PANET je neziskovým združením odborníkov, predovšetkým ekonómov,
ktorých cieľom je prostredníctvom analýz ekonomického fungovania, vzdelávania a podpory vzájomne výhodnej spolupráce
medzi neziskovým a podnikateľským sektorom
prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju iných neziskových a mimovládnych organizácií na Slovensku i v zahraničí.
Zároveň presadzuje sociálne vzdelávanie podnikateľov
a podporuje zvýšenie ich spoločenskej zodpovednosti a angažovanosti vo vlastnej komunite.

Vypracovanie tejto publikácie podporil TRUST program
konzorcia Nadácie otvorenej spoločnosti, Vzdelávacej nadácie Jana Husa a Nadácie pre deti Slovenska.
Vydanie publikácie podporila Nadácia otvorenej spoločnosti.

Autoři si nemohli vybrat lepší okamžik pro vydání této publikace. Vychází totiž
v době, kdy dosavadní podpora amerických nadací ve střední Evropě končí a obě
naše země, Slovensko i Česko, se svými nevládními organizacemi očekávají vstup
do EU, který je charakteristický mimo jiné i výrazným tlakem na vytváření
partnerství.
Autoři v sedmi kapitolách nabízejí velmi rozsáhlý soubor informací a analýz o
„mezisektorové spolupráci“ z pohledu rozvoje komunit v období od roku 1995 do
2002 na Slovensku. Nejde apriori o hodnocení stavu, i když se mu autoři
v některých kapitolách nevyhnuli.
Také nehledejte „instatní“ návody, jak nejlépe a ke spokojenosti všech
spolupracovat. Každý příklad, každá jednotlivost, každá informace uvedená
v publikaci je neopakovatelná v čase i místě. Může ale nabídnout inspiraci a chuť
opakovat a modifikovat některé kroky všemi, kdo hledají cesty vedoucí k úspěšné
spolupráci mezi sektory. A je jedno, zda se jedná o člověka z nestátního
(neziskového), ziskového či státního sektoru.
…
Díky rozsahu a šířce záběru publikace, mnoha úhlů pohledu na spolupráci budou
moci autoři, ale jistě i další zájemci navázat dalšími studiemi a rozvíjet diskusi na
toto téma. Mnohé z kapitol by si jistě zasloužily zvláštní pozornost a možná i
zpracování do samostatných publikací.
Blahopřeji autorům k tomuto počinu a věřím, že se od nich dočkáme dalších
zajímavých výstupů.
Zdeněk Jakubka
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Publikácia, ktorú práve dríte v rukách, vznikla takmer súbene so túdiou Podniky a neziskové organizácie (Analýza vzájomnej spolupráce
na Slovensku), na ktorú svojím tematickým zameraním a cie¾mi nadväzuje. Koncom roku 2002 sme ju vydali v zdruení PANET. V obidvoch
prípadoch sme sa snaili o priblíenie aktuálneho stavu spolupráce medzi jednotlivými sektormi v slovenskej spoloènosti, reprezentovanými
najmä podnikate¾skými subjektami a neziskovými organizáciami, niekde i verejnou správou. Pokúsili sme sa o jej kvalitatívne a èiastoène aj
kvantitatívne zhodnotenie.
Relatívne v krátkom období po demokratických zmenách na Slovensku sa zrodilo okolo 20 000 registrovaných neziskových organizácií. Len
menia èas z nich je vak schopná dlhodobejie prei a výraznejie zvyova kvalitu ivota spoloènosti. O trvalej udrate¾nosti neziskového
sektora, predovetkým tej finanènej, sa vedú ve¾mi ivé diskusie. Zahranièní finanèní darcovia, ktorí tedro pôsobili v naej krajine viac ako
jedno desaroèie, sa z nej postupne vytrácajú. V zmenených podmienkach je preto na mieste otázka vyuitia nových stratégií a postupov na
rieenie rôznorodých spoloèenských problémov, kvôli ktorým drvivá väèina neziskových organizácií vznikla.
V zdruení PANET sme presvedèení, e napomôc neziskovým organizáciam v tejto zmenenej situácii môu jedine spojené sily (personálne,
finanèné, materiálne, apod.) viacerých aktérov v spoloènosti, èím sa rieenia môu sta rýchlejie a efektívnejie. Iba vïaka vzájomnej spolupráci sa môe kadý zúèastnený subjekt podie¾a na spoloènom dávaní, dostávaní a rieení sociálnych problémov. A to, ako a èi vôbec
takýto princíp spoloènej, vzájomne výhodnej spolupráce medzi subjektami z rôznych sektorov funguje, sme chceli zisti aj prostredníctvom aktivít tohto projektu. Ten sme realizovali v období august 2002-marec 2003 a jeho výsledkom je táto publikácia. Hlavnou témou naej práce bola
medzisektorová partnerská spolupráca, jej rôzne formy a aspekty fungovania v komunitách na Slovensku. Èastokrát je táto oblas sprevádzaná nepochopením, neznalosou èi nedostatoèným docenením jej významu, a to nielen, ako by sme sa mohli domnieva, zo strany podnikate¾kého èi verejného sektora, ale aj zo strany samotných predstavite¾ov neziskového sektora. Absencia vnímania tejto problematiky ako dôleitého princípu rozvoja komunít a zachovania trvalej udrate¾nosti neziskových organizácií bola zrejmá. Ak k tomu pridáme samotnú nároènos
aplikovania princípov spoloèného partnerstva do konkrétnej spolupráce, môeme predpoklada, e téma rozvoja medzisektorovej spolupráce,
podpory verejnoprospených partnerstiev bude v naich podmienkach relatívne neznámym pojmom ete nejaký èas.

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

ÚVOD

Publikácia je urèená ako inpirácia pre vetkých, ktorí realizujú èi plánujú realizova svoje aktivity v spolupráci s inými partnermi pre dosiahnutie svojho, partnerovho, ale hlavne verejného prospechu. Je urèená aj pre tých, èo sa doteraz nestretli s príkladne fungujúcim medzisektorovým partnerstvom a neveria v jeho existenciu.
Autori

POÏAKOVANIE
Touto cestou by sme sa chceli poïakova vetkým ¾uïom, ktorí nám tento monitoring a prípadové túdie, bohaté na nespoèetné mnostvo rôznych informácií, pomohli vypracova a spracova aj do tejto kninej podoby.
Naa vïaka patrí v prvom rade kolegom z Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie otvorenej spoloènosti, ktorí ná zámer vypracova takýto
prieskumno-monitorovací projekt zastreili nielen po stránke programovej, ale aj finanènej, a to z programu TRUST pre strednú a východnú
Európu.
Ïalej sme vïaèní spolupracovníkom z regionálnych neziskových organizácií z celého Slovenska, ktorých názory a skúsenosti s prácou v neziskovom sektore zachytáva tento monitoring i prípadové túdie a bez ktorých by táto publikácia nikdy nevznikla.
Osobitne sa chceme poïakova konzultantke z PDCS Karolíne Mikovej za jej odporúèania a nápady pri skvalitnení postupu zberu a spracovania dát.
Ïakujeme.
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VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Termíny ako medzisektorová spolupráca, partnerstvá èi komunitný rozvoj sú v slovenských podmienkach relatívne novými pojmami. Hoci sa
pouívajú èoraz èastejie a ich autormi sa stávajú ¾udia pôsobiaci na rôznych postoch verejného ivota, dochádza k tomu, e sa ich obsah
vníma v rôznych kontextoch a odlinými spôsobmi.
Zdruenie PANET sa otázkou tvorby medzisektorových partnerstiev zaèalo zaobera u od svojho vzniku, a to najmä pre nevyhnutnos zapájania neziskových organizácií do tohto nového druhu spolupráce  medzisektorových partnerstiev. Hlavným motívom takejto spolupráce je
snaha o zabezpeèenie trvalej udrate¾nosti organizácií neziskového sektora.
Podnikate¾ský sektor je v súèasnosti nedostatoène motivovaný pre spoluprácu s neziskovým sektorom, a to jednak z objektívnych dôvodov
(nevyhovujúca legislatíva, minimálna daòová stimulácia, nevhodný zákon o reklame, apod.), alebo aj z nedostatku subjektívnych motívov
(nedostatoèné povedomie o spoloèenskej zodpovednosti podnikania, obmedzené chápanie spolupráce a jej charakteru, nedôvera a predsudky o neziskovom sektore, apod.). Napriek urèitému stupòu pretrvávajúceho pesimizmu èi a beznádeje na strane neziskových organizácií pri
získavaní finanèných zdrojov z podnikate¾ského sektora, ako aj vysokej nedôvere predstavite¾ov rôznych sektorov pristupova k sebe za obojstranne výhodných podmienok, v zdruení PANET sme presvedèení o existencii pozitívnych príkladov takýchto partnertiev. Mnohokrát sme
svedkami toho, e aj na Slovensku sa dokáe zrodi obdivuhodný príklad zapájania sa podnikate¾ských subjektov do komunitných, filantropických èi iných rozvojových aktivít v regióne èi komunite. Médiá o ne buï nejavia záujem, alebo sa o nich z rôznych iných príèin verejnos
nedozvie.
Verejný sektor, zastúpený tátnou správou a samosprávou, zaèína èoraz èastejie vyvíja aktivity smerom k nadväzovaniu kontaktov a vytváraniu spoloèných verejnoprospených projektov v spolupráci s neziskovými organizáciami èi podnikate¾skými subjektami. Na druhej strane aj
neziskové organizácie, pôsobiace najmä v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja, sa usilujú vtiahnu do svojej práce pri rieení miestnych a regionálnych problémov práve predstavite¾ov verejného èi ziskového sektora. Okrem iného je táto snaha o nadviazanie spoloènej spolupráce spôsobená aj prioritami a podmienkami pri získavaní zdrojov z predvstupových a neskôr trukturálnych fondov Európskej únie.
Spoloèné partnerstvo v projektoch, ako jeden z nevyhnutných predpokladov pre èerpanie európskych zdrojov, by vak nemalo by prvotným
motívom nadväzovania neziskovo-podnikate¾sko-verejnej spolupráce.
Ako sme u v úvode spomenuli, základné znalosti a podstata pojmov medzisektorová spolupráca, partnerstvá, komunitné projekty, korporatívna a komunitná filantropia sú na strane mnohých úèastníkov týchto vzahov a procesov stále dos neznáme èi nejednoznaèné. Vzh¾adom
na veobecný nedostatok informácií z tejto oblasti sa zdruenie PANET rozhodlo uskutoèni monitoring projektov a aktivít, ktoré sa na poli
medzisektorovej spolupráce v komunitách na Slovensku udiali, a to tak z poh¾adu kvalitatívneho ako aj èiastoène kvantitatívneho. Súèasou
monitoringu sú aj prípadové túdie, ktoré na konkrétnych príkladoch chcú priblíi viaceré aspekty tejto spolupráce v rôznych kútoch Slovenska
a spropagova tak samotnú mylienku ako aj poukáza na úspenos jej správnej aplikácie v praxi.

