. Dominika peniaze
použila na liečbu, ktorá jej pomáha. Fotodokumentáciu žiaľ nemá, pretože
nie je dovolené danú liečbu dokumentovať a zverejňovať. Avšak cíti pokrok,
to je dôležité. V tejto liečbe by chcela pokračovať naďalej.
Finančný dar bol použitý ako príspevok na uhradenie liečby kmeňovými
bunkami.
23-ročná Kristína žije so svojím druhom a dcérkou Kristínou v komerčne
prenajatom byte v Žiline. Je absolventkou špeciálnej školy. Podpory od
rodiny sa jej nedostáva, obaja jej rodičia požívajú alkohol. Mladí rodičia sa
vzorne starajú o svoju polročnú dcérku Kristínu, avšak finančne sú na tom
veľmi zle. Zariadenie do bytu si musia zháňať sami, spotrebiče získané z
druhej ruky však postupne odchádzajú. Finančný dar bude využitý na
zakúpenie novej chladničky a mrazničky. Po zadovážení chladničky sa
mladej mamičke zjednoduší nákup a uskladnenie potravín, najmä teraz
pred letom. Rodine by sa týmto nákupom výrazne finančne uľavilo a vedeli
by stravu pre dcérku zabezpečiť bezproblémovejšie.
Sára je dievčatko, ktoré nemôže žiť s vlastnou rodinou. Žije u pestúnskej
mamy, ktorá vychováva aj adoptovaného chlapca a vlastnú dcéru. Sára trpí
následkami fetálneho alkoholového syndrómu, jej biologická mama v
tehotenstve požívala alkohol. Spôsobuje jej to neurologické aj iné
zdravotné problémy. Sárin stav si vyžaduje rehabilitácie. Má veľmi rada
kone, jazda na koni zlepšuje jej zdravotný stav - je pre ňu rehabilitáciou.
Cez rok chodí jedenkrát mesačne jazdiť na koni, jej mama si častejšie
návštevy nemôže finančne dovoliť. Finančný príspevok bude využitý na
úhradu poplatku za letný tábor s koňmi a na jazdenie na koni mimo
prázdnin. Predpokladá sa zlepšenie zdravotného stavu Sáry, prínos
rehabilitácie a šťastie.
Ciele projektu boli naplnené a napĺňajú sa denne používaním zakúpených
pomôcok počas terapií poskytovaných v Dennom Centre POMOCNÍČEK.
Ako pri fyzioterapii, tak aj pri špeciálnej pedagogike sú pomôcky veľmi
užitočné a nápomocné. Pri fyzioterapii sa používa predovšetkým hojdací
koník na nácvik rovnováhy, zaťažovania chodidiel pri rozhojdávaní a
vnímaní hojdavého pohybu. Kolotoč využívajú deti v sede alebo v stoji a
taktiež je používaný na stimuláciu vestibulárneho systému. Pojazdná doska
plní podobný účel, no v inom smere pohybu a deti na nej tiež nacvičujú
pohyby potrebné k plazeniu. Svetelná guľa a zrkadlové gule sú využívané
pri špeciálnej pedagogike na zrakovú stimuláciu, relaxáciu a spoznávanie
obrazu samého seba.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie detských pomôcok.
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18

Barbora
Brezovská (pre: JOHN
John Kaločai)

330 €

19

Autistické
centrum
Rubikon, n. o.

Raz sa stanem
záhradníkom

300 €

20

Občianske
združenie
Amazonky

Cvičenie a lymfatické
masáže pre
330 €
pacientky

21

Igor Magát
(pre: Lukas
Pavol Takáč)

Rekondičný pobyt v
špeciálnom
pobytovom tábore

340 €

22

Kristína
Kečkešová
(pre: Diana
Mrenová)

Dianka

340 €

John dovŕšil v júni 2016 vek 18 rokov. Jeho pobyt v Resocializačnom
stredisku Manus mal byť ukončený dovŕšením plnoletosti. John sa však
rozhodol v zariadení zotrvať aj po dovŕšení plnoletosti, nemal však
prostriedky na uhradenie pobytu. Projekt pokryl jeho pobyt v
resocializačnom centre po dobu troch mesiacov. Cieľom bolo, aby John
začal chodiť na strednú školu. Tento cieľ sa však nepodarilo dosiahnuť.
Finančný dar bol použitý na uhradenie poplatkov spojených s pobytom v
zariadení.
Rubikon, n.o. sa venuje poskytovaniu služieb klientom s autizmom - deťom
a osobám s autizmom, rovnako aj ich rodinným príslušníkom. Zameriava sa
na pomoc v sociálnej oblasti, v humanitárnej starostlivosti a sústreďuje sa
tiež na vykonávanie sociálnej prevencie, poradenstva, intervencie v
rodinách, poskytovanie vzdelávania, výchovy či zdravotnej starostlivosti.
Svojim klientom poskytujú hipoterapiu, arteterapiu, snoezelen terapiu,
bazálnu stimuláciu, pohybovú terapiu a veľa ďalších činnosti v rámci
záujmových útvarov. Prostredníctvom novej aktivity chcú dať deťom
možnosť osvojiť si zručnosti potrebné k starostlivosti o kvety. Chcú naučiť
deti s autizmom starostlivosti o interiérové a exteriérové kvety. Tieto
schopnosti využijú klienti Rubikonu aj v budúcnosti a zvýšia sa ich šance na
integráciu v spoločnosti. Finančný dar bude použitý na kúpu
samozavlažovacích kvetináčov, sadeníc kvetov, substrátu, hnojiva na kvety
a nástrojov na sadenie. Cieľom je rozvíjať samostatnosť a iniciatívnosť osôb
s autizmom a naučiť ich vykonávať činnosti, ktoré by im v budúcnosti
pomohli uplatniť sa na trhu práce, zlepšiť schopnosť plnohodnotne sa
venovať nejakej činnosti a naučiť sa zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Občianske združenie Amazonky založili a naďalej spravujú pacientky s
diagnózou karcinóm prsníka. Ich aktivity sa zameriavajú na šírenie a
informovanosti o diagnóze a liečbe a pre čerstvo diagnostikované ženy sa
stávajú "sprevádzačom chorobou". Poskytujú informácie o možnostiach
liečby, poradenstvo v zmenenej sociálnej situácii pacientov a podporujú
aktívny návrat pacientok späť do normálneho života. Občianske združenie
predstavuje pre ženy čeliace tejto zákernej diagnóze útočisko v náročnom
boji s týmto neľahkým ochorením. Za roky svojho pôsobenia vytvorili silnú
podpornú komunitu pre pacientky, ktoré sa majú kam obrátiť s prosbou o
pomoc a radu. Svojím pôsobením prispievajú k zvýšeniu povedomia a
informovanosti o nutnosti prevencie pri tomto závažnom ochorení v našej
spoločnosti. Peniaze by boli použité na vznikajúce centrum Občianskeho
združenia v Martine. Po vyčerpávajúcej liečbe by chceli poskytnúť ženám
možnosť nabrať silu a kondíciu. Finančný dar by pokrýval lymfomasáže,
kredit na vstup do fitnes centra a hodiny s osobným trénerom. Skúsenosti
OZ hovoria, že akýkoľvek pohyb posilňujúci telo po dlhých mesiacoch liečby
je nesmierne liečivý.
7 a pol ročný chlapec s autizmom, ktorý je pestúnskym synom v
mnohodetnej rodine absolvoval pobyt v špeciálnom pobytovom tábore
MiniBodka, ktorý mu zabezpečil špeciálnu starostlivosť a rôzne formy
terapie v čase prázdnin. Systematická, celodenná, liečebno-terapeutická
práca formou zážitkov a hier, hydro-, kanis- a hipo- terapie v tábore mu
pomohla zmierniť niektoré prejavy vyplývajúce z jeho diagnóz. Lukasko bol
na tábore spokojný, zmiernili sa niektoré jeho fóbie, podarilo sa mu
rozvinúť niektoré vzťahy – k zvieratám, i k rovesníkom. Naučil sa
spolupracovať a kooperovať s inými deťmi, výrazne pozitívne reagoval na
zamestnávanie a kreatívne činnosti. Tábor bol prospešný nielen pre neho
samého, ale aj pre rodičov, keďže získali súhrnnú správu o aktivitách a
činnostiach vhodných pre Lukaska.
Finančný dar bol použitý na úhradu rekondičného pobytu.
Dianke, ktorá má šesť rokov diagnostikovali minulý rok nádor na mozgu s
metastázami. Operovali ju a nádor jej vybrali. Následne bola prevezená do
nemocnice v Prahe, kde absolvovala protónovú liečbu. Je nákladná a
poisťovňa prepláca len časť nákladov. Dianka má chemoterapeutickú liečbu
úspešne za sebou a pomaly sa zotavuje. Je však veľmi zoslabnutá a bude
musieť pravdepodobne do konca života užívať lieky a chodiť na kontroly.
Diankina mama odišla z práce, aby sa o ňu mohla starať. Pracuje len otec a
ich finančná situácia nie je dobrá. Dianka má ešte mladšiu sestru, ktorá
chodí do škôlky. Finančný príspevok bude použitý na benzín, vitamíny a
lieky.
Strana 12 z 38

23

Detský domov
Harmónia

Janko Važecký

340 €

24

Božena
Horáková (pre:
Dominik
Horák)

Canisterapia pre
Dominika

338 €

25

Jozef Stojka

Šanca

330 €

26

Richard Horák

Otec rodiny s
posresuscitačným
psychosyndrómom

340 €

27

Eva Jánošíková
(pre: Tomáško
Jánošík)

Rehabilitácia pre
340 €
Tomáška s diagnózou
DMO

Janko má päť rokov a je chovancom detského domova Harmónia. Jeho
pôvod je anonymný, v starostlivosti ho má 4 roky ako profesionálna matka
Mgr. Alexandra Horníková. Je jedinou jeho rodinou. Janko má DMO spolu s
ďalšími diagnózami, pani Alexandra sa snaží, aby napredoval podľa svojich
možností. Stále nechodí, stavia sa však na nohy, stojí s oporou,
štvornožkuje, sedí s oporou, no nerozpráva, komunikuje len znakmi a
gestami. Snaha je rehabilitovať s ním rôznymi formami, ambulantne,
formou týždenných pobytov, ďalej je používaná hipoterapia, lekcie
Feldenkrais method, canisterapia. Príspevok, ktorý chlapček dostáva od
štátu, vystačí iba na základné potreby - stravu, hygienu, lieky, cestovné, na
drahé kvalitné rehabilitácie a pomôcky to však nestačí. Finančný dar bude
použitý ako príspevok na pokrytie operácie šliach metódou Ulzibat v Kladne
v Českej republike, ktorá bola Jankovi odporučená odbornými lekármi.
Operačný zákrok by mu pomohol uvoľniť napätie vo svaloch celého tela,
odstrániť svalové kontraktúry a tým zlepšiť hybné funkcie a vznik nových
pohybových návykov.
Dominik je vnímavý chlapec, ktorý vzhľadom na svoj stav väčšinu času trávi
doma. Na špeciálnych psov reaguje vždy veľmi pozitívne. Terapia bola
zameraná na vibrácie, senzorickú stimuláciu cez srsť, vnímanie dýchania
špeciálneho psa a zrovnanie kardiopulmonálnej činnosti psov a dieťaťa.
Výrazným prvkom je teplota a vplyv na prekrvenie koncových ciev v rukách
a nohách Dominika, ktorý trpí nedostatočným prekrvením a pocitom
chladu. Dominikovi psy pomáhajú v oblasti spastických častí a Dominik má
na niekoľko hodín zvýšený rozsah pohybu, nohy v kolenných kĺboch.
Dôležitou časťou terapie je však aj sociálny a emočný kontakt, nakoľko
špeciálne psy uvoľňujú hormón dôvery oxytocín, u Dominika sa do 30 minút
zmierňuje napätie, precitlivenosť na zvuky a pohyby. Zlepšuje sa jeho
nálada, vnímanie nových vecí, ustupuje rešpekt zo psov.
Finančný dar bol použitý na uhradenie canisterapie.
Pán Jozef je invalidný dôchodca a otec 4 detí. Stará sa aj o svoje vnúčatá,
ktoré mu boli zverené do starostlivosti. Žije vo veľmi nevyhovujúcich
podmienkach, najmä pre deti. V byte nemá vodu ani elektrinu. Pánovi
Jozefovi sa tento rok v apríli podarilo splatiť niekoľkoročnú dlžobu za
bývanie, zostali mu však neuhradené penále vo výške 2.600 EUR. V prípade,
že tieto penále mestu nesplatí, nebude mať možnosť uchádzať sa o
vyhovujúce bývanie pod záštitou mesta. Komerčný prenájom si pán Jozef
zo svojho príjmu dovoliť nemôže. Napriek tomu sa o neho pokúšal, avšak,
keď sa nájomca dozvedel, že je Róm s deťmi, okamžite ho odmietol.
Spolupracuje aj s občianskym združením Návrat v Žiline, vďaka ktorému sa
mu podarilo vyhrať aj súdny spor. Pán Jozef sa vzorne stará o maloleté deti
a už dlhodobo rôznymi spôsobmi bojuje o to, aby im dokázal zabezpečiť
lepšiu budúcnosť ich vymanením sa z nevhodného prostredia vylúčenej
lokality. Finančný dar bude použitý na úhradu časti vysokých penále, ktoré
má pán Jozef voči mestu Žilina, jeho dlžoba by sa znížila o 330 EUR, čo by
bola pre neho veľká pomoc a zároveň veľká motivácia ďalej splácať dlh.
Pán Richard je milujúci otec dvoch maloletých detí s dobrým srdcom.
Utrpel infarkt a ostal fyzicky a psychicky trvalo postihnutý. Trpí ťažkým
poresuscitačným psychosyndrómom. Po takmer 15 minútach resuscitácie
sa podarilo prebudiť ho k životu. Ostal však trvalo postihnutý. Po
niekoľkých týždňoch v kóme a mesiacoch strávených na nemocničnom
lôžku sa ho podarilo vrátiť rodine, no miera jeho postihnutia je vysoká.
Finančný dar bude použitý na uhradenie rekondičného pobytu. Od pobytu
sa očakáva zlepšenie fyzickej aktivity tela a mozgu pána Richarda, aby sa
mohol o seba viac sám postarať a venovať sa svojej rodine, ktorá ho
nesmierne potrebuje.
Tomáško sa narodil s detskou mozgovou obrnou, spastickou kvadruparézou
ťažkého stupňa, ktorá bola spôsobená predčasným narodením. Predčasný
pôrod nastal kvôli odumretému Tomáškovmu súrodencovi - dvojčaťu. Po
prepustení z nemocnice s ním mama začala cvičiť Vojtovu metódu, neskôr
aj koncept Bobath, ktorý cvičí dodnes. Tomáško má teraz 9 rokov, je iba
ležiaci a v stoličke musí byť priviazaný a dobre pozapínaný, aby nespadol.
Má dvoch mladších zdravých súrodencov, ktorých spoločnosť vyhľadáva.
Momentálne navštevuje 4. ročník špeciálnej základnej školy na ul. J.
Vojtaššáka v Žiline. Tento rok čaká Tomáška operácia nôh, a preto bude
musieť viac rehabilitovať. Tomáškova mama Evka je s ním na
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28

