Nadácia Centra pre filantropiu
Výročná správa za rok 2017
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I.

Poslanie nadácie

Nadácia CpF bola založená dňa 3. mája 2012, do Registra nadácií bola zapísaná 25. mája 2012.
Jedinou zakladateľkou nadácie je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n.o.
Hodnota nadačného imania j 6,638 eur.
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
Revízor ka: Caroline Lišková
Správca Nadácie: Mgr. Zuzana Thullnerová

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

Siemens, s.r.o., dar vo výške 46 000 €
Slovanet, a.s., dar vo výške 10 000€
Boehringer Ingelheim, dar vo výške 2 000 €
Siemens (SAT), dar vo výške 410 €
Anonymný dar vo výške 660 €
Centrum pre filantropiu, n.o., dar vo výške 5 000 €

IV. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období vrátane poskytnutých darov a sprostredkovanej
pomoci
Nadácia CpF v roku 2017 realizovala tieto verejnoprospešné aktivity:
1) 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: 20
Počet podporených projektov: 3
Vyčlenená suma: 2 000 €
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 do júna 2017
Od júna 2017 JUDr. Lukáš Mucha, správca Nadácie M-Market
Ing. Gabriela TÓTHOVÁ, za Nadáciu M-Market
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; podpora a rozvoj telesnej kultúry; zachovanie kultúrnych hodnôt; poskytovanie sociálnej pomoci;
ochrana a tvorba životného prostredia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č.

Podporená
organizácia/
fyzická osoba

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporene Anotácia k podporenému projektu
projektu
j sumy
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1

Mgr. Marián
Berky

Tango futbalový
kemp

400,00 €

2

JASIV
občianske
združenie

III ročník súťaže:
DIVÍNSKY BOYARD
2017

500,00 €

3

Peter
Minarech

Účasť Petera
Minarecha na BISFed
2017 Seville World
Open

1100,00 €

Počas letných prázdnin 2017 sa v obci Halič uskutočnil 5.ročník TANGOfutbalový kemp pod záštitou ŠK Novohrad Lučenec pre deti od 5 do 13 rokov.
Zúčastnilo sa ho 56 detí z Lučenca, Poltára, Divína, Podbrezovej a domáci
Haličania. Absolvovali tri krát denne tréningový cyklus. Ich pobyt bol okrem
futbalu vyplnený večernými animačnými aktivitami.
Finančný dar bol použitý na kúpu odrazovej siete a ceny pre deti: trenky,
štupli, Box FCM+RM.
Zámerom projektu bolo pripraviť tretí ročník súťaže s názvom Divínsky
Boyard 2017. Cieľom súťaže je podpora prevencie kriminality detí škôl
vzdelávaním, hrami a pohybom
v prírode a to cieľavedomým a koordinovaným pôsobením hravou a
súťaživou formou vzdelávania
na vývoj vnímania, správania sa a konania detí vo veku II. stupňa základných
škôl. Do projektu sa zapojili 12 škôl zo štyroch okresov. Zámerom bolo
spojenie
pohybu detí v prírode a hier s inovatívnymi prvkami vzdelávania a osvety vo
vybraných oblastiach prevencie
kriminality.
Finančný dar bol použitý na nákup dosiek a fošní, kotevný pás a športovo
spotrebný materiál.
Peter M. v dňoch 31. 07. do 07. 08. 2017 mal príležitosť reprezentovať
Slovensko na BISFed 2017 Seville World Open, v Seville v Španielsku. Peter je
už 14 rokov reprezentant v bocci. Na takomto významnom podujatí sa
zúčastnil po prvý krát.
Finančný dar bol použitý na štartovné náklady na turnaj.
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2) 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: 14
Počet podporených projektov: 14
Vyčlenená suma: 22 800 €
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.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa ochrana a podpora zdravia;
podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Občianske
združenie Asia
Budo Center
Slovensko

Materiálne
zabezpečenie
tréningových
pomôcok pre deti a
mládež klubu

2

Vysokoškolské
združenie Cesta

Nová kuchynka v
Libresse
Univerzitného
pastoračného centra
v Bratislave,
Mlynskej Doline

3

KVH Laugarício

Tankové dni
Laugarício 2017

4

Nadácia matka dieťa

Vybavenie klinky
prístrojom na
sledovanie stavu
plodu

1

Výška
podporenej Anotácia k podporenému projektu
sumy
Klub Asia Budo Center v súčasnosti navštevuje 40 detí vo vekovej
kategórií od 5 do 15 rokov, 15 mládežníkov v juniorskej kategórií, 20
dospelých vo vekovej kategórií od 18 do 50 rokov a 12 seniorov nad 50
rokov. Občianske združenie usporiadalo v dňoch 6 – 8 októbra 2017
sústredenie na Jahodníku, v rekreačnom stredisku Záruby, kde boli
1 000,00 € použité športové vybavenie a oblečenie. Na sústredení boli členom
odovzdané kimoná s opaskami. Dňa 26. novembra 2017 občianske
združenie usporiadalo Asia Budo show v Dome kultúry Dúbravka
formou prezentácie ukážok umenia, aké sa vyučuje v združení.
Finančný dar bol použitý na uhradenie športového oblečenia a
vybavenia.
Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza v
Mlynskej doline v Bratislave má za cieľ asistovať študentom v ich snahe
žiť život v plnosti. Prostriedky boli využité na zakúpenie nového
digestora do kuchynky, čím bolo skvalitnené prostredie v ktorom sa
500,00 €
študenti pohybujú .Vysokoškolské združenie Cesta v Mlynskej doline
navštevujú denne stovky študentov, ktorí tam trávia voľný čas,
navštevujú rôzne prednášky, duchovné aktivity, trávia čas spolu, čo im
pomáha v ich procese vzdelávania.
Finančný dar bol použitý na nákup digestora.
KVH Laugarício vznikla za účelom udržania kultúrnych, historických
hodnôt v oblasti vojenskej histórie a historických vozidiel. V roku 2017
organizácia zorganizovala 5.ročník Tankových dní Laugarício. Cieľom
projektu je priblíženie histórie širokej verejnosti. Podujatie sa
1 500,00 € uskutočnilo 28.6. - 2.7. 2017. Podujatie bolo úspešné, o čom svedčí
účasť 15 000 divákov. Obľúbenosť podujatia potvrdilo aj 1000
účastníkov tankových dní a vyše 200 kusov techniky, ktorá bola na
podujatí prítomná.
Finančný dar bol použitý na uhradenie technického zabezpečenia.
Kardiotokografickým monitorom sa sleduje bezprostredný stav plodu v
maternici pred a počas pôrodu. Na základe záznamu z prístroja je
možné určiť riziko ohrozenia plodu a rozhodnúť sa pre ďalší liečebný
postup, resp. vedenie pôrodu. Fetálny monitor je v súčasnosti plne
2 000,00 €
funkčný a je umiestnený na pôrodnej sále I. gynekologicko pôrodníckej kliniky LFUK v Bratislave. Prístroj je v dennej, takmer
nepretržitej prevádzke. Neutrálna elektróda je podložka pod
pacientku, ktorá zabezpečuje izoláciu pacientky počas monitorovania
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5

Regina
Bakaljarová

Peňažná
kompenzácia

2 000,00 €

6

Martin Hricov

SYGA 2017

500,00 €

7

Ján Škvara

SYGA 2017

500,00 €

8

Slovenský
odborový zväz
zdravotníctva a
sociálnych
služieb základná
odborová
organizácia pri
FN Nitra

46. ročník brannošportových hier

300,00 €

9

HC TATRAN
STUPAVA

Tatranček
Minihádzaná

1 000,00 €

10

ALBATROS klub,
o.z.

Podpora opravy kotla
parnej lokomotívy
4 500,00 €
498.104

11

O.Z.
Zdravotníctvo
pre každého

Komunikácia s
pacientom a s
rodičom pacienta

12

Nefromed,
Občianske
združenie

Stanovenie
oxidačného stresu,
antioxidačného stavu
organizmu, vrátane
koenzýmu Q10 a
1 000,00 €
neinvazívne
vyšetrenie, funkcie
mitochondrií v
izolovaných
trombocytoch

13

Občianske
združenie Vagus

Voláme SOS!

2 000,00 €

1 000,00 €

elektrickými zariadeniami, alebo počas operácie. Prístroj je taktiež plne
využívaný pre potreby 1. gynekologicko - pôrodníckej kliniky.
Finančný dar bol použitý na uhradenie fetálneho monitoru a ako
príspevok na zakúpenie neutrálnej elektródy.
Pani Regina je 56-ročná vdova. Pracuje ako kaderníčka - živnostníčka.
Kvôli zdravotným problémom, ktoré ju trápia už vyše 6 mesiacov, sa
dostala do ťažkej situácie. Pani Regina má dve študujúce deti.
Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži
Siemens Young Generation Award 2017. Po ukončení stredoškolského
štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
Študent získal motivačné štipendium na základe víťazstva v súťaži
Siemens Young Generation Award 2017. Po ukončení stredoškolského
štúdia bude pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite.
Branno - športové hry sú pravidelnou športovou akciou, tradíciou,
ktorej 46. ročník sa bude konať 14.9.2017 v areáli Kaštieľa Mojmírovce.
Na uvedenom podujatí sa stretáva zdravotnícky, sociálny a
nezdravotnícky personál prihlásených sociálnych zariadení a inštitúcii
pôsobiacich v rezorte zdravotníctva na území Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Vďaka podpore boli zabezpečené tričká pre 208
účastníkov podujatia Branno - športové hry.
Finančný dar bol použitý na uhradenie tričiek.
Cieľom projektu Tatranček Minihádzaná bolo zamerať sa na rozvoj
športu na školách s cieľom vychovávať nové talenty pre hádzanú,
vytvárať u detí vzťah k športu a motivovať ich k čo najlepším výkonom.
Projekty Minihandball školská liga a Playminihandball ponúkli pre deti
čo najviac zápasov, kde mohli uplatniť hádzanársku kreativitu a radosť
z hry. Projekt v roku 2017 pripravil pre detí veľa nových zážitkov, ktoré
im určite zostanú v pamäti.
Finančný dar bol použitý na prenájom športovej haly.
ALBATROS klub je dobrovoľné združenie pôsobiace na pôde Rušňového
depa Bratislava. Hlavným cieľom združenia je udržiavanie
prevádzkyschopného stavu parnej lokomotívy 498.104 Albatros a tiež
ostatných dnes už historických železničných koľajových vozidiel. V
rámci projektu prebehli rozsiahle práce na oprave lokomotívy Albatros
498.104. Lokomotíva bola 30.11.2017 odskúšaná staticky a 1.12.2017
aj jazdnou skúškou. Na uvedenej doprave sa podieľali členovia a
priaznivci Albatros klubu bezplatne, odborné práce však musela
vykonať firma s oprávnením. Lokomotíva dňa 2.12.2017 úspešne
odviezla Mimoriadny medzinárodný "Mikulášsky vlak". Vo vlaku sa
viezlo 430 ľudí.
Finančný dar bol použitý na uhradenie opravy kotla parnej lokomotívy.
OZ Zdravotníctvo pre každého vzniklo s cieľom zlepšovať podmienky
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Komunikácia je základný pilier
spolupráce zdravotníka s pacientom za účelom správneho a úspešného
poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Pacient, ktorý rozumie
ochoreniu, do istej miery aj jeho príčinám a následkom, ale najmä
liečebnému postupu sa stáva partnerom pri liečbe a výdatne prispieva
k jej úspechu. Pacient, ktorý je aktívny v liečebnom procese je viac
pozitívne naladený a jeho stav sa zlepšuje rýchlejšie v porovnaní
s pacientom pasívne prijímajúcim okolnosti a dôsledky ochorenia aj
liečby. Z tohto dôvodu v spolupráci s Slovenskou marketingovou
asociáciou pripravili kurz komunikácie s pacientom a kurz komunikácie
s rodičom pacienta.
Požadované chemikálie a laboratórny materiál sú potrebné na
podporné stanovenie včasnej diagnostiky a liečby mnohých chorôb. Na
meranie funkcie mitochondrií v izolovaných trombocytoch sa používa
prístroj Oxygraph - 2K, ktorý má občianske združenie ako jediné v SR
na svojom pracovisku. Uvedené analýzy prispievajú k včasnej
diagnostike a prevencii vzniku mnohých ochorení, ako aj k ich cielenej
liečbe. Vyšetrenia sú plánované u dialyzovaných pacientov a u
pacientov vo vyššom veku, za účelom stanovenia tvorby energie a
oxidačného stresu, ich terapeutického ovplyvnenia, spomalenia
starnutia a zvýšenia kvality života pacientov.
Občianske združenie Vagus od roku 2011 profesionálne pracuje s
ľuďmi bez domova. Po 6 rokoch fungovania projektov sa združenie
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14

Centrum
vedeckotechnických
informácií SR

Letná škola
ekoinovátorov

5 000,00 €

ocitlo pred ťažko riešiteľnou situáciou. V rozpočte na priamu pomoc
ľuďom bez domova počas nadchádzajúcich zimných mesiacov chýba
viac ako 30 000 €. Je to dôsledkom absentujúcej zodpovednosti štátu a
mesta Bratislava v tejto téme a situácii nepomáha ani úbytok
firemných darcov, ktoré riešenia v tejto téme podporovali.
Letná škola eko inovátorov sa uskutoční v Bratislave v letnom období
2018. Podujatie sa organizuje v rámci projektu nadnárodnej spolupráce
EcoInn Danube - Eco-innovatively connected Danube Region. Podujatie
bude trvať týždeň. Očakávaný presný termín akcie je koniec júna až
začiatok júla 2018. Cieľom podujatia je podpora generovania
ekologických inovácií a ich privádzanie na trh, resp. do konkrétnych
riešení. Podujatie je určené pre absolventov vysokých škôl,
začínajúcich podnikateľov a inovátorov, ktorí majú záujem rozvinúť
svoj biznis model a uviesť ho do podnikateľskej praxe, zhodnotiť
myšlienky, nápady a zručnosti v oblasti ekologických inovácií. Pre
účastníkov letnej školy sú pripravené rôzne aktivity pod vedením
skúsených profesionálov, koučov a expertov z podnikateľského
prostredia.

3) 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: 89
Počet podporených projektov: 68
Vyčlenená suma: 27.665 €
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, .
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. Daniela Suttner, Nadácia Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: ochrana a podpora
zdravia; zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; podpora a rozvoj
telesnej kultúry.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
Podporená
P.č. organizácia/
fyzická osoba