CIELE PROJEKTU
Keïe nae predbené poznatky a skúsenosti so sledovanou oblasou poukazovali na fakt, e doteraz u nás nebola vypracovaná analýza,
ktorá by detailne predstavila obsahovú aj formálnu stránku existujúcich podnikate¾sko-neziskovo-verejných, resp. súkromno-verejných partnerstiev, projekt mal ambíciu naplni nasledujúci cie¾: zvýi mieru poznania súèasnej situácie a stavu v oblasti medzisektorových partnerstiev,
vyplni medzeru na poli poznatkov o existujúcich partnerstvách medzi podnikmi, neziskovými organizáciami i verejnými intitúciami v rôznych
regiónoch a komunitách Slovenska.
Veobecným cie¾om projektu bolo na základe analýzy doterajích projektov v oblasti medzisektorovej spolupráce a na príklade rôznorodých
partnerstiev medzi neziskovými organizáciami, podnikmi a orgánmi verejnej správy napomôc v odbúravaní predsudkov i nedôvery, napomáha väèej informovanosti potencionálnych partnerov a podporova tak spoluprácu viacerých sektorov.
Vzh¾adom na to, e za jeden z predpokladov pre vznik a úspené fungovanie medzisektorových partnerstiev povaujeme aj vhodné sociálnoekonomické podmienky, charakter prieskumu sme vsadili do rámca komunitného rozvoja. Aj z tohto dôvodu sme prostredníctvom konkrétnych príkladov chceli poukáza na úzku spojitos a nadväznos s podporou rozvoja komunít. Preto jedným z cie¾ov bolo dosiahnu aj prepojenie vnímania medzisektorovej spolupráce s komunitným rozvojom.
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Pri realizácii monitoringu sme pouili nieko¾ko metodologických postupov. Úzko súviseli so základnými projektovými aktivitami (spôsobom
zberu údajov), ktoré v koneènom dôsledku vytvorili akúsi kostru náho pracovného postupu, ale aj samotnej publikácie. Ilo o tieto základné
aktivity a metodologické postupy:

KAPITOLA 1
Za základnú informaènú bázu sme povaovali názory a skúsenosti predstavite¾ov neziskových organizácií, dlhodobejie pôsobiacich
v jednotlivých komunitách na Slovensku. Na základe vypracovaného dotazníka, zloeného z 9-ich otázok, rozdelených do dvoch tematických
oblastí, sme kontaktovali predstavite¾ov 21 organizácií, prevane formou rozhovoru osobne, resp. telefonicky.

KAPITOLA 2
S cie¾om identifikova èo najväèie mnostvo informácií o uskutoènených aktivitách v oblasti medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít
poèas uplynulých rokov sme sa ïalej zamerali na zber a analýzu tematicky zameraných èlánkov, ktoré boli uverejnené v èasopise NonProfit
v rozmedzí iestich rokov 1995 a 2000 a v èasopise Spravodajca 3S v roku 2002. Celkovo sme tak zachytili 80 èlánkov relevantných k sledovanej problematike.
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METODOLÓGIA

KAPITOLA 3
Vykompenzova èisto treosektorový poh¾ad èlánkov Kapitoly 2 na problematiku medzisektorovej spolupráce sme sa snaili aj analýzou èlánkov èasopisu Trend. Jeho aiskovou cie¾ovou skupinou je najmä podnikate¾ská sféra. Predpokladali sme preto, e prostredníctvom tohto týdenníka, s pravidelnými rubrikami ako sú nevýrobná sféra/tretí sektor, nevýrobná sféra/kolstvo, spoloèenská rubrika a pod. môeme vyvái
poh¾ady na existujúce filantropické aktivity èi snahy o nadviazanie vzájomnoprospených vzahov aj zo strany podnikate¾ských subjektov.
Analýzou troch roèníkov 1999-2001 èasopisu TREND sme takto vyfiltrovali spolu 93, resp. 89 èlánkov.

KAPITOLA 4
Akým spôsobom sa presadzovanie mylienok partnerskej spolupráce a komunitného rozvoja uskutoèòuje v grantovej a operaènej èinnosti
významných nadácií nás zaujímalo vo tvrtej kapitole. Spomedzi aktívne pôsobiacich nadácií na Slovensku sme si pre úèely tohto projektu
vybrali tyri organizácie (Centrum pre filantropiu  ETP, n.o.  Nadáciu EKOPOLIS, Nadáciu otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation,
Nadáciu pre podporu obèianskych aktivít a Nadáciu pre deti Slovenska). Naím hlavným informaèným kanálom bolo internetové vyh¾adávanie
na web stránkach prísluných nadácií. V prípade nejasností alebo doplnenia chýbajúcich dát sme oslovili predstavite¾ov týchto organizácií
a vyuili monos osobného, telefonického, e-mailového alebo faxového kontaktu. Ve¾mi dôleité médium pri zbere údajov predstavovali aj tlaèené materiály vo forme výroèných správ, letákov, informaèných listov a ïalích materiálov.

KAPITOLA 5
Vypracovanie konkrétnych prípadových túdií malo za cie¾ poskytnú akýsi ivý dôkaz existencie fungujúcej medzisektorovej spolupráce
a vytvorených partnerstiev medzi neziskovým, podnikate¾ským a verejným subjektom. V piatej kapitole ponúkame pä detailne vypracovaných
túdií, pochádzajúcich z rôznych regiónov Slovenska, zachytajúcich rôzne aspekty a odzrkad¾ujúcich rôznorodos vnímania vzájomnej spolupráce zapojenými stranami.

KAPITOLA 6
V tejto kapitole sme sa zaoberali existenciou a prístupnosou odbornej bázy poznatkov a informácií vo forme dostupných metodologických
materiálov, kniných èi publikaèných vydaní zameraných na rozvoj komunity, medzisektorovú spoluprácu a tvorbu partnerstiev. Rozhodli sme
sa zmapova kniný trh cez kninièné fondy dvoch verejne prístupných kniníc v treom sektore. Boli nimi: Kninica publikácií o treom
sektore SAIA, n.o. a kninica PDCS  Centra prevencie a rieenia konfliktov.