Mgr. Jaroslav
Vnenčák (pre:
Laura
Vnenčáková)

Rehabilitácie pre
Lauru

29

Zuzana
Ondrášová
(pre: Tadeáš
Ondráš)

Tadeáško - ulcerózna
kolitída- autoimúnne 340 €
ochorenie

30

Martina
Danihelová
(pre: David
Danihel)

Biofeedback pre
Davida

340 €

31

Miriam
Štolfová

Zdravé zuby pre deti
z chudobnej rodiny

340 €

32

Tomáš
Mikšovský

Prvé kroky

330 €

Podpora šachového
oddielu TJ Mladosť

300 €

33

Telovýchovná
jednota
Mladosť Žilina

340 €

opatrovateľskom príspevku a otec dochádza za prácou do Českej republiky.
Finančný dar bude použitý na rehabilitáciu v Martine, v súkromnom
zariadení, kde sa cvičí Bobath Concept. Táto rehabilitácia pomáha
Tomáškovi uvoľniť veľmi stuhnuté svaly a potom napredovať a posunúť sa
o kúsok ďalej.
Laura má jeden rok. Počas pôrodu pravdepodobne došlo k trvalému
poškodeniu mozgu. Jej mentálny vývoj zaostáva a je na úrovni
novorodenca. Má zavedenú tracheostómiu pre uľahčenie dýchania.
Tvoriace sa hlieny je potrebné často počas dňa a v noci odsávať pomocou
špeciálneho prístroja. Potravu prijíma cez sondu zavedenú priamo do
žalúdka. Má poškodený sluch aj zrak, neotáča sa, nesedí, neudrží hlavičku,
neuchopí hračku. Bola jej diagnostikovaná aj epilepsia. Laurini rodičia jej
venujú celý svoj čas. Potrebné lekárske úkony, liečebné pobyty a liečebné
vybavenie predstavujú obrovskú záťaž na finančný rozpočet mladej rodiny.
Napriek tomu sa rodičia nevzdávajú a snažia sa spraviť pre dcéru maximum.
Finančný dar bude použitý na uhradenie spoplatnenej rehabilitácie. Iba
pravidelným cvičením sa môže zvýšiť šanca na zlepšenie Laurinho stavu.
Tadeáško je 9 ročný chlapec. Bola mu diagnostikovaná ulcerózna kolitída,
čo je autoimúnne ochorenie. Táto choroba ho obmedzuje v prijímaní
potravy. Tadeáško je odkázaný na špeciálny druh potravín. Ich cena je však
veľmi vysoká. Tadeáško má problém s hrubým črevom, a tak trávi veľa času
v nemocnici. Finančný dar bude použitý na nákup špeciálnych potravín a
výživových doplnkov. Situácia v rodine sa zľahčí a podporí sa zdravotný stav
Tadeáška.
David je 10 ročný chlapec, ktorý od narodenia trpí detskou mozgovou
obrnou. Je to forma spastickej dyparézy stredne ťažkého stupňa. David by
sa chcel raz postaviť na nohy, preto cvičí od narodenia Vojtovu metódu. V
dvoch rokoch absolvoval operáciu korekcie šliach a dekomprexiu oboch
bedrových kĺbov. Počas celého detstva so svojimi rodičmi vykonáva
pohybové aktivity, ktoré majú priniesť prospech a úľavu pohybového
aparátu. Davidova mama je veľmi obetavá. Finančné možnosti rodičov však
nevedia pokryť Davidove každoročné terapie a rehabilitácie. Tie pre Davida
znamenajú vždy veľké zlepšenie v ohybnosti, stabilite a zaradenia sa do
bežného života. Grant nedokáže pokryť poplatky za Davidkove
rehabilitácie, preto bude slúžiť na zlepšenie jeho sústredenosti a
pozornosti, ktorých nedostatok je tiež sprievodný jav jeho diagnózy.
Finančný dar bude použitý na pokrytie výdavkov spojených s liečbou
prostredníctvom biofeedbacku a výdavkov na pohonné hmoty. V minulosti
sa David vedel po tejto terapii lepšie sústrediť a koncentrovať sa na učenie
v škole, čo samozrejme viedlo k lepším výsledkom a tiež k pokojnejšiemu
psychickému vnímaniu.
Pani Miriam, osobnú asistentku na ZŠ V. Javorku v Žiline, upútalo 5 detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Ich matka je samoživiteľka a nevie
finančne zabezpečiť ich návštevy u zubára. V rodine absentuje otec. Rodina
je v ťažkej situácií, bývajú v sociálnej ubytovni v Žiline. Matka detí súhlasí s
návštevou zubára, pani Štolfová má splnomocnenie na návštevu detí u
školského zubára. Matka však nemá prostriedky ktorými by ošetrenie
uhradila. Finančný dar bude použitý na náklady spojené so zubným
ošetrením piatich detí.
Tomášovi realizácia projektu pomohla k zlepšeniu jeho stavu. Vďaka
zakúpenej outdoorovej deke mohol bez problémov cvičiť v prírode na zemi,
bez toho aby mu hrozilo podchladenie alebo iné ochorenia. Zakúpenú obuv
využíva pri dennom nácviku chôdze a pri tréningu stability v stoji. Postupne
sa mu darí stavať na nohy.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie špeciálnej obuvi a pomôcky na
rehabilitáciu.
Telovýchovná jednota Mladosť Žilina - šachový oddiel, ako občianske
združenie zabezpečuje záujmy mladých ľudí so záujmom o šach. TJ Mladosť
bola založená v roku 1985 a je jedinou organizáciou zameranou na šach pre
deti a mládež v okrese. V šachovom oddiele Mladosť pracuje 74
registrovaných hráčov, tréneri a rozhodcovia pracujú dobrovoľne bez
nároku na finančné ohodnotenie. Šach nepatrí do kategórie športov, ktoré
dotuje štát. Preto je TJ odkázaná na vlastné zdroje. Činnosť klubu
navštevujú aj deti zo sociálne slabých rodín a deti telesne postihnuté. V
súčasnej dobe sa pripravujú malí šachisti na Majstrovstvá Slovenska v
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34

Stanislav Kráľ
(pre: Adam
Kráľ)

Adam s poruchou
fetálneho
alkoholového
spektra

340 €

35

Domov
sociálnych
služieb Méta

Bežecký pás pre
domov sociálnych
služieb

660 €

36

Jana Rybárová
(pre: Damián
Rybár)

Radosť pre Damiána

330 €

37

CENTRUM
LIGDA asociácia pre
telesne
postihnutých

Pilates pre
vozíčkarov

300 €

38

Mgr. Helena
Stašáková (pre:
Detský sen
Zuzana
Nadhajská)

330 €

rapide. Bez pomoci klubu by sa niektoré mladé talenty nedostali na túto
pre nich veľmi dôležitú akciu. Finančný dar bude použitý na zabezpečenie
materiálneho vybavenia pre deti v šachovom klube - dresy, šachovnice,
preprava pre sociálne slabé deti a podobne. Podpora šachového klubu
prispeje k propagácii tohto športu, sprístupní ho deťom zo sociálne slabších
rodín, ktorých talent ostáva často neobjavený.
Adam má 8 rokov. Od 1,5 roka je v adoptívnej rodine. Pred rokom prešiel
diagnostikou FASD - Porucha fetálneho alkoholového spektra, ktorá
potvrdila jeho vážne poškodenie. Adamova biologická matka požívala v
čase jeho prenatálneho vývinu alkohol. Alkohol spôsobil u Adama vážne
poškodenie mozgu, ktoré vyúsťuje do neuropsychologických dysfunkcií a
dysfunkcií správania. Adama sprevádza porucha vzťahovej väzby, nakoľko
kritické mesiace po svojom narodení neprežil v úzkom spojení s blízkou
osobou. Porucha vzťahovej väzby je jednou z hlavných príčin jeho
problémového správania v rodine a mimo nej. Adamovi adoptívni rodičia sa
rozhodli pomôcť mu prostredníctvom terapií. Terapie môžu veľmi zlepšiť
kvalitu jeho života, učenia a fungovanie vo vzťahoch. Pretože sa rodičia
rozhodli Adama vzdelávať doma vzhľadom na jeho neschopnosť fungovať v
klasickej škole, pre matku nie je možné zamestnať sa v bežnom zamestnaní
a finančný príjem rodiny je znížený. Finančný dar bude použitý na úhradu
terapie INPP, terapie Benaudira a dyadickej terapie. Vďaka terapiám sa po
fyziologickej stránke môže zlepšiť Adamovo sluchové spracovávanie,
senzomotorika a sebauvedomovanie si.
Predmetom projektu bolo zabezpečenie bežiaceho pásu pre prijímateľov
sociálnych služieb Domova sociálnych služieb Méta. Pravidelným cvičením
na bežiacom páse si prijímatelia trénujú chôdzu, rýchlu chôdzu, beh a
udržiavajú si fyzickú kondíciu a duševnú rovnováhu. Bežiaci pás využívajú
takmer všetci PSS tejto prevádzky, trpiaci ľahším aj stredným mentálnym
postihnutím, aj sťaženou chôdzou. Bežiaci pás využívajú denne v rámci
rozcvičky, prakticky však kedykoľvek (v zimných mesiacoch i v nepriaznivom
počasí, kedy je pre mnohých z nich problematické sa pohybovať vonku.)
Poskytovanie aktívneho života prostredníctvom pohybu ľuďom s
mentálnym postihnutím umožňuje udržiavať ich úroveň hrubej motoriky,
psychickej pohody a v neposlednom rade aj radosť z pohybu, pocit
úspechu. Ponúka im tiež možnosť prekonávať samých seba.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie bežiaceho pásu.
Damiánko má dva roky. V októbri 2015 prišiel pri nehode s traktorom o
celé predlaktie pravej ruky. Momentálne je Damiánko zdravý, pravú
amputovanú ruku má nahradenú umelou. Rodičia aj príbuzní sa mu denne
venujú a snažia sa ho rozveseliť. Damiánko po amputovaní pravej ruky
odmieta spoločnosť iných detí. Chlapček je veľmi živý, rád sa hral s deťmi a
mal rád rôzne detské aktivity, ktoré boli zábavné. Protéza mu nedovoľuje
venovať sa naplno aktivitám a viesť plnohodnotný detský život. Finančný
dar bude použitý na zakúpenie záhradného domčeku so šmýkačkou,
pieskoviska a hojdačky. Damiánko sa bude môcť hrať a rozvíjať ako iné deti
v jeho veku a nebude obmedzovaný.
CENTRUM Ligda - asociácia pre tesne postihnutých zrealizovala projekt
Pilates pre vozíčkarov na území Liptova po prvý krát. Realizáciou projektu
dosiahli zlepšenie zdravotného stavu a zvýšenie povedomia o možnostiach
skvalitnenia rehabilitácie občanov s poranením miechy. Projektu sa
zúčastnilo 5 zdravotne postihnutých klientov, ktorí boli vybraní podľa
závažnosti postihnutia, nakoľko nie každý zvládne cviky Pilates a je
potrebné aby inštruktor viedol cvičenie individuálne, s každým klientom.
Klienti spoločne absolvovali každý po 10 hodín cvičení Pilates.
Finančný dar bol použitý na uhradenie prenájmu, honoráru pre lektora a na
zakúpenie cvičebných podložiek.
Projekt Detský sen, chce naplniť Zuzkinu túžbu mať novú izbu s farebným
nábytkom. Zuzka by chcela izbu, ktorá bude iba jej a v ktorej budú mať
hračky, bábiky a knižky svoje miesto. Zuzkine detstvo bolo zlé. Otca
nepozná a mama má mentálne postihnutie. Zuzka nikdy nemala svoju izbu,
alebo miesto, ktoré by patrilo iba jej. Podmienky v ktorých žila boli veľmi
nevhodné. Zuzka je usilovná a snaží sa naučiť všetko, čo robia deti v jej veku
- bicyklovať sa, plávať. Rada tancuje. Finančný dar bude použitý na nákup
nábytku do Zuzkinej novej izby - skrine, poličiek, regálov. Zuzke sa zlepší
kvalita bývania a bude mať radosť zo získania svojho vlastného priestoru.
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39