1

2

3

4

5

6

7

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Trojročnej Dorotke hneď po narodení diagnostikovali viacero diagnóz:
ageneya corpus callosum, hypotónia, psychomotorická retardácia,
predčasné zrastanie lebečných švov. V rámci projektu Dorotka absolvovala
16 canisterapií. Veľmi jej pomohli po motorickej aj kognitívnej stránke. Z
Martin Milan
motorickej stránky je najväčším pokrokom zlepšenie a zdokonalenie jemnej
(pre: Dorotka
Canisterapia
320 €
motoriky, a to prostredníctvom kŕmenia psa. V rámci kŕmenia sa zlepšila aj
Milanova)
komunikácia, Dorotka začala používať slovo „ham“. Tiež si trénovala pamäť
a bola zlepšená jej imunita. Psík Dorotke pomohol aj pri postupnom
zbavovaní sa stresu pri rôznych životných situáciách, na terapii dokázal
navodiť dobrú atmosféru a pohodu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie canisterapií.
Hlavným cieľom projektu Domova dôchodcov a DSS SOCIETA bol nákup
špeciálne vyvinutého nábytku - kresla Softkomfort Classic. Nákup kresla
Domov
vedie k dosahovaniu čiastkových cieľov, ako je aktivizácia klientov v rámci
dôchodcov a
sociálnej rehabilitácie, podpora začlenenia klientov s rôznymi typmi
Kvalita života
domov
zdravotných postihnutí do komunity ostatných klientov a tým aj podpora
prijímateľov
660 €
sociálnych
humanizácie podmienok života v inštitucionálnom prostredí. Zlepšenie
sociálnych služieb
služieb
nastalo aj v rámci manipulácie personálu s klientmi pri ošetrovateľskom
SOCIETA
procese. Profesionálnym postojom sa tak podporil rozvoj základných
sociálnych zručností.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie kresla Softkomfort Classic.
Erikova diagnóza je detská mozgová obrna, postihnuté má všetky štyri
končatiny, nerozpráva, neovláda hygienické návyky, potrebuje pomoc pri
všetkých úkonoch je odkázaný na špeciálnu mixovanú stravu (netoleruje
viacero druhov potravín vrátane múky), je aj alergik astmatik. Erik v
Erika
priebehu septembra 2017 absolvoval rehabilitačný pobyt v Adeli Medical
Horváthova
Rehabilitácia v Adeli
330 €
centre. Pobyt dopomohol Erikovi k uvoľneniu spasmov - tuhosti končatín,
(pre: Erik
Medical centre
kontraktúr končatín, zlepšeniu hybnosti, zlepšeniu pri prehĺtaní, pri
Tureček)
dýchaní. Erik lepšie spolupracoval a zapájal sa pri cvičení. Dobre zvládal aj
akupunktúru, logopédiu ako aj HBO komoru. Celkovo bol vďaka pobytu
Erikov zdravotný stav zlepšený.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.
Matej je mladý muž, trpí postihnutím dolných končatín a je odkázaný na
život na vozíčku. Jeho veľkou záľubou je fotografovanie. Cieľom projektu
bolo pomôcť Matejovi finančnou sumou na úpravu vozíka ZTP na tzv.
Matej Kapusta Matej
330 €
handbike (cykloadaptér). Matejovi sa zakúpením cykloadptéra zlepšila jeho
mobilita a možnosť dostať sa častejšie medzi zdravých ľudí pri rôznych
spoločenských a športových akciách v meste na ceste za fotením.
Finančný dar bol použitý ako príspevok na zakúpenie cykloadaptéra.
Emmka má tri roky. Narodila sa v siedmom mesiaci. Predčasné narodenie a
dlhý pobyt v inkubátore jej spôsobili svalové problémy. Má hypotóniu.
Rodičia začali s dcérkou hneď po návrate z pôrodnice aktívne rehabilitovať,
podstúpil rehabilitácie podľa Vojtovej, Bobathovej metódy, skenar terapiu,
Zuzana
plávanie, hypoterapiu, rôzne masáže. Každá terapia bola pre Emmku veľmi
Gajdošová
Rehabilitačné pobyty
330 €
dôležitá. Rodičia našli rehabilitačné zariadenie, v ktorom mala Emmka po
(pre: Emmka
pre Emmku
prvom pobyte výrazne posilnené svaly, začala sa aktívne otáčať. Po druhom
Gajdošová)
pobyte sa Emma dostala k štádiu plazenia a začala sa dvíhať do sedu. Svaly
sú silnejšie. Vďaka týmto krásnym pokrokom by rodičia chceli pobyty
opakovať viac krát, aby dcéru postavili čo najskôr na nôžky. Finančný dar
bude použitý na uhradenie rehabilitácií.
Aďka je evidovaná v škole ako integrovaná žiačka so zdravotným
znevýhodnením. Vplyvom stresových situácií dochádza u Aďky k tremolu,
trasu rúk, ktoré spôsobuje aj zníženú úchopovú funkciu ruky - jemnú
motoriku ruky, problémy v písaní i rysovaní. V škole má preto povolené
Miroslav Peško
Zdravie je
kompenzačné pomôcky, jednou z nich bol práve notebook. Kvôli finančnej
(pre: Adriána
330 €
nenahraditeľné
náročnosti kúpy Aďka potrebovala pomoc. Po zakúpení notebooku sa jej
Pešková)
situácia značne zjednodušila a zrýchlila sa príprava do školy. Notebook jej
pomáha aj priamo na vyučovaní. Kvalita Aďkinho štúdia sa zvýšila a jej
znevýhodnenie sa zmiernilo.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
Rozália
Rehabilitačné
330 €
Zuzka sa narodila s downovým syndrómom. Od svojich 7 rokov je
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Dvořáková
(pre: Zuzana
Dvořáková)

masáže pre Zuzku

8

Kresťania v
meste

Kresťania v meste

500 €

9

Šimon M., o.z.

Rehabilitačný pobyt
v rehabilitačnom
centre Natália

330 €

10

Ing. Martina
Batková (pre:
Martin Batka)

Kúpeľná liečba v ČR

330 €

11

Jana Lepková
(pre: Filip
Lepko)

Príspevok na
rehabilitáciu

330 €

12

Radomír Pacák

Plavecké leto pre
330 €
telesne postihnutých

13

Why not?

Why not?

324 €

polosirota, otecko jej zomrel. Dnes má 55 rokov, jej mama 85, žijú spolu
samé, odkázané na sociálne dávky a pomoc iných. Od marca 2017 Zuzka
býva v Dome Rafael. Je to centrum integrovanej zdravotno-sociálnej
starostlivosti pre ťažko a dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a
fyzickým postihnutím a pre ich rodiny. Zuzke sa pridružili aj ďalšie diagnózy,
a to epilepsia a Alzheimerova choroba. Predmetom daru budú ambulantné
masáže ako reflexné masáže nôh, tak aj masáže chrbtice.
Masáže zmiernia bolesti chrbta, ktorými pribúdajúcimi rokmi trpí stále viac.
Masáže nôh sú zamerané nielen na lepšiu pohyblivosť končatín, ale aj na
reflexné body, ktoré stimulujú funkcie vnútorných orgánov.
Organizácia Dobrovoľníci v meste združuje dobrovoľníkov a organizuje
dobrovoľnícku pomoc občanov hlavného mesta pre ľudí v núdzi so
zameraním sa na pomoc ľuďom bez domova. Pomoc je koordinovaná od
roku 2006 a v súčasnosti sa do nej zapája viac ako 100 dobrovoľníkov.
Vďaka finančnej pomoci mohli ochotní dobrovoľníci platformy Kresťania v
meste vydávať jedlo ľuďom bez domova približne 6 mesiacov. Financie
pomohli udržať projekt mobilného výdaja stravy v nepretržitej prevádzke,
nakoľko jedným z cieľom je poskytovať stravu ľuďom bez domova
nepretržite počas celého roka.
Finančný dar bol použitý na uhradenie spotrebného materiálu potrebného
na výdaj stravy - plastové misky, lyžice, poháre a potraviny.
Organizácia Dobrovoľníci v meste združuje dobrovoľníkov a organizuje
dobrovoľnícku pomoc občanov hlavného mesta pre ľudí v núdzi so
zameraním sa na pomoc ľuďom bez domova. Pomoc je koordinovaná od
roku 2006 a v súčasnosti sa do nej zapája viac ako 100 dobrovoľníkov.
Vďaka finančnej pomoci mohli ochotní dobrovoľníci platformy Kresťania v
meste vydávať jedlo ľuďom bez domova približne 6 mesiacov. Financie
pomohli udržať projekt mobilného výdaja stravy v nepretržitej prevádzke,
nakoľko jedným z cieľom je poskytovať stravu ľuďom bez domova
nepretržite počas celého roka.
Finančný dar bol použitý na uhradenie spotrebného materiálu potrebného
na výdaj stravy - plastové misky, lyžice, poháre a potraviny.
Šimonko sa narodil predčasne v 30 týždni tehotenstva, neskôr mu
diagnostikovali DMO. S intenzívnym cvičením a návštevami rôznych
rehabilitačných zariadení začal Šimonko už od šiestich mesiacov svojho
života. Po dvojtýždňovom pobyte v rehabilitačnom centre Natália v
Hlohovci sa celková pohyblivosť a mobilita Šimonka zlepšila. Rehabilitácia
pozostávala z procedúr: TheraSuit metóda, termoterapia, neurostimulačná
masáž, oxygenoterapia, snoezelen terapia a kineziotaping. Šimonko dokáže
lepšie ukladať nohy počas chôdze. Pri vykonávaní drepov pri rebrinách
menej kríži nohy, dokáže vyliezť na stoličku a sedačku bez pomoci. Zlepšilo
sa ťahanie nohy pri chôdzi, hlavne pravej. Šimon prejde väčšiu vzdialenosť,
s barlami je rýchlejší a krok je istejší.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.
Filip, ktorý má 21 rokov, sa narodil s diagnózou, detská mozgová obrna.
Momentálne navštevuje strednú praktickú školu na Opatovskej ceste v
Košiciach. Filip žije iba s mamou, odmalička sa o neho stará sama. Rodina je
v ťažkej finančnej situácii. Vďaka intenzívnemu rehabilitačnému programu
v Centre Liberta v Košiciach sa mierne zlepšila Filipova stabilita a
koordinácia pohybov. Tiež bolo zaznamenané zlepšenie jeho celkovej
fyzickej kondície.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.
V prvom roku života Radkovi diagnostikovali detskú mozgovú obrnu s
prognózou, že nikdy nebude chodiť. Teraz sa dostavili prvé úspechy – chodí
s pomocou bariel, i keď na kratšie vzdialenosti, toto mu však umožnilo
takmer plnohodnotne sa začleniť medzi spolužiakov v prvom roku štúdia na
jeho vysnívanej strednej škole. Vďaka realizácii projektu dostal Radko
príležitosť zúčastniť sa plaveckého leta, spoznať kolektív zdravotne
znevýhodnených športovcov Plaveckej akadémie bB, ale najmä spoznať a
naučiť sa iný typ tréningovej prípravy a vytrvalostného zaťaženia.
Kombinácia oboch bola pre plavca veľmi prínosná.
Organizácia Zelená hliadka funguje už niekoľko rokov. Má za cieľ poukázať
na odpad, množiace sa nelegálne reklamy a ďalšie nedostatky v uliciach
Bratislavy. V rámci projektu boli organizované dobrovoľnícke podujatia na
odstránenie čiernych skládok v nasledovných lokalitách: lužné lesy pod
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14

Miroslava
Kubovčáková
(pre: Filip
Kubovčák)

Pomoc pre Filipka v
boji s leukémiou

330 €

15

Blanka
Majerníková
(pre: Terezka
Majerníková)

Fyzioterapia pre
Terezku

330 €

16

OZ
Kompostujme

Komunitné
660 €
kompostovanie Žilina

17

Špeciálna
základná škola
a Špeciálna
materská škola

Kúzelné čítanie pre
hendikepované deti

655 €

18

Nemocnica s
poliklinikou
Považská
Bystrica

Difficult airway
management –
workshop

660 €

petržalskou hrádzou, Vrakunský lesopark medzi mestskými časťami
Ružinov a Vrakuňa, Domkárska ulica na konci bližšie k Prístavnému mostu a
Ulica M. Granca v mestskej časti Dúbravka. Vďaka týmto aktivitám bolo
odstránených viacero čiernych skládok a odvezených približne 12 ton
odpadu.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie plastových vriec a plastových
rukavíc.
Filipovi diagnostikovali v decembri 2016, vo veku 2 rokov, leukémiu. Aby
liečba mohla prebiehať bez komplikácii, ktoré môžu byť vyvolané
pridruženými infekciami, je potrebné, aby užíval výživové doplnky, ktoré
však nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. Výživový doplnok BioBran
1000 pomáha Filipovi posilňovať vlastnú obranyschopnosť organizmu
výrazne narušenú liečbou. Vďaka tomu sa Filipovi podarilo ísť aj na pár dní
na výlet do hôr, začať sa opäť stretávať s kamarátmi a opäť sa vrátiť k
takmer normálnemu životu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie liekov.
Terezka je 15-ročná slečna, ktorá trpí hypotonickým syndrómom a
epilepsiou. Nerozpráva, je stále plienkovaná, no veľkou snahou rodičov a
jej bojovnosťou sa naučila chodiť s oporou. Terezka mohla vďaka podpore
absolvovať 18 hodín fyzioterapie v Dennom Centre Pomocníček. Toto
centrum dlhodobo navštevuje, je zvyknutá na terapeutov a prostredie.
Počas prázdnin mohla intenzívnejšie cvičiť, vďaka čomu je zasa o niečo
pevnejšia, lepšie drží rovnováhu a jej skolióza sa, síce veľmi pomaličky,
zlepšuje.
Finančný dar bol použitý na uhradenie fyzioterapií.
Vďaka OZ Kompostujme vznikol v Žiline vôbec prvý komunitný kompostér,
ktorý dnes ľudia využívajú. Projekt sa začal v decembri 2014, stále trvá a
najbližšie roky aj bude. Do dnešného dňa, vďaka združeniu, bolo žilinskými
domácnosťami vyseparovaných minimálne 14 ton bioodpadov rastlinného
pôvodu, z ktorých bola spracovaná už približne 1 tona kompostu. Najväčšia
časť z neho bola použitá na prihnojenie zelene, o ktorú sa starajú rôzni
obyvatelia v okolí vchodov panelákov. Projektom bude realizovaná
najvyššia prioritu odpadového hospodárstva, čo v inom ponímaní môže
znamenať znižovanie množstva komunálneho odpadu. Združenie výsledky
dosahuje pre životné prostredie, pre mesto ale aj pre obyvateľov.
Finančný materiál bol použitý na zakúpenie materiálu na kompostéry a
uhradenie propagácie.
Špeciálnu základnú školu navštevujú žiaci s mentálnym a viacnásobným
postihnutím. Hlavným cieľom školy je zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v
súlade so základnými pedagogickými dokumentmi s cieľom poskytnúť
úroveň primárneho vzdelania s prihliadnutím na danosti, schopnosti a
záujmy žiaka tak, aby sa uplatnil v živote a v spoločnosti. Kúzelné čítanie je
vzdelávací koncept, ktorý funguje na základe špeciálneho kódu ukrytého
priamo na stránkach kníh. Vďaka tejto technológii dokáže elektronická
ceruzka prečítať text, ktorý je vytlačený v knihe a pod obrázkami. Tým
pádom dokážu zotrvať v príbehu aj deti, ktoré by bez pomoci viac prečítať
nezvládli. Dar v podobe nových detských špeciálnych kníh pomôže škole
zlepšiť materiálne vybavenie školskej knižnice a pozitívne ovplyvní stav v
oblasti rozvíjania čitateľských zručností žiakov s mentálnym a
viacnásobným postihnutím.
Projekt- Simulačný seminár s názvom "Sim Day" s pôvodným názvom
Difficult airway management workshop- bol uskutočnený dňa 28.9.2017 v
Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Organizátorom bolo Oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny. Išlo o prvý projekt svojho druhu na
pôde NsP Považská Bystrica. Cieľom, a teda hlavnou náplňou seminára bolo
riešenie krízových stavov zdravotníckym tímom v rámci diagnostickoterapeutických postupov, ktoré sa takmer každodenne vyskytujú v praxi u
pacientov. Seminár bol štrukturálne rozdelený na 2 časti: 1. teoretická časť
bola venovaná neodkladnej rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii podľa
najnovších Guidelines ERC 2015, diagnosticko-terapeutickým postupom pri
náhle zhoršujúcom sa pacientovi a krízovému manažmentu ľudských
zdrojov. V 2. praktickej časti sa účastníci mali možnosť zoznámiť so
špičkovým pacientskym simulátorom MetiMan, na ktorom sa následne
riešili simulované medicínske stavy. Simulačného semináru sa zúčastnilo
235 sestier, 43 asistentov, 18 lekárov, 28 študentov zdravotníckej školy a
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19

Michal Haraj

Šanca pre Miška

330 €

20

Peter Kalinay
(pre: Ester
Kalinay)

Špeciálna
pedagogika pre
Esterku

330 €

21

Domov
sociálnych
služieb pre deti Radosť zo života
a dospelých
Sibírka

550 €

22

Juraj Krajčí

Rodina spolu

200 €

23

GAUDIUM radosť učiť sa

Učíme sa s radosťou

330 €

24

Občianske
Interaktívna tabula
združenie ZRPŠ pre žiakov špeciálnej
Školáčik
triedy