KAPITOLA 7
Vzh¾adom na znaèné mnostvo informácií a dát, ktoré sa k nám v priebehu skoro sedemmesaèného monitoringu dostali, sme sa rozhodli
zaradi do publikácie aj kapitolu, ktorá obsahuje informácie získané z rôznych zdrojov, èastokrát aj náhodným spôsobom. Ide o 29 spracovaných materiálov, prináajúcich rôzne informácie, údaje, nápady èi zaujímavosti, vyuite¾né pre súèasných i budúcich záujemcov o problematiku medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít. Pre obsahovú rozmanitos sme sa ich pokúsili roztriedi do iestich kategórií, ktoré zoh¾adòujú ich spoloèné charakteristiky.
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VYMEDZENIE POJMOV
Prv, ne sa dostaneme ku konkrétnym výsledkom jednotlivých kapitôl, chceme sa ete zamera na vymedzenie niektorých základných pojmov.
Týmto by sme chceli predís prípadným nedorozumeniam zo strany vás, èitate¾ov, smerom k nám, autorom projektu, ktoré by mohli ma základ
v odlinom chápaní k¾úèových pojmov.
Ide o rozlíenie pojmov komunita a región, ako aj následného oddelenia termínov komunitný a regionálny rozvoj. Uvedomujeme si vak,
a bohatá diskusia na túto tému to dokazuje, e ide o akú úlohu. Avak ohranièi komunitu od regiónu, minimálne geograficky, bolo pre nás
z poh¾adu úspeného monitoringu nevyhnutné. Za komunitu sme v tomto prípade chápali obec, mesto, príp. menie územie (nieko¾ko obcí,
okres). Za región sme na základe, pod¾a nás, najèastejie sa vyskytujúceho chápania, povaovali geograficky irie územie, akým je na
Slovensku pod¾a administratívneho èlenenia vyí územný celok (VÚC), kraj èi mikroregión zasahujúci viac okresov.
Medzisektorová spolupráca predstavuje vzájomne prospenú spoluprácu dvoch alebo troch rôznych sektorov v spoloènosti. V súvislosti so
zameraním náho zdruenia na spoluprácu neziskového a ziskového sektora je táto publikácia urèená prednostne pre neziskové organizácie,
resp. podnikate¾ské subjekty. V prípade dvojsektorovej spolupráce sme sa zaoberali iba takou spoluprácou, resp. partnerstvami, v ktorých jedného z partnerov predstavoval neziskový sektor (t.j. neskúmali sme spoluprácu medzi podnikate¾ským a verejným sektorom osobitne).
Spolupráca neziskového a podnikate¾ského sektora vychádza jednak z potreby diverzifikácie finanèných zdrojov na strane verejnoprospených organizácií, kde podniky sa javia ako jeden z potencionálnych podporovate¾ov týchto projektov, a jednak z presvedèenia, e poslanie
podnikate¾ských subjektov nie je len v tvorbe zisku. Vychádza z takzvaného konceptu spoloèenskej zodpovednosti podnikania (corporate social
responsibility), ktorej jedným z aspektov (popri environmentálnej zodpovednosti a ekonomickej výkonnosti) je aj zodpovednos sociálna alebo
spoloèenská. Tá sa prejavuje uplatòovaním etiky vo vetkých aspektoch podnikania, v dobrom zaobchádzaní a motivácii zamestnancov, zodpovednom prístupe k dodávate¾om, odberate¾om, investorom a hlavne zákazníkom, ale aj v aktívnom zapojení sa do budovania komunity,
v ktorej podnik pôsobí. Jednou z jeho foriem je aj spolupráca s neziskovými organizáciami a podpora verejnoprospených projektov. Dôleitú
úlohu tu zohráva podnikové darcovstvo alebo korporatívna filantropia, teda ochota podniku venova nejakú hodnotu na verejnoprospený úèel,
a to buï jednorazovo èi opakovane bez nároku na nejakú protislubu. Inú úroveò spolupráce podnikate¾ského subjektu s neziskovým predstavujú dlhodobejie strategické partnerstvá, ktoré môu fungova aj na komerènejom princípe (napr. v naich podmienkach známy projekt
Ostrovy ivota) alebo klasický komerèný vzah na báze sponzoringu.
V súvislosti s decentralizáciou verejnej správy a s prístupovým procesom naej krajiny do Európskej únie nový rozmer nadobúda spolupráca
a partnerstvá medzi neziskovými a verejnými subjektami (tátna správa a samospráva), a to hlavne v oblasti komunitného a regionálneho
rozvoja a plánovania. Táto oblas v súèasnosti vystupuje do popredia a jej dôleitos si uvedomujú, aj keï v nerovnakej miere, neziskoví ako
aj verejní predstavitelia. Pri naej práci sa nám práve oblas neziskovo-verejnej spolupráce a existujúcich partnerstiev medzi tátnymi (resp.
samosprávnymi) a neziskovými subjektami javila z poh¾adu systematického monitoringu jej zloiek ako jedna z najkomplikovanejích a najviac
nejednoznaèných. Bolo to aj kvôli zvyujúcemu sa poètu moných aktérov na poli komunitného a regionálneho rozvoja, predovetkým zo strany verejného sektora (regionálne rozvojové agentúry, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, regionálne odbory okresných, krajských úradov, VÚC a pod.). Navye, poslanie a pôsobenie regionálnych rozvojových agentúr (RRA) v jednotlivých regiónoch bolo pod¾a vyjadrení predstavite¾ov MVO v tom-ktorom meste èastokrát neznáme a diskutabilné.
Pre potreby tejto túdie sme preto povaovali za nevyhnutné charakterizova aj termíny komunitný rozvoj a regionálny rozvoj. Aj v tomto
prípade, rovnako ako pri odlíení pojmov komunita a región, sme si boli vedomí, e jeho hranice sa prelínajú a definujú len ve¾mi ako. Napriek
tomu, úlohu RRA i ostatných tátnych a samosprávnych orgánov sme videli najmä v rámci irieho vplyvu tátu i truktúr Európskej únie
v regionálnom èi sociálno-ekonomickom rozvoji. Úlohu MVO pri regionálnom rozvoji sme v tomto prípade definovali v súvislosti s vyuitím
ich odborného potenciálu pri spoluúèasti na tvorbe a implementácii dôleitých rozvojových plánov, akými sú Národný rozvojový plán, sektorové operaèné plány alebo regionálne operaèné plány.
Monitorovanie súèasného stavu a úrovne medzisektorovej spolupráce na úrovni regionálneho rozvoja nebolo pri spracovávaní tejto túdie
naou prioritou. Jej objektom bol predovetkým komunitný rozvoj, súvisiaci s konkrétnymi komunitami na Slovensku, ktorých aktérom a iniciátorom rozvojových aktivít boli najmä MVO nasledujúcich typov: komunitné nadácie (s cie¾om finanènej podpory iných subjektov v komunite), komunitné organizácie (s poslaním komplexne riei problémy komunity) a miestne komunitné organizácie s tematicky jasne vyprofilovanou misiou (environmentálnou, vzdelávacou, ¾udské práva a pod.). Práve spolupráca takýchto MVO s predstavite¾mi iných sektorov bola pri
naom monitorovaní rozhodujúcim objektom záujmu. O fakte, e v niektorých prípadoch sa hranice medzi regionálnym a komunitným rozvojom stierajú a ich vymedzenie je takmer nemoné, svedèí tie vplyv reformy a decentralizácie verejnej správy a jej dopad na novú úroveò socioekonomických vzahov.
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ANALÝZA ODPOVEDÍ PREDSTAVITE¼OV KOMUNITNÝCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V REGIÓNOCH SLOVENSKA
METODOLÓGIA
Za základnú informaènú bázu pri analýze problematiky medzisektorovej spolupráce na Slovensku sme povaovali názory a odpovede ¾udí,
ktorí sa u dlhodobejie zaoberajú prácou v neziskových organizáciach vo svojich komunitách. Predpokladali sme, e ak v nich bezprostredne pôsobia, majú dobrý preh¾ad a sú zorientovaní aj v oblasti aktuálneho stavu existencie medzisektorových partnerstiev v mieste svojho
pôsobenia. Za základnú cie¾ovú skupinu sme si zvolili aktívne komunitné neziskové organizácie s bohatými skúsenosami v komunitnej práci.
Nielen pod¾a právnej formy, ale aj pod¾a poslania by sme kontaktované organizácie mohli rozdeli nasledovne:
§ komunitné nadácie (fondy)  s hlavným poslaním finanènej podpory iných neziskových subjektov v komunite;
§ komunitné organizácie typu servisného, poradenského centra  rieiace potreby konkrétnej komunity;
§ miestne komunitné organizácie  s jasne stanovenou misiou v urèitej oblasti (sociálna, environmentálna, vzdelávacia a pod.) [pod¾a:
Marcel D. Zajac, ETP].
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1. kapitola

Pri naom vzájomnom kontaktovaní sme uprednostòovali osobné stretnutia, avak nie vdy sa nám to podarilo. Túto formu sme potom nahradili telefonickým alebo e-mailovým kontaktom. Pri osobných návtevách v jednotlivých regiónoch sa nám zároveò náhodne, neplánovane
naskytla monos osobného kontaktu s ¾uïmi, ktorí síce neboli vo vybranej vzorke, avak rozhovor s nimi sme povaovali za rovnako dôleitý
a pre ciele projektu prospený. S cie¾om obohati výsledky o ich skúsenosti sme preto aj ich poznatky zaradili do naich analýz.
Celkovo sme sa skontaktovali s 21 organizáciami, z toho: so 16 osobne, s 3 telefonicky a 2 organizácie sme oslovili e-mailovou formou.
Východiskom pri kontaktovaní predstavite¾ov neziskových organizácií boli informácie, získané ete pred samotnou realizáciou projektu. Tie
slúili na utvorenie si celkového obrazu o stave medzisektorovej spolupráce v jednotlivých komunitách a zároveò ako podklad pre spracovanie dotazníka. Ten obsahoval 7 hlavných otázok a 2 podotázky, rozdelené do dvoch tematických oblastí: oblas medzisektorovej spolupráce
a oblas potrieb komunity. Jeho podobu nájdete v prílohách.
Zozbierané odpovede sme následne spracovali, roztriedili a systematicky usporiadali pod¾a poradia v rámci prísluných tematických oblastí.
Ich preh¾ad nájdete v niie uvedených tabu¾kách. Èiastoèné zhrnutia èi kontatovania, spracované na základe týchto odpovedí, uvádzame
pri kadej otázke osobitne.

VÝSLEDKY ANALÝZY
V tejto èasti sa zameriame na analýzu údajov získaných prostredníctvom osobných stretnutí, telefonických èi e-mailových kontaktov
s predstavite¾mi komunitných neziskových organizácií v komunitách na Slovensku.
1. REALIZOVALI STE VY/VAA ORGANIZÁCIA NIEKEDY PRIESKUM ZAMERANÝ NA MEDZISEKTOROVÚ SPOLUPRÁCU, PRÍP. NA OBLAS FILANTROPIE?
Prieskumy zamerané na zistenie stavu medzisektorovej spolupráce, realizovaných filantropických aktivít vo vlastnej komunite uskutoènilo 6
(VOKA, ilinský komunitný fond, Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spi, Komunitná nadácia Preov, Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská
Bystrica-Zvolen a Nitrianska komunitná nadácia) z 21 opýtaných organizácií. Väèinou ilo o získanie preh¾adu potrieb ¾udí v tej-ktorej komunite, ktorý sa mohol ïalej vyui pri plánovaní budúcich aktivít a dlhodobejej stratégie organizácie. Rozsah informácií o týchto prieskumoch
je v niektorých prípadoch ve¾mi struèný a so slabou vypovedacou hodnotou. Závisel od pripravenosti jednotlivých respondentov odpoveda na
nae otázky. Preh¾ad o týchto prieskumoch je zachytený v tabu¾ke.
Väèina organizácií (15) nepovaovala za potrebné uskutoèni takýto prieskum z nieko¾kých dôvodov:
§ zvýené nároky na personálne kapacity;
§ nedostatok finanèných prostriedkov;
§ znalos miestnych pomerov (potrieb a problémov) z iných zdrojov, resp. médií;
§ nedostatok presvedèenia o efektívnom vyuití výsledkov prieskumu pre organizáciu v budúcnosti;
§ spoliehanie sa na iné miestne organizácie pri zrealizovaní podobného prieskumu, príp. ankety.
9

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

REALIZOVALI STE VY/VAA ORGANIZÁCIA NIEKEDY PRIESKUM ZAMERANÝ NA MEDZISEKTOROVÚ SPOLUPRÁCU, PRÍP. NA OBLAS FILANTROPIE?
Organizácia

Predstavite¾

EKOPOLIS
ETP Slovensko, Koice
Informaèné centrum
Karpatská nadácia
Komunitná nadácia Bratislava