Kvalifikačné štúdium
Sylvia Macková špeciálnej
pedagogiky

40

Nezábudka –
združenie na
pomoc
rodinám s
postihnutými
deťmi a
mladistvými

Moderná
rehabilitácia pasívnoaktívnym
660 €
pohybovým
prístrojom

41

Kysucké Nové
Mesto Klub
sclerosis
multiplex pri
SZSM

Finančný príspevok
na rekondičný pobyt

42

Martina
Canisterapia pre
Viskupová (pre: Melissku
Melisska
Kosíková)

330 €

440 €

500 €

Pani Sylvia je matka 9 detí. Tento rok jej končí nárok na poberanie
rodičovského príspevku, jej najmladšia dcéra bude mať tri roky. Pani
Macková bola dvanásť rokov na materskej dovolenke a teraz by sa rada
zamestnala. Bola jej ponúknutá práca na čiastočný úväzok v Centre
špeciálnopedagogického poradenstva. Podmienkou nástupu do práce je
štúdium na doplnenie kvalifikačných predpokladov v oblasti
špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Môže ho absolvovať popri práci. Pani
Macková si popri starostlivosti o 9 detí nájde čas aj na dobrovoľnícku prácu
v obci, v ktorej žije. Spolu s manželom v rámci detskej organizácie eRko
organizujú pre deti z obce pravidelné stretnutia, jednodňové akcie ako aj
letné tábory. Finančný dar bude použitý ako príspevok na prvý semester
2,5-ročného kvalifikačného štúdia v odbore špeciálna pedagogika poradenstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Prínosom je podporiť možnosť pani Mackovej zamestnať sa v regióne s
vysokou mierou nezamestnanosti. Doplnenie kvalifikačného štúdia je pre
pani Mackovú výbornou príležitosťou zlepšiť si postavenie ako uchádzača
na trhu práce do budúcnosti.
Nezábudka združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
a mladistvými slúži od roku 1995 pre celý okres Senec a má v evidencii 49
ťažko zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí. Dom Nezábudka je
neštátne zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby a komplexnú
starostlivosť: výchovu, vzdelávanie, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu,
rekreačnú, rehabilitačnú činnosť, pracovnú a hudobnú, zmyslovú a iné
špeciálne terapie klientom vo veku od 3 – 39 rokov, poskytuje sociálne
poradenstvo a vykonáva sociálnu prevenciu. V roku 2012 získali priestor v
novej budove. Skoro všetko zariadenie do neho získali darom. V rokoch
2013-2014 vybudovali podkrovné priestory. Vytvorili rehabilitačnú
miestnosť, predsieň, 2 hygienické miestnosti s WC pre imobilných a dennú
miestnosť. V roku 2015 zakúpili a namontovali šikmú schodiskovú plošinu.
Nezábudka je jediným zariadením svojho druhu v celom okrese Senec pre
deti so zdravotným postihnutím. Cestovanie do Bratislavy je pre väčšinu z
nich s ohľadom na ich ťažké zdravotné postihnutie veľmi náročné. Finančný
dar bude použitý ako príspevok na zakúpenie špeciálneho liečebného
pohybového prístroja Thera TIGO Trainer, ktorý umožňuje kombináciu
aktívneho a pasívneho pohybu rúk a nôh. Zlepšuje hybnosť a mobilitu detí a
dospelých, mobilných aj imobilných. Používaním uvedeného prístroja zvýšia
v Nezábudke kvalitu poskytovanej rehabilitácie, umožnia cvičiť a spevňovať
svalstvo a kĺby aj tým, ktorí cvičiť sami nedokážu.
Rekondičný pobyt Klubu občianskeho združenia Slovenský zväz sclerosis
multiplex v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnil v októbri v Turčianskych
Tepliciach. Zúčastnilo sa ho 19 členov klubu. V penzióne im boli poskytnuté
procedúry ako infrasauna, masážne kreslo, masážna posteľ, masážny golier,
perličkový kúpeľ a klasická masáž. Dobre chodiaci využívali aj j Aqua park na
plávanie a ostatné atrakcie. Každý deň praktikovali ranné cvičenie a
zdravotné vychádzky v parkoch. Večerné posedenia využili členovia na
spoločné besedy o ich nevyliečiteľnom ochorení, možnostiach liečby a tiež
si odovzdávali skúsenosti a podporu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rekondičného pobytu.
Melisske ako 5-mesačnej boli zaznamenané výboje, epileptické záchvaty.
Nasledovali množstvá špecifických vyšetrení pre určenie dôvodu týchto
záchvatov. Melisske bola nasadená liečba antiepileptikami, ktorá dodnes
nedostala záchvaty úplne pod kontrolu. Melisska má 3,5 roka a doposiaľ jej
nebola stanovená presná diagnóza. Samotní lekári stoja pred neznámou a
vkladajú nádej do exómového sekvenovania približne 4000 génov, ktoré
Melisska podstúpi tento rok. Snáď tento krvný rozbor pomenuje konkrétne
ojedinelé ochorenie. Melisska navštevuje rôznych odborníkov - špeciálneho
pedagóga, logopéda, zrakového terapeuta, absolvuje rôzne terapie ako je
fyzioterapia, muzikoterapia, Bobath cvičenie, arteterapia. Denne cvičí v
domácom prostredí. Melisska okrem toho, že trpí strabizmom a
astigmatizmom, od narodenia odmieta svoje ruky, odmieta sa ich dotýkať, s
nimi pracovať, ich akokoľvek zapájať do hry. Nefunguje u nej spolupráca
"ruka - oko". Najväčším cieľom v mentálnom vývoji je práve posilniť túto
oblasť. Všetky terapie sú v súčasnosti smerované práve týmto cieľom.
Predmetom daru bude financovanie canisterapie pre Melissku.
Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú,
psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná
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43

Základná škola
Malá Ida

44

Mária Janurová
Tablet pre chorého
(pre: Jakub
Kubka
Janura)

330 €

45

Ing. Marcela
Makai

Kúpele pre Dášku

340 €

46

Vladislav
Hoffman

lupienková píla

200 €

47

Mojmír Žvach

Príspevok na
rehabilitáciu

340 €

48

Iveta Vráblová
(pre: Marián
Vrábel)

Financovanie pobytu
v DSS pre deti a
330 €
dospelých

REFUGIUM, n.
o.

Podpora Hospicu u
500 €
Milosrdných sestier v
Trenčíne

49

Fyziku a chémiu
stretávam každý deň

300 €

psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť,
alebo nie sú účinné. Samotná terapia je veľmi priaznivá práve na aktiváciu
nielen rúk, ale aj vnímania celého tela.
Základnú školu v Malej Ide navštevuje 232 žiakov. Výchovnú a vzdelávaciu
činnosť škola cieľavedome zameriava okrem iného na rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov, ktoré podporujú aktívne uplatnenie žiakov v
pracovnom i osobnom živote. Školská odborná učebňa fyziky a chémie je v
súčasnosti v zastaranom stave a pred plánovanou rekonštrukciou. Snahou
školy je popularizovať predmety fyzika a chémia, a to modernými,
interaktívnymi a zážitkovými vyučovacími hodinami fyziky a chémie s
prepojením na praktický život. Snahou učiteľov je, aby deti mohli na
hodinách pracovať formou samostatnej bádateľskej práce s dôrazom na
následné uplatnenie vedomostí a zručností žiakov v každodennom živote.
Zároveň chcú podporiť nadané a talentované deti v ich príprave na
olympiádu z fyziky a chémie. Predmetom daru budú digitálne a mechanické
učebné pomôcky a chemikálie určené na realizáciu žiackych pokusov na
fyzike a chémii.
10-ročný Jakub má diagnostikované vývojové poruchy: DMOkvadruparetická spastická forma stredne ťažkého stupňa, porucha
expresívnej zložky reči a kardiologickú diagnózu: Dilatačná kardiomyopatia.
Týmito poruchami trpí od narodenia. Jeho otec opustil rodinu a v tomto
čase platí minimálne výživné a odmieta sa podieľať na liečbe/výuke svojho
syna. Jakub navštevuje špeciálnu školu v Žiline, kde sa učí komunikovať
posunkovou rečou, na čo v škole využívajú aj špeciálne aplikácie pre tablety
iPad. Pre jeho ďalšie napredovanie by bolo dobré, keby mal Jakub takýto
tablet aj doma, aby sa mohol intenzívne venovať precvičovaniu všetkého,
čo sa v škole naučil. Financie rodine však nedovoľujú takýto tablet
zabezpečiť, preto by ho radi zakúpili z grantu. Jakubovi tak bude umožnený
intenzívnejší prístup k vzdelávacím prostriedkom a bude rýchlejšie
napredovať vo svojom rozvoji.
Pani Dagmar je dlhoročnou diabetičkou, niekoľkokrát denne manažuje
diabetes, meria glykémiu a pritom sa sama stará o svojho už dospelého
syna s mentálnym a fyzickým postihnutím. Starostlivosť o syna pre ňu
znamená celodennú pracovnú náplň. Dlhoročný boj s diabetom znamená
finančnú nákladovosť spojenú s kúpou testovacích prúžkov, extra
výdavkami na diabetickú diétu a zároveň zmierňovanie dlhodobých
následkov diabetu. Predmetom daru by bol liečebný rekondičný pobyt v
Slovenských kúpeľoch pre Dagmar (diabetický) a jej syna Vojtíka.
Vladislav sa stará o svoju mamu po operácii subduralu. Privyrába si
pomáhaním staršiemu manželskému páru a čistením, prebaľovaním a
kúpaním pána s alzheimerovou chorobou. Túto starostlivosť si nechal
zapísať do živnostenského listu. Nemá iný príjem. Pôvodne vyrábal na
živnosť výrobky z dreva - stojany na sviečky, spony do vlasov, drôtené
ozdoby. Príspevok sa použije na zakúpenie nástroja potrebného na výrobu
drobných ozdobných predmetov z dreva. Bude tak môcť realizovať živnosť
práce s drevom a pritom byť blízko mamy, o ktorú sa stará.
Pán Mojmír je 29 rokov invalidným dôchodcom s diagnózou sclerosis
multiplex. Z príspevku by bol zakúpený prístroj na cvičenie pre zlepšenie
zdravotného stavu a rekondičný pobyt s rehabilitáciou. Rehabilitácie
pomôžu s udržaním, zmiernením a možným zlepšením zdravotného stavu.
22-ročný Marián trpí ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Je plne
imobilný, má mentálne postihnutie. Väčšinu času trávi osamote v izbe, teší
sa každému kontaktu s ľuďmi. Finančná situácia rodiny je veľmi zlá. Marián
má dvoch bratov, stará sa o nich iba mama, žijú v jednoizbovom byte v
skromných pomeroch. Aby Marián vyšiel zo svojho stereotypu, navštevuje
2x do týždňa domov sociálnych služieb Úsvit v Myjave, kde sa stretáva s
priateľmi, absolvuje kúpele. Mesačný poplatok za pobyt predstavuje cca 35
EUR. S tým sú spojené ďalšie náklady na prepravu Mariána a matky zo
Starej Turej na Myjavu. Vráblovci vlastné auto nemajú, o pomoc žiadajú
príbuzných a známych, ktorým prispievajú na pohonné hmoty. Finančný dar
použijú na financovanie pobytu v DSS.
REFUGIUM, n.o. je prevádzkovateľom neštátneho zdravotníckeho
zariadenia Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, slúžiaceho 24 chorým,
ktorým ich choroba bezprostredne ohrozuje život, t.j. zomierajúcim a tiež
poskytuje oporu ich rodinným príslušníkom. Multidisciplinárny tím
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50

Dobrovoľný
hasičský zbor
Vysoká nad
Kysucou

51

Občianske
Slnečný športový deň 200 €
združenie Lokál

52

Mária Miziková

Úhrada nákladov na
rehabilitačnú liečbu

331 €

53

Púpava

Mobilná učebňa

330 €

54

Zuzana
TERAPIA
Ruščinová (pre:
Adela
Ruščinová)