660 €

ich 5 pedagógov zo Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici.
Miško má 7 rokov. Narodil sa s rázštepom chrbtice. K základnej diagnóze sa
pridali aj nové - hydrocefalus a hypotónia. Má tzv. tetraparezu, výraznejšiu
na dolných končatinách, teda sa len vozí v kočíku. Kúpou rehabilitačnej
trojkolky bolo Miškovi umožnené aktívne sa hýbať, spoznávať prírodu aj z
iného pohľadu než z kočíka a súčasne rehabilitovať a posilňovať dolné
končatiny a integrovať sa do spoločnosti. Na trojkolku si veľmi rýchlo zvykol
a nechce sa s ňou rozlúčiť, keď treba skončiť.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie rehabilitačnej trojkolky.
Esterku si rodičia niesli z pôrodnice domov ako zdravé dieťa. Postupom
času začala zaostávať za svojimi rovesníkmi. Do dnešného dňa jej nebola
stanovená presná diagnóza, jediným náznakom zaostávania je
mikrocefália, teda malá hlavička. Vo veku jedného roka sa Esterka
pomaličky začína pretáčať, nesedí, neuchopuje hračky a očká tiež nesledujú
okolie tak, ako by mali. V rámci špeciálnych terapií bol u Esterky
stimulovaný zrak, sluch, hmat a vestibulárny systém. Cvičenie Esterke
veľmi pomohlo, začala sa správať ako zdravé dieťa. Následne, žiaľ, dostala
epileptický záchvat.
Finančný dar bol použitý na uhradenie hodín špeciálnej pedagogiky a
terapie.
Domov sociálnych služieb SIBÍRKA poskytuje komplexnú ošetrovateľskú,
rehabilitačnú, výchovnú starostlivosť a sociálny servis pre 38 klientov s
viacnásobným znevýhodnením, ktorými sú ľudia s mentálnym, telesným a
zmyslovým postihnutím vo veku od 12 do 68 rokov. V rámci projektu bol
poskytnutý celodenný výlet bezbariérovou loďou katamarán z Bratislavy do
Viedne a späť pre 10 klientov a ich sprievodcov. Asistentov tvorili piati
rodinní príslušníci a piati zamestnanci Domova sociálnych služieb pre deti a
dospelých Sibírka. V rámci projektu sa podarilo poskytnúť klientom kvalitné
zmyslové zážitky, ktoré pozitívne ovplyvnili ich emočné prežívanie. Tiež sa
vytvorila priateľská a otvorená atmosféra, ktorá prispela k uvoľnenej
komunikácii medzi rodičmi a zamestnancami DSS.
Finančný dar bol použitý na uhradenie lodných lístkov.
Juraj Krajčí s manželkou sú rodičmi 3 prijatých chlapcov (adoptovaný - 12r,
dvojčatá - 8r) v pestúnskej starostlivosti) a ročnej biologickej dcéry. Otec
detí je zamestnaný a matka je na rodičovskej dovolenke. Najstarší chlapec
trpí aspergerovým syndrómom a práve lukostreľba je preňho vhodná,
rovnako aj pre ostatné deti trpiace ADHD alebo poruchou správania, čo je
zas čiastočne prípad dvojičiek. Starostlivosť o 4 deti odoberá rodičom veľa
energie, ktorú by chceli dočerpať práve takýmto relaxačným športom.
Darom by malo byť doplnenie výbavy pre lukostreľbu, týmto športom sa
snažia otec s chlapcami vyplniť voľný čas. Je to zároveň šport, ktorý
podporuje pokoj, sústredenosť a dá sa robiť v každom veku.
Občianske združenie GAUDIUM - radosť učiť sa je novovzniknutou
organizáciou. Zakladajúcimi členmi sú rodičia detí navštevujúcich základné
školy, ktorí sú zároveň odborníkmi v oblasti vzdelávania. Založením
občianskeho združenia rodičia demonštrujú svoju nespokojnosť s
fungovaním viacerých procesov v školách pri vzdelávaní žiakov,
rozčarovanosť nad kvalitou výučby, prevládajúcim stereotypným
spôsobom vyučovania. Po skúsenosti s viacročným vyučovaním na
univerzite sa, založením občianskeho združenia, rozhodli dať najavo svoju
ochotu a odhodlanosť podieľať sa touto cestou na zdokonaľovaní a
podpore osobnostného a sociálneho rozvoja detí a mládeže. Chcú sa
pokúsiť o podporu zmien v systéme vzdelávania. Predmetom daru budú
finančné prostriedky potrebné na podporu aktivít občianskeho združenia
na začiatku jeho činnosti. Prevažne pôjde o kancelárske potreby.
Základná škola v Bernolákove otvorila II. špeciálnu triedu. Doposiaľ sa
venovali len deťom s mentálnym postihnutím od prvého do štvrtého
ročníka v spojenej I. špeciálnej triede. Teraz pripravujú takúto triedu aj pre
staršie deti, od piateho do deviateho ročníka základnej školy. Túto triedu
bude navštevovať 6 detí s rôznym typom mentálneho postihnutia, ktorým
sa bude venovať špeciálny pedagóg. Predmetom daru bude nákup zostavy
1 interaktívnej tabule a 1 notebooku, ktorá bude trvalo využívaná v
špeciálnej triede. Interaktívna tabuľa umožní použitie modernejších metód
vyučovania, ktoré by mohlo viesť v omnoho výraznejšie napredovanie
žiakov špeciálnej triedy.
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25

Lukáš Franček

Pomoc Lukasovi

330 €

26

Jozef Huraj

Príspevok na
interaktívne ihrisko
pre Ďodíka

330 €

27

Jozef Huraj

Príspevok na
interaktívne ihrisko
pre Ďodíka

660 €

28

Erika
Brdečková

Príspevok na
rehabilitáciu pani
Brdečkovej

330 €

29

Miloš
Schneider

Praktické pomôcky
do domácnosti

330 €

30

Jana Jesenská
(pre: Lea
Jesenská)

Lea Jesenská 2017

330 €

V roku 2011 Lukáškovi diagnostikovali nádor v mozgu. Dovtedy zdravý
chlapec, plný života, výborný žiak, oddaný športu telom i dušou - musel
podstúpiť niekoľko operácií mozgu a taktiež rádioterapiu. Po prvej operácii
Lukáš ostal v bdelej kóme, no postupným cvičením sa ho podarilo prebrať,
žiaľ, ostal paralyzovaný na celom tele a prestal rozprávať. Lukáško si
vyžaduje celodennú starostlivosť, a tak rodičia museli opustiť zamestnania.
V rámci projektu boli pre Lukáška zabezpečené potrebné výživové doplnky
a hygienické potreby.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie výživových doplnkov a hygienických
potrieb.
V roku 2011 Lukáškovi diagnostikovali nádor v mozgu. Dovtedy zdravý
chlapec, plný života, výborný žiak, oddaný športu telom i dušou - musel
podstúpiť niekoľko operácií mozgu a taktiež rádioterapiu. Po prvej operácii
Lukáš ostal v bdelej kóme, no postupným cvičením sa ho podarilo prebrať,
žiaľ, ostal paralyzovaný na celom tele a prestal rozprávať. Lukáško si
vyžaduje celodennú starostlivosť, a tak rodičia museli opustiť zamestnania.
V rámci projektu boli pre Lukáška zabezpečené potrebné výživové doplnky
a hygienické potreby.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie výživových doplnkov a hygienických
potrieb.
Ďodik trpí hypotonickou formou detskej mozgovej obrny a epilepsiou,
extrémnou krátkozrakosťou a autizmom, má veľmi zle vyvinutú jemnú
motoriku. V škole mu v tomto smere veľmi pomáha hra na interaktívnom
ihrisku so špeciálnymi pomôckami. V rámci projektu bola zrealizovaná
výstavba a vybavenie interaktívneho domáceho ihriska pre Ďodika. Ihrisko
je vybavené rôznymi senzoricko -motorickými pomôckami a jeho výstavba
bola zrealizovaná svojpomocne. Interaktívne ihrisko bude Ďodikovi
pomáhať v lepšom rozvoji hrubej aj jemnej motoriky. Takto si bude môcť
precvičovať a zlepšovať svoje zručnosti aj počas voľných dní a prázdnin,
keď nechodí do školy. Z ihriska má obrovskú radosť a robí pokroky
napríklad v lezení, v precvičovaní chrbtového a brušného svalstva, v
precvičovaní jemnej motoriky, v precvičovaní svalstva dolných končatín.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu pre vytvorenie
interaktívneho ihriska.
Ďodik trpí hypotonickou formou detskej mozgovej obrny a epilepsiou,
extrémnou krátkozrakosťou a autizmom, má veľmi zle vyvinutú jemnú
motoriku. V škole mu v tomto smere veľmi pomáha hra na interaktívnom
ihrisku so špeciálnymi pomôckami. V rámci projektu bola zrealizovaná
výstavba a vybavenie interaktívneho domáceho ihriska pre Ďodika. Ihrisko
je vybavené rôznymi senzoricko -motorickými pomôckami a jeho výstavba
bola zrealizovaná svojpomocne. Interaktívne ihrisko bude Ďodikovi
pomáhať v lepšom rozvoji hrubej aj jemnej motoriky. Takto si bude môcť
precvičovať a zlepšovať svoje zručnosti aj počas voľných dní a prázdnin,
keď nechodí do školy. Z ihriska má obrovskú radosť a robí pokroky
napríklad v lezení, v precvičovaní chrbtového a brušného svalstva, v
precvičovaní jemnej motoriky, v precvičovaní svalstva dolných končatín.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu pre vytvorenie
interaktívneho ihriska.
Rodina pána Schneidera sa nachádza v ťažkej životnej situácií. Otec rodiny
je dlhodobo chorý v dôsledku vážneho onkologického ochorenia. Rodina
má 9 detí, najstaršie dieťa má 16 rokov, najmladšie 8 mesiacov. Vďaka
realizácii projektu si rodina pána Schneidera finančne pomohla a mohla si
zakúpiť potrebné veci do domácnosti, na ktorých doplnenie, či zadováženie
im nikdy neostali financie. Tento rozmer rodina Schneiderových veľmi
ocenila. Žiaľ v priebehu realizácie projektu pán Schneider zomrel, čo sa
odzrkadlilo na celkovej atmosfére v rodine.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie košu na bielizeň, riadov, žehliacej
dosky a spotrebičov.
Lea sa narodila predčasne. Prekonala silné krvácanie do mozgu, následkom
neokysličenia, a to poznačilo jej ďalší vývoj. Od 9 mesiacov má Lea vedenú
diagnózu s názvom Detská mozgová obrna – kvadroparéza, postihnuté
všetky končatiny, epilepsia, strabizmus – porucha zraku, skoliózu,
encefalopatiu – poškodenie mozgu následkom neokysličenia, mikrokraniu.
Vďaka absolvovaniu pobytu v rehabilitačnom centre Posibillitas v
Piešťanoch Lea dosiahla ďalšie posuny po motorickej stránke ako lepšie
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31

Helena
Bučeková (pre:
Kveta
Bučeková)

Rehabilitačné
masáže

32

Pavol Bielik

Pomoc deťom aby sa
330 €
cítili ako doma

33

Eva Stanková
(pre: Lucia
Pokošová a
Klára
Berkyová)

Deti majú mamu, s
330 €
ostatným pomôžeme

34

Magdaléna
Hvolková (pre:
Maxim
Tomeček)

Maximkova
magnetoterapia
v Šoproni

330 €

35

Monika
Šotková (pre:
Ondrej Lázók)

Pomoc Ondrejkovi

330 €

36

Gymnázium

Dôležitosť
komunikácie v dobe
technológií

200 €

37

Klub priateľov
zrakovo

Pomôcky pre
zrakovo

660 €

330 €

držanie tela, spevnenie tela a tiež zlepšenie po mentálnej stránke, snaží sa
viac komunikovať.
Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.
Kvetke bol po narodení, v 3 týždni jej života, diagnostikovaný Rettov
syndróm - v súčasnosti neliečiteľná choroba. Rettov syndróm sa u Kvetky
prejavoval častými výpadkami dýchania, ktoré malo za následok zhoršenie
jej stavu. V roku a pol jej bola diagnostikovaná epilepsia. Vzhľadom na
diagnostikovanú chorobu Kvetka nemala možnosť naučiť sa samostatne
sedieť a ani chodiť. Pri všetkých základných potrebách, a to aj telesných je
nutná pomoc rodiča. Kvetka by mala navštevovať špeciálne terapie
zamerané na pedagogiku a pravidelné rehabilitácie v ADELI centre v
potrebnej miere, čo je však pre jej rodinu finančne nákladné a bez cudzej
pomoci nezvládnuteľné v potrebnom rozsahu. Vďaka masážam sa Kvetke
zlepší zdravotný stav a bude zase o niečo spokojnejšia.
Rodina Bielikovcov sa v roku 2016 rozhodla prijať do svojej starostlivosti 4
súrodencov. V pestúnskej starostlivosti majú 13-ročného Tonka a 14 -ročnú
Aničku. Za deťmi prichádzajú počas víkendov aj ich dvaja starší súrodenci
19-ročná Helenka a 17-ročný Tomáš. Bielikovci sa snažia a prajú si, aby
spoločne ako rodina trávili čo najviac času. V súčasnosti sa rozhodli
realizovať prestavbu garáže a vytvoriť novú detskú izbu (deti zatiaľ žijú
spoločne v jeden izbe) a keďže je momentálne p. Bieliková nezamestnaná
finančná pomoc pre rodinu bude mať určite veľký význam. Predmetom
daru bude vybavenie detskej izby a to konkrétne postele pre Tonka a
Aničku a zdravotný matrac pre Tonka, ktorý trpí kyfózou – zakrivenie
chrbtice. Deťom sa vďaka daru zútulní priestor v ich detských izbách a
skvalitní spánok.
Dievčatá Lucia a Klárka sú u pani Evy v pestúnskej starostlivosti. Ich
biologické mamy sa o dievčatá nemohli starať, a tak postupne našli domov
v pestúnskej rodine. U Lucie sa časom objavili zdravotné problémy.
Absolvovala množstvo terapií a čakajú ju ďalšie. Vďaka podpore mohla
Lucia absolvovať ďalšie rehabilitačné pobyty v Českej republike. Bude sa
tak môcť ľahšie zaradiť medzi svojich rovesníkov. Každodenný život Lucii a
jej pestúnskej mame uľahčí aj nový matrac. Domácu terapiu výrazne zlepšili
rôzne rehabilitačné a balančné pomôcky, ktoré obe deti hojne využívajú.
Finančný dar bol použitý na uhradenie cestovných nákladov spojených s
rehabilitáciami a na zakúpenie matracu a rehabilitačných pomôcok.
Maxim má 7 rokov a diagnózu DMO a DandiWolker syndróm. Momentálne
nerozpráva, jeho chôdza sa však vďaka rehabilitáciami postupne zlepšuje.
Mama Magdaléna sa sama stará nielen o Maxima, ale aj o staršieho Alexa,
ktorý rovnako trpí DMO, avšak ľahšou formou. Pracuje iba manžel a rodina
má veľký problém zabezpečiť Maximovi adekvátnu liečbu tak, aby sa jeho
hendikep postupne zmenšoval. Predmetom daru bude príspevok na
liečebný pobyt v maďarskom Šoproni, kde už Maxim podobný pobyt
absolvoval. Lekári mu odporučili liečebný pobyt zopakovať.
Ondrejko, 2 a pol ročné dieťa v pestúnskej starostlivosti, ešte nemá
osvojené hygienické návyky a je plienkovaný, vďaka realizácii projektu mu
jeho pestúnska mama zakúpila plienky. Vzhľadom na Ondrejkovu
hypotóniu a ortopedické problémy bolo potrebné zabezpečiť ortopedické
topánky. Z dôvodu hypotónie, oslabeného svalstva a chybného držania tela
bola pre neho potrebná aj pravidelná rehabilitácia a terapia. Ondrejko
absolvoval niekoľko hipoterapeutických stretnutí, ktorá boli prospešné pri
zmiernení jeho zdravotných problémov.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie ortopedických topánok, plienok a na
uhradenie hipoterapie.
Debatný krúžok na Gymnáziu Varšavská má ročne v priemere 24 detí v
rámci školského programu a 12 debatérov stredoškolského programu. Deti
sa cvičia v debate jedenkrát týždenne a pred súťažou je to aj viackrát. Škola
nemá finančné prostriedky na podporu debaty - na štartovné, na
reprezentačné dresy, či zorganizovanie vlastnej súťaže. Predmetom daru
bude príspevok na Turnaj v debate a na reprezentačné tričká pre
súťažiacich. Medzi žiakmi a študentmi sa vďaka podpore projektu začne
rozvíjať vzájomná komunikácia, ktorej základom je počúvanie a následne
reagovanie na danú tému s použitím vlastných názorov.
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže na SOU pre ZPM v Levoči
podporuje činnosti vhodné pre rozvoj vzdelávania zrakovo postihnutej
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postihnutej
mládeže na
SOU pre ZPM v
Levoči

postihnutých
študentov

38

"Ľihoťania"

Na pamiatku zašlej
slávy

660 €

39

Alia Sk

On-line kurz
posunkového jazyka

660 €

40

Detský Domov
Istebné

Školské potreby pre
55 deti

660 €

41

Zdena
Blanarovičová
(pre: Rebecca
Blanarovičová)

Krajší rok pre
Rebeccu

330 €

42

Silvia
Neuwirthová
(pre: Dominika
Pinkeova)

Poplatok za internát
na špeciálnej ZS

330 €

43

Zuzana
Knapová
Daubnerová
(pre: Martin
Attl)