Peter Medveï
Katarína Bugátová
Myrtil Nagy
Laura Dittel
¼ubo Tvrdoò

Odpovede

Nie
Nie
Nie
Nie
Získali od Daòového riadite¾stva data, ko¾ko darovali fyzické
a právnické osoby za posledné 4 roky.
Komunitná nadácia mesta Humenné
Mocáková, Koribanièová Nie
Komunitná nadácia Preov
Katarína Minárová
Dobrovo¾ník, èlen marketingovej komisie realizoval lokálny
prieskum Financovanie komunitných aktivít z lokálnych
zdrojov. Analýza získavania lokálnych zdrojov pre Komunitnú
nadáciu Preov. 1999-2001". Kontaktoval firmy, ktoré
podporujú i nepodporujú, zisoval dôvody, predstavy
o darcovstve. Výstupy realizujú v praxi.
Komunitná nadácia Ve¾ký ari
tefánia Lenczová
Nie
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Beáta Hirt
Skromný prieskum vo Zvolene s cie¾om zisti monosti
Banská Bystrica-Zvolen
spolupráce podnikate¾ov vo Zvolene s komunitnou nadáciou.
Bez výsledkov  viac na to nebudú míòa èas a energiu.
Nitrianska komunitná nadácia
¼ubica Lachká
Áno. Bol to malý prieskum, ktorým chceli zisti záujem
o jeden nový produkt nadácie, ktorý sa vak potom
nerealizoval.
Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi, Poprad Dana Pluèinská
Áno.
1. prieskum na sídliskách v Poprade  do schránok vhadzovali dotazníky, mali nieko¾ko zberných miest (obchod, zdruenie Bambíno v Poprade); 25% návratnos
2. prieskum (podporený z NPOA)  2002  tlaè, poslancom
Výsledky z obidvoch prieskumov sme nemali k dispozícii.
Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Michal Babinèák
Nie
SAIA  Koice
Zuzana Kalináèová
Nie
SAIA  Preov
Juliana Hajduková
Nie
SAIA  ilina
Alena Mièicová
Nie
Slovenský skauting 14. zbor Prievidza
Vladislav Michaloviè
Nie
Trenèianska nadácia
Alena Karasová
Nie
Trenèianske neformálne zdruenie
Branislav Cvacho
Nie
VOKA
Heretová, Bernátová
Áno. Cie¾om prieskumov realizovaných v rokoch 2001 a 2002
bolo zisti ako sa komunity rozvíjajú a nadobudnú preh¾ad
o situácii v jednotlivých obciach.
VYDRA
Michaela Galvánková
Nie
ilinský komunitný fond
Alena Mièicová
Áno. irí marketingový prieskum s cie¾om zisti vô¾u
stredných a malých podnikate¾ov podpori fond.
Na úvod  prieskum potrieb medzi 500 respondentmi v roku
2000. Výstupy sú k dispozícií v ilinskom komunitnom fonde.

1A. VIETE O NIEKTORÝCH INÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIACH VO VAEJ KOMUNITE / REGIÓNE, KTORÉ BY TAKÝTO PRIESKUM U REALIZOVALI?
Viac ako polovica z organizácií nepoznala iadnu organizáciu, ktorá by prieskum v oblasti medzisektorovej spolupráce alebo potrieb komunity
uskutoènila.
es respondentov malo iba èiastoèné informácie o iných organizáciach, ktoré by takýto alebo podobný prieskum u realizovali, alebo mohli
zrealizova. Nedostatoène vak poznali ich konkrétne zistenia èi závery, ktoré by mohli vyui vo svojej práci. Väèina z nich nevedela
o detailnejích informáciach (termín realizácie, cie¾ové skupiny, obsah, cie¾, oblas prieskumu, zistenia, apod.), týkajúcich sa realizovaných
prieskumných aktivít rôznych subjektov, ktoré by nám prípadne mohli poskytnú odrazový mostík pri zbere viacerých relevantných informácií.
Iba dvaja predstavitelia vedeli pomenova konkrétny prieskum èi túdiu realizovanú v oblasti komunitného rozvoja  ilo o túdiu Study on
Feasibility of Developing Community Philanthropy in Slovakia, ktorú realizovalo ETP v roku 1998. Prostredníctvom rozhovorov s vybranými
kontaktnými osobami sme teda z ve¾kej èasti nezískali dodatoèné informácie, ktoré by nám na základe ich vedomostí a dlhodobejích skúseností umonili rozíri anketové zisovanie aj na ïalie organizácie, s ktorými sme sa pôvodne neplánovali skontaktova.
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VIETE O NIEKTORÝCH INÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIACH VO VAEJ KOMUNITE / REGIÓNE, KTORÉ BY TAKÝTO PRIESKUM U REALIZOVALI?
Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS
ETP Slovensko, Koice
Informaèné centrum
Karpatská nadácia

Peter Medveï
Katarína Bugátová
Myrtil Nagy
Laura Dittel

Komunitná nadácia Bratislava

¼ubo Tvrdoò

Komunitná nadácia mesta Humenné

Mocáková, Koribanièová

Komunitná nadácia Preov
Komunitná nadácia Ve¾ký ari

Katarína Minárová
tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen
Nitrianska komunitná nadácia
Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi, Poprad
Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Nie
Nie
Fórum Intitút
CPDI  Community Philanthropy Development
Initiative (komunitná filantropia, ETP, NOS, VOKA)
Community Philanthropy Development Initiative
(ETP-PDCS)
Regionálna rozvojová agentúra Humenné,
Partnership Project
Nie
Kostitras  spolupráca so samosprávami v oblasti
rozvoja cyklotrás

Beáta Hirt
¼ubica Lachká
Dana Pluèinská
Michal Babinèák

SAIA  Koice
SAIA  Preov

Zuzana Kalináèová
Juliana Hajduková

SAIA  ilina
Slovenský skauting 14. zbor Prievidza
Trenèianska nadácia
Trenèianske neformálne zdruenie
VOKA
VYDRA
ilinský komunitný fond

Alena Mièicová
Vladislav Michaloviè
Alena Karasová
Branislav Cvacho
Heretová, Bernátová
Michaela Galvánková
Alena Mièicová
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Zdá sa, e ide o oblas, o ktorú je v súèasnosti ve¾mi malý záujem, a to najmä v zmysle profesionálnejieho zamerania sa na jednotlivé
aspekty medzisektorovej spolupráce. A to aj napriek skutoènosti, e drvivá väèina respondentov ju pre trvaloudrate¾ný vývoj neziskového
sektora na Slovensku povauje za k¾úèovú.

Nie
-Nie
Regionálne stredy  obèianske zdruenia v regióne
mali 1/2 roka monos prístupu na internet, fax, copy
(servis pre prípravu projektov).
ETP  Koice
Komunitná nadácia Preov  ako najtransparentnejia organizácia predkladala výzvu na spoluprácu,
partnerstvo. Po realizácii mailingu odozva vak bola
nulová, nasledovalo osobné kontaktovanie.
ilinský komunitný fond
Nie
Nieèo asi bolo
Nie
Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica
Nie
Nie

2. ZORGANIZOVALI STE VY/VAA ORGANIZÁCIA NIEKEDY KONFERENCIU ALEBO SEMINÁR ZAMERANÝ NA TÉMU MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE, FILANTROPIE?
Devä z 21 zástupcov organizácií na túto otázku odpovedalo vymenovaním minimálne jednej akcie (konferencie, seminára), ktorú v minulosti
usporiadali a ktorú zaradili do rámca medzisektorovej spolupráce. Avak nie v kadom prípade ilo skutoène o rozvoj a podporu medzisektorových partnerstiev, ktorých dopad sa mohol rozíri priamo v prospech celej komunity. Celoploné budovanie a presadzovanie filantropických
mylienok sa v ich aktivitách zúilo iba na profitovanie, fundraising pre tú-ktorú organizáciu. Je vak potrebné poznamena, e aj takúto
súkromnú formu fundraisingu z podnikate¾ských zdrojov povaujeme za istú formu podpory a rozvoja medzisektorovej spolupráce, aj keï
tento prieskumný projekt bol prioritne zameraný skôr na mapovanie aktivít s dopadom pre viaceré cie¾ové skupiny jednotlivých komunít
(neziskové organizácie, podnikate¾ská sféra, verejná správa, obèania).
Z odpovedí na túto otázku môeme ïalej zisti, e aj keï ciele zorganizovaných akcií, èi u to boli okrúhle stoly, semináre, konferencie alebo
iné trojsektorové stretnutia, mali dlhodobejie ambície, väèina z nich skonèila ako jednorazová akcia, bez systematickejieho pokraèovania
v budúcnosti. Domnievame sa, e jedným z dôvodov nepokraèovania v zaèatom úsilí je aj nároènos danej problematiky, vyadujúca si ove¾a
väèí priestor a úsilie, ako si v súèasnosti zástupcovia mnohých neziskových organizácií môu dovoli.
Analýzou odpovedí sme zistili, e konferenciu, seminár èi inú podobnú aktivitu, zameranú na irie definovanú oblas, ako napríklad regionálny a komunitný rozvoj, trvaloudrate¾né mestá (súèasou ktorých bola aj téma posilnenia a rozvoja medzisektorovej spolupráce a tvorby partnerstiev) uskutoènili tieto organizácie: SAIA Preov, Informaèné centrum, Ekopolis, Trenèianske neformálne zdruenie, ETP Slovensko
Koice, SAIA ilina, Karpatská nadácia, Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi a Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská BystricaZvolen.
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ZORGANIZOVALI STE VY/VAA ORGANIZÁCIA NIEKEDY KONFERENCIU ALEBO SEMINÁR ZAMERANÝ NA TÉMU MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE, FILANTROPIE?
Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS

Peter Medveï

ETP Slovensko, Koice

Katarína Bugátová

Informaèné centrum

Myrtil Nagy

Karpatská nadácia

Laura Dittel

Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia mesta Humenné
Komunitná nadácia Preov
Komunitná nadácia Ve¾ký ari
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen

¼ubo Tvrdoò
Mocáková, Koribanièová
Katarína Minárová
tefánia Lenczová
Beáta Hirt

Nitrianska komunitná nadácia
Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi, Poprad
Regionálna rozvojová agentúra Humenné
SAIA  Koice
SAIA  Preov

¼ubica Lachká
Dana Pluèinská
Michal Babinèák
Zuzana Kalináèová
Juliana Hajduková

SAIA  ilina

Alena Mièicová

Slovenský skauting 14. zbor Prievidza
Trenèianska nadácia
Trenèianske neformálne zdruenie