Židovský cintorín

200 €

340 €

pracovníkov Hospicu stojí pri trpiacich, zomierajúcich z celého Slovenska už
viac ako desať rokov. Predmetom daru bude nákup liekov na tíšenie bolesti
(opiátov), na úľavu zomierajúcim pacientom od veľkej bolesti. Pomoc
prostredníctvom tohto projektu spočíva v zmiernení utrpenia a tíšení
bolesti zomierajúcich pacientov, v terminálnom štádiu choroby.
Realizáciou projektu Židovský cintorín boli naplnené ciele projektu, ktoré si
predkladatelia v projekte stanovili. Projekt realizovali členovia
dobrovoľného hasičského zboru. Zúčastniť sa ho mohli obyvatelia obce,
záujemcovia o históriu, či deti, ktorým sa aspoň takýmto spôsobom
priblížila história. Realizáciou projektu došlo k vyčisteniu priestoru, na
ktorom sa židovský cintorín nachádza. Odstránili sa konáre, kríky, buriny,
ktoré znehodnocovali priestory a pomníky cintorína. Výrazne sa napomohlo
k zlepšeniu prírodného prostredia a ochrane kultúrnej pamiatky. Kultúrna
pamiatka sa stala atraktívnejšou pre širokú verejnosť a prilákala aj mladšiu
generáciu, ktorá už nemá také vedomosti o zabúdanej minulosti. Zvýšilo sa
povedomie ľudí o histórii, histórii obce Vysoká nad Kysucou a o zložitej
situácií Židovskej komunity.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie náradia a pomôcok.
Cieľom projektu bolo motivovať chlapcov na vozíčku z OZ Lokál k
dosahovaniu športových výkonov. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko
aktivít, a to príprava tričiek - ako prejav spolupatričnosti k jednému tímu,
stanovenie si spoločného cieľa - prejsť rýchlym tempom aspoň 5 km, či
strečing na workout ihrisku. Realizácia projektu chlapcov povzbudila k
trénovaniu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie tričiek a materiálu.
Pani Mária je po mozgovej príhode s následkom ochrnutia pravej strany
tela. Má nehybnú pravú ruku a obmedzenú činnosť pravej nohy pri chôdzi,
pričom používa francúzsku barlu. Na prekonanie dlhšej cesty je nutný
invalidný vozík. Z dôvodu ťažkého postihnutia je odkázaná na sprievodcu a
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Pani Mária plánuje
absolvovať ambulantnú kúpeľnú rehabilitačnú liečba v Bardejovských
kúpeľoch na zlepšenie zdravotného stavu. V liečbe je zahrnutá hydromasáž
- zvyšuje prekrvenie celého tela, vírivky horných končatín - zlepšuje
prekrvenia končatín, uvoľňuje svalovú a kĺbovú stuhnutosť a klasické
masáže. Liečbu plánuje financovať aj z poskytnutého daru.
Cieľom organizácie Púpava je ponúknuť ľuďom zmysluplne strávený voľný
čas a zároveň umožniť im rozvoj vlastnej osobnosti. Organizuje rôznorodé
zážitkové akcie pre deti a rodiny, taktiež v spolupráci s Detským domovom
Kolárovo. Dobrovoľníci z Púpavy pracujú s domovákmi od roku 2002,
dobrovoľníci boli pri tom, ako tieto decká rástli, vyvíjali sa, dospievali. Za
toto obdobie sa im podarilo získať a vybudovať vzájomnú dôveru. V
dnešnej digitálnej dobe, kedy ich rovesníci ani neuvažujú nad tým, kde a
ako vyhľadať informácie, majú domováci stále medzeru. Na Facebook sú
schopní sa prihlásiť a „postnúť“ fotku alebo „lajknúť“ inú, keď však ide o to,
kde si vyhľadať domácu úlohu, pozrieť, kedy ide autobus, porovnať si ceny
toho, čo si chcú kúpiť a mnoho ďalších bežných vecí, sú stratení. Je šanca
zmenšiť životný hendikep niekoľkých mladých domovákov a pomocou
mobilnej učebne im dopomôcť k zručnosti zmysluplného využívania
internetu ako zdroja užitočných informácií. Z finančného daru zakúpia
notebook a tablet.
10-ročná Adelka sa narodila predčasne v 26. týždni tehotenstva. Predčasný
pôrod a 4 krvácania do mozgu však zanechali svoje stopy vo forme
diagnózy Detská mozgová obrna (DMO) – Spastická Dipareza, čo znamená,
že trpí pohybovými poruchami dvoch končatín neurologického pôvodu.
Vzhľadom na finančnú situáciu rodičov a fakt, že zdravotné poisťovne
preplácajú len tzv. Vojtovu metódu rehabilitácie, Adelka od malého
bábätka cvičila práve tieto cvičenia. Tieto však boli účinné iba do veku cca
4,5 roka. Rodičia štyroch detí, z ktorých pracuje len otec - v dvoch
úväzkoch, mama sa v plnom rozsahu venuje Adelke a malému 1,5 ročnému
synovi, si nemôžu dovoliť financovať nákladné pobyty. Nádej im svitla po
vzniku Denného centra Svetielko v Prešove. Adelka tu absolvovala niekoľko
liečebných cyklov s viditeľnými pokrokmi po psychomotorickej stránke, v
rozvoji motoriky a pomohlo jej postaviť sa na barličky. Predmetom daru
bude finančný príspevok na úhradu liečebného pobytu Adelky v Centre
Svetielko v Prešove, čo dopomôže Adelke získať nové schopnosti a zlepšiť
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už tie nadobudnuté. Tým sa jej umožní začleniť sa medzi ostatné zdravé
deti.

5) Vecný dar: spoločnosť Siemens s.r.o. darovala jazdené firemné auto
Spoločnosť Siemens sa rozhodla podporiť rodinu pána Valentína Leitmana, s postihnutým rodinným
príslušníkom vecným darom: autom.
Autu zabezpečili generálnu opravu a dali mu urobiť kontrolu STK, tiež zaplatili povinné zmluvné poistenie.
Podporení žiadatelia: (fyzická osoba)
1. Valentín Leitman
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Crowdfundingová platforma StartLab
Na Slovensku vznikla jedinečná a prvá nekomerčná crowdfundingová (CF) platforma s názvom: StartLab.
Tu sa registrujú startupové skupiny so svojim verejnoprospešným nápadom.
Platforma je spustená od marca 2015. Ide o moderný a svieži koncept podpory zaujímavých projektov,
podporujúci kreativitu a aktivity najmä mladých ľudí. Rovnako ide o najúspešnejšiu CF platformu na Slovensku
tak do množstva projektov, percenta ich naplnenia (prekročenia), množstva podporovateľov atď.
Počas roku 2016 bolo na StartLab.sk zverejnených 33 verejnoprospešných projektov:
 31 projektov bolo vo svojej kampani úspešných a vyzbierali 79 365,94 €
 2 projekty neboli úspešné
 3 uverejnené nápady v štádiu rozpracovanosti
 Sumou 79 365,94 € prispelo na 31 projektov 2 138 darcov.
 15 projektov bolo financovaných fixným financovaním a 18 projektov cez flexibilné financovanie.
Fixné financovanie, je štandardným konceptom kampane (s princípom všetko alebo nič), tzn. v prípade, že
cieľová suma nebude prostredníctvom darov dosiahnutá, nebudú mu prevedené žiadne finančné prostriedky.
Flexibilné financovanie, je osobitný druh kampane, tzn. všetky dary získané počas kampane budú vyplatené aj
v prípade, že sa cieľová suma nedosiahne.
Platforma na jednej strane slúži ako vývojové laboratórium (Lab) startupových nápadov, vytvorí sa tu
priestor pre prezentáciu nových ideí, coworking na zverejnených nápadoch, zdieľanie skúseností,
feedback a zároveň tu už hotové a dopracované startupové projekty môžu od darcov získavať finančné
prostriedky na realizáciu svojho nápadu (Start).
Na crowdfundingovej platforme sú registrované a prezentované prostredníctvom: videí, prezentácie,
fotografie, plánmni či inými vizuálnymi pomôckami rôzne zaujímavé startupové nápady.
Na crowdfundingovej platforme je možné pre svoj projekt získať matchning.
Vďaka matchingu podporovatelia získajú dodatočnú motiváciu prispieť na projekt. Podporovateľ totiž daruje
dvakrát, raz sumou, pre ktorú sa rozhodol a druhý raz vďaka znásobeniu daru. Druhou výhodou je, že reálna
suma, ktorú pre realizáciu projektu musia autori od ľudí získať, sa zníži o výšku podpory od partnera.
Nadácia SPP podporila formou matchingu a prispela piatim projektom vo výške 8 500 €.
P.č.

Názov výzvy

1
2
3
4
5

Autisti v práci
Memonik - hmatová spoločenská hra
Nakresli si príbeh
Po stopách Majstra Pavla
Štartujeme Sládkovičovu 8 v Trenčíne

Cieľová
Získané bez
získané
Matching
suma
matchingu
6 000 €
6 754 €
1 500 €
5 254 €
5 000 €
5 765 €
1 500 €
4 265 €
3 000 €
3 645 €
1 000 €
2 645 €
10 000 €
6 115 €
3 000 €
3 115 €
5 000 €
5 772 €
2 500 €
3 272 €

Spoločnosť Baumit s.r.o podporila formou matchingu a prispela dvom projektom vo výške 750 €.
P.č.

Názov výzvy

1
2

Víkend otvorených parkov a záhrad
Lavičky v Rusovskom parku

Cieľová
Získané bez
získané
Matching
suma
matchingu
4 700 €
1 270 €
500 €
770 €
500 €
580 €
250 €
330 €

Ďakujeme nášmu partnerovi: Nadácia M-Market podporila fungovanie www.StartLab.sk v roku 2016.
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Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Názov organizácie/
Názov výzvy
meno fyzickej osoby

Získaná
suma

Stav

1 webinak s.r.o.

Kampaň Ženy,
voľte
ženy/Muži,
voľte ženy

3 172 €

úspešný

2 FS KALVARČAN

Divadelné
predstavenie
NÁDENNÍK

1 885 €

úspešný

SPOSA - Spoločnosť
3 na pomoc osobám s
autizmom

Autisti v práci

6 754 €

úspešný

Bež za Bielu
Biela vrana (Via Iuris vranu –
4
& Aliancia Fair-Play) štartovné ide
na ocenenie
Základná škola v
5 Malackách,
Záhorácka ul. 95

Chodbová
maľovačka

6 Saplinq

TEPLES 2016 Dúhové
plesanie

Za rok, čo fungujú Ženy v meste, sme spoznali veľa
nadaných a inšpiratívnych žien, o ktorých ste málo počuli.
Chceme ženy zviditeľniť a zvýšiť ich nízke číslo v politike,
biznise a na rozhodujúcich postoch v rôznych oblastiach.
Chceme využiť ženský potenciál na Slovensku. Ako Ženy z
mesta (aj z dediny) chceme podporiť šikovné ženy. Ženy,
voľte ženy. A budú nás voliť aj muži.
Divadelné predstavenie NÁDENNÍK dáva priestor
mladému človeku efektívne a zmysluplne využiť svoj voľný
čas. Vďaka Vám sa práve tento príbeh môže odohrať na
pódiu!
Každá firma potrebuje svojho autistu. Pomôžte ľudom s
autizmom začleniť sa do pracovného prostredia. Autisti sú
často talentovaní, nedostávajú však možnosť ukázať to
svetu. Chýba im dostatočná príprava na zamestnanie a je
pre nich často ťažké identifikovať, čo by robiť mohli a
chceli. Pomôžte ľudom s poruchami autistického spektra
znova nájsť sebaúctu, naplnenie a zmysel života!

úspešný

Vytvorme spolu bežecký tím Biela vrana na Národnom
behu Devín-Bratislava 2016. Bežte alebo príďte fandiť
nášmu tímu 10. apríla 2016 a pomôžte nám tak získať
peniažky na tohtoročnú Bielu vranu.

1 111 €

úspešný

Škola je miestom, ktoré má vyzerať prívetivo, aby sa v nej
žiaci cítili dobre. Keďže vieme, že nie vždy to tak je,
rozhodli sme sa s tým niečo urobiť. Spolu s mojimi žiakmi
chcem zmeniť našu školu na úžasné miesto, na ktoré sa
budeme radi vracať. Ak sa nám podarí vyzbierať cieľovú
sumu, pomaľujeme obrazmi magického lesa jednu chodbu
našej školy.