Príspevok na školské
pomôcky

220 €

mládeže a tým pomáha mladým ľudom s hendikepom vyučiť sa v určitých
odboroch, aby sa následne mohli uplatniť v pracovnom procese. Zrakovo
postihnutí študenti majú špecifické nároky na pomôcky. V rámci projektu
tak bola pre nich zabezpečená rezačka a notebook, ktoré im výrazne
uľahčia vzdelávanie.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku a rezačky.
Cieľom projektu bolo vyvolať emóciu u čitateľa - ľihoťana. Prvá z tabúľ
pojednáva o historickej dominante obce - kostole svätých Cyrila a Metoda
a je aj v jazykovej kombinácii SJ/AJ. Druhá tabuľa hovorí o histórii stratenej
obce Veľká Lehota a približuje listinné zmienky, staré mapy, architektúru,
folklór, jazykové zvláštnosti a mapuje zánik obce banskou činnosťou. Tiež je
tu zmienka o miestnom amatérskom historikovi vďaka ktorému máme
mnohé cenné informácie. Tretiu tabuľu – vitrína je ponechaná na
uverejňovanie oznamov a vymeniteľný obsah podľa tém, ku ktorým bude
dostatok materiálov. Osadenie tabúľ narušilo stereotyp miesta, vyvolalo
zvedavosť okoloidúcich. Starí rodičia ukazovali vnúčencom fotky na tabuli,
a potom rukami ukazovali, kde asi dané objekty stáli. Starší páni presunuli
svoje debatné spolky zo zastávky k tabuli o starej dedine, pristavili sa aj
tetky vracajúc sa z kostola.
Finančný dar bol použitý na zaobstaranie informačných tabúľ.
V rámci projektu OZ Alia bola vytvorená séria videí. V týchto desiatich
videách sú vysvetlené základné pravidlá posunkového jazyka nevyhnutné
pre učenie sa posunkov. Taktiež úplne základné posunky, ktoré sú
potrebné pri komunikácii s dieťaťom v rannom veku. Forma on-line videa je
vynikajúcim prostriedkom na vysvetľovanie posunkov. Rodičia nemusia
nikam cestovať, video môžu členovia rodiny pozerať spoločne a aj
opakovane. Projekt bol primárne určený pre rodiny, kde sa narodí dieťa so
sluchovým postihnutím, ale svoje si tam nájde každý, kto sa o posunkový
jazyk zaujíma. Vďaka realizácii projektu boli rozšírené možnosti ako sa
jednoducho začať učiť posunky, pre ľudí, ktorí to potrebujú rýchlo a prosto.
Finančný dar bol použitý na uhradenie honorárov určených na realizáciu
videa.
Po schválení finančného príspevku na školské pomôcky pre 55 detí z
Detského domova Istebné, bol vytvorený zoznam potrebných školských
pomôcok. Pomôcky boli určené pre deti na základnej škole a pre
stredoškolákov. Deti budú pomôcky využívať počas prípravy na vyučovanie
aj počas voľno časových aktivít. Finančný príspevok bol pre organizáciu
veľkým prínosom, nakoľko zakúpenie školských pomôcok pre 55 detí je
finančne nákladné.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie školských pomôcok.
Stará mama, vdova na invalidnom dôchodku, má v osobnej starostlivosti 9
ročnú vnučku Rebeccu. Z dôchodku a príspevku na opatrovanie je pre nich
veľmi ťažké pokryť ich mesačné náklady. Podpora môže obom zabezpečiť
veci, ktoré potrebujú, ale vzhľadom k tomu, že majú veľmi nízky príjem, si
ich nemôžu dovoliť a musia na ne veľmi dlho šetriť. V prípade choroby
alebo iných školských výdavkov sa kúpa novej žehličky alebo mikrovlnnej
rúry odkladá na neurčito. Finančný dar bude použitý na zakúpenie
potravín, drogérie, elektrospotrebičov, topánok a školských potrieb.
Dominika je siedmačka, nerozpráva a nepočuje, žije iba so starou mamou.
Jej matka nedávno zomrela, o otcovi nie sú známe informácie. Stará mama
je dôchodkyňa a má finančné problémy. Dominika býva na internáte
špeciálnej základnej školy. Vzhľadom na postihnutie nie je možné, aby
Dominika chodila do normálnej základnej školy, takže na internáte a
stravovaní v škole ušetriť nemôžu. Uhradenie poplatkov za stravovanie a
ubytovanie prispelo k odľahčeniu nepriaznivej sociálnej situácii, v ktorej sa
Dominika a jej babka nachádzajú.
Finančný dar bol použitý na uhradenie nákladov za stravu a ubytovanie.
Úlohou a cieľom projektu bolo nakúpenie školských pomôcok pre žiaka
šiestej triedy Martina, ktorý žije v domácnosti iba so svojou babkou.
Chlapec je skromný, tichý, nekonfliktný. Martin má špecifické vývinové
poruchy učenia. Babka zo svojho dôchodku nie je schopná financovať
domácnosť, oblečenie, topánky. V rámci realizácie projektu boli pre
Martina zabezpečené školské potreby, školská taška, prezuvky a pomôcky
na výtvarnú a telesnú výchovu. Martin mal z darovaných vecí veľkú radosť.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie školských potrieb a pomôcok.
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44

Silvia Vidová
(pre: Samuel
Sútoris,
Sebastián
Sútoris a
Dominika
Sútorisová)

Školské potreby pre
troch súrodencov

330 €

45

Ronald
Gerhardt

Okno do sveta

330 €

46

Beáta Slivková
(pre: Marek
Bilka)

Školské a hygienické
potreby

250 €

47

Jarmila Cifrová
(pre: Matej
Folko a Peter
Folko)

Nedoplatky za stravu
500 €
a školský klub v ZŠ

48

Monika
Homolová
(pre: Richard
Melicher)

Poplatky za internát

330 €

49

Jakubašeková
Jana (pre:
Jakubašek
Matej a
Jakubašeková
Mária)

Pomoc rodine

330 €

50

Janette
Vargovčíková
(pre: Tamara
Vargovčíková

Vozík pre Tamarku

330 €

51

Jitka Gábelová
(pre: Sára
Didiová)

Keď kone pomáhajú

330 €

Cieľom projektu bolo poskytnutie sociálnej pomoci trom súrodencom
Sútorisovcom. Rodina sa nachádza v ťažkej sociálnej a finančnej situácii.
Všetci traja súrodenci sú na školskom internáte. Deti trpia poruchami
pozornosti a špecifickými vývinovými poruchami učenia. V rámci projektu
boli pre súrodencov zaobstarané školské potreby a pomôcky, ktoré môžu
súrodenci využiť aj v priebehu ďalších školských rokov. Plnohodnotné
vybavenie pomôže deťom dosahovať v škole lepšie výsledky.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie školských potrieb a pomôcok.
Pán Ronald sa o svoju mamu, ktorá ochorela na cukrovku a následne prišla
o chodidlo a zrak, stará už 10 rokov 24 hodín denne. Výnimočne mal voľno
ak sa o mamu prišla starať jej sestra, čo vzhľadom na jej vek (70+) tiež nie
je možné. Starostlivosť je pre pána Ronalda aj psychicky náročná, keďže
nemôže ísť navštíviť dcéru a vnučky žijúce pri Prahe. Predmetom daru bol
tablet. Medzi pánom Rolandom a jeho mamou sa zlepšila komunikácia, tiež
sa zlepšila ich komunikácia s okolitým svetom. Vďaka tabletu sa môžu deti
vidieť a komunikovať so svojím otcom aj babkou.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie tabletu.
Marek je 14 ročný chlapec, ktorý má na základe svojich špecifických porúch
učenia (dysgrafia, dyslexia) značné problémy s písaním a predovšetkým
čítaním. Do školy chodil zanedbaný a neumytý. Jeho rodina sa nachádza v
nepriaznivej sociálnej situácii. Vďaka realizácii projektu boli pre Mareka
zabezpečené nové školské potreby a pomôcky, ako aj hygienické potreby.
Mareka nové veci veľmi potešili a prekvapili.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie školských potrieb, pomôcok,
hygienických potrieb a na uhradenie triedneho fondu.
Bratia Matej a Peter žijú len s matkou, ktorá nezvláda finančne zabezpečiť
všetky potreby rodiny. Sociálne a finančné prostredie, v ktorom chlapci
vyrastajú je veľmi nepriaznivé. Matka chlapcov má dlhy voči škole, ako aj
voči internátu špeciálnej základnej školy, kde boli umiestnení. Vzhľadom na
vzniknutý dlh vo výške okolo 500€, boli bratia z internátu vylúčení.
Realizáciou projektu bol znížený dlh súrodencov voči škole.
Finančný dar bol použitý na uhradenie dlhu na strave a školskom klube voči
škole.
Richard je syn rozvedených rodičov. Jeho situácia je veľmi nepriaznivá.
Otec je závislý na alkohole, matka na alkohole a drogách. Riško sa striedavo
pohybuje medzi dvoma rodinami, asi nie je nikde vítaný a určite to vníma.
Zajakáva sa, nevie poriadne čítať ani písať. Riško má 14 rokov, chodí však
len do 6. triedy. Vďaka realizácii projektu boli škole uhradené podlžnosti
voči škole za stravu a internát.
Finančný dar bol použitý na uhradenie podlžností voči škole.
Rodina Jakubašekovcov si osvojila pred štyrmi rokmi Mateja, bábätko
rómskeho pôvodu s respiračným ochorením. Matej býva často chorý,
rovnako ako jeho sestra Mária. Rodina absolvovala pobyt v Šrobárovom
diagnostickom ústave, kde boli deťom denne podávané lieky, realizované
odbery a následné vyšetrenia, aby bol určený správny spôsob liečby danej
diagnózy a riešil sa daný respiračný problém. Obom deťom bola stanovená
správna diagnóza ako aj nastavená nová liečba. Jedno z detí onedlho
absolvuje operáciu.
Finančný dar bol použitý na liečbu, ubytovanie, diagnostiku a stravu.
Tamarka Vargovčíková je šesťročné, predčasne narodené dieťa. Bola jej
diagnostikovaná DMO, quadruspastická diparéza, mentálna retardácia,
kifóza. Finančná situácia rodiny je náročná a neumožňuje zakúpenie
všetkých pomôcok, ktoré by Tamarke mohli v jej zdravotnom stave výrazne
pomôcť, nakoľko sú v rodine ďalšie dve nezaopatrené deti. Vďaka realizácii
projektu bola rodičom uľahčená starostlivosť o Tamarku. Ciele projektu
boli naplnené vďaka zabezpečeniu terapeutického stolíku na hranie a
jedenie a krytov na kolesá vozíka. Rodičom sa vďaka rúčkam zjednodušila
starostlivosť o ich dieťa. Tamarka tak môže viesť plnohodnotnejší život.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie pomôcok na invalidný vozík.
Sáru, 11 ročné dievča, prijala pani Jitky Gábelová do pestúnskej
starostlivosti. Sára sa venuje jazde na koni a rada by sa zúčastnila aj
detského tábora zameraného na prácu s koňmi. Sára má ortopedické
problémy, zlé držanie tela, nosí bandáž chrbtice a jazda na koni je pre ňu
veľmi prospešná aj zo zdravotného hľadiska. Jazda na koni je však finančne
veľmi náročná. Finančný dar bude použitý na uhradenie poplatkov za
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52

Lucia Kralovič
(pre: Kevin
Kralovič)

ABA terapia

330 €

53

Jana
Janovičová

Zdravie je dôležité

330 €

54

CENTRUM PRE
RODINU –
PEZINOK

Rodinný tábor aj pre
rodinu v núdzi

636 €

55

Eva
Balcerčíková
(pre: Patrik
Balcerčík)

Pomoc pre Patrika

290 €

56

Krajská
Poďme spolu do
knižnica v Žilina sveta

660 €

57

Hospic
Milosrdných
sestier

660 €

Zmiernenie bolesti a
utrpenia pacientov
v hospici

detský tábor a za jazdy na koni. Vďaka aktivitám sa Sáre zlepší držanie tela
a zmiernia sa ortopedické problémy.
U Kevina sa vo veku 2 rokoch spomalilo napredovanie a prestal postupne
rozprávať. Po absolvovaní rady vyšetrení bol Kevinovi diagnostikovaný
detský autizmus. V súčasnosti postupuje Kevin ABA terapiu, kde s ním
špecialistka pracuje podľa jeho individuálnych schopností. Matka pozoruje,
že ABA terapia Kevinovi pomáha, posúva ho porozumieť tomuto svetu a
jednotlivým situáciám. Podľa vyjadrenia špecialistky by bolo vhodné zvýšiť
frekvenciu návštev odborníka aby stimulácie terapie na Kevina mali väčší
efekt a väčšiu šancu sa vyvíjať. Premetom daru je ABA terapia. ABA
metodika je prepracovaná a prísne individuálna. Je to terapia kde
špecialistka pracuje individuálne s Kevinom presne podľa jeho schopností a
potrieb.
Starostlivosť o Daniela je veľmi náročná, pretože má viacnásobné telesné aj
mentálne postihnutie. Okrem iného mu diagnostikovali Perthesovu
chorobu, ktorá je charakterizovaná zníženým prívodom krvi do hlavice
stehnovej kosti, čo vedie k ischémii a avaskulárnej nekróze. Daniel musí s
mamou každoročne absolvovať niekoľkomesačnú liečbu v kúpeľoch v
Kováčovej. Každý mesiac takejto liečby ich vyjde 300,- Eur, čo je nad
možnosti rodiny. Predmetom dar bude kúpeľná liečba v sprievode matky.
Zámerom projektu CENTRA PRE RODINU - PEZINOK, bolo umožniť rodinám
zo sociálne a finančne znevýhodneného prostredia zažiť blízkosť iných
rodín, súčasne prežiť rôznorodé aktivity a program, ich včlenenie do
komunity rodín, ale aj ich rekreáciu, uvoľnenie a oddych v prijímajúcom,
pozitívnom a akceptujúcom prostredí iných rodín Rodinného tábora. Tento
cieľ bol naplnený. Vytypované rodiny zažili úplne prijatie, z tábora si
odniesli mnoho zážitkov, pochopenie a mohli tak načerpať pozitívnu
energiu a podporu do ďalších dní bežného života. Samotné rodiny vyjadrili
maximálnu spokojnosť.
Finančný dar bol použitý na uhradenie ubytovania a stravy pre rodičov a
deti.
Patrik má 11 rokov a diagnózu detská mozgová obrna v kombinácii s
hyperaktivitou. Navštevuje 2x do týždňa špeciálnu školu avšak akékoľvek
učenie je veľmi sťažené práve hyperaktivitou. Je veľmi ťažké upútať jeho
pozornosť a pre učiteľa aj mamu je to naozaj veľmi zložitá situácia. O
Patrika sa stará mama Evka, bývajú v jednoizbovom byte. Predmetom daru
by malo byť spolufinancovanie liečebného pobytu pre Patrika a jeho
mamu. Pobyt by mohol pomôcť k zlepšeniu Patrikovho stavu a mame Evke
dodať novú energiu.
Krajská knižnica v Žiline podporuje a organizuje aj podujatia pre deti so
znevýhodnením. Cez tento projekt, ktorý bude prebiehať pravidelne počas
školského roka pre deti zo špeciálnej ZŠ v Žiline, ale aj pre rodičov s deťmi z
verejnosti, by knižnica chcela podporiť vzťah detí so špeciálnymi potrebami
k poznávaniu a učeniu hrou. Nakoľko sú vzdelávacie možnosti týchto detí
obmedzené, aj knižnica by mohla vytvoriť priestor na podporu ich
napredovania. Pomôcky ktoré rozvíjajú ich jemnú aj hrubú motoriku,
primárnu pre ich život, sú finančne nedostupné ako pre školu, ktorú
navštevujú, tak aj pre knižnicu. Predmetom daru sú špeciálne didaktické
pomôcky na rozvoj grafomotoriky, interaktívne knihy, pomôcky pre tvorivé
dielne na spracovanie zážitku a miniatúry na uchopenie rozvíjajúce jemnú
motoriku.
Hospic svoju činnosť prevádzkuje od decembra 2005, teda vyše 11 rokov a
jeho služby využíva mnoho ľudí z blízkeho, ale aj širšieho okolia
trenčianskeho regiónu. Pôsobnosť hospicu je v rámci celého Slovenska.
Hospic má aktuálnu kapacitu 24 hospicových lôžok a počas svojej viac ako
11 ročnej prevádzky poskytol špecializovanú zdravotnícku starostlivosť
zameranú na tíšenie bolesti, dušnosti, ošetrovanie rán a preležanín, a teda
sprevádzal poslednou etapou nevyliečiteľnej choroby už viac ako tisíc
pacientov, obyvateľov Trenčína a trenčianskeho kraja. Projektom by sa
malo napomôcť zachovať kvalitu života na čo najvyššej úrovni, pokiaľ ešte
život trvá a to väčšinou u pacientov v poslednom štádiu choroby (zväčša
rakoviny), ktorí sú hospitalizovaní v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.
Predmetom daru bude nákup liekov na tlmenie a tíšenie bolesti (opiátov),
ktoré poskytnú zmiernenie a úľavu terminálne chorých pacientov od veľkej
bolesti a utrpenia.

Strana 15 z 35

58

Veronika
Matysová (pre:
Školské potreby
Vanessa
Kytková)

250 €

59

Terézia
Grešnerová
(pre: Daniel
Patrick Giertl)

Poplatky za internát
a stravovanie v ZŠ

330 €

60

Agáta
Čermáková
(pre: Marcel
Kovacic a
Elenka
Kovacicova)

Školské potreby pre
dvoch súrodencov

330 €

61

Návrat, o.z.