Vladislav Michaloviè
Alena Karasová
Branislav Cvacho

VOKA
VYDRA
ilinský komunitný fond

Heretová, Bernátová
Michaela Galvánková
Alena Mièicová

V spolupráci s ETP  výmena skúseností  nebol
zaznamenaný iaden výstup.
V rámci Stupavských konferencií boli sekcie,
pracovné skupiny zamerané na komunitný rozvoj.
Hlavným programom ETP bola trvalá udrate¾nos
miest a obcí regiónov, a preto v roku 1999 v Spiskej
Novej Vsi zorganizovali Konferenciu trvaloudrate¾né
mestá (ETP + Spiská Nová Ves + samospráva +
podniky, MVO, Zdruenie miest a obcí Vranovského
regiónu). Nemajú z nej iadne výstupy èi konkrétne
závery. Existuje vak zborník z tejto konferencie, ktorá
bola vyústením realizácie projektu Zavádzanie systému
environmentálneho manamentu v samospráve.
V roku 2003 mono zorganizujú ïaliu konferenciu
pre tie mestá, v ktorých u realizovali projekty
trvaloudrate¾ných miest (cca 10). Cie¾om by bolo
prezentovanie plánov rozvoja mesta, na ktoré by boli
pozvaní aj iní záujemcovia o tvorbu takýchto plánov.
Áno. Iniciovali a facilitovali 3-sektorové stretnutia v 5
mikroregiónoch na území juného Slovenska
Nie konkrétne na danú tému;
- organizovali nieko¾ko kolení, workshopov na tému
komunitného, ekonomického rozvoja;
- snaia sa o vytváranie networkov (pre podporené
organizácie + ïalie MVO z karpatského regiónu).
Nie.
Nie
Nie.
Nie
Áno. Workshop pre nieko¾ko neziskoviek z Banskej
Bystrice (grantistov) o monostiach spolupráce
medzi podnikate¾ským a neziskovým sektorom.
Nie.
November 2002  konferencia komunitných organizácií
Nie
Nie
Áno  Okrúhly stôl na tému partnerstvá v roku 2000.
Úèas: cca 50 ¾udí zo tátneho, samosprávneho
a tretieho sektora (nie podnikate¾ského)
Cie¾: ukáza monosti spolupráce s verejnou
správou a naopak (decentralizácia)
Pokraèovanie: napriek inpiratívnemu stretnutiu
k pokraèovaniu ïalích stolov nedolo. Ilo by
o násilné spájanie partnerov, keïe kadý (najmä
neziskové organizácie) si buduje vlastné teritórium
zvlá.
Áno; seminár Medzisektorová spolupráca (viac
v Nonprofite jún 2000)  zapájanie obèanov do vecí
verejných  seminár zorganizovaný v spolupráci
s verejnou správou.
Nie
Nie.
Raòajky s podnikate¾mi  2-roèná aktivita
pre podporu lokálnej filantropie s primárnym cie¾om
získa finanèné prostriedky pre svoju organizáciu.
Takto získali cca 50.000 Sk. Za problematické povaovali viac dotiahnutie týchto podnikate¾ov na stretnutie
ako následné získanie finanèných prostriedkov.
Nie
Nie
----

Na túto otázku odpovedalo kladne iba 9 respondentov. Väèinou spomínali akcie, ktorých téma medzisektorovej spolupráce bola iba súèasou, nie nosnou náplòou. K èasto spomínaným organizátorom patrili najmä NOS-OSF (organizátori kolení pre komunitné nadácie a obèianske zdruenia) v spolupráci so kolite¾mi z PDCS. Z ïalích organizátorov boli vymenovaní napríklad Fórum donorov, Grémium tretieho sektora a regionálne grémia 3S, Nadácia Pontis, Partnerstvo, o.z., SPACE, ETP a Rada mládee Slovenska. Ani v tomto prípade si respondenti
nevedeli presne spomenú na termín, miesto, príp. ïalie, nami poadované detaily (ciele, výsledky, odporúèania do budúcnosti) o spomínaných akciách.
Faktom zostáva, e mnoho z u zorganizovaných aktivít na tému medzisektorovej spolupráce vzilo z poiadaviek èi tlaku Európskej únie,
ktorá pri plánovaní a realizácii projektov financovaných zo svojich fondov poaduje úèas partnerov z verejného, podnikate¾ského a neziskového sektora (splnenie princípu partnerstva pri uchádzaní sa o finanèné zdroje z predvstupových fondov EÚ). Prostredníctvom osobných
stretnutí sme nezachytili ani jednu akciu, ktorá by sa v plnom rozsahu venovala rozvoju medzisektorovej spolupráce na celoslovenskej úrovni
a na ktorej by sa zároveò zúèastnili predstavitelia tak neziskového, verejného ako aj podnikate¾ského sektora.
ZÚÈASTNILI STE SA U TAKEJTO KONFERENCIE/SEMINÁRA? AK ÁNO, KEDY, KDE A KTO BOL JEJ ORGANIZÁTOR?
Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS
ETP Slovensko, Koice
Informaèné centrum
Karpatská nadácia
Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia mesta Humenné
Komunitná nadácia Preov

Peter Medveï
Katarína Bugátová
Myrtil Nagy
Laura Dittel
¼ubo Tvrdoò
Mocáková, Koribanièová
Katarína Minárová

Komunitná nadácia Ve¾ký ari

tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen

Beáta Hirt

Nitrianska komunitná nadácia
Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi, Poprad
Regionálna rozvojová agentúra, Humenné
SAIA  Koice
SAIA  Preov
SAIA  ilina
Slovenský skauting 14. zbor Prievidza

¼ubica Lachká
Dana Pluèinská
Michal Babinèák
Zuzana Kalináèová
Juliana Hajduková
Alena Mièicová
Vladislav Michaloviè

Trenèianska nadácia

Alena Karasová

Trenèianske neformálne zdruenie
VOKA
VYDRA

Branislav Cvacho
Heretová, Bernátová
Michaela Galvánková

ilinský komunitný fond

Alena Mièicová

--Nie
Nie
--Nie
SAIA-Preov v roku 2000
Séria tréningov OSF pre komunitné nadácie. Neli
ve¾mi do håbky, skôr zachytili z kadého èosi.
Fórum donorov  konferencia nadácií
OSF  kolenia pre komunitné nadácie, obèianske
zdruenia
2001  Diskusné fórum: G3S, SPK, SAP + starostovia, odbor regionálneho rozvoja KÚ (cie¾: postup
projektovania pre èerpanie zdrojov z fondov EÚ)
Levoèa 2001  partnerstvá, prístup k EÚ zdrojom
(Woleková, ETP)
OSF;
Tvoja Zem  Nadácia Ekopolis v Banskej Bystrici
prizvala americkú konzultantku pre KN p. Reynolds
(v roku 2000)
--Nie
Nie
Nie
OZ Partnerstvo, Poprad
Rada mládee Slovenska  v roku 2001 - jedna téma
v rámci víkendového tréningu o fundraisingu 
prezentované boli iba informácie o monosti
èerpania grantu z NPOA (program NPOA:
medzisektorová spolupráca). Bolo to jeho prvé
stretnutie s touto témou.
Áno. 2 stretnutia VÚC a MVO Trenèianskeho kraja.
Organizátor VÚC Trenèín. Prvé stretnutie 
zoznamovacie, druhé  pre rozvinutie spolupráce
medzi MVO a VÚC
--Nie
Áno. Téma bola súèasou nieko¾kých konferencií,
seminárov, ale nebola ich nosnou témou.
PONTIS (NOS), OZ Partnerstvo (Poprad)
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3. STE GRANTOVOU NADÁCIOU/ORGANIZÁCIOU? AK ÁNO, PODPORUJETE OBLAS ROZVOJA MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE, FILANTROPIE V RÁMCI
KOMUNITNÝCH INICIATÍV VO VAEJ KOMUNITE/REGIÓNE?
Z organizácií, s ktorými sme sa stretli bolo 13 grantových, teda takých, ktoré èas zo svojich príjmov ïalej prerozde¾ovali na komunitné aktivity
iných organizácií. Iba 4 z nich uviedli, e oblas rozvoja medzisektorovej spolupráce podporujú. U zvyných to nie je podmienkou, avak
z väèej èasti sa schopnos zapojenia aj predstavite¾ov z iných sektorov berie do úvahy ako výhoda pri rozhodovaní o udelení èi neudelení
finanènej podpory.
Keïe ilo prevane o komunitné nadácie (fondy) pôsobiace na geograficky malých územiach Slovenska, a to aj v oblastiach so slabím
sociálnym a ekonomickým rozvojom, je prirodzené, e mnoho z týchto grantových organizácií nekladie prehnaný dôraz na nutnos spolupráce vetkých troch sektorov súèasne. V mnohých prípadoch by si takáto spolupráca toti vyadovala väèie profesionálnejie zázemie, ako sa
jej v súèasnosti zo strany neziskových, ale aj podnikate¾ských subjektov dostáva, èi malo dosta. Nazdávame sa vak, e niekedy by takýto
dôraz na nutnos vzájomného prepojenia kapacít vetkých sektorov zo strany donorských organizácií mohol napomôc k efektívnejiemu
a rýchlejiemu komunitnému rozvoju na území toho-ktorého regiónu.
STE GRANTOVOU NADÁCIOU/ORGANIZÁCIOU? AK ÁNO, PODPORUJETE OBLAS ROZVOJA MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE, FILANTROPIE V RÁMCI
KOMUNITNÝCH INICIATÍV VO VAEJ KOMUNITE/REGIÓNE?
Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS
ETP Slovensko, Koice