420 €

úspešný

Ples po Veľkej noci?! To bude naozaj Teplá noc! Benefičný
ples na podporu PRIDE Dúhové Košice 2016

607 €

7 Lenka Elečková

Festival
RASTIEME S
DEŤMI

607 €

8 Viola Šallai

Klubovňa

270 €

9 Jawolta s.r.o

Slovenská
fantastika do
"uší"

615 €

10 Dominik Jakub

Zdieľané Žlté
bicykle

3 435 €

11 Miestny kynologický Záchrana
klub Hron Želiezovce kynologického
klubu na
južnom

Anotácia

1 068 €

Podporte prvý ročník festivalu, ktorého hlavnou
myšlienkou je šírenie vzdelávania pre tehotné ženy a
rodičov v oblasti kontaktného rodičovstva a rešpektujúcej
výchovy detí. Festival je plánovaný na celý deň, a tak sa dá
úspešný
vychutnať ako príjemný výlet rodinky, kde sa rodičia môžu
dozvedieť množstvo skvelých informácií prostredníctvom
prednášok a deti tvorivo zabaviť v herni.
Pred tromi rokmi sme vytvorili v rámci našej malej
rodinnej farmy v extraviláne Levíc areál pre návštevy.
Hostia prichádzajú aj zo vzdialenejších miest a chýba
uzavretý priestor, kde by sa mohli uchýliť v prípade zlého
neúspešný počasia. Preto plánujeme vybudovanie klubovne, ktorá
bude slúžiť jednak na ochranu pred nečasom a tiež ako
priestor na stretávanie a oddych.
Slovenská sci-fi? Na audioknihe? To znie ako sci-fi! Radi by
sme priniesli tvorbu slovenských autorov širšiemu publiku
úspešný
i zrakovo postihnutým poslucháčom.
Výhodou zdieľaných bicyklov je ich prítomnosť po celom
meste. Jednoducho si ho požičiate na sídlisku a rýchlo sa
odveziete na vlakovú stanicu, za kamarátom alebo zájdete
úspešný
na nákup. Staňte sa súčasťou príbehu zdieľaných Žltých
bicyklov!
Chceme obnoviť klubovňu a činnosť kynologického klubu
úspešný
s 20-ročnou tradíciou po zničujúcom požiari v roku 2011.
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Slovensku
12

Materské centrum
SMAJLÍK

Deti do krojov

917 €

13 Národný Trust n.o.

Víkend
otvorených
parkov a
záhrad

14 Miroslav Koralka

Streetball
ľuďom

SOVA – občianske
združenie na
15
podporu nadaných
detí

Memonik hmatová
spoločenská
hra

16 Natura Rusovce

Lavičky v
Rusovskom
parku

580 €

17 PERIFÉRNE CENTRÁ

Ateliér D47

1 740 €

18 Saplinq

PRIDE Košice
2016

19 Denník N

20 Denník N

Až raz
budeme žiť
ako Japonci
Čo nás Trump
a jeho voliči
môžu naučiť o
našich
extrémistoch

21 Bridgin´Drama

Divadlo
deťom

22 Artforum spol. s.r.o.

1 270 €

205 €

5 765 €

641 €
2 507 €

1 330 €

Oblečte deťom kroje. Ako dvojročné sa dali na folklór a
túžia vystupovať na doskách, ktoré znamenajú svet. Tak
nech to má všetko, čo k tomu patrí :)
Neváhajte a staňte sa podporovateľom podujatia, ktorého
cieľom je priblížiť hodnoty a krásu parkov a záhrad na
Slovensku ako aj šíriť myšlienky ich aktívnej ochrany a
úspešný
kvalitnej údržby. Pomôžte nám rásť a meniť veci k
lepšiemu!
Jedná sa o projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je pomoc
ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. Streetball ľuďom je o
ľuďoch, ktorí majú blízko k športu, k fyzickej aktivite, ku
zdraviu. O ľuďoch, ktorí chcú pomôcť iným, ktorým to
neúspešný šťastie byť zdraví kvôli nepriazni osudu žiaľ dopriate
nebolo. Každým ročníkom tejto akcie chceme podať
pomocnú ruku jednému človeku z nášho okresu.
MEMONIK je unikátna spoločenská hra. Ide o hmatové
pexeso, ktoré môžu spoločne hrať vidiaci i nevidiaci.
Cieľom hry je pozbierať páry s rovnakým povrchom bez
toho, aby sa niektorý z hráčov pozeral na hraciu plochu.
úspešný
Memonik tak motivuje k systematickému spôsobu hry,
rozvíja hmatovú pamäť, priestorovú orientáciu a jemnú
motoriku.
Pomôžte nám opraviť zdevastované lavičky v Rusovskom
parku. Rusovský park je cieľom vychádzok veľkého
množstva Bratislavčanov. Počas pekných dní tu môžete
stretnúť veľa rodičov s deťmi, mladých aj starších na
úspešný
prechádzke, či na deke na lúke. O to smutnejšie je, že
mnohí z nich si nemajú kam sadnúť, lebo väčšina lavičiek
je zdevastovaných.
Podporte dokončenie ateliéru D47 a pomôžete tak
vytvoriť nový priestor pre umelecké rezidencie na
úspešný
slovenskom vidieku.
4. ročník sprievodu a festivalu PRIDE Košice, ktorým
chceme prispieť k zviditeľneniu, podpore práv a zlepšeniu
úspešný
postavenia LGBTI ľudí na východnom Slovensku.
Tomáš Bella chce napísať reportáž o tom, čo čaká
Slovensko, keď budeme starí a keď sa všetci mladí
úspešný
odsťahujú z hladových dolín.

úspešný

úspešný

584 €

úspešný

Jabloň v zime

4 908 €

úspešný

23 Matej Zámečník

Nakresli si
príbeh

3 645 €

úspešný

Nadácia Zastavme
24
korupciu

Konečne
poctivý
eurofondový
projekt

6 255 €

úspešný

Tomáš Vasilko chce zo Spojených štátov napísať kvalitnú
reportáž, prečo milióny Američanov volia Trumpa a čo sa
dá z toho naučiť v boji so slovenskými extrémistami.
Pomôžte spolu s nami nájsť deťom cestu do divadla v
angličtine! Pripravili sme pre deti vo výnimočných
životných situáciách dve predstavenia v rámci
medzinárodného Festivalu anglicky hovoriacich divadiel Bridgin´ V4. Potrebujeme však vašu pomoc, aby sme to
mohli zrealizovať.
Staňte sa vydavateľom knihy listov Deža Ursinyho Eve
Rosenbaumovej. Tento román v listoch nám ponúka
možnosť spoznať dvadsaťpäťročného Deža a svet, v
ktorom žil a tak načrieť do atmosféry sedemdesiatych
rokov.
Naučte svoje deti pomocou príbehu, ako byť lepšími
ľuďmi. Strávte s nimi spoločné chvíle, naučte ich
nasledovať ich sny a nechajte ich nakresliť si k príbehu ich
jedinečný obrázok.
Eurofondy sa stali synonymom plytvania a korupcie.
Podporte projekt, ktorý im vráti ich pôvodný zmysel a
Slovensku pomôže stať sa krajinou, kde sa naše peniaze
míňajú transparentne, férovo a bez úplatkov.
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25

500 občianske
združenie

Po stopách
Majstra Pavla

26

Centrum pre
filantropiu, n.o.

Pozor! Som
zahraničný
agent

6 115 €

úspešný

Dokument zmapuje všetky diela svetového rezbára
Majstra Pavla, ktorý bol v roku 1999 vyhlásený za
osobnosť milénia. Napriek tomu jeho diela ostávajú
schované pod rúškom svetskej moci proti jeho poslednej
vôli. Spoločne ich ukážeme svetu.

579 €

úspešný

Priznaj sa! Kotleba vie, že si zahraničný agent! Tak prečo si
to nedať rovno na tričko?

27 Otvorená škôlka

Mravenisko v
maringotke

6 510 €

úspešný

28 Zuzana Duchova

BA!! MIESTA
ŽIVEJ
KULTÚRY
(1989 - 2016)

1 591 €

úspešný

29 Utgardar

UTGARD 2017

589 €

úspešný

6 384 €

úspešný

5 772 €

úspešný

30

Voliéra pre
Ochrana dravcov na
zranené
Slovensku
zvieratá

31 Voices, n.o.

Štartujeme
Sládkovičovu
8 v Trenčíne

32 Juraj Vasek

Podpora
nášho
projektu na
Intel ISEF
2017

500 €

úspešný

33 SOS Psíky

Tri nové
koterce pre
psíky z
Bardejova

1 510 €

úspešný

Váš príspevok bude použitý na kúpu a rekonštrukciu
staršej maringotky, ktorá poslúži ako zázemie pre detský
lesný klub Mravenisko v Banskej Bystrici.
Podpor vznik knihy o zaujímavých miestach Bratislavy! Na
nedávnu kultúrnu históriu sa pozrieme cez kľúčové
nezávislé kultúrne priestory prostredníctvom
autentických výpovedí ich tvorcov a spolupracovníkov. V
súčasnosti a nedávnej minulosti sme boli svedkami zániku
mnohých nezávislých kultúrnych priestorov, ktoré hrali
významnú úlohu v živote mesta.
Festival včasného stredoveku a experimentálnej
archeológie.
Našu pomoc potrebuje vyše 300 zvieracích pacientov
ročne. Súčasná kapacita záchrannej stanice v Ratnovciach
pri Piešťanoch nestačí. Preto chceme vybudovať novú
voliéru. Vďaka nej dostane viac zvierat druhú šancu a vráti
sa do voľnej prírody.
Nový priestor Voices ponúka rôzne podujatia a aktivity
pre mladých aj dospelých, podnikavých extrovertov či
tvorivých introvertov. Dofinancujeme spolu jeho
vybavenie a časť nákladov na jeho prenájom a prevádzku.
Sme študenti 3. ročníka Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha v Martine. Od augusta pracujeme na našom
projekte "Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi
Band 1S".V novembri 2016 sme sa zúčastnili Festivalu
vedy a techniky AMAVET 2016. Tu sme vyhrali postup na
celosvetovú súťaž Intel ISEF 2017 v Los Angeles, ktorá sa
uskutoční v máji 2017. Než pôjdeme na Intel ISEF by sme
radi projekt rozšírili.
Chceme riešiť havarijnú situáciu a zlé podmienky psov z
rómskej osady Poštárka pri Bardejove. Jedná sa o 30 až 40
psov, ktorých sa postupne snažíme umiestniť v
karanténnej stanici a následne zabezpečujeme ich
adopcie. Súčasná kapacita kotercov však nepostačuje.
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V. Prehľad o nadačných fondoch
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.

Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu
V roku 2016 pokračoval grantový program s názvom Pre zdravé pľúca, určený pacientom s chronickou
obštrukčnou chorobou pľúc, v ktorom sa mohli uchádzať o finančný príspevok na kompenzáciu cestovných
výdavkov, nákup liečiv a podporu služieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života.
Nadačný fond Pre zdravé pľúca vznikol na základe podnetu lekárov Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej
spoločnosti, ktorí mali aj ľudskú potrebu pomôcť svojím pacientom.
Nadačný fond Pre zdravé pľúca vznikol v marci 2014 na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie Centra pre
filantropiu Nadačný fond Pre zdravé pľúca.
Cieľom grantového programu je pomáhať jednotlivcom s diagnostikovanou chronickou obštrukčnou chorobou
pľúc a vo forme malých finančných príspevkov prispieť k zmierneniu ich zložitej sociálnej situácie a oslabeného
ekonomického zázemia, ktoré je spôsobné práve následkom ich závažného zdravotného stavu.
V roku 2016 sme podporili 38 žiadateľov v sume 9 560 €.
V roku 2016 boli vyhlásené dva termíny uzávierok prijímania žiadostí, v ktorých bolo podporených 26 žiadostí v
celkovej sume 6 580 €.
O 12 žiadostiach v sume 2 980€ rozhodla správna rada v mesiaci december 2015, ale zmluvy a platby boli
posielané v roku 2016.
Členovia hodnotiacej komisie:
- doc. MUDr. Marta Hájková, CSc, MPH, Klinika pneumológie a ftizeológie I SZU-Odd. pneumológie
- MUDr. Helena Leščišinová, Poliklinické oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb
- doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK FNsP Bratislava
- Mgr. Marcel Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Prehľad podporených žiadateľov v delení podľa krajov
Z celkového poštu podporených žiadostí (26) sme
najviac žiadostí podporili z trenčianskeho kraja (7), čo
tvorí až 27% z celkového počtu žiadostí. Naopak
najmenší záujem bol zaznamenaný medzi žiadateľmi
z trnavského kraja (8%) a z banskobystrického kraja
(4%).
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Prehľad podporených žiadateľov v delení podľa štádia choroby
Sú definované dve štádia choroby CHOCHP a to „B“ a „D“,
podľa prehľadu zameraného práve na štádium choroby
môžeme konštatovať, že žiadosti podávajú v prevažnej
väčšine a to až 92% z podporených žiadostí, práve pacienti s
najvyšším štádiom choroby.
Z 26 podporených žiadateľov až 18 v žiadosti uviedlo, že
používajú kyslíkový prístroj a inhalujú kyslík viac ako 15 hodín
denne.

Oblasti finančnej podpory
Žiadatelia mohli žiadať finančný príspevok na kompenzáciu cestovných výdavkov, nákup liečiv a na podporu
služieb, ktoré zlepšia kvalitu ich života. Finančný príspevok bolo možné žiadať na všetky tri oblasti alebo len na
jednu, dve z nich, podľa potrieb žiadateľa.
Najviac
finančných
prostriedkov
sme
prerozdelili v oblasti služieb (3 900 €) čo
predstavuje 59% z celkovej prerozdelenej
sumy. Nasleduje nákup liečiv (2 530 €) s 38% a
kompenzácia cestovných výdavkov (150 €) so
2% z celkovej prerozdelenej sumy 6 580 €.
Poskytnuté finančné príspevky
Vyplatených bolo 6 580 € pre 26 podporených žiadateľov. Prehľad prerozdelených príspevkov v roku 2016:
Počet všetkých
Výška
Počet vyplatených
Výška vyplatenej
prijatých žiadostí
požadovanej sumy žiadostí
sumy
1 900 €
7
1 900 €
7. kolo
7
5
340
€
19
4 680 €
8. kolo
20
7 240 €
26
6 580 €
Spolu
27
Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 7.kolo: 14.2.2016
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)
1. Jozef Hrivňák, Valaská Belá, trenčiansky, 250,00 €
2. Viola Kotlárová, Vráble, nitriansky, 280,00 €
3. Simona Čorgoová, Veľké Kapušany, košický, 290,00 €
4. Peter Giňa, Jarovnice, prešovský, 270,00 €
5. Miroslav Lacko, Crenovec, trenčiansky, 250,00 €
6. Milica Kaločiarová, Uhorské, banskobystrický, 290,00 €
7. Pavol Kukurica, Jarovnice, prešovský, 270,00 €
Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 8.kolo: 14.5.2016
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)
8.
9.
10.
11.