Víkendový pobyt pre
náhradné rodiny s
Návrat o.z.

660 €

62

Vladimír
Keblušek (pre:
Ľubomíra
Keblušková)

Ako predísť operácii
chrbtice

330 €

63

Mária
Brezániová
(pre: Adrián
Gergely)

Pomoc Aďovi

330 €

64

Aleš Rauš

,,Bez nôh na biku“

330 €

Vanesska je 16 ročné dievča, ktoré sa narodilo predčasne. Má frustnú
ataktickú formu detskej mozgovej obrny a súčasne poruchy sluchu na
oboch stranách. Matka nepracuje, je na invalidnom vozíku. S dcérou
nemajú vybudované pevné puto. Žijú spolu u starých rodičov. Jediný príjem
domácnosti je dôchodok starých rodičov a príspevok na dieťa. Vanesska je
úzkostnejšej povahy, cez týždeň je ubytovaná na internáte, kde má jedinú
oporu v živote – učiteľov, vychovávateľov a kamarátky. Predmetom daru
bude kompletný balíček školských pomôcok, potreby na telesnú a výtvarnú
výchovu, ako aj hygienický balíček pre teenagerku.
Daniel je chlapec trpiaci Aspergerovým syndrómom. Má ťažkosti v
kolektíve spolužiakov, najradšej by bol stále sám, pretože má obavy, že sa
ho budú niečo pýtať, je zväčša úzkostný. Má aj pridružené ortopedické
problémy, ktoré si vyžadujú špeciálnu ortopedickú obuv. Chlapec žije iba s
matkou, ktorá má iba minimálny finančný príjem. Daniel má vďaka svojej
diagnóze špeciálne požiadavky, ktoré nie je vždy ľahké matke - samo
živiteľke splniť. Danielovi sa podarilo relatívne dobre adaptovať na
internát, kde je umiestnený počas týždňa. Predmetom daru bude úhrada
poplatkov za internát a stravovanie na školský rok 2017/2018. Daniel so
svojou diagnózou nemôže chodiť no normálnej základnej školy, preto na
poplatkoch za internát a stravovanie ušetriť nemôžu.
Marcelko má narušenú komunikačnú schopnosť (dyslália), ADHD. Elenka je
krehké a úzkostné dievčatko, ktorej schopnosti sú znížené v dôsledku málo
podnetného prostredia. Rodina žije vo veľmi skromných pomeroch,
sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Súrodencom boli
v rámci projektu zabezpečené školské potreby a pomôcky na vyučovanie a
výtvarnú výchovu. Školské potreby a pomôcky budú môcť súrodenci využiť
v školskom roku 2017/2018, ako aj v nasledujúcich školských rokoch.
Finančný dar bol použitý na nákup školských potrieb a pomôcok.
Návrat, o.z. je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a
podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.
Aktuálne v 6 regionálnych centrách Návratu viac ako 30 ľudí (sociálnych
pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov.) poskytuje komplexné
odborné služby v dvoch základných oblastiach - náhradná rodinná
starostlivosť a sanácia rodín v ohrození a venuje sa systémovým zmenám a
komunikácii tém s odbornou a širokou verejnosťou. Každoročne Centrum
Návrat v Žiline realizuje VÍKENDOVÝ POBYT PRE NÁHRADNÉ RODINY.
Predmetom daru bude ubytovanie a strava pre deti z rodín, ktoré sa
zúčastnia pobytu, prípadne aj pre dobrovoľníkov Návratu.
Ľubka je šikovné 14.ročné dievča, ktoré má veľa záľub, rado číta, učí sa
nové veci. Má však vážny zdravotný problém. Vo veku 12 rokov jej bola
diagnostikovaná skolióza chrbtice, ktorá sa v priebehu necelých troch
rokov tak výrazne zhoršila (viac ako 40 %), že jej bola odporučená veľmi
riskantná, minimálne 8-hodinová operácia chrbtice. Ľubka je však
bojovníčka a rozhodla sa spolu s rodičmi urobiť všetko preto, aby tejto
operácii ešte predišla. 2 x absolvovala kúpeľnú liečbu, bola na
diagnosticko-liečebnom pobyte v Prahe-SM systém a bola jej odporučená
pravidelná rehabilitácia SM systému. Predmetom daru budú rehabilitácie
SM systému. Pravidelná rehabilitácia je jediná možnosť ako zachrániť
Ľubku pred operáciou chrbtice.
Náhradná rodina Brezániová prijala do pestúnskej starostlivosti päťročného
Adriána. Napriek tomu, že Aďo trpí zdravotnými ťažkosťami, krivá chrbtica,
deformita kostrče, dýchacie ťažkosti, je pohybovo veľmi nadaný. V rámci
projektu bola zakúpená posteľ pre Adriána a jeho brata a tiež kvalitný
matrac. Nová posteľ spolu s novým matracom pomohla Adriánovi pri
predchádzaní zdravotných ťažkostí s chrbticou, zlého držania tela a
deformáciou kostrče. Kvalitnejší matrac navyše umožňuje Aďovi lepší
spánok.
Finančný dar bol použitý na uhradenie postele a matracu.
Aleš je mladý chlapec, ktorý je po úraze. Padol z rebríka a zostal ochrnutý
na celú spodnú časť tela - parapareza dolných končatín (čiastočné
ochrnutie). Jeho chôdza je možná iba za pomoci špeciálnych dláh a s
pomocou barly resp. na dlhšie trasy musí použiť invalidný vozík. Aleš aj
napriek svojmu hendikepu a zhoršeného zdravotného stavu a životného
komfortu - následkom pádu a ochrnutia, chce žiť plnohodnotný život. Svoje
dni trávi často i športom - má k dispozícii i špeciálne upravený horský
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65

Academia
Istropolitana
Nova (AINova)

Festival Umenie a
víno - Svetový Jur

660 €

66

Karolína
Demská (pre:
Denis Demský)

Komfortnejšie dni

330 €

67

Linda
Kovačovicová
(pre: Samuel
Sládek)

Samko Sládek

330 €

68

Slovak Fashion
Council

Letná Akadémia
Módy 2017

660 €

bicykel. Aleš je človek, ktorý dokáže motivovať a motivuje často zdravých i
chorých ľudí, je ambasádorom podieľa sa na aktivitách ako sú motivačné
prednášky na základných a stredných školách. Predmetom daru bude
športová výbava na špeciálne upravený bicykel. Alešovi sa zlepšení fyzická
kondícia, stabilita pri nasadaní a zosadaní z bicykla. Túto inovatívnu
pomôcku bude môcť prezentovať i starším ľudom, hendikepovaným
ľuďom.
4. ročník malého multižánrového festivalu Umenie a víno Svetový Jur bol
zrealizovaný v plnej miere tak, ako bol vytýčený a plánovaný. Návštevnosť
podujatia sa jemne zvýšila a reakcie návštevníkov boli veľmi pozitívne.
Organizátorovi sa podarilo zrealizovať podujatie s cieľom zvýšiť povedomie
o kultúrnych zaujímavostiach mesta a zároveň spropagovať stáročnú
kvalitnú vinohradnícku a vinársku tradíciu typickú pre daný región.
Zrealizované boli 4 koncerty, 8 výstav, tri divadelné predstavenia a jedna
filmová projekcia. Novou aktivitou a súčasťou podujatia, ktorá sa tešila
veľkej pozornosti bola komentovaná prehliadka vybraných renesančných
pamiatok, mestská hra určená deťom a miniatúrny medzinárodný gastrotrh
v zložení národností zastúpených v Jure v súčasnosti.
Finančný dar bol použitý na nákup plátien, farieb, inštalačného materiálu,
štetcov a na tlač informačných materiálov.
Denis je 8 ročný chlapec, ktorý sa narodil predčasne. Má viacero
zdravotných problémov. Denisa trápi pretrvávajúce pomočovanie (deň i
noc), ADHD a pridružené problémy poruchy učenia zistené počas školskej
dochádzky. Denis musí denne nosiť plienky. Sedenia prostredníctvom
biofeedbacku by mohli stimulovať jeho mozog pre základné ľudské
potreby. Liečba by mu pomohla čiastočne odstrániť problém s
pomočovaním. Jeho dennodenný život by sa zjednodušil a aspoň čiastočne
by sa mohol zaradiť do života rovesníkov. Finančný dar bude určený na
liečbu biofeedback.
Samko, 7 ročný chlapec, sa narodil s DMO. Má autistické črty, býva nesvoj
pri väčšom kolektíve, alebo v parku kde je veľa detí. Matka sa o neho stará
sama, otec od nich odišiel. Samko pravidelne cvičí, chodí na logopédiu a ku
psychológovi. Ďalej navštevuje neurologickú, ortopedickú a očnú
ambulanciu. Posledný májový víkend Samko nešťastne spadol. Nestihol sa
zachytiť chorou rukou a udrel si hlavu v spánkovej oblasti. Vďaka rýchlemu
prevozu vrtuľníkom do FN v Martine a urgentnej operácii, kedy mu bolo
ošetrené krvácanie do mozgu, po 3 dňoch strávených na ARO sa konečne
prebral. Jeho stav bude vyžadovať ešte intenzívnejšiu rehabilitáciu.
Finančný dar bude určený na rehabilitačný pobyt. Samkovi prispeje k
zlepšeniu zdravotného stavu a kvality života.
Letná Akadémia Módy je projekt, ktorý napĺňa svoje ciele - nie je to iba
tábor, kde sa strážia deti počas dňa - ide o zmysluplný projekt, ktorý je
nastavený profesionálmi. Výsledok je odrazom kvality procesu prostredníctvom tvorby kolekcie sú účastníci "nútení" spolu komunikovať.
Móda je tu nástrojom inklúzie, komunikácie, ukazovateľom možnosti
profesijného uplatnenia, remesla a podobne. Vďaka pripraveným
aktivitám, sa deti počujúce a nepočujúce prepojili v komunikácii. Na konci
akadémie, po 5 dňoch sa počujúce deti predháňali v slovách a znakoch,
ktoré sa naučili. Zároveň sa vytvorila kolekcia 46 kusov modelov. Ohlasy na
projekt Letná Akadémia Módy sú výborné.
Finančný dar bol použitý na uhradenie materiálu.
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Crowdfundingová platforma StartLab
Crowdfunding je spôsob získavania finančných prostriedkov pre nové verejnoprospešné projekty pomocou
vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených. StarLab.sk je v súčasnosti jediný fungujúci
Crowdfundingový portál na Slovensku.
Vznikol v marci 2015 ako unikátne riešenie on-line fundraisingu. Ide o moderný a svieži koncept podpory
zaujímavých projektov, podporujúci kreativitu a aktivity najmä mladých ľudí, overený v zahraničí už viac rokov.
Crowdfundingová platforma StartLab.sk ponúka priestor na alternatívne získanie financií pre rôzne typy
projektov a aktivít. Platforma je otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, neziskovým
organizáciám, startupistom a pod., ktorí tu prezentujú svoje projekty prostredníctvom tzv. kampaní. Každá
kampaň prechádza schvaľovacím procesom, pričom podmienkou schválenie je, aby projekt napĺňal
verejnoprospešný charakter alebo pomáhal budovať a rozvíjať hodnoty, ktoré sú v súlade s hodnotami
nadácie.
www.StartLab.sk v číslach:
• Počas roku 2017 bolo na StartLab.sk zverejnených 97 verejnoprospešných projektov
• 89 projektov bolo vo svojej kampani úspešných a vyzbierali 369 522 €
• Sumou 369 522 € prispelo 11 797 darcov
• 3 nadácie sumy matchovalo vo výške 18 344 €
• 47 projektov bolo financovaných fixným financovaním a 50 projektov cez flexibilné
• 8 projektov bolo neúspešných
Vývoj StartLabu v priebehu rokov:
Počet
Počet
Rok
kampaní darov
2015
19
2 346
2016
33
2 108
2017
97
11 797
Spolu: 149
16 251

Priemerná
darovaná suma
24,40 €
32,27 €
29,83 €

Výška CF sumy
spolu s matchingom
46 732,00 €
96 655,00 €
369 522,23 €
512 909,23 €

Výška CF sumy spolu bez
matchingu
38 732,00 €
84 879,94 €
351 839,23 €
475 451,17 €

Po troch rokoch fungovania Startlabu vidíme, že crowdfunding je systém alternatívneho financovania
projektov, ktorý má svoje miesto nie iba v zahraničí, ale aj na Slovensku.
Jeho rast a popularitu vidíme ako v počte podporovateľov, tak aj v počte prihlasovaných projektov. Taktiež sa
zlepšuje pripravenosť projektov predstúpiť pred verejnosť, ako aj marketingové znalosti a schopnosti
samotných autorov kampaní.
Množstvo prihlásených projektov sa mení v sezóne a ich počet sa pohybuje mesačne do cca 15 v jednom
mesiaci súčasne aktívnych projektov. Každá kampaň prechádza schvaľovacím procesom, pričom podmienkou
schválenie je, aby projekt napĺňal verejnoprospešný charakter alebo pomáhal budovaniu a rozvoju hodnôt,
ktoré sú v súlade s nadácie.
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.
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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.
Spoločnosť Baumit s.r.o. podporila formou matchingu a prispela projektom vo výške 300 €.
Cieľová
Získané bez
P.č. Autor/ Názov výzvy
získané
Matching
suma
matchingu
1
ZŠ Spišský Štvrtok/ Workoutové ihrisko
2 000,00 €
1 550,00 €
300,00 € 1 250,00 €
Nadácia VÚB podporila formou matchingu a prispela projektom vo výške 15 000 €.
Cieľová
Získané bez
P.č. Autor/ Názov výzvy
získané
Matching
suma
matchingu
Nadácia Cvernovka/ Svetlo a zvuk pre
1
30 000,00 € 30 615,50 € 15 000,00 € 15 615,50 €
živú kultúru v novej Cvernovke
Nadácia Orange podporila formou matchingu a prispela projektom 3 044 € .
Cieľová
P.č. Autor/ Názov výzvy
získané
suma
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
1
postihnutím v SR/ Pomôžte nám otvoriť 20 000,00 € 6 088,00 €
BIVIO

Matching
3 044,00 €

Získané bez
matchingu
3 044,00 €

Ďakujeme nášmu partnerovi: Nadácia M-Market podporila fungovanie www.StartLab.sk v roku 2017.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel rozvoj darcovstva,
filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu; rozvoj a ochrana duchovných hodnôt; realizácia a
ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov; ochrana a tvorba životného prostredia; zachovanie
prírodných a kultúrnych hodnôt; ochrana a podpora zdravia a vzdelávania; rozvoj a podpora telovýchovy;
podpora sociálnej pomoci.
Sprostredkovaná pomoc pre verejnoprospešné projekty a aktivity:
Názov organizácie/
meno fyzickej osoby

Názov výzvy

1

N Press

Príručky proti
konšpiráciám do
slovenských škôl

30 063,23 €

2 550,00 €

2

Anna Kratochvílová

M&m - komiks zo
života mamy a jej syna

3 095,00 €

2 500,00 €

3

Raná starostlivosť,
n.o.

Urobte si dobré očko!

3 262,00 €

5 000,00 €

4

Kristína Pagáčová

Modelová konferencia
2017

615,00 €

2 000,00 €

5

Združenie občanov
Líščie nivy

Boj o verejné
parkovisko

95,00 €

2 000,00 €

6

Petra Polakovičová

Nová voliéra pre
zranené vtáky

1 125,50 €

1 000,00 €

7

Jozef Dovičin

ZIMNÉ KRÁSY MALEJ
FATRY Z TERCHOVEJ

601,00 €

600,00 €

P.č.

Získaná suma

Cieľová suma

Anotácia
Vzdelávacia pomôcka z dielne Denníka N,
ktorá žiakom stredných škôl vysvetlí riziká
propagandy a konšpirácií na internete,.
Distribuovaná zadarmo na stredných
školách.
Dokumentárny komiks o chlapčenstve a
materstve.
Otvorenie Centra včasnej intervencie pre
rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným
znevýhodnením v Bratislave – Rači.
Konferencia študentov Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ktorá simuluje
skutočné prostredie medzinárodných
rokovaní.
Právna pomoc na podporu ochrany
verejného parku a parkoviska
v Bratislavskom Ružinove.
Vybudovanie voliéry pre zranené vtáky v
Záchrannej stanici pre voľne žijúce zvieratá v
Brezovej pod Bradlom.
Dokumentárny film o krásach Slovenskej
zimnej prírody.
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8

CZŠ a MŠ sv. Faustíny

9

OZ Literis

10

Pavel Mokráň
Asociácia
Skateboardingu SR

11

Bežíme, aby sme viac
čítali a trávili spolu čas

790,00 €

1 000,00 €

900,50 €

700,00 €

1 039,50 €

1 000,00 €

3 182,00 €

1 250,00 €

6 190,00 €

9 000,00 €

6 253,50 €

5 850,00 €

2017 € pre farebnejší
[fjúžn] 2017

2 069,00 €

2 017,00 €

Viac Hlávkových do
štátnej správy!