Peter Medveï
Katarína Bugátová

Informaèné centrum

Myrtil Nagy

Karpatská nadácia

Laura Dittel

Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia mesta Humenné

¼ubo Tvrdoò
Mocáková, Koribanièová

Komunitná nadácia Preov

Katarína Minárová

Komunitná nadácia Ve¾ký ari

tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen

Beáta Hirt

Nitrianska komunitná nadácia

¼ubica Lachká

Áno
V rámci programu Tvoja Zem to nebola podmienka,
iba plus.
Nie sú gratovou organizáciou; napriek tomu vak
nimi organizované 3-sektorové stretnutia
ko-financujú tak, e iniciácie a facilitácie týchto
stretnutí realizujú bez nároku na honorár.
Podmienka to je iba v programe Miestne rozvojové
iniciatívy pre komplexný rozvoj vidieckych iniciatív
v Karpatskom regióne (nutnos vytvorenia miestneho
partnerstva  MVO + biznis + samospráva +
obyvatelia)  ide väèinou o 2-roèné projekty
(´97, ´99, ´02)  detailnejie info na ich webstránke
V ostatných prípadoch je to plus.
Podporili by, keby boli.
- medzisektorová spolupráca nie je podmienkou pre
udelenie grantu;
- granty sa neposkytujú podnikate¾om
Áno, v Preove pre udrate¾nos miestnych neziskových organizácií  podpora partnerskej spolupráce
aj s podnikate¾ským sektorom.
Nie; oblas medzisektorovej spolupráce, filantropie
nemajú v tatúte organizácie; podporujú len miestne
aktivity
Ve¾mi málo lastovièiek. Nie je pre to pôda,
neziskovky hasia svoje problémy, neziskový sektor
to neriei ako svoju prioritu. My dávame aj malé
grantíky neformálnym skupinám.
Podporili projekt konferencie Nitra, mesto bez
ambícií?, ktorý sa èiastoène dotýkal aj
medzisektorovej spolupráce a obèianskej
participácie.
V rámci oblastí podpory Komunitného
neinvestièného fondu rozvoja Spia, zaloeného
zdruením Partnerstvo, to nie je podmienka.
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou
Nemáme to pecialne vypecifikované, ale spadá to
do podpory (nie je to priorita.)
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou
Nie sú grantovou nadáciou/organizáciou

Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi, Poprad Dana Pluèinská
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Regionálna rozvojová agentúra Humenné
SAIA  Koice
SAIA  Preov
SAIA  ilina
Slovenský skauting 14. zbor Prievidza
Trenèianska nadácia

Michal Babinèák
Zuzana Kalináèová
Juliana Hajduková
Alena Mièicová
Vladislav Michaloviè
Alena Karasová

Trenèianske neformálne zdruenie
VOKA

Branislav Cvacho
Heretová, Bernátová

Michaela Galvánková
Alena Mièicová

Áno; podpora filantropie formou dobrovo¾nej práce
- v tatúte fondu táto podmienka nie je;
- peciálne kritérium pre medzisektorovú spoluprácu
nemajú, ale ak u niekto má aj iné zdroje, na túto
skutoènos prihliadajú

4. POZNÁTE PRÍKLAD PARTNERSTVA (DVOJ- ALEBO TROJSEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE) ALEBO ÚSPENEJ FILANTROPICKEJ AKTIVITY ALEBO KAMPANE
VO VAEJ KOMUNITE/REGIÓNE, KTORÝ BY MOHOL BY VHODNÝ PRE SPRACOVANIE PRÍPADOVEJ TÚDIE?
Tri organizácie nevedeli uvies ani jeden príklad existujúceho partnerstva èi rozvíjajúcej sa spolupráce v ich komunite. Ostatné z organizácií
navrhovali predovetkým také projekty alebo aktivity s prvkom medzisektorovej spolupráce, ktoré:
§ pôsobia na celoslovenskej úrovni a vïaka svojej úspenej medializácii sú u veobecnejie známe (Návrat  Orange, ETP  Globtel,
Baa Junior Achievement  podnikatelia  koly);
§ pôsobia bezprostredne v ich regióne a sú charakteristické najmä dvojsektorovou spoluprácou. V prípade spolupráce neziskových
organizácii s podnikmi ide väèinou iba o finanènú podporu zo strany podniku. Èasti projektu, ako sú plánovanie, realizácia alebo
vyhodnotenie ostáva pri tejto forme spolupráce na neziskovej organizácii. Ak ide o spoluprácu so tátnou správou èi samosprávou,
ide viac o spoloèný projekt, teda na plánovaní a realizácii aktivít prospených pre obyvate¾ov komunity sa zúèastòujú obidve strany
(rôznorodos príkladov je uvedená niie v tabu¾ke).
Na túto otázku sme najèastejie dostávali odpoveï obsahujúcu iba názov organizácie, ktorá by takéto nieèo mohla robi, prièom o konkrétnom projekte (zaujímavom partnerstve) vhodnom pre nae prieskumné aktivity nevedeli.
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VYDRA
ilinský komunitný fond

Existencia projektov s trojsektorovým rozmerom spolupráce je na Slovensku ete stále skôr ojedinelou ako samozrejmou súèasou pôsobenia nielen neziskových, ale aj iných organizácií, èi u ide o podnikate¾ské alebo samosprávne subjekty. Pre potreby tohto projektu sme sa rozhodli spracova prípadové túdie o týchto organizáciach a ich partnerstvách (Kapitola 5 tejto publikácie):
Fond rozvoja Liptova, n.o., Liptovský Hrádok
Komunitná nadácia Ve¾ký ari, Ve¾ký ari
Nadácia Rozum a cit, ilina
Obèianske zdruenie NÁVRAT, Bratislava a poboèky v regiónoch
Zdruenie priate¾ov a príbuzných RADOS, Koice
POZNÁTE PRÍKLAD PARTNERSTVA (DVOJ- ALEBO TROJSEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE) ALEBO ÚSPENEJ FILANTROPICKEJ AKTIVITY ALEBO KAMPANE VO VAEJ
KOMUNITE/REGIÓNE, KTORÝ BY MOHOL BY VHODNÝ PRE SPRACOVANIE PRÍPADOVEJ TÚDIE?
Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS

Peter Medveï

ETP Slovensko, Koice

Katarína Bugátová

Informaèné centrum

Myrtil Nagy

Karpatská nadácia

Laura Dittel

Èierny Balog  Èiernohorská eleznica (podpora
elezníc SR)
Obecné úrady  Peter Rusnák (priekopník
v zakladaní mikroregiónov, partnerstiev typu
samospráva  MVO)
Cykloklub DETVA  trasa okolo Po¾any (zapojenie
podnikate¾ov, projekt èiastoène úspený)
Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica 
Zvolen
Vranovský projekt (ZMO VR) - samospráva + MVO +
Úrad práce + podnikatelia  realizovaný v rokoch
2000-2002 s cie¾om mobilizácie obèanov VR okresu
V novembri 2002  sa uskutoènila exkurzia pre
starostov a podnikate¾ov vranovského regiónu po
úspených slovenských partnerstvách, projektoch.
SOSNA  Abov  plány rozvoja regióna + konkrétne
projekty ako napr. zateplenie obecného úradu
(samospráva + MVO + SAP)
MVO ¼udia a voda  medzisektorové projekty
Svodín (Nové Zámky)
Ipe¾ský Sokolec  penzión
Ipe¾ská únia (ahy)  národná úroveò, ivotné
prostredie
OZ Partnerstvo Poprad
Projekt Levinov  príprava, plán rozvoja okresov
Sabinova a Levoèe  strategický materiál. Projekt
viedol Michal Kravèík  tátna správa + samospráva
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Komunitná nadácia Bratislava

¼ubo Tvrdoò

Komunitná nadácia mesta Humenné
Komunitná nadácia Preov

Mocáková, Koribanièová
Katarína Minárová

Komunitná nadácia Ve¾ký ari

tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen

Beáta Hirt

Nitrianska komunitná nadácia

¼ubica Lachká

Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi,
Poprad
Regionálna rozvojová agentúra Humenné
SAIA  Koice

Dana Pluèinská
Michal Babinèák
Zuzana Kalináèová

SAIA  Preov

Juliana Hajduková

SAIA  ilina

Alena Mièicová

Slovenský skauting 14. zbor Prievidza

Vladislav Michaloviè

Trenèianska nadácia
Trenèianske neformálne zdruenie

Alena Karasová
Branislav Cvacho

VOKA

Heretová, Bernátová

+ podnikatelia + MVO + cirkvi. Trvanie projektu 
2 roky. Výstupom bol komplexný materiál podobný
Regionálnemu operaènému plánu (ROP).
Vranovský projekt  mobilizácia obèanov 
na zaèiatku mali ideálny plán, ktorý sa nepodarilo
naplni (èasový harmonogram sa nedodroval,
niektoré aktivity sa nestihli).
Èo je filantropická kampaò? Je to zbierka na Hodiny
alebo projekt Poïme spolu, podporíme nau kolu
(partneri Komunitnej nadácie Bratislava, základné
koly, obyvatelia mesta)?
Zaloenie komunitnej nadácie v Humennom
Ani nie. Mesto podporuje komunitnú nadáciu + svoje
malé grantíky
Trojsektorová spolupráca vo Ve¾kom arii:
Mestská galéria a múzeum  mesto, podnik, nadácia,
dobrovo¾níci (mesto  projektový materiál,
dobrovo¾níci  práca, mesto  stavebný materiál)
Rómske domèeky  komunitná nadácia, samospráva
- Otvorené konto Globtel podporilo
rodièov v Banskej Bystrici + naa spoluúèas
- Komunitná nadácia vo Zvolene rozvíja spolurprácu so
samosprávou  prispievajú finanène aj organizaène
- Amslico v Banskej Bystrici si zaloila svoj fond
v rámci komunitnej nadácie, motivovali svojich
zamestnancov, aby dali svoje 1 % pre KN; cez KN
venovali nadbytoèný televízor
Nitriansky komunitný fond  je príkladom partnerstva
medzi MVO a samosprávou. Mesto je
spoluzakladate¾om nadácie. Prináa to výhody, ale
samozrejme aj nevýhody.
Partnerstvo, o.z.
Bambíno
Nie
1. Zdruenie priate¾ov a príbuzných RADOS a IQ
Servis, projekt TETRALÓG
2. Baa Junior Achievement
3. Únia nevidiacich a slabozrakých
4. Detský klub (viac dlhodobých sponzorov)
Komunitná nadácia Preov  stabilní i jednorazoví
partneri z podnikate¾ského sektora
Vlk, Nadácia Zelená nádej  kupovanie stromov
(nieko¾ko miliónov)
Komunitná nadácia Ve¾ký ari
Nadácia Modrá Torysa
Nadácia Krajina Harmónie
A-projekt  Fond rozvoja Liptova
OZ Rajecké Teplice (samospráva)
Sie, Kaviareò  COMPAS Cafe
Ivan Leitman  pomoc deom v kríze (podniky)
Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská
Bystrica  Zvolen  s biznisom mono, ale hlavne
s mestom BB
VLK
Dafne
Komunitná nadácia Zemianske Kosto¾any (Nováky)
Nie. Ja ho nepoznám.
Euroregión Bíle  Biele Karpaty: zaèiatok
medzisektorovej spolupráce
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) v Trenèíne 
neúspený príklad
obec Hruov  o.z. OSOH (pri Krupine),
www.obechrusov.sk
obec Stará Bata, (Rimavská Sobota)