Pavel Matejovič, Trenčianske Bohuslavice, trenčiansky, 250,00 €
Dušan Ševčík, Bratislava, bratislavský, 180,00 €
Rudolf Ondrásky, Martin, žilinský, 250,00 €
Ján Kozlovský, Vranov nad Topľou, prešovský, 250,00 €
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jana Tóthová, Bratislava, bratislavský, 250,00 €
Elena Fraňová, Handlová, trenčiansky, 250,00 €
Štefan Ondraško, Lednické rovné, trenčiansky, 250,00 €
Dáša Hollanová, Trnava, trnavský, 250,00 €
František Srnec, Handlová, trenčiansky, 250,00 €
Alžbeta Nagyová, Trhová Hradská, trnavský, 250,00 €
Jozef Baník, Košice, košický, 250,00 €
Irena Harazimová, Považská Bystrica, trenčiansky, 250,00 €
Nadežda Doždová, Michalany, košický, 250,00 €
Mária Paľagová, Šahy, nitriansky, 250,00 €
Ján Šima, Žakarovce, košický, 250,00 €
Ján Kubala, Kysucké nové Mesto, žilinský, 250,00 €
Vincent Šutka, Belá nad Cirochou, prešovský, 250,00 €
Ján Vasiľ, Poprad, prešovský, 250,00 €
Jozef Kováč, Martin, žilinský, 250,00 €

Podporené v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 6.kolo: 15.12.2015
O týchto žiadostiach rozhodla správna rada v mesiaci december 2015, ale zmluvy a platby boli posielané v roku
2016.
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ján Cehlár, Gelnica, Košický, 270,00 €
Jozefína Maršalová, Vlkanová, Banskobystrický, 270,00 €
Jozef Kukurica
, Jarovnice, Prešovský, 100,00 €
Elena Gombošová, Rudina, Žilinský, 250,00 €
Margita Mullerová, Rovné, Banskobystrický, 280,00 €
Mária Mullerová, Rovné, Banskobystrický, 280,00 €
Ján Gajdoš, Dlhé nad Cirochov, Prešovský, 270,00 €
Štefan Gergeľ,
Rokytov pri Humennom, Prešovský, 280,00 €
Pavol Lisý, Medzilaborce, Prešovský, 290,00 €
Erika Kostárová, Humenné, Prešovský, 270,00 €
Magdaléna Wohlandová, Handlová, Trenčiansky, 270,00 €
Marta Vaňová, Lipany, Prešovský, 150,00 €
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Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Nadačný fond Slovanet mal v roku 2016 v rámci svojich filantropických aktivít definovanú oblasť podpory
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.
Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti. V roku 2016 sme
poskytli:
A. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v
ich domácom prostredí
B. Podpora kultúrnych podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
C. Podpora 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, o.z., 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. Jana Skýpalová/ Mgr. Zuzana Vadovičová , marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č

Podporená
organizácia

1

PLAMIENOK, n.o.

2

SVETIELKO POMOCI
n.o.

Názov podporeného
Výška
verejnoprospešného
podpore Anotácia k podporenému projektu
projektu
nej sumy
Cieľom projektu bola podpora činnosti Plamienka, n.o., ktorý
Sprevádzanie detí a
poskytuje bezplatné poradenstvo a psychologickú pomoc deťom a
rodín v smútení
rodinám, ktorí stratili blízkeho a to za každých okolností. Počas
(Zabezpečenie
trvania projektu uskutočnili 17 skupinových stretnutí pre 19 detí a
starostlivosti
3 600 €
adolescentov. Pre rodiny po strate blízkeho boli zorganizované dve
Poradenského centra
víkendové stretnutia, ktorých sa zúčastnilo spolu 14 rodín. Dar tak
PLAMIENOK pre rodiny
napomohol k zlepšeniu kvality života detí a rodín po strate blízkeho
a deti, ktoré stratili
človeka.
blízkeho)
Finančný dar bol použitý na uhradenie mzdy pre psychológa.
Detský mobilný hospic 1 200 €
V Svetielku pomoci n.o. z minulých skúseností zistili, že vzhľadom na
potreby detských pacientov by bolo lepšie mať 7-miestny
automobil. Často sa im stávalo, že potrebovali odviezť 3 matky a 3
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3

Svetielko nádeje, o.z.

Vzdelávanie a odborný
rast fundraiserov
Svetielka nádeje, o.z.

1 200 €

deti spolu v jeden deň z jedného smeru. Automobil sa využíva
maximálne ekonomicky, jazdy sa v rámci možností spájajú, aby
dosiahli čo najlepšie náklady na prevádzku automobilu. Pri kúpe
automobilu oslovili všetkých predajcov, ktorí majú v ponuke 7miestne automobily, so žiadosťou o cenovú ponuku, vrátane
špeciálnych zliav a bonusov pre neziskovú organizáciu.
Finančný dar bol použitý na kúpu automobilu.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávanie formou osobnej účasti
na školeniach, konferenciách na Slovensku a zahraničí. Fundraiseri
absolvovali 7 rôznych konferencií a školení: efektívny pomáhajúci
rozhovor, efektívna komunikácia, práca s emóciami. Zúčastnili sa na
konferencii Space for art Therapies, a dvoch paliatívnych
konferencií.
Finančný dar bol použitý na úhradu účastníckych poplatkov na
konferenciách a workshopov, cestovných nákladov.

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: 3
Vyčlenená suma: 5 600€
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Jana Skýpalová/ Mgr. Zuzana Vadovičová , marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č

Podporená
organizácia

1

OZ Integrácia
svieti pre
všetky deti
rovnako

2

OZ Mici a
Mňau

Názov podporeného Výška
verejnoprospešnéh podporenej Anotácia k podporenému projektu
o projektu
sumy
Hlavným cieľom projektu bolo predchádzať všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie, podporovať interetnický a interkultúrny dialóg na
lokálnej, regionálnej a národnej úrovni medzi národnostnou majoritou a
etnickou minoritou a tým prispieť k odstráneniu predsudkov a scitliveniu
väčšinového obyvateľstva voči problémom minorít. Poznávaním sa
Projekt INTEGRÁCIA
navzájom prostredníctvom účasti na spoločnej zážitkovej a kultúrnej
5 000,00 €
2016
aktivite (koncert, výtvarná súťaž, športová exhibícia) sa vytvoril priestor
pre formovanie postojov a neakceptovanie akejkoľvek diskriminácie, na
odstraňovanie napätia, ktoré vzniká zo strachu z neznámeho.
Odbúravaním predsudkov budú vytvorené podmienky na akceptáciu
rôznorodosti a inakosti.
Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie - ozvučenie,
osvetlenie a výstavbu stageu charitatívneho koncertu.
Podporné video pre
Divadielko Mici a Mňau chce šíriť povedomie o závažnom ochorení a
deti s cystickou
poukazovať na potreby detí a dospelých s Cystickou fibrózou. Podporili
300,00 €
fibrózou
sme aktivitu s názvom: Mici a Mňau: Nádych - výdych. Ide o projekt pre
deti s postihnutím: s cystickou fibrózou. Jeho prvou časťou je divadelné
predstavenia Mici a Mňau: Nádych – výdych, ide o vzdelávacie
predstavenia na tému zdravého životného štýlu detí a informovanie o
ochorení cystická fibróza.
Druhou časťou je natočenie podporného videa pre deti s cystickou
fibrózou. Keďže tieto deti sa nemôžu stretávať, vytvorili im zábavné,
vzdelávacie video, ktoré môžu pozerať z bezpečného prostredia domova.
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3

Občianske
združenie
Milan
Štefánik

Osmidiv, 7. Ročník

300,00 €

Finančný dar bol použitý na natočenie a animáciu videa:
https://www.youtube.com/watch?v=PoKRtP9kYl8
Zámerom projektu bolo zorganizovanie benefičného podujatia
CHARITÁNIA, ktoré zorganizovalo občianske združenie Milan Štefánik pri
ústavoch pre mentálne postihnutých v spolupráci s DSS JASANIMA - DSS
Rožňava. Hlavnou myšlienkou bola integrácia znevýhodnených ľudí do
spoločnosti a odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými.
Atmosféra na podujatí bola skvelá. Podujatie navštívilo 434
handicapovaných z 216-tich zariadení DSS. Mentálne postihnuté deti
budú čerpať z tohto zážitku ešte veľmi dlhú dobu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie cestovných nákladov, zvukové
zabezpečenie koncertu.

C. Podpora ľudí so zdravotným postihnutím
V rámci tejto podpory sa zameriavame na pomoc pacientom trpiacich detskou mozgovou obrnou a svalovou
dystrofiou. Cieľom grantového programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím,
diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.
V roku 2016 sme v dvoch grantových kolách podporili 66 detí a mladých ľudí s postihnutím, v sume: 20
329,62 €. Grantový program na podporu detí a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal v
roku 2016 dve uzávierky 29.2. a 31.7. Po roku fungovania sa informácia o podpore Slovanetu medzi rodičmi
detí s postihnutím rozšírila, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom. Veľkou devízou podpory a zároveň netradičné
je, že sme podporili 100% žiadostí, v ktorých žiadatelia predložili požadované dokumenty.
Chceme, prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom podpory:
- na zdravotné a kompenzačné pomôcky
- liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím
Počet predložených žiadostí: 66
Počet podporených projektov: 66
Vyčlenená suma: 20 329,62 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Jana Skýpalová/ Mgr. Zuzana Vadovičová , marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č

Podporená
fyzická osoba

1

Veronika
Šmelková

2

Jana Hrabovská

Pre koho je
podpora
určená

Výška
podporene Anotácia k podporenému projektu
j sumy
Rehabilitačná liečba v Regeneračnom centre Orchidea v Košiciach, sa začala
dňa 9.4.2016 celodenným seminárom. Pokračovala ďalším dňom 10.4 13.4.2016 manuálnou terapiou, na ktorej sa individuálne cvičila synergická
reflexná terapia, osteopatická a myofasciálna technika.
Lúkáš Vais
300,00 €
Lukáško je po terapii voľnejší, nôžky, ktoré pred tým nedokázal vystrieť rovno
si teraz vystrie sám. Bez bolesti.
Vrchná časť tela sa mu zase spevnila. Viac používa ruky, ktoré pred tým
nezapájal.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačné náklady.
Jana Hrabovská trpí od narodenia DMO, podporili sme jej rehabilitačný pobyt
v ADELI Medical Centre. Počas dvojtýždenného pobytu absolvovala
neurofiziologické cvičenia, masáže, terapiu ultrazvukom, kyslíkovú a
300,00 €
Jana Hrabovská
kryokontrastnú terapiu, bahenný zábal a akupunktúru. Tento pobyt jej
pomohol zlepšiť hybnosť bedrových a členkových kĺbov a tým aj chôdzu.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačné náklady.
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3