10 084,50 €

10 000,00 €

Projekt na ochranu štátnej správy pred
korupciou.
Technické zabezpečenie a správa vysielača
pre vlastnú frekvenciu študentského rádia.

Kloaka - magazín pre
experimentálnu a
nekonvenčnú tvorbu
Bridž prevažne vážne
MiniSkatepark
Gercenova
Streetpark - parkour
hala nielen pre
mladých

12

Big Street Project

13

Different - občianske Bašta - kultúrnozdruženie
komunitné centrum

14
15

Nadácia Milana
Šimečku
Transparency
International
Slovensko

Benefičný Beh za A(tra)ktívny Bardejov na
podporu projektu 'Čitáreň sv. Faustíny',
ktorá ponúkne priestor na trávenie voľného
času, neformálne vzdelávanie a stretávanie
komunity.
Vydanie printovej verzie Magazínu Kloaka
o experimentálnych a nekonvenčných
formách umenia a literatúry.
Vydanie československej knihy o bridži.
Vybudovanie betónového Mini Skateparku v
Bratislavskej Petržalke.

16

Frekvencia pre
Univerzita sv. Cyrila a
študentské rádio
Metoda v Trnave
aetter.sk

319,50 €

5 000,00 €

17

Michal Karako

Zabudnuté Slovensko

12 443,50 €

3 900,00 €

18

ZŠ Spišský Štvrtok

Workoutové ihrisko

1 250,00 €

2 000,00 €

19

Tomáš Horváth

Môj príbeh

1 606,00 €

1 500,00 €

20

Róbert Šimko

Massriot - nové CD a
turné

150,00 €

2 000,00 €

21

Akadémia LEAF LEAF Academy

W-Statement

1 104,00 €

500,00 €

22

436 s.r.o.

MORE Košice

4 134,00 €

3 500,00 €

23

Jana H. Hoffstadter

BUBLINA

4 722,00 €

2 000,00 €

24

Hacking Society, OZ

Sféra nezávislého
priestoru

2 163,00 €

2 000,00 €

25

Andrej Palacko

Andrej Palacko: Kuba
2017 očami fotografa

130,00 €

4 900,00 €

26

Jozef Kahan

Kufrík mladého
ekológa

30,00 €

900,00 €

27

Uhol_92

Naše hranice_92

2 699,50 €

1 992,00 €

28

Miret, z. s.

620,00 €

4 000,00 €

29

Barbora Debnárova

689,00 €

600,00 €

30

Slavo Sochor

1 029,50 €

1 000,00 €

31

N Press

9 019,50 €

1 200,00 €

32
33

Adrián Palotáš
Mareena

599,50 €
4 115,50 €

500,00 €
3 000,00 €

Romano drom 2017 projekt Čhavorenge
Návrat gesta
(vedomia)
Kino v bazéne 2017
Kniha Fedor Gál: Ešte
raz a naposledy
Ulicou do Lisabonu
Komunitné centrum

Otvorenie Parkour haly v Senci.
Zimná prevádzka Bardejovskej Hrubej bašty,
využívanej pre kultúrne a spoločenské
podujatia.
Festival rozmanitosti, multikulturalizmu a
tolerancie k cudzincom a utečencom.

Koncert a diskusia v Banskej Bystrici na
tému Boja proti extrémizmu.
Workoutové ihrisko v Spišskom Štvrtku.
Kniha žiakov ZŠ Markušovce o tom, ako si
stanovili vlastné ciele a ako sa im ich darilo
napĺňať.
Nový album skupiny Massriot "Niečo Sa
Deje" a k nemu tour po internátoch,
staniciach a kluboch 10 - 25 koncertov po
celom Slovensku.
Tričká namierené proti korupcii v našej
krajine.
Revitalizácia košického nábrežia. Modul
MORE, ktorý je možné hravo vyskladať do
lavičky, pontónu na vodnej hladine či mostu.
Vytvorenie nového priestoru pre aktivity a
rekreáciu v blízkosti vody.
Časopis pre deti.
Prvé číslo tlačeného časopisu plného básní,
poviedok, receptov, cestopisov, omaľovánok
a obsahu od bežných ľudí, blogerov,
umelcov a mladých tvorcov.
Séria dokumentárnej fotografie
o kubánskych a zahraničných umelcoch aj
každodenný život bežných KubáncovŠkolský kufrík s pomôckami pre zážitkové
vzdelávanie prírody.
Divadelná výpoveď prvej generácie
Slovenskej republiky.
Letná umelecká škola určená rómskym
deťom a mládeži z Česka a Slovenska
Pohybovo- divadelný projekt s prvkami
folklóru o identite Slovákov.
Študentský projekt revitalizácie priestoru
schátraného bazéna na outdoorové kino pre
verejnosť.
Kniha rozhovorov novinára Karola Sudora s
Fedorom Gálom.
Dokumentárny film o cestovaní stopom.
Komunitné centrum pre cudzincov aj
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Mareena

„domácich“, ktorí chcú spoznať ľudí z iných
krajín žijúcich na Slovensku.
Detská knižka.

34

Staviarsky
production s.r.o.

Príšeráci!

279,00 €

1 650,00 €

35

Michal Kabát

Obnovme on-line
identitu Jara Filipa

1 477,50 €

1 000,00 €

Webová stránka venovaná Jarovi Filipovi.

3 137,00 €

1 800,00 €

Rómsky skautský tábor pre deti
z východného Slovenska.

505,00 €

5 000,00 €

Letný florbalový tábor pre deti so
zdravotným znevýhodnením.

1 409,50 €

3 500,00 €

36
37

38

Slovenský skauting 1.
Rómski skautskí lídri
zbor BABP
Hľadáme Messiho,
Som iny, Občianske
Samka alebo Harryho
združenie
Pottera
Centrum
komunitného
(Ne)tárajštreka
organizovania

Dokumentárny seriál o problémoch a
požiadavkách ľudí z Banskobystrického
kraja.
14. ročník literárneho festivalu, ktorý
konfrontuje súčasnú stredoeurópsku
literatúru a jej aktérov ich s domácim
literárnym dianím.
7. ročník festivalu PRIDE v Bratislave, ktorý
nadväzuje na myšlienku, že všetci ľudia sú si
rovní bez ohľadu na to, kým sú alebo koho
milujú.
Antifašistický festival, ktorého hlavnou
myšlienkou je vzdanie úcty ľuďom, ktorí
položili život v boji proti fašizmu a šírenie
hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu
v súčasnej spoločnosti.
Alternatívny časopis venujúci sa seba
rozvoju, zdravému životnému štýlu a
celkovo zlepšeniu kvality života jednotlivcov
a fungovania spoločnosti.
5. ročník festivalu PRIDE v Košiciach, ktorý
nadväzuje na myšlienku, že všetci ľudia sú si
rovní bez ohľadu na to, kým sú alebo koho
milujú.
Spevníka nezabudnuteľného Deža Ursinyho
s vernými akordovými zápismi skladieb v
prehľadnej a štýlovej grafickej úprave.
Obnova triedy v Iraku, ktorá bola zničená
bombardovaním.
Ilustrovaná ústava atraktívnou formou
približuje čitateľom text našej ústavy. Tá
hovorí o základných ľudských právach, o
tom ako má naša krajina fungovať, ale aj o
tom, kto môže byť kozmonautom.
Úžitkové predmety s grafickým dizajnom
mesta Partizánske.
Filmová komédia mladých filmárov a
čerstvých absolventov.

39

Af Žilina sro

14. ročník Žilinského
literárneho festivalu

2 236,00 €

3 000,00 €

40

Dúhový PRIDE
Bratislava

Dúhový PRIDE
Bratislava 2017

4 021,00 €

5 000,00 €

41

Robert Mihály

Povstanie pokračuje

2 074,00 €

1 500,00 €

42

Tomáš Hromník

Časopis Zmena

1 175,00 €

1 110,00 €

43

PRIDE Košice, OZ

PRIDE Košice 2017

1 768,50 €

2 555,00 €

44

OZ Laputa

Spevník Deža Ursinyho

3 306,50 €

2 500,00 €

45

Človek v ohrození

Postavme triedu pre
deti v Iraku

5 130,50 €

5 000,00 €

46

82 Bøok & Design
Shõp

Ilustrovaná ústava
Slovenskej republiky

8 425,00 €

3 500,00 €

47

Fabrika umenia

Obleč sa do mesta

965,00 €

900,00 €

48

Cinevision, s.r.o.

Ríbezľák

2 025,00 €

2 000,00 €

49

N Press

5 153,50 €

1 200,00 €

Komplexný pohľad na fenomén Mariána
Kotlebu,

50

N Press

9 990,50 €

2 250,00 €

Vzdelávacia pomôcka, pre žiakov stredných
škôl na zlepšenie kritického myslenia.

5 404,00 €

5 000,00 €

Kniha „Prevádzači“ je výsledkom
dvojročného cestovania po zabudnutých
budovách na Slovensku. Spája v sebe
netradičný cestopis so záujmom o
odchádzajúcu architektúru.

3 302,50 €

3 200,00 €

Divadelná inscenáciu Otvorené hroby otvorené okná, na texty Wernera Schwaba.

129,00 €

1 968,00 €

Divadelný zážitkový výlet do fiktívneho sveta
neslobody. Diváci prostredníctvom hraných

51

Juraj Florek

52

Martin Hodoň

53

Odkiaľ prišiel a prečo
sedí v parlamente?
Kniha o M. Kotlebovi
Ako kriticky myslieť príručka pre
slovenských študentov
Prevádzači / Urbex na
Slovensku

werner schwab
otvorené okná
otvorené hroby
KREMNICKÉ
EXKURZIA DO
DIVADLO V PODZEMÍ NESLOBODY
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n.o.

54

500 občianske
združenie

55

Boris Hanečka

56

Martin Kováč

GYPSY BAND
LOMNICKÉ ČHÁVE
Dana Voda & Boris
Hanečka: Fashion LIVE!
2017
Starokatolíci v
Bratislave

296,00 €

4 500,00 €

12 544,00 €

16 000,00 €

Financovanie módnej kolekcie známych
slovenských dizajnérov.

752,00 €

1 000,00 €

Podpora cirkevného „Start-upu“.

57

OZ VEGÁNSKE HODY

Vegánske hody 2017

1 543,00 €

5 000,00 €

58

Nadácia Cvernovka

Svetlo a zvuk pre živú
kultúru v novej
Cvernovke

15 615,50 €

15 000,00 €

59

CARD BARDS, s.r.o.

ODVÁŽNI OBJAVITELIA
- POHYBOVÁ
SPOLOČENSKÁ HRA

2 529,00 €

2 000,00 €

60

.týždeň - fond pre
kvalitnú žurnalistiku

Klub .pod lampou

10 151,00 €

5 000,00 €

61

Súkromná základná
umelecká škola

Ježko Dežko

913,50 €

1 500,00 €

62

OZ Klub železných
matiek

Železná matka - Ferrea
Mater - výstava
fotografií

2 029,00 €

2 000,00 €

63

Tomáš Lazár

Slovo miesto činu

1 030,00 €

1 000,00 €

64

Michaela
Kompaníková

Vydanie knihy BLOK
Sprievodca
socialistickou
Bratislavou

6 215,00 €

3 500,00 €

65

N Press

Kniha Pravda a lož na
Facebooku

5 064,00 €

2 800,00 €

66

Ľubica Noščáková

Tajomné svety

2 225,00 €

1 500,00 €

67

Seiza s.r.o.

ROZPRÁVKARI

45 830,00 €

5 000,00 €

68

Zum Zum
production, s.r.o.

Kniha fotografií Juraja
Bartoša

1 069,00 €

2 000,00 €

69

Patrik Pašš

Biele noci, čierne dni

2 207,50 €

1 500,00 €

Michal Hudec

Dobudovanie
viacjazyčného
prírodovedného
laboratória

2 635,50 €

4 000,00 €

Plán B – kniha

16 624,00 €

10 000,00 €

Pamätník židovskej
komunity v Rusovciach

3 610,00 €

3 500,00 €

Slušné správanie - V
mojej izbe (detské
leporelo)

1 012,00 €

3 000,00 €

70

71
72

73

Platforma pre
Bratislavu
Pre nás - pre
Rusovce - OZ Natura
Rusovce

Jana Melišová

situácií na vlastnej koži zažijú obmedzenia
ľudských práv a osobných slobôd ako v
totalite.
Vydanie CD rómskej hudobnej skupiny
GYPSY BAND LOMNICKÉ ČHÁVE.

Vegánske hody v Bratislave, Žiline
a Košiciach už deviaty rok približujú tisíckam
ľudí jednoduchosť udržateľného a
ohľaduplného stravovania.
Kreatívne a kultúrne centrum nová
Cvernovka, ako miesto spoločenských
diskusií a hudobných vystúpení, potrebuje
zaobstarať svetelnú, zvukovú a
zatemňovaciu techniku.
Pohybová spoločenská hra, ktorá spája deti
a rodičov.
Vznik nového priestoru pre diskusie na
spoločenské, politické či vedecké témy.
Knižka plná veselých a vtipných básničiek
Jána Čápku, ilustrovaná talentovanými
deťmi Súkromnej základnej umeleckej školy
Pablo v Trnave.
Výstava Klubu železných matiek, ktoré
prezentujú vybrané slovenské kroje a
tradície a svoju spätosť s generáciami žien z
minulosti.
Zbierka aforizmov a epigramov Tomáša
Lazára.
Vydanie knihy o Bratislavských stavbách,
ktoré mnohí odsudzujú pre výzor aj
ideológiu, ktorá ich stvorila a mnohí ich
milujú práve pre ich bizarnú krásu.
Kniha o informačnom chaose a o tom, ako
sa politici a dezinformačné médiá pokúšajú s
nami manipulovať na Facebooku a na celom
internete.
Vydanie 70-stranovej knižky, ktorú dokázali
napísať 9 ročné deti.
Spoločenská hra podľa Dobšinského
rozprávok.
Kniha dokumentárnej fotografie Juraja
Bajtoša, ktorá dokumentuje život ľudí a
mesta za posledných viac ako 50 rokov.
Vydanie knihy mysteriózneho kresleného
komiksu.
Projekt umožňuje zefektívniť, zlepšiť a
uľahčiť adaptívny a edukačný proces pre
slovenských a zahraničných žiakov na
gymnáziu v Nitre.
Kniha – návod na lepšie mesto.
Zachovanie spomienky na židovskú
komunitu v Rusovciach formou pamätníka,
v spolupráci so sochárom Viktorom Frešom.
Detské leporelo, ktoré ukazuje nevhodné
správanie so všetkými negatívnymi
emóciami a zároveň im ponúka alternatívu
žiadaného správania so všetkými
pozitívnymi emóciami.
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Séria 10 spomienkových relácií,
dokumentujúcich vývoj alternatívnej
hudobnej scény v prvých nezávislých
kluboch v Trnave po roku 1989.
Stavba novej workoutovej preliezky
a revitalizácia preliezky Slnečné hodiny,
ktoré sú prvým umeleckým dielom
sfunkčneným na športový účel na Slovensku.
Knižka – detské leporelo s ekologickým
ponaučením.

74

o.z Godot Projekt

U zdechnutej kočky

80,00 €

5 600,00 €

75

Na hrane o.z.

Workout - Slnečné
hodiny

750,00 €

3 000,00 €

76

Egreš, o. z.

7 080,00 €

4 000,00 €

77

LaLa Agency - Slovak
Music Export

2 203,00 €

2 000,00 €

Vydanie CD - unikátna kompilácia slovenskej
hudby.

5 199,00 €

5 000,00 €

Dokončenie stavebných prác v Centre pre
obnovu rodiny v Bratislave.

926,50 €

777,00 €

307,00 €

1 500,00 €

78

79
80

GRÉTA - detská knižka
o veľrybe
Ostrov hudby unikátna kompilácia
slovenskej hudby

Spoločnosť priateľov
Postavme spolu
detí z detských
Centrum pre obnovu
domovov Úsmev ako
rodiny v Bratislave
dar
Charmsove deti. Nový
Róbert Blaško
album pod vianočný
stromček
Desať NAJ v
Radostná práca o. z.
Bratislavskom kraji

Nahrávanie a vydanie jediného hudobného
albumu „Jam passion“ žilinsko-užhorodskej
hudobnej skupiny „Charmsove deti“.
Sprievodca bratislavským krajom v podobe
desať trojminútových krátkych filmov.
Vznik kultúrno-spoločenského mesačníka,
venujúceho sa angažovanej publicistike na
kultúrne a spoločenské témy.
Kniha – homorný slovník do vrecka. Zbierka
vyše tisícky zvučných slov východniarskeho a
šarišského dialektu.