Michaela Galvánková

ilinský komunitný fond

Alena Mièicová

Komunitné centrum, n.o. v Èiernom Balogu (obec
vloila budovu, MVO poskytla ¾udí a know-how),
spolupracujú tie s finanènými i nefinanènými
podnikate¾skými darcami
V rámci programu RODÁCI  Vydra kontaktovala
¾udí, ktorí z obce odili do zahranièia a dosiahli urèitý
úspech. Ich podpora je rôznorodá, jeden z nich
podporuje obec dlhodobo, pravidelne vo výke cca
300.000 Sk.
V rámci programu rozvoja vidieckeho turizmu 
VYDRA spolupracuje u 5 rokov s miestnymi
zaèínajúcimi, malými podnikate¾mi formou
poradenstva, fundraisingu a pod. Poèas posledných
2 rokov samofinancujúcimi aktivitami takto získava
10% odmeny z ich dosiahnutých príjmov
(kontatovanie Michaely Galvánkovej: nastupuje
trend, kedy komunitné organizácie budú musie
pomaly prejs od oblastí a tém ien, Rómov, ...
k sociálno-ekonomickému rozvoju, k poskytovaniu
sluieb malým podnikate¾om a pod.).
Návrat
Nadácia Rozum a cit
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VYDRA

5. REALIZOVALI STE VY/VAA ORGANIZÁCIA NIEKEDY PRIESKUM O POTREBÁCH ¼UDÍ VO VAEJ KOMUNITE?
Trinás z 21 dopytovaných organizácií takýto prieskum nerealizovalo. V prípade, e predstavitelia týchto organizácií boli do podobných prieskumných èinností predsa len zaangaovaní, ilo najmä o pomoc (plánovanie, facilitáciu, vyhodnotenie, apod.) iným organizáciam, ktoré sa
rozhodli prieskum o potrebách ¾udí v komunite uskutoèni. Nebol to vak priamy záujem èi strategický prvok ich vlastnej organizácie, na
základe ktorého by sa ïalej rozhodovali o dlhodobom (obsahovom) smerovaní vlastnej organizácie. Typickým príkladom takejto pomoci
môe by VOKA  Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity a jej facilitátorska a tréningová funkcia pri projektoch naèúvania alebo tvorbe
SWOT-iek, ktoré realizuje pre iné organizácie a obce. Hlavným cie¾om týchto projektov je pomôc zisti stav potrieb, problémov a aktuálnej
situácie rôznych oblastí ivota v komunite, v ktorej daná nezisková organizácia pôsobí.
K realizácii prieskumu pristúpilo 8 organizácií. Ich obsah sa líil v závislosti od stanovených cie¾ov, od konkrétneho projektu, v rámci ktorého
daný prieskum uskutoènili, a tie aj od plánov vyuitia získaných poznatkov a zistení do budúcnosti. Poväèine ilo o prieskumy zamerané na
zisovanie potrieb a problémov ¾udí v komunite prostredníctvom nasledujúcich techník: formou naèúvania, dotazníkovou metódou, rozhovorov, SWOT analýz, ankety. Z ïalích prieskumov boli v jeseni 2002 aktuálne najmä prieskumy mapujúce predvolebnú atmosféru v jednotlivých regiónoch Slovenska. Prekvapujúcim zistením bola pre nás skutoènos, e niektorí respondenti mali problém so samotnou interpretáciou
a vyhodnotením výsledkov svojich prieskumov. Navye vo svojich archívnych materiáloch sa len ako zorientovávali, a preto sme sa
k výsledkom týchto prieskumov len ako alebo vôbec nedostali.
Podrobnejie informácie o niektorých realizovaných prieskumoch sú zaznamenané v nasledujúcej tabu¾ke.
REALIZOVALI STE/VAA ORGANIZÁCIA NIEKEDY PRIESKUM O POTREBÁCH ¼UDÍ VO VAEJ KOMUNITE?
Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS
ETP Slovensko, Koice

Peter Medveï
Katarína Bugátová

Informaèné centrum

Myrtil Nagy

Karpatská nadácia

Laura Dittel

Nie
Vranovský projekt  dotazník pre starostov
o Rómoch (zisovanie tatistických údajov). Èas
aktivít projektu realizovala MVO ¼udia a voda, ktorá
vytvorila dotazník pre podnikate¾ov (potreby
podnikate¾ov v oblasti vzdelávania).
Áno.
Dotazníky, rozhovory, ktoré realizujú s neziskovkami
v regióne juného Slovenska (záver: najväèia
potreba  financie).
V rokoch 1997-8 realizovali prieskum v rámci celého
Karpatského regiónu pre potreby budúcich
grantových programov. Realizoval ho zahranièný
pracovník (nebola potreba analyzova detailné
problémy iba slovenského regiónu). Nadácia sa
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Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia mesta Humenné

¼ubo Tvrdoò
Mocáková, Koribanièová

Komunitná nadácia Preov

Katarína Minárová

Komunitná nadácia Ve¾ký ari

tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen

Beáta Hirt

Nitrianska komunitná nadácia

¼ubica Lachká

Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi,
Poprad

Dana Pluèinská

Regionálna rozvojová agentúra Humenné
SAIA  Koice
SAIA  Preov
SAIA  ilina
Slovenský skauting 14. zbor Prievidza

Michal Babinèák
Zuzana Kalináèová
Juliana Hajduková
Alena Mièicová
Vladislav Michaloviè

Trenèianska nadácia

Alena Karasová

Trenèianske neformálne zdruenie

Branislav Cvacho

VOKA

Heretová, Bernátová

VYDRA

Michaela Galvánková

snaí zachova rovnaké typy programov pre vetky
krajiny. Tie sa prispôsobujú pod¾a toho, na èo sa
dokáu zohna peniaze pre regranting.
Nie a hanbíme sa.
Vlastné vyhodnotenia v rámci evalvácie gratov,
hodnotiaci dotazník;  poèas organizovania Dòa
dobrovo¾níkov prichádzali do osobného kontaktu
s obyvate¾mi  komunitná nadácia reagovala na ich
poiadavku podpori nadané deti.
Áno.
Potreby neziskových organizácií: Deti a mláde 
truktúrované rozhovory s 30 predstavite¾mi
neziskových organizácií (aj neformálnych).
2002  Zhodnotenie s ¾uïmi ako nasmerova aktivity komunitnej nadácie  vyvesené plagáty, aby ¾udia
telefonovali  odozva slabá.
Zatia¾ nie. Prieskum v spolupráci s miestnymi
novinami Ve¾koarian je v tádiu príprav (anketové
lístky pre obyvate¾ov s cie¾om zisti, èo chcú
a potrebujú).
Áno.
Od zaèiatku vychádza komunitná nadácia z projektu
Zdravé mesto, v ktorom samospráva spracovala
túdiu o potrebách ¾udí. Kadé dva roky (naposledy
2000) sa to prehodnocuje a pod¾a toho sa upravujú
programy a priority KN (spolupráca so samosprávou) (Forma: dotazníky cez stredné koly v priebehu
2 týdòov, rozhovor na verejných miestach).
Zatia¾ nie oficiálne, ale plánujú v spolupráci
s Obèania v akcii. Budú vychádza z prieskumov,
ktoré sa robili pred vo¾bami a boli zamerané na
potreby komunity.
Nie.
Prieskum predvolebnej atmosféry  3x  Kemarok,
Poprad, Vysoké Tatry, Ve¾ká Lomnica.
Nie. Majú to v akèných plánoch.
Nie
Nie
Nie
Áno.
Osobné zisovanie potrieb komunity  forma:
konzultácie, interview  r. 2001  primárna cie¾ová
skupina: èlenovia skautskej organizácie na území
Horná Nitra s cie¾om zisti (ne)spokojnos, potreby,
problémy èlenov v oblasti portu, ekológie, turistiky.
Závery: rodièia, tát, biznis a ïalí finanène
nepodporujú mladých ¾udí v regióne.
Realizovalo to Centrum environmentálnych aktivít
(2001)  zamerané na problémy dopravy (ilo hlavne o cyklistiku). Niektoré poznatky vyuili.
Áno.
1998  názory ¾udí na rôzne oblasti ivota ¾udí
v meste (najväèí problém: verejné toalety).
1999 (2000)  Centrum environmentálnych aktivít
(CEA)  håbkový prieskum mesta Trenèína (najväèí
problém: doprava).
Projekty naèúvania (výroèné správy)  úloha VOKY
v týchto projektoch je tréningová.
Prieskum o nezamestnanosti v roku 2001 (Banská
Bystrica, Brezno, Levice,...)
Realizácia SWOT-iek  v obciach, nepravidelne,
facilitátorská funkcia VOKY.
Áno. 2 prieskumy, kadý bol realizovaný 2x.
1. v obci Èierny Balog  v rokoch 1999, 2000:
zameraný na problémy a potreby obyvate¾ov

Alena Mièicová
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ilinský komunitný fond

obce pod¾a jednotlivých oblastí (ivotné prostredie, kultúra,...). Na základe výsledkov postavila
VYDRA svoj komunitný program. Prieskum bol
realizovaný formou naèúvania a tie aj dotazníkovou formou. Prieskum plánujú realizova vdy
vtedy, keï si nie sú istí, ktorým smerom sa majú
v budúcnosti ubera.
2. prieskumy realizované v rokoch 1999, 2001 medzi
klientelou v Èiernom Balogu s dôrazom na rozvoj
vidieckej turistiky a cestovného ruchu. Cie¾om
projektu bolo zisti oèakávania návtevníkov
v oblasti poskytovaných sluieb, cien a pod.
Áno. Z 5000 hárkov rozdaných dobrovo¾níkmi sa
vrátilo 100-120 hárkov. Prieskum uskutoènili v roku
2000 poèas Týdòa ilinského porozumenia
(prezentácia lokálnych neziskových aktivít).
Na otázku o miestnych problémoch získali poèas
Týdòa asi 500 odpovedí na základe osobného
rozhovoru.