Anna Vicenová

Viktor Vicena

4

Jana Slivková

Damián Slivka

300,00 €

300,00 €
300,00 €

5

Katarína Gažová

Šimon Gaža

6

Monika Bušík

Adamko Bušík

7

Ľudmila Žuffová

Andrej Žuffa

8

Andrea Lattáková

Juraj Kmeťo

9

Martina
Kramáriková

Michal Herich

10

Anna Pjenteková

Patrik Pjentek

11

Eva Ludvigová

Kristijan Vladík
- pravnuk

300,00 €

12

Henrieta Beňová

Kristián Beňo syn

300,00 €

13

Zuzana Šplehová

Sebastian Virág 300,00 €
- syn

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Viktor Vicena absolvoval 2 týždenný rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas.
Viktorko má 5 rokov nevie ešte sedieť ani chodiť a pri cvičení vyžaduje
individuálny prístup od terapeuta . Rehabilitačný program, ktorý pripravili pre
Viktorka bol priam ušitý na mieru. Rehabilitačný program obsahoval každý
deň oxygen-terapiu, masáž končatín, teplý zábal na uvoľnenie dolných
končatín, cvičenie v therasuit obleku. Viki sa po 2 týždňovej rehabilitácii
dokáže udržať v tureckom sede sám.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas.
Podporili sme rodinu v zlej finančnej a zdravotnej situácii.
Šimon vďaka finančnej podpore absolvoval 2 týždenný intenzívny
rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko. Po rehabilitácii sa zmiernila spasticita
svalov, držanie hlavy a simuloval sa mu nervový systém.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Adam Bušík absolvoval 2 týždňový rehabilitačný pobyt v Adeli medical centre.
Adamka táto rehabilitácia posunula zas o kúsok vpred, aj po mentálnej a aj
fyzickej stránke. Je viac chápavejší a aj koordinácia sa zlepšuje.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Adeli medical
centre.
Andrej Žuffa absolvoval 2 týždňový rehabilitačný pobyt v Adeli medical centre
v období od 19.9. – 1.10.2016. Absolvoval celý neurorehabilitačný program.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Adeli medical
centre.
Juraj Kmeťo absolvoval 2 týždňový rehabilitačný pobyt v Adeli medical centre
v období od 11.7. – 23.7.2016. Absolvoval kyslíkovú, kryokontrastnú terapiu,
masáže, biofeedback a neurofyziologocké cvičenia. Rehabilitácia mu pomohla
spevniť chrbát, uvoľnili sa mu šľachy na nohách a rukách.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Adeli medical
centre.
Michal absolvoval trojtýždňový intenzívny rehabilitačný pobyt v TheraSuit
obleku. Pobyt zvládol veľmi dobre, uvoľnili sa mu šľachy, zlepšilo držanie tela
aj hlavy.
Terapia zahŕňala oxygenoterapiu, rašelinový zábal, neurostimulačnú masáž,
pulley systém – posilňovanie oslabených svalových skupín, spider systém –
nácvik sedu a polohy na štyroch. Ďalej doplnkové terapie: kraniosakrálna
terapia, biofeedback, viaczmyslová terapia.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Dennom centre
Svetielko v Prešove cez OZ Viera-Láska-Nádej.
Patrik absolvoval 2 týždenný rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Kristijan Vladík absolvoval 2 týždenný rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program neurofyziologických cvičení.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Kristián Beňo začal na hipoterapiu chodiť pred 2 rokmi kvôli zlepšeniu jeho
zdravotného stavu. Má diagnózu DMO, spastická kvadruparéza. Hipoterapia
mu pomáha vo viacerých smeroch, zlepšuje sa mu pri tom koordinácia,
držanie a spevnenie celého tela, jemná motorika. Hipoterapiu navštevuje od
jari do jesene 2 x krát do týždňa. Popri cvičení na koni začal syn trénovať aj
parawestern, čo je vlastne jazda na koni medzi prekážkami, jazda okolo
sudov, kuželov... Pri tomto jazdení Kiko musí zapájať naraz ruky, nohy,
usmerňovať svojho koňa, čo je vlastne dosť náročné, ale synovi sa to veľmi
páči a robí to s radosťou. Zúčastnil sa už aj niekoľkých súťaží v Nýrovciach, v
Šamoríne v Hipoaréne,...
Finančné prostriedky boli použite na hipoterapiu.
Sebastián Virág absolvoval 2 týždenný rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program v obleku a kryokontrastnú terapiu na zníženie prejavov
neuro-ortopedických, pohybových a porúch koordinácie.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
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14

Jozefína
Srogončíková

Andrea
Srogončíková

15

Martina
Gabrišová

Nikolas Gabriš

16

Monika Kubalová

Krištof Kubala

17

Zuzana Ďurinová

Lukáš Ďurina

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €
300,00 €

18

Patrícia Jurenková

Karolína
Jurenková

19

Patrícia Susová

Šimon Henček

20

Eva Vojtaššáková

Katarína
Vojtaššáková

300,00 €

21

Jaroslava
Harvanová

Gabriela
Badurová

300,00 €

22

Ivana Hodasová

Aneta
Hodasová

300,00 €

300,00 €

23

Eva Kredátusová

Kristián
Kredátus

300,00 €

24

Miroslava
Lešková

Nelly Lešková

229,62 €

25

Katarína
Kurňavová

Jakub Kurňava

Lucia
Kačmarčíková

Adam
Kačmarčík

26

300,00 €
300,00 €

Andrejka je 12 ročné dievča pripútané na invalidnom vozíku, čim trpí nielen
jej svalstvo ale aj chrbtica. Potrebuje pravidelné masáže. Finančný dar bol
použitý na úhradu klasickej masáže.
Nikolas Gabriš absolvoval 2 týždňový rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko v
Trenčíne. Cvičenie pozostávalo z prvkov Vojtovej metodiky, Bobath konceptu
a Therasuit metódy. Trojročný Nikolas absolvoval aj dve operácie, ktoré by
mu mali pomôcť postaviť sa na nohy.
Finančný dar bol poskytnutý na rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko v
Trenčíne.
Lukáš vďaka finančnej podpore absolvoval 2 týždenný intenzívny
rehabilitačný pobyt ADELI Medical Centre. Rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Vďaka finančnej podpore boli nakúpené lieky a výživové doplnky pre Lukáša
postihnutého DMO a autizmom.
Karolínka Jurenková absolvovala intenzívne a individuálne neurofyziologické
cvičenie v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center. Karolínka absolvovala
spolu 12 rehabilitačných dní v centre, kde denne absolvovala nasledujúce
terapie: terapeutickú masáž, neurofyziologické cvičenie, thermokryokontrastnú terapiu, manuálnu terapiu, reflexnú terapiu, terapiu laserom,
normabarickú kyslíkovú terapiu a sírovo-bahenný zábal.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Šimon vďaka finančnej podpore absolvoval 2 týždenný intenzívny
rehabilitačný pobyt terapiou Bobath v Hlohovci a 6 krát sa zúčastnil
hipoterapie. Rehabilitácia mu pomohla zvýšiť svalový tonus, zlepšiť držanie
tela, sedieť s oporou rúk.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu v Nadácii Pomoc
jeden druhému a hipoterapiu v OZ Hipoedu.
Karinka absolvovala rehabilitačný pobyt v Adeli v termíne 16.5.2016
-28.5.2016. Cieľom pobytu bolo rozcvičiť a natiahnuť šľachy na ľavej nôžke a
ľavej rúčke a celkové zlepšenie motoriky týchto končatín a celého tela.
Karinka urobila veľký pokrok a to vo všetkých smeroch, ale hlavne vo
vynikajúcej spolupráci dieťaťa s fyzioterapeutmi, zlepšení hybnosti uvedených
končatín, zlepšení celkovej motoriky a to hlavné, Karinka našľapuje na celé
chodidlo, nešpičkuje. To znamená, že ak by postúpila Karinka operáciu
Ulzibát, jej výsledok bude určite lepší a hlavne bude mať dlhodobejší efekt a
preto z nášho pohľadu táto rehabilitácia mala veľmi veľký význam pre
celkový zdravotný stav.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Gabika v dňoch 2. - 14.5.2016 absolvovala rehabilitačný pobyt v Adeli
medical center Piešťany.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Podpora rehabilitácie pre Anetu Hodasovú.
Kristián Kredátus absolvoval terapiu Feldenkrais. Pri tejto metóde ide o
nervovo-svalovú prevýchovu prostredníctvom pohybu, ktorý zlepšuje
funkčnosť tela.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu OZ Sila pohybu,
Zvolen.
Nella Lešková absolvovala rehabilitačný pobyt v špecializovanej nemocnici
Tetis s.r.o v Dunajskej Lužnej. Rehabilitácia obsahovala reflexné masáže,
elektroliečbu, ultrazvuk a celotelové kúpele.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Jakub absolvoval rehabilitačný pobyt v Centre Liberta Košice. Rehabilitácia
zahŕňala metódu Therasuit, neuromobilizáciu, senzomotorickú stimuláciu,
rašelinové a lavatermové zábaly, oxzgenoterapiu.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Adamko Kačmarčík absolvoval neurorehabilitáciu v Šoproni. Terapia trvala 7
dní: dva krát denne TDC magnetoterapia, ktorá stimuluje mozgové centrá,
ktoré prebúdzajú nervové spojenia z mozgu do celého tela. Taktiež
napomáha rozvoju reči. Raz denne absolvoval DC magnetoterapiu.
Dva krát denne absolvoval cvičenia: 20 min mal nožičky v závesoch s váhou a
20 min cvičenie pohybových vzorcov. Adamka učili plaziť sa, štvornožkovať,
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300,00 €

27

Barbora Rosinová

Filip Rosina

28

Miroslav Vráb

Miroslav Vráb

29

Petra Ružicová

Ján Ružič

30

Katarína Fačková

Alex Fačko

31

Ivana
Marenčínová
Hadžalová

Sebastian
Hadžala

32

Jana Lednická

Mário Lednický

33

Žaneta Karabová

Filip a Janette
Karabovci

34

Silvia Petrova

Martin Petro

35

Daniela
Pagáčiková

Monika
Pagáčiková

300,00 €

Viera
Mandúchová

Andrej
Mandúch

300,00 €

36

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

600,00 €

300,00 €

udržiavať lepšie stabilitu, spevniť chrbátik a učil sa chôdzu v závesnom
zariadení.
Raz denne absolvoval tiež 30 min celotelovú masáž + kraniosakrálnu terapiu
na uvoľnenie svalstva, šliach a kĺbov a na vyrovnanie svalového tonusu.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Filipko potrebuje pri chôdzi oporu, preto sme mu prispeli na zakúpenie
Chodidla Crocodile. Chodidlo mu pomôže chodiť a udržovať stabilitu.
Finančný dar bol použitý na nákup rehabilitačnej pomôcky.
Miroslav Vráb absolvoval 2 týždenný rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center v období od 22.8. - 3.9.2016. Každodenná viachodinová rehabilitácia
zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Ján Ružička absolvoval mesačný rehabilitačný pobyt v Špecializovanom
liečebnom ústave Marína v kúpeľoch Kováčová. Absolvovaná rehabilitácia
pozostávala z termálnych a perličkových kúpeľov, parafínových zábalov,
ergoterapie a hipoterapie. Rehabilitácia pomohla pri posilnení svalov trupu,
dolných končatín.
Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v Špecializovanom liečebnom
ústave Marína v kúpeľoch Kováčová.
Alexander Fačko absolvoval 2 týždenný rehabilitačný pobyt v Adeli medical
centre. Rehabilitáciou sa mu zlepšila motorika, zlepšila sa členková reflexia,
dvíhanie kolienok.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu v Adeli medical
centre.
Sebastián Hadžala absolvoval rehabilitácie v rehabilitačnom centre Svetielko v
Prešove.
Prostredníctvom terapie Therasuit v špeciálnom obleku Sebastiánko výrazne
pokročil v štvornožkovaní a celkove sa zlepšila jeho koordinácia pohybov.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt centre Svetielko v
Prešove.
Mário absolvoval dvojtýždennú rehabilitáciu zameranú na zlepšenie
celkového stavu. Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho
individuálneho tréningu a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a
rehabilitácia v obleku Therasuit. Mário urobil pokrok - prvý krát sám stál.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas.
Dvojičky Filip a Janette absolvovali rehabilitačný pohyb v programe Therasuit.
Deti boli na týždennom rehabilitačnom pobyte v centre Possibilitas v
Piešťanoch. Absolvovali terapiu Therasiut. Ide o špeciálne cvičenie v
kozmických oblekoch, ktoré zintenzívnia terapeutický účinok rehabilitácie.
Denne absolvovali 3 hodinové cvičenie: oxygenoterapiu, pozitívnu
termoterapiu, stimulačnú masáž a 2hodiny intenzívneho individuálneho
tréningu v oblekoch Therasiut.
Táto kvalitná rehabilitácia pomohla deťom v uvoľnení stuhnutých svalov,
posilnenie oslabených svalov, zlepšenie rovnováhy pri chôdzi, zlepšenie
obratnosti a kondície.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v Possibilitas, Piešťany.
Martin Petro absolvoval, za stacionárnych podmienok komplexnú intenzívnu
rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Každodenná viachodinová
rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických
cvičení a kryokontrastnú terapiu. V rámci 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 / dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnetoterapia, spider terapia.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Monika Pagáčiková absolvovala intenzívnu hipoterapiu od augusta do konca
novembra 2016 v obci Klčov. Monika trpí DMO, pri hipoterapii dochádza k
uvoľneniu svalového napätia a stimulácii dýchacieho svalstva. Na chrbte koňa
dokáže uvoľniť svoje spastické telo, zabrániť tak hroziacim kontraktúram a
zlepšiť celkové vnímanie.
Finančný príspevok bol použitý na úhradu hipoterapie.
Andrej Mandúch potrebuje v rámci rehabilitácie pravidelne plávať. Rodine
sme prispeli na zakúpenie permanentky do plavárne v Kúpeľnom ústave
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37