81

Literarnyklub.sk

Kapitál

7 943,00 €

5 000,00 €

82

Richard Staviarsky

Glupe reči - Ďoďikov
slovňik do kešeňi

2 113,50 €

2 000,00 €

83

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR

Pomôžte nám otvoriť
BIVIO

3 044,00 €

20 000,00 €

Centrum so službami pre verejnosť a prácou
pre ľudí s mentálnym postihnutím.

84

Magdaléna
Vaculčiaková

Ženy, ktoré zostali

2 210,50 €

3 770,00 €

Multimediálny projekt o ženách, ktoré
zostali vo svojich krajinách, kým ich muži
migrujú.

85

Čierne diery, OZ

Čierne diery - Mapa
technických pamiatok
Prešova

2 684,00 €

1 500,00 €

Mapa technických pamiatok Prešova.

86

Cakumprásk, o.z.

kniha Naivná
pedagogika z praxe

2 145,00 €

1 500,00 €

87

Marcela Pekárová

Pomôžte nám dokázať
niečo viac

140,00 €

2 000,00 €

88

Pod stromom o.z.

737,00 €

4 200,00 €

Rekonštrukcia komunitného centra „Pod
stromom“ v Liptovskom Mikuláši.

89

Zuzana Matúšová
Girgošková

5 018,50 €

4 700,00 €

Dokumentárny film o zdravom, ekologickom
a lacnom bývaní.

Zateplenie a renovácia
priestorov miniškoly
Pod stromom
V zdravom dome žijú
šťastní ľudia

Kniha prinášajúca nový, jedinečný pohľad na
výchovu detí, lebo aj oni sú tí pedagógovia,
ktorí nás učia v praxi.
Konferencia študentov Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ktorá simuluje
skutočné prostredie medzinárodných
rokovaní.
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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 2017 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 2017 sme podporili 17 žiadateľov v celkovej sume 1700 €.
V roku 2017 bola vyhlásená jedna uzávierka prijímania žiadostí, dňa 20.10.2017, do uzávierky predložilo
žiadosti 55 žiadateľov.
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 (17) sme
najviac žiadostí podporili z prešovského kraja (7),
čo tvorí až 41% z celkového počtu žiadostí.
Naopak najmenší záujem bol zaznamenaný medzi
žiadateľmi z trnavského (1) a banskobystrického
kraja (1).
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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 94% z podporených žiadostí, práve pacienti
s najvyšším štádiom choroby.
Z 17 podporených žiadateľov až 10 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.
Poskytnuté finančné príspevky
Vyplatených bolo 1 700 € pre 17 podporených žiadateľov. Prehľad prerozdelených príspevkov v roku 2017:
Počet všetkých
Výška
Počet vyplatených
Výška vyplatenej
prijatých žiadostí
požadovanej sumy žiadostí
sumy
3
690
€
17
1 700 €
9. kolo
55
Podporené žiadosti v Nadačnom fonde Pre zdravé pľúca, 9.kolo: 20.10.2017
(Meno Priezvisko, Mesto, Kraj, Schválený príspevok)
1. Milan Orač, Hencovce, Prešovský, 100,00 €
2. Stanislava Puchriková, Dolná Mariková, Trenčiansky, 100,00 €
3. Alžbeta Domanická, Považská Bystrica, Trenčiansky, 100,00 €
4. Jozef Ferko, Olejníkov, Prešovský, 100,00 €
5. Margita Nováková, Košice, Košický, 100,00 €
6. František Šimko, Ostrovany, Prešovský, 100,00 €
7. Arpád Horváth, Dunajská Streda, Trnavský, 100,00 €
8. Daniela Pihíková, Handlová, Trenčiansky, 100,00 €
9. Zita Ondruchová, Kamenec pod Vtáčnikom, Trenčiansky, 100,00 €
10. Anton Marcinko, Prakovce, Košický, 100,00 €
11. František Potočár, Bratislava, Bratislavský, 100,00 €
12. Anna Gajdúšková, Vadovce, Bratislavský, 100,00 €
13. Ján Čarný, Jarovnice, Prešovský, 100,00 €
14. Jiřina Lacková, Pečovská Nová Ves, Prešovský, 100,00 €
15. Jozef Kukurica, Jarovnice, Prešovský, 100,00 €
16. Milan Popuša, Jarovnice, Prešovský, 100,00 €
17. Jozefína Maršalová, Vlkanová, Banskobystrický, 100,00 €
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel ochrany a podpory
zdravia a podpory sociálnej pomoci.
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Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Činnosť Nadačného fondu Slovanet pokračoval vo svojej činnosti aj v roku 2017 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. Nadačný fond Slovanet vznikol
18.2.2015. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.
V roku 2017 sme poskytli:
A. Podporu neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám
v ich domácom prostredí
B. Podporu kultúrnych podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
C. Podporu ľudí so zdravotným postihnutím

A. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám
v ich domácom prostredí
Podporujeme detské mobilné hospice poskytujúce odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich
rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú
deti priamo doma.
Usilujú sa pomôcť deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo
im prináša radosť, aby žili podľa možností naplno. Sústredia sa na rodinu ako celok. Všetky služby hospicu
i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne.
Podporili sme organizácie v troch regiónoch Slovenska:
1) PLAMIENOK, n.o. , Bratislava
2) Svetielko pomoci, n.o., Košice
3) Svetielko nádeje, 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. Zuzana Vadovičová , marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel ochrany a podpory
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č Podporená
.
organizácia

1

PLAMIENOK, n.o.

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného
podpore Anotácia k podporenému projektu
projektu
nej sumy
V Plamienku, Centre smútkovej terapie ponúkajú odbornú
psychologickú pomoc a poradenstvo rodičom, ktorí stratili svoje
dieťa.
Pomôžme deťom nájsť
Prostredníctvom individuálnych a rodinných konzultácií a
farby života
poradenstva pomohli v roku 2017 spolu 89 rodinám. Organizujú
(Zabezpečenie
pravidelné skupinové stretnutia pre detí a dospievajúcich, v roku
starostlivosti
2017 to bolo 130 detí. Zorganizovali 2 víkendové stretnutia
3 600 €
Poradenského centra
smútiacich rodín pre 60 dospelých a detí. Zorganizovali letný
PLAMIENOK pre rodiny
terapeutický tábor „Ako Voda“ pre deti, ktoré stratili blízkeho,
a deti, ktoré stratili
zúčastnilo sa ho 60 detí. Pripravili divadelné predstavenie „Cesta do
blízkeho)
krajiny, kde nám niekto chýba“, v ktorom deti prostredníctvom
divadla vyjadrili cestu, ktorou si po strate blízkej osoby prešli .
Vydali sme brožúrku pre smútiacich rodičov – „Aby život smútiacich
detí a rodičov bol farebnejší“.
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2

SVETIELKO POMOCI
n.o.

Projekt odbornej
sociálnej pomoci
onkologicky chorým
deťom a ich rodinám.

1 200 €

3

Svetielko nádeje, o.z.

Technické
zabezpečenie a
propagačné materiály

1 200 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady
psychologičky.
SVETIELKO POMOCI n.o. pomáha rodinám s deťmi v liečbe, po
liečbe, v terminálnom štádiu a rodinám po strate dieťaťa v
košickom a prešovskom kraji. Realizujú detský mobilný hospic,
domáca hospicová starostlivosť, individuálnu prepravu detských
onkologických pacientov, poskytujú ubytovanie pre rodičov a ďalšie
činnosti.
V roku 2017 tiež poskytovali pomoc rodinám s deťmi v liečbe:
psychologická podpora detí, rodičov a ostatnej rodiny chorého
dieťaťa pre viac ako 100 osôb. Pomáhali rodinám po strate dieťaťa:
smútkové poradenstvo, sprevádzanie v smútení pre viac ako 50
osôb. A poskytli dva terapeutické pobytové stretnutia pre 150 ľudí.
Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady
psychologičky.
Cieľom projektu boli zabezpečiť pre zamestnancov Svetielka nádeje
notebook a mobilné telefóny. Technická vybavenosť zamestnancov
patrí k potrebám pri výkone povolania, najdôležitejší je notebook. V
súčasnosti sa zameriavajú na poskytovanie pestrej škály
starostlivosti o onkologicky choré deti a rodiny, rovnako ako o deti
so život limitujúcim ochorením a ich rodiny (sociálna pomoc,
sprostredkovanie finančnej pomoci).
Finančné prostriedky boli použitá na kúpu notebooku a mobilných
telefónov.

B. Podpora kultúrnych podujatí pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Chceme pomáhať vytvárať podmienky pre zviditeľňovanie a prezentáciu špecifickej kultúry ľudí so zdravotným
postihnutím. Veríme, že týmto spôsobom môžeme posunúť majoritnú spoločnosť smerom k rešpektovaniu
inakosti, zbavovaniu sa predsudkov a stereotypov voči iným.
Počet podporených projektov: 2
Vyčlenená suma: 4 300€
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Vadovičová , marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel zachovania kultúrnych
hodnôt; ochranu a podporu zdravia.
Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č

Podporená
organizácia

1

OZ Integrácia
svieti pre
všetky deti
rovnako

Názov podporeného Výška
verejnoprospešného podporenej Anotácia k podporenému projektu
projektu
sumy
Hlavným zámerom projektu bolo realizovať kultúrno-spoločenské
podujatie – Nadnárodný charitatívny koncert Integrácia 2017 so
zameraním na sociálnu inklúziu a integráciu detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami na obnovu výchovy a vzdelávania.
Úlohou projektu bolo podporovať interetnický a interkultúrny dialóg na
lokálnej, regionálnej a národnej úrovni medzi národnostnou majoritou,
Projekt INTEGRÁCIA
etnickou minoritou a deťmi so zdravotným postihnutím a tým prispieť k
4 000,00 €
2017
odstráneniu predsudkov a scitliveniu väčšinového obyvateľstva voči
problémom minorít. Ďalšou aktivitou projektu bol Koncert Integrácia pre
seniorov 2017 so zameraním sa na sociálnu inklúziu a integráciu detí,
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na obnovu
výchovy a vzdelávania a seniorov. Do aktivity bolo zapojených viac ako 4
000 detí z celého Slovenska, 4 000 seniorov, 40 účinkujúcich
populárnych spevákov a hudobných skupín na koncerte.
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3

Občianske
združenie
Milan
Štefánik

Osmidiv, 8. Ročník

300,00 €

Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie charitatívneho
koncertu.
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. Benefičné podujatie sa konalo 20.8.2017 v kultúrnom dome v
Banskej Štiavnici. Hlavnou myšlienkou 8. ročníka akcie bola integrácia
znevýhodnených ľudí do spoločnosti a odstránenie bariér medzi
handicapovanými a zdravými. Atmosféra na podujatí bola skvelá.
Podujatie navštívilo 347 handicapovaných z 17-tich zariadení DSS.
Mentálne postihnuté deti budú čerpať ešte z tohto zážitku veľmi dlhú
dobu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie nájmu v kultúrnom centre.

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 2017 sme v dvoch grantových kolách podporili 55 detí a mladých ľudí s postihnutím, v sume: 14 400
€. Grantový program na podporu detí a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal v roku
2017 dve uzávierky 14.2. a 23.10. Po dvoch rokov 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: 55
Počet podporených projektov: 55
Vyčlenená suma: 14 400,00 €
Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:
Enikö Trupová, vedúci tímu marketingu / úsek podpory predaja Slovanet, a.s.
Mgr. Zuzana Vadovičová , marketingový koordinátor Slovanet, a.s.
Mgr. Marcel Dávid Zajac, predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: ochrana a podpora
zdravia; poskytovanie sociálnej pomoci.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:
P.č

Podporená
fyzická osoba

Pre koho je
podpora
určená

1

Denisa
Javorčeková

Maximilián
Kolesár

2

Gabriela
Kubjatková

Lýdia
Kubjatková

3

Erika Gubalová

Nina Gubalová

4

Roman Valent

Barbora
Valentová

5

Lucia Oravcová

Dominik
Oravec

6

Iveta Chalúpková

Iveta
Chalúpková

7

Mária Vojteková

Lucka
Vojteková

8

Dáša
Katrenčíková

Richard
Katrenčík

9

Miroslava
Varhaníková

Amélia
Varhaníková

Výška
podporene Anotácia k podporenému projektu
j sumy
Maximilián K. absolvoval rehabilitácie, ktoré zahrňovali individuálne
navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraných na normalizáciu
svalového napätia svalov trupu a končatín. Zlepšenia nastal v celkových
300,00 €
motorických funkcií, vo svalovom tonuse a uvoľnení končatín.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Neurino s.r.o.,
Šamorín.
Lýdia K. absolvovala 20 masáži, ktoré jej pomáhajú zlepšiť zdravotný stav.
300,00 €
Finančný dar bol použitý na masáže chrbta a celého tela.
Nina G. absolvovala dvojtýždenný neurorehabilitačný pobyt v Adeli Medical
Centre v termíne 1.5.-12.5.2017. Ninka po intenzívnej neurorehabilitácii je
silnejšia, pohyby má koordinovanejšie a zlepšilo sa jej držanie tela. "Touto
300,00 €
cestou by som sa chcela poďakovať Vašej nadácii za spoluprácu pri
spolufinancovaní rehabilitačného pobytu. Ďakujem!"
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Barbora V. absolvovala rehabilitačný pobyt v ADELI s.r.o., v období od
24.04.2017 do 06.05.2017. Rehabilitačný program trval celkom 12 dní, počas
ktorých okrem vstupnej a výstupnej kontroly dcéra absolvovala
kryokontrastnú terapiu denne 20 minút, neurofyziologické cvičenia denne
120 minút, masáž denne 60 minút vrátane bahenných zábalov, logopédiu
týždenne 105 minút, manuálnu terapiu týždenne 60 minút, biofeedback
300,00 €
denne 30 minút, magnet denne 30 minút, motoricko senzorická terapia jeden
krát 30 minút a hyperbarická komora 10 vstupov, každý 75 minút.
Cieľom rehabilitácie bolo u Barborky zlepšiť jej chôdzu, zlepšiť psychické
napredovanie a zlepšiť sociálne vnímanie.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Dominik O. absolvoval trojtýždenný program TheraSuit v rehabilitačnom
centre Liberta Košice. Denne absolvoval 3 hodiny rehabilitácie, z toho 2,5
300,00 €
hodín v TheraSuit obleku, masáže, oxygenoterapiu, senzomotoriskú
stimuláciu a terapiu Giger MD.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centrum Liberta.
Pani Iveta Ch. absolvovala dvojtýždenný neurorehabilitačný pobyt v Adeli
Medical Centre v termíne 17.7.-29.7.2017. Rehabilitačný program bol
zameraný na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch,
porúch koordinácie a reči. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala
300,00 €
individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení liečbu kyslíkom
a magnetoterapiu.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Lucia V. absolvovala týždňovú rehabilitáciu v Neuro Rehabilitácia v Šoporni.
2X denne absolvovala magnetoterapiu na tri mozgové centrá - centrum
koordinácie, koncentrácie a rečové centrum. Lucka vydrží dlhšie pracovať v
300,00 €
škole, chodí viac vystretá, používa dlhšie a rozvitejšie vety.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Neuro
Rehabilitácia v Šoporni.
V termíne 26.6.-7.7.2017 Richard K. sa zúčastnil rehabilitačného pobytu v
Adeli medical centre v programe BabyMed. Počas dvoch týždňov s Riškom
cvičili odborníci, rôzne cviky. Taktiež sa zúčastňoval masáží a navštevoval
logopedičku. Pred pobytom málo cielene hýbal ručičkami. Na konci pobytu
dokázal ručičku otvoriť sám, keď si chcel zobrať hračku, aj keď ešte stále s
problémami. Cvičenie zamerali aj na spevnenie chrbátika, v ktorom pokračujú
300,00 €
aj doma. Spevňovali aj hlavičku oveľa viac udržiava očný kontakt. Riško sa
oveľa viac snaží o spoluprácu a túto snahu prejavuje aj navonok. Logopedička
nám zase pomohla s kŕmením, oveľa rýchlejšie sa napapáme. Citát zo správy:
"Tieto malé krôčiky nás veľmi tešia a za to vám chcem z celého srdca
poďakovať".
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Amélia V. absolvovala rehabilitačný pobyt v termíne os 19.-23.4.2017 v
300,00 €
centre Neurino, Šamorín. Cieľom bolo poskytnúť individuálne poradenstvo a
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10