6. POZNÁTE, PRÍP. MÁTE K DISPOZÍCII ANALÝZY, PRIESKUMY RÔZNYCH MARKETINGOVÝCH AGENTÚR O MIESTNYCH KOMUNITNÝCH POTREBÁCH VO VAEJ
KOMUNITE/REGIÓNE?
Podobne ako v predchádzajúcej otázke, aj v tomto prípade väèina z opýtaných organizácií nepoznala iadne relevantné prieskumy o miestnych potrebách vo svojej komunite, regióne, ktoré by boli realizované nejakou marketingovou agentúrou alebo inou neziskovou organizáciou.
V mnohých prípadoch sa spomenuté prieskumy spájali a stotoòovali s regionálnymi operaènými plánmi, národným rozvojovým plánom, za
vypracovanie ktorých boli zodpovedné predovetkým subjekty tátnej správy v kompetencii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
a samosprávy. Neziskové organizácie sa do nich aktívne zapájali a vyuívali svoj odborný potenciál v oblasti plánovania, realizácie projektov
ako aj lepieho poznania situácie vo vlastnej komunite.
Ako môeme vidie v tabu¾ke, mnohí respondenti vo svojich odpovediach na túto otázku nepecifikovali konkrétne detaily o spomenutých
materiáloch. Ilo skôr o dohady, resp. lovenie informácií z pamäti, ktoré zachytili poèas spolupráce s inými organizáciami.
POZNÁTE, PRÍP. MÁTE K DISPOZÍCII ANALÝZY, PRIESKUMY RÔZNYCH MARKETINGOVÝCH AGENTÚR O MIESTNYCH KOMUNITNÝCH POTREBÁCH VO VAEJ

KOMUNITE/REGIÓNE?

Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS

Peter Medveï

ETP Slovensko, Koice

Katarína Bugátová

Informaèné centrum
Karpatská nadácia

Myrtil Nagy
Laura Dittel

Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia mesta Humenné
Komunitná nadácia Preov
Komunitná nadácia Ve¾ký ari

¼ubo Tvrdoò
Mocáková, Koribanièová
Katarína Minárová
tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen
Nitrianska komunitná nadácia

Beáta Hirt

Preovské obèianske fórum
Èlovek a budúcnos (Ve¾ký Krtí)
A-projekt (Kvaèany, Liptovský Hrádok)
Obèania v akcii
Nie, iba regionálne operaèné plány cez okresné
úrady.
Nie
Regionálna rozvojová agentúra  Moldava nad
Bodvou  podrobný prieskum potrieb asi 25 obcí
Nie
Nie
Nie
Nie. V rámci diplomovej práce na tému regionálneho
rozvoja bola skúmaná vidiecka lokalita na strednom
Slovensku.
Zdroje tátneho zdravotného ústavu

Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi,
Poprad
Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Dana Pluèinská

¼ubica Lachká

Michal Babinèák

Nie, ale myslím, e nejaké zrealizované sú, pretoe
mesto Nitra si dávalo robi ratingovú túdiu, take asi
z nieèoho vychádzalo.
IVO
Preovské OKO  volebný projekt
Nie
19
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SAIA  Koice

Zuzana Kalináèová

SAIA  Preov

Juliana Hajduková

SAIA  ilina

Alena Mièicová

Slovenský skauting 14. zbor Prievidza
Trenèianska nadácia
Trenèianske neformálne zdruenie

Vladislav Michaloviè
Alena Karasová
Branislav Cvacho

VOKA
VYDRA

Heretová, Bernátová
Michaela Galvánková

ilinský komunitný fond

Alena Mièicová

´97-98 prieskum Zdravie mesta  Asociácia
zdravých miest Slovenska
Preovské obèianske fórum  prieskum potrieb
a problémov v meste Preov
Nie sú k dispozícii. Analýzy sú potrebnejie ako
prieskumy.
Nie, ale boli by potrebné.
Nie. Myslím, e ani neexistujú.
Nieko¾ko malých prieskumov ku konkrétnym
problémom.
Nomos Libertatis  prieskum o kultúre v meste
(håbkovo spracovaný)  monos zapojenia MVO
do tejto oblasti
Nie
Prieskumy marketingových agentúr nie, ale iných
MVO áno, napr:
VOKA: plánuje budova vidiecky komunitný fond,
realizuje projekty naèúvania
Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica:
získava finanèné prostriedky vo vlastnej komunite aj
u podnikate¾ov
IROMAR (Intitút rozvoja miest a regiónov), Banská
Bystrica
- samospráva + neziskovky  marketing území
(vedecky a odborne zameraní)
Nie.
tátna správa (Krajský úrad)  Národný rozvojový
plán, analýzy regiónov
RRA  nie sú spojené s komunitou, mono iba
s regiónom

7. POZNÁTE, PRÍP. MÁTE K DISPOZÍCII METODICKÉ MATERIÁLY ZAMERANÉ NA ROZVOJ A BUDÚCNOS KOMUNITY AKO AJ NA PRINCÍPY A SMERY JEJ ROZVOJA?
Väèina respondentov sa zhodla v názore, e èasto pouívané materiály o komunitnom rozvoji pochádzajú z dielne PDCS, ktoré získali na
ich tréningoch, zameraných na komunitný rozvoj. Organizáciu týchto kurzov zabezpeèovala NOS-OSF. Tieto dve organizácie boli svojimi
vzdelávacími aktivitami povaované za najaktívnejie v oblasti komunitného rozvoja.
Ve¾ká èas materiálov pochádza tie z prekladov zahraniènej literatúry (vrátane èeských prekladov). Iba v jednom prípade bol respondentom
vyslovený a vypecifikovaný názov odporúèanej literatúry. Ilo o 21 techník komunitnej participácie pre 21. storoèie, ktorú pripravila nadácia
The New Economics Foundation spolu s The UK Community Participation Network.
POZNÁTE, PRÍP. MÁTE K DISPOZÍCII METODICKÉ MATERIÁLY ZAMERANÉ NA ROZVOJ A BUDÚCNOS KOMUNITY, AKO AJ NA PRINCÍPY A SMERY JEJ ROZVOJA?
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Organizácia

Predstavite¾

Odpovede

EKOPOLIS

Peter Medveï

ETP Slovensko, Koice
Informaèné centrum
Karpatská nadácia
Komunitná nadácia Bratislava

Katarína Bugátová
Myrtil Nagy
Laura Dittel
¼ubo Tvrdoò

V kninici majú v oblasti komunitného rozvoja, filantropie okrem domácej, najmä zahraniènú literatúru.

Komunitná nadácia mesta Humenné

Mocáková, Koribanièová

Komunitná nadácia Preov

Katarína Minárová

Komunitná nadácia Ve¾ký ari

tefánia Lenczová

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Banská Bystrica-Zvolen

Beáta Hirt

Nie; iba o regionálnom rozvoji
Niektoré materiály sú k dispozícii (bliie
nepecifikoval).
NOS  v rámci cyklu kolení pre zaèínajúce
komunitné nadácie
V slovenèine niè. Skôr americká literatúra a skôr
o KN ako o rozvoji komunity.
PDCS  úèelové materiály pre úèastníkov kolení,
kurzov
2003  pravdepodobne spoloèné strategické
plánovanie KN, mesto Banská Bystrica,
strategické intitúcie v meste si spolu sadnú
a rozdelia pole pôsobnosti. Z toho asi budú nejaké
metodické materiály.

¼ubica Lachká

Partnerstvo, o.z. pre rozvoj regiónu Spi, Poprad Dana Pluèinská
Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Michal Babinèák
SAIA  Koice
Zuzana Kalináèová
SAIA  Preov

Juliana Hajduková

SAIA  ilina
Slovenský skauting 14. zbor Prievidza
Trenèianska nadácia
Trenèianske neformálne zdruenie

Alena Mièicová
Vladislav Michaloviè
Alena Karasová
Branislav Cvacho

VOKA

Heretová, Bernátová

VYDRA

Michaela Galvánková

ilinský komunitný fond

Alena Mièicová

Nie, ale vedeli by sme získa  napr. ROP. Nevie
vak, do akej miery sú tieto materiály pouite¾né pre
ich zámery, pretoe boli vytvárané na základe starích údajov a boli len opráené. Nevie, èi je to dobrý
systém na ROP. So starými truktúrami nové vetry
nezavejú.
manuály PDCS, èítanky
Nie
Zahranièná literatúra, slovenské výroèné správy,
mono ETP
nie;
Adresár komunitných iniciatív, organizácií  SAIA
Materiály PDCS (kolenia)  sú potrebné
Nie, neviem o nièom.
Zahranièná, prekladová literatúra (najmä èeské
a slovenské preklady)
Najmä zahranièné, Nadace VIA  Praha
(preklady od Britov)
Vo svojej kninici majú literatúru o komunitných
skúsenostiach z iných regiónov Slovenska.
21 techník komunitnej participácie pre 21. storoèie 
Akèní plánování
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Nitrianska komunitná nadácia

ZHRNUTIE
Na základe osobného, telefonického a e-mailového kontaktu s predstavite¾mi komunitných neziskových organizácií sme formulovali nieko¾ko
záverov. Tieto, samozrejme, nemusia korepondova s názormi celej treosektorovej obce na Slovensku a podobne, nemusia odzrkad¾ova
ani budúci vývoj èi trend v skúmanej oblasti. V kadom prípade vak ide o výpovede ¾udí, ktorí sa na neziskovom