Mária Dunková

Rudolf Joška

38

Jana Paučová

Janka
Foltánová

300,00 €

39

Kristína Dugasová

Martina
Dugasová

300,00 €

40

Milan Dudek

Nikolas Dzurian

41

Renáta Mikulová

Ema Elena
Sedmáková

300,00 €

42

Alexandra
Švecová

Alexandra
Švecová

300,00 €

43

Beáta Báleková

Daniel Bálek

44

Michaela
Horníková

Šimon Chpatý

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

F.E.Scherera Piešťany.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu permanentky do bazéna.
Rudko Joška sa narodil s DMO a rázštepom pery a podnebia, chodí len s
oporou, nerozpráva ani neplače, je len mixovanú stravu podávanú
dojčenskou fľaškou. Aby sa Rudko dobre v noci vyspal potreboval posteľ.
Finančný dar bol použitý na kúpu postele a paplóna.
Janka Foltánová absolvovala dvojtýždenný intenzívny rehabilitačný program
Therasuit v R1 – centre intenzívnej terapie, ktoré zriadené organizáciou Daruj
nádej. Metóda Therasuit je komplexným prístupom k liečbe postihnutých s
neurologickými poruchami. Janka absolvovala tiež oxygenoterapiu a masáže,
cvičenia v špeciálnom obleku, rašelinový zábal. Vďaka týmto procedúram sa
jej zlepšilo držanie tela, má pevnejšiu panvu a lepšie chodí.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu v OZ Daruj Nádej.
Martina Dugasová absolvovala neurorehabilitačný program v ADELI Medical
Center. Rehabilitácia bola zameraná na zníženie prejavov neuroortopedických a pohybových porúch, porúch koordinácie. Každodenná
viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program
neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. V rámci 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/dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnetoterapia.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Nikolas Dzurian absolvoval, za stacionárnych podmienok komplexnú
intenzívnu rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Rehabilitácia bola
zameraná na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch,
porúch koordinácie a reči. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú
terapiu. V rámci 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/dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnoterapia.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Ema Elena Sedmáková absolvovala neurorehabilitačný program v ADELI
Medical Center. Rehabilitácia bola zameraná na zníženie prejavov neuroortopedických a pohybových porúch, porúch koordinácie. Každodenná
viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program
neurofyziologických cvičení, elektromechanickú hipoterapiu a logopédiu.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Alexandra Švecová absolvovala, za stacionárnych podmienok komplexnú
intenzívnu rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Rehabilitácia bola
zameraná na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch,
porúch koordinácie a reči. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú
terapiu. V rámci 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/dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnetoterapia.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Daniel Balek absolvoval týždňový program Therasuit v centre Possibilitas.
Každodenný program pozostával z oxygenoterapie, pozitívnej termoterapie,
stimulačnej masáže a intenzívneho Therasuit tréningu. Daniel sa zlepšil postoj
a postavenie chrbtice.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt u Mgr. Stanislava
Vojtová - POSSIBILITAS.
Šimon Chlpatý absolvoval týždňový program Therasuit v centre Possibilitas.
Každodenný program pozostával z oxygenoterapie, pozitívnej termoterapie,
stimulačnej masáže a intenzívneho Therasuit tréningu. Šimonovi sa zlepšil
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45

Silvia Targošová

Denis Targoš

46

Ivana Hulinová

Tomáš Hulina

47

Jarmila Grodna

Veronika
Grodná

300,00 €

48

Ján Kerbčár

Aneta
Kerbčárová

300,00 €

49

Bernadeta
Gáliková

Branislav Gálik

50

Ivana Vicianová

Samuel Vician

300,00 €

51

Katarína
Meszároszová

Szebasztián
Mészáros

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

52

Oľga Kitkova

Jakub Kitko

300,00 €

53

Ďurinová Zora

Veronika
Ďurinová

300,00 €

54

Oxana Karasová

Lucia Karasová

55

Ing.Lucia
Koščáková
Šoltysová

Ondrej Koščák,
Sára Kočšáková 600,00 €

300,00 €

postoj a postavenie chrbtice.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt.
Denis Targoš absolvoval Bobath rehabilitačný pobyt s masážami, rašelinovým
zábalom, kyslíkom a biolampou. 2X do týždňa absolvoval hipoterapiu. Naučil
sa nové cviky, ktoré mu pomáhajú byť uvoľnenejším.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt Mgr. Stanislava
Vojtová - POSSIBILITAS.
Tomáš Hulina absolvoval rehabilitačný pobyt v dennom centre Svetielko v
Trenčíne. Rehabilitoval metódou Therasuit. Výsledkom rehabilitácie je, že
Tomáško je schopný samostatného stoja 30s. Zlepšilo sa mu držanie trupu a
chrbta pri stoji a chôdzi. Mierne sa zlepšila celková stabilita. Na konci pobytu
Tomáško zvládol aj samostatnú chôdzu pár krokov.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt.
Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na nákup liekov a výživových
doplnkov pre telesne postihnutú Veroniku Grodnú.
Aneta Kerbčárová absolvovala neurorehabilitačný program v ADELI Medical
Center. Rehabilitácia bola zameraná na zníženie prejavov neuroortopedických a pohybových porúch, porúch koordinácie. Každodenná
viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program
neurofyziologických cvičení a hyperbarickú oxygenoterapiu. V rámci
rehabilitácie bola vykonaná klasická masáž celého tela a končatín.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Braňo Gálik absolvoval rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej, kde cvičili
Vojtovú metódu spolu s ďalšími procedúrami - magnetoterapia,
laseroterapia, elektroliečba, masáže a vyťahovacie cvičenia na skrátené
šlachy, ktoré Brankovi pomáhajú. Absolvovali aj kúpeľnú liečbu v Kováčovej.
Tu absolvoval aj hipoterapiuy ktorá deťom z DMO pomáha udržať rovnováhu
v sede a neskôr má vplyv na vzpriamovanie.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v Tetis s.r.o a v
špecializovanom liečebnom ústave Marina.
Samuel Vican absolvoval neurorehabilitačný program v ADELI Medical Center.
Rehabilitácia bola zameraná na zníženie prejavov neuro-ortopedických a
pohybových porúch, porúch koordinácie a reči. Každodenná viachodinová
rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických
cvičení a kryokontrastnú terapiu. V rámci 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/dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnetoterapia.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Podpora rehabilitácie pre Szebasztiána Mészárosa.
Jakubko KiTka absolvoval kúpeľný pobyt v Bojniciach, rehabilitácie v
posilňovni, bazéne, cvičenie s rehabilitačnými pomôckami. Nakúpili rôzne
lieky na liečbu syna pre rôzne ochorenia. Každá táto pomoc Jakubkovi
pomohla k zlepšeniu jeho zdravia komplexne.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačné cvičenie, plávanie,
rehabilitačné pomôcky a lieky.
Veronika Ďurinová absolvovala týždenný rekondičný pobyt, v období od
23.10. do 29.10.2016. Pobyt zahŕňal ubytovanie, kúpeľnú terapiu, 10
procedúr, parafín, skupinový telocvik, reflexnú masáž, cvičenie vo vode a
perličkový kúpeľ.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v Hoteli Prameň
Dudince s.r.o.
Lucia Karasová absolvovala Bobath rehabilitačný pobyt s masážami,
rašelinovým zábalom, kyslíkom a biolampou. Naučila sa nové cviky, ktoré jej
pomáhajú byť uvoľnenejšou.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre POSSIBILITAS.
Ondrej a Sára Kočšákovci sú dvojičky s postihnutím DMO. Obaja absolvovali
rehabilitačný pobyt v v ADELI Medical Center. Sára tu urobila svoje prvé
krôčiky aj keď s oporou. S Ondrejkom nacvičovali symetriu tela, prenos
rovnováhy na rukách a zdvih hlavičky. Obaja absolvovali tiež logopedické
cvičenia.
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56

Iveta Kovačiková

Martin Kovačik

57

Beáta
Kušmíreková

Luka Klokoč

58

Petra Kabinová

Emka Kabinová

59

Peter Szalontai

Peter Szalontai

60

Beáta Kučeríková

Dávid Kučerík

61

Lucia Ludvigh
Cintulová

Lucia Ludvigh
Cintulová

62

Michaela
Pačutová

Marek Čižmár

63

Elena Bencúrová

Laura
Bencúrová

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Martin Kovačik absolvoval trojtýždenný intenzívny rehabilitačný program
Therasuit v R1 – centre intenzívnej terapie, ktoré zriadené organizáciou Daruj
nádej. Metóda Therasuit je komplexným prístupom k liečbe postihnutých s
neurologickými poruchami, aj s detskou mozgovou.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu v OZ Daruj Nádej.
Luka Klokoč absolvoval, za stacionárnych podmienok komplexnú intenzívnu
rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Rehabilitácia bola zameraná na
zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, porúch
koordinácie. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. V
rámci 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/dolných
končatín, liečba kyslíkom, laserová reflexná terapia akupunktúrnych zón.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Ema Kabinová absolvovala, za stacionárnych podmienok komplexnú
intenzívnu rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Rehabilitácia bola
zameraná na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch,
porúch koordinácie. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení. V rámci
rehabilitácie bola aplikovaná klasická masáž celého tela, reflexná masáž.
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie: liečba kyslíkom, laserová reflexná terapia
akupunktúrnych zón.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Peter Szalontai je odkázaný na každodennú pomoc rodičov. Ani po niekoľkých
operáciách sa jeho zdravotný stav nezlepšil a vyžaduje stále viac starostlivosti.
Kúpeľná liečba a následné rehabilitácie mu pomáhajú zmierniť každodenné
bolesti a zlepšiť jeho zdravotný stav.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačné cvičenie a masáže.
Rehabilitácia Davidka Kučeríka prebehala v Olomouci v rehabilitačnej
ambulancii KM Kinepro, u fyzioterapeuta Mgr. Miroslava Kutina, ktorý
zaškoluje v cvičení Vojtovej metódy aj slovenských fyzioterapeutov. V
ambulancii fyzioterapeut zaškoľoval rodičov, ako správne s Dávidkom cvičiť
cviky Vojtovej metódy. Tie je potrebné cvičiť doma 3x denne a 1x za 1- 2
mesiace chodia cvičiť do Olomouca.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu.
Lucia absolvovala intenzívnu individuálnu rehabilitáciu Vojtovou metódou.
Rehabilitácia jej pomohla znížiť napätie v svalstve a zlepšiť chôdzu.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačných cvičení.
Marek Čižmár absolvoval za stacionárnych podmienok komplexnú intenzívnu
rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Rehabilitácia bola zameraná na
zníženie prejavov neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. V rámci
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/dolných
končatín, liečba kyslíkom, laserová reflexná terapia akupunktúrnych zón.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Laura Bencúrová absolvovala za stacionárnych podmienok komplexnú
intenzívnu rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center. Rehabilitácia bola
zameraná na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch,
porúch koordinácie a reči. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú
terapiu. V rámci rehabilitácie bola aplikovaná liečba sírnym bahnom a bola
vykonaná klasická masáž celého tela a končatín.
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
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64

Mgr. Martin
Ludvigh

Michaela
Ludvighová

300,00 €

65

Michaela
Štapinská

Adam
Štapinský

300,00 €

66

Zuzana
Mičúchová

Jozef Mičúch

300,00 €

doplňujúce terapie: manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnoterapia.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Michaela Ludvighová absolvovala rehabilitačný pobyt v špecializovanej
nemocnici Tetis s.r.o v Dunajskej Lužnej. Rehabilitácia obsahovala intenzívne
rehabilitačné terapie podľa VOJTU, biotrónovú liečbu, vodoliečbu, masáže a
laser terapiu. Miška sa na rehabilitácii naučila zdvihnúť ruky, pretáčať sa do
strán a lepšie držať hlavu.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu.
Adam Štapinský absolvoval, za stacionárnych podmienok komplexnú
intenzívnu rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center.
Jeho stav po rehabilitácii sa veľmi zlepšil, Adamko dokáže pracovať pravou
rukou v pravom hornom kvadrante, dokáže poskladať puzzle s pomocou, už
dokáže pomaličky aj jesť pravou rukou. Znížilo sa mu svalové napätie, a trošku
je zlepšená aj chôdza.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Jozef Mičúch absolvoval týždenný TheraSuit rehabilitačný pobyt v dennom
centre Svetielko v Trenčíne.
Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko v
Trenčíne.
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VI. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne
výšku nákladov na správu nadácie
PREHĽAD NÁKLADOV
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Matej Zámečník
Nadačný fond Pre zdravé pľúca: finančný príspevok pre pacientov s CHOCHP
Nadačný fond Slovanet: finančný príspevok pre rodiny s deťmi s detskou
mozgovou obrnou
Poskytnuté príspevky právnickým osobám
Občianske združenie Milan Štefánik
Svetielko pomoci, n.o.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o.z.
AMAVET klub č.967
Občianske združenie Otvorená škôlka
500, občianske združenie
Nezisková organizácia Voices
Poskytnuté dary vecné: auto pre Valetnína Leitmana v hodnote 0 €
Poskytnuté dary finančné
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Náklady na správu nadácie
Audit
Notár
Poštovné, kolky a iné poplatky
Bankové poplatky
Propagácia verejnoprospešného účelu
Režijné náklady
Tvorba a update web stránky, programovanie
Administrácia nadácie
Náklady nadácie celkom
Ostatné náklady
Daň z kreditných úrokov

v EUR
20 689,62
1 000,00
9 560,00
10 129,62
11 407,04
300,00
607,04
1 500,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
2 500,00
0,00
0,00
69 355,96
18 268,54
240,00
65,70
196,30
182,34
80,88
3 935,20
1 596,16
11 971,96
119 721,16
0,18
0,18

VII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Tržby z predaja služieb
Vecný dar od spoločnosti Siemens, a.s. Bratislava, auto v hodnote 0 €
Dar (Slovanet, a.s.)
Dar (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG)
Drobné dary
Dary spolu
Grant pre projekt STARTLAB.sk (Nadácia SPP)
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Príjmy nadácie celkom

v EUR
4 758,46
0,00
11 036,66
9 560,00
1,00
20 597,66
10 000,00
1,33
0,00
0,00
84 363,89
119 721,34
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VIII. Ostatné informácie
V roku 2016 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
V roku 2016 nedošlo k zmenám v nadačnej listine.
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.
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
tel. č.: 0918/ 76 29 24, e-mail: thullnerova@changenet.sk
www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/

Strana 38 z 38