Renáta
Petrikovičová
Kunovská

Kiko Kunovský

300,00 €

11

Andrea Faithová Dávidko Fejér
Fejérová

300,00 €

12

Jana Melicherová

Nina
Melicherová

300,00 €

13

Nikola Glogovská

Nikola
Glogovská

300,00 €

14

Lívia Katona

Lívia Katona

300,00 €

15

Anonymný
príjemca,
podporená
nesúhlasí zo
zverejnením
svojho mena

Anonymný
príjemca

300,00 €

16

Jana Dreveňáková

Alexandra
Dreveňáková

300,00 €

17

Jana Lehocká

Eliška
Országhová

300,00 €

18

Martina
Pastuchová

Daniel
Berlanský

300,00 €

konzultáciu v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie. Rehabilitácia využíva
techniky Bobath konceptu, bazálnej stimulácie a Handle konceptu pre
psychomotoricky rozvoj.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Neurino s.r.o.
Christián K. absolvoval rehabilitačné cvičenia s osobným trénerom v
Športovom klube Stolného tenisu v Topoľčanoch.
Finančné prostriedky boli použite na kúpu permanentky na vstup do Uhex
s.r.o a do welnesu v Športovom klube Stolného tenisu v Topoľčanoch.
Dávid F. absolvoval týždenný rehabilitačný pobyt v maďarskom
Neurorehabilitácii Šopron. Šopronská metóda „repetičná transcraniálna
magnetická stimulácia“ (TMS) stimuluje cez mozog nervový systém a môže
tak postupne oživiť stimulovanú oblasť tým, že meniace sa elektromagnetické
pole indukuje prúd v nervových vláknach. Opakovaním TMS metódy je
možné po niekoľkých dňoch pozitívne ovplyvniť choroby nervového systému
a tiež spomaliť zhoršovanie stavu neurodegeneratívnych ochorení, ktoré
majú za následok atrofiu mozgu. Súčasťou tejto metódy je aj tradičná
pohybová terapia. Pacient môže prísť do Neurorehabilitačného ústavu spolu
s príbuzným, ktorý sa počas pobytu naučí pohybovú terapiu, aby mohol s
pacientom cvičiť aj doma a tiež sa môže zúčastňovať terapií, pričom úspech
terapie pomáhajú zvyšovať i tzv. inteligentné stroje, napríklad Motomed.
Finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v FOOTFFAULT BT,
Soporn.
Ninka M. absolvovala v centre Possibilitas 2. týždňový program Therasuit, za
účelom zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná terapia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
therasuit a podporných terapeutických metód: stimulačná masáž,
oxygenoterapia, elektroterapia, pozitívna termoterapia, intenzívny therasuit
tréning.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas.
Nikola G. absolvovala rehabilitačný pobyt v ADELI s.r.o., v období od 6.03 do
18.03.2017. Rehabilitačný program bol zameraný na zníženie prejavov neuroortopedických a pohybových porúch, porúch koordinácie a reči. Každodenná
viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program
neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. V rámci rehabilitácie
zažala chodiť pomocou štvorbodových palíc.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Pani Lívia K. absolvovala týždenný rehabilitačný program Therasuit, za
účelom zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a rehabilitácia v obleku
Therasuit.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.

Finančné prostriedky boli použite na kúpu liekov a pohonné látky na
prepravu k lekárom.

Alexandra D. absolvovala rehabilitáciu v Centrum Svetielko, Prešov. Zo
záverečnej správy: vďaka týmto cvičeniam Saška začala chodiť bez pomoci.
Vie sama urobiť 5-6 krokov na krátku vzdialenosť. Cvičí pomocou therasit
metódy - čiže v špeciálnom obleku, ktorý jej spevňuje svalstvo.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centrum Svetielko
v Prešove.
Eliška O. absolvovala dvojtýždenný rehabilitačný program. Rehabilitácia
zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a
kryokontrastnú terapiu: aplikovaná liečba sírnym bahnom, klasická masáž
celého tela a končatín, manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných
končatín, liečba kyslíkom, laserová reflexná terapia akupunktúrnych zón.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Adeli medical
center.
Daniel B. absolvoval rehabilitačný pobyt, v období od 5.06 do 10.06.2017.
Rehabilitačný program bol zameraný na zníženie prejavov neuro-
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ortopedických a pohybových porúch, porúch koordinácie a reči. Každodenná
viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý program
neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
19

František Petras

František
Petras

300,00 €

20

Jana Žigová

Damian Žiga

300,00 €

21

Ľubomír Porubský

Adam
Porubský

300,00 €

22

Marcela
Matovičová

Marcelka
Matovičová

300,00 €

23

Michaela
Demeterová

Sárka
Demeterová

300,00 €

24

Kristína
Tomašáková

Milanko
Tomašák

300,00 €

25

Berta Ridajová

Dávid Ridaj

300,00 €

26

Jaroslava
Harvanová

Gabriela
Badurová

300,00 €

27

Zuzana Ďurinová

Lukáš Ďurina

300,00 €

28

Beata Baleková

Daniel Balek

300,00 €

Prispeli sme na kúpu elektrického vozíka zn. Optimus.
Damian Ž. absolvoval týždenný rehabilitačný program Therasuit, za účelom
zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a rehabilitácia v obleku
Therasuit. Zo správy matky:" prvý raz som ho videla stáť samostatne na
nôžkach viac, ako 5 minút, nakoľko doteraz aj oporou nestal ani 2 minúty .
najkrajší deň môjho života ,ktorú ďakujem zo srdiečka."
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Adam P. absolvoval dvojtýždenný rehabilitačný program Therasuit, za účelom
zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a rehabilitácia v obleku
Therasuit. Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre
Possibilitas, Piešťany.
Marcela M. absolvovala mesačný pobyt v Kúpeľoch Kováčová. Kúpeľný
program bol absolvovaný, za účelom zlepšenia celkového stavu. Každodenná
rehabilitácia pozostávala z masáži, termálnej vane, perličkového kúpeľu +
chromoter, vírivého kúpeľa, klasickej masáži, parafínového zábalu,
magnoterapie, colorterapie, motomedu, snoezelenu.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Špecializovanom
Liečebnom ústave Marína, Kováčová Kúpele.
Citát zo správy: "Chceli by sme sa nesmierne poďakovať za finančný
príspevok pre našu dcérku Sárku D., Vaše peniažky sme použili na zhotovenie
bazéna a kompletné príslušenstvo potrebné k nemu bola to naozaj fuška, ale
výsledok stojí za to sme veľmi šťastný a Sárka má obrovskú radosť z bazéna
pretože môže plávať každý deň aj v nepriaznivom počasí keďže má
zastrešenie a tepelné čerpadlo. Pláva min. 4 hod. denne a viac je naozaj
vodný živel čo jej veľmi prospieva. Celkovo jej zdravotný stav sa zlepšil čo sa
týka močového mechúra a vyprázdňovania taktiež vplýva každodenný pohyb
aj na psychiku a my rodičia už ju nemusíme toľko prenášať za vodou.
Nesmierne si Vážime Vašu pomoc a sme radi že Sárkin ťažký osud Vám nie je
ľahostajný".
Finančný dar bol použitý na kúpu bazéna.
Milan T. absolvoval na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových
porúch, porúch koordinácie a reči pobyt v ADELI Medical Center. Za
stacionárnych podmienok prebiehala komplexná intenzívna rehabilitačná
liečba. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Dávid T. absolvoval na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových
porúch, porúch koordinácie a reči pobyt v ADELI Medical Center. Za
stacionárnych podmienok prebiehala komplexná intenzívna rehabilitačná
liečba. Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Gabika B. absolvovala dvojtýždenný rehabilitačný program. Rehabilitácia
zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a
kryokontrastnú terapiu: aplikovaná liečba sírnym bahnom, klasická masáž
celého tela a končatín, manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných
končatín, liečba kyslíkom, a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Adeli medical
center.
Z finančného daru boli zakúpené lieky.
Daniel B. absolvoval týždenný rehabilitačný program Therasuit, za účelom
zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
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Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a rehabilitácia v obleku
Therasuit.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Darované finančné prostriedky použili na zakúpenie vstupov do
posilňovacieho zariadenia, ktoré Eliška pravidelne navštevuje. Pod dohľadom
osobného trénera rozvíja svoje motorické zručnosti.
Šimon Ch. absolvoval týždenný rehabilitačný program Therasuit, za účelom
zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Terezka P. absolvovala týždenný rehabilitačný program Therasuit, za účelom
zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a rehabilitácia v obleku
Therasuit.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Peter P. absolvoval rehabilitačný pobyt v ADELI s.r.o., v období od 8.05.2017
do 20.05.2017. Rehabilitačný program trval celkom 12 dní, počas ktorých
okrem vstupnej a výstupnej kontroly absolvoval kryokontrastnú terapiu
denne 20 minút, neurofyziologické cvičenia denne 120 minút, liečbu kyslíkom
20 min. ,masáž denne 45 minút vrátane bahenných zábalov, magnet denne
20 minút, logopedické cvičenia 30 min.
Cieľom rehabilitácie bolo posilniť chrbtové a šijové svalstvo, čím sa u neho
predchádza skolióze. Zo správy: "Aj vďaka vašej podpore môže Peťko robiť
ďalšie pokroky, ktoré sú u nás vzácne."
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Finančný príspevok bol poskytnutý Petre D., aby ho mohla použiť na
neurorehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center pre svoju, ktorej
diagnostikovali Sklerózu Multiplex. Pobyt sa uskutočnil v dňoch od 4.9.2017
do 16.9.2017.Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne
navrhnutý program neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. V
rámci každodennej rehabilitácie bola aplikovaná liečba sírnym bahnom a bola
vykonaná klasická masáž celého tela a končatín. Na zvýšenie efektívnosti
neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie: manuálna
terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných končatín, liečba kyslíkom a
magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Zara Z.. absolvovala dvojtýždenný rehabilitačný program. Rehabilitácia
zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a
kryokontrastnú terapiu: aplikovaná liečba sírnym bahnom, klasická masáž
celého tela a končatín, manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných
končatín, liečba kyslíkom, a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.

29

Martin Jankech

Eliška
Jankechová

300,00 €

30

Michaela
Horníková

Šimon Chlpatý

300,00 €

31

Michaela
Petrgalovičová

Terézia
Petrgalovičová

300,00 €

32

Andrea Šutková

Peter Prcin

300,00 €

33

Petra Dobiasová

Soňa
Dobiasová

300,00 €

34

Ingrid Poláková

Zara Poláková

300,00 €

Nelly Lešková

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitáciu u fyzioterapeuta.

Matúš Boroš
Emka a Paľko
Brindzoví
Samuel
Sloboda

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre Liberta.

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitáciu a logopédiu.

35
36
37

Miroslava
Lešková
Petra Borošová
Marianna
Štefanovičová

38

Peter Sloboda

200,00 €

39

Katarína
Miklovičová

Martin
Miklovič

200,00 €

40

Jana Vigašová

Viktória
Vigašová

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
Martin M. absolvoval týždenný rehabilitačný program Therasuit, za účelom
zlepšenia celkového stavu a zmiernenia neuromuskulárnych porúch.
Každodenná rehabilitácia pozostávala z intenzívneho individuálneho tréningu
a oxygenoterapii, termoterapie, stimulačná masáž, a rehabilitácia v obleku
Therasuit.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Possibilitas,
Piešťany.
Viktória V. absolvovala 2 týždennú rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical
Centre. Po cvičení začala samostatne sedieť, zlepšilo sa jej držanie hlavy,
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zlepšil sa kyforický sed, znížil sa tonus horných aj dolných končatín.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical
Centre.
41

Daniela Haľamová

Daniela
Haľamová

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko.

42

Anonymný
príjemca,
podporená
nesúhlasí zo
zverejnením
svojho mena

Anonymný
príjemca

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v KM Kinepro
Olomouc.

43

Kristína Belica

Matej Belica

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre
Possibilitas.

44

Katarína
Mutňanská
(Bakytová)

Tibor Bakyta

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko.

45

Denisa Rohunová

Riško Rohun

200,00 €

46

Beáta
Kušmireková

Luka Klokoč

200,00 €

47

Jana Gazdíková

Dianka
Gazdíková

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre Liberta.

48

Mária Salnická
(Nikola
Glogovská)

Nikola
Glogovská

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.

49

Viera Minaričová

Peťko Minarič

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Rehabilitačnom
centre Natálka.

50

Magdaléna
Komárová

Ladislav Komár 200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt a lieky.

Riško R. absolvoval Riško skenar terapiu v Košiciach.
Finančné prostriedky boli použité na skenar terapiu.
Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.

51

Jana Országhová

Eliška
Országhová

200,00 €

Eliška O. absolvovala 2 týždennú rehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Centre.
Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý
komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového
napätia svalov trupu a končatín, na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc
proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), vývoj správnych
pohybových stereotypov a tiež termo/kryokontrastnú terapiu. V rámci
každodennej rehabilitácie bola tiež aplikovaná liečba sírnym bahnom a
vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 45
minút).
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie: manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných
končatín, liečba kyslíkom, magnetoterapia, spider-terapia.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical
Centre.

52

Vladimír
Stanovčák

Alex a Timotej
Stanovčákoví

200,00 €

Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre Svetielko.

53

Vladimíra
Snopeková

Vanessa
Gunárová

200,00 €

54

Michaela
Horníková

Šimon Chlpatý

200,00 €

55

Kristína Dugasová

Martina
Dugasová

200,00 €

Vanessa G. absolvovala 2 týždennú rehabilitačnú liečbu v Centre Slniečko.
Počas rehabilitácií sa zameriavali na zvýšenie svalovej sily v Pulley systéme a
na zlepšenie celkovej kondície.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v Centre Slniečko.
Finančné prostriedky budú použite na rehabilitačný pobyt v Centre
Possibilitas.
Finančný príspevok bol poskytnutý Martinke D., aby som ho mohla použiť na
neurorehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center. Pobyt sa uskutočnil v
dňoch od 13.11.2017 do 25.11.2017.Každodenná viachodinová rehabilitácia
zahŕňala individuálne navrhnutý program neurofyziologických cvičení a
kryokontrastnú terapiu. V rámci každodennej rehabilitácie bola aplikovaná
liečba sírnym bahnom a bola vykonaná klasická masáž celého tela a končatín.
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté
doplňujúce terapie: manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných a dolných
končatín, liečba kyslíkom a magnetoterapia.
Finančné prostriedky boli použite na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center.
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VI. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku
nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady
PREHĽAD NÁKLADOV
v EUR
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
16 760,00
Zamestnanecký grantový program Siemens : Jozef Huraj
660,00
Nadačný fond Pre zdravé pľúca: finančný príspevok pre pacientov s CHOCHP
1 700,00
Nadačný fond Slovanet: finančný príspevok pre ľudí s postihnutím DMO
14 400,00
Poskytnuté príspevky právnickým osobám
18 922,05
Členský príspevok – Lotka Slovensko
5 000,00
NF Slovanet: Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne
5 122,05
chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí
NF Slovanet: Podpora kultúrnych podujatí pre zdravotne a sociálne
4 300,00
znevýhodnených občanov
Otvorený grantový program Siemens: ALBATROS Klub, o.z.
4 500,00
Poskytnuté dary vecné
0,00
Poskytnuté dary finančné
0,00
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
54 545,80
Podporené projekty z 2% spoločnosti Siemens – otvorený grantový program 2017
18 300,00
Podporené projekty z 2% spoločnosti Siemens – zamestnanecký program 2017
27 005,00
Podporené projekty z 2% spoločnosti M-Market – otvorený program 2017
2 000,00
Podporené projekty z 2% spoločnosti BAUMIT – otvorený program 2017
6 362,85
Svetielko nádeje, o.z. (NF Slovanet)
877,95
Náklady na správu nadácie
36 334,94
Audit
240,00
Notár
68,09
Poštovné, kolky a iné poplatky
74,75
Bankové poplatky
209,09
Propagácia verejnoprospešného účelu
82,75
Režijné náklady
4 922,50
Tvorba a update web stránky, programovanie
1 243,86
Administrácia nadácie
29 493,90
Náklady nadácie celkom
126 562,79
Ostatné náklady
0,00
Daň z kreditných úrokov
0,00
VII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Tržby z predaja služieb
Dar (Siemens, s.r.o.)
Dar (Slovanet, a.s.)
Dar (Centrum pre filantropiu, n.o.)
Dar (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG)
Anonymný dar
Drobný dar
Dary spolu
Granty
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

v EUR
19 467,42
4 500,00
24 722,05
5 000,00
1 900,00
660,00
12,00
36 794,05
0,00
0,00
0,00
0,00
70 301,32
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Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (príjem r.2016, výnos r.2017)
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (príjem r.2017, výnos r.2017)
Príjmy nadácie celkom

17 519,73
52 781,59
126 562,79

VIII. Ostatné informácie
- V roku 2017 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
- V roku 2017 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 – Staré mesto
Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu, tel. č.: 0918/ 76 29 24, e-mail:
thullnerova@changenet.sk ; www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/
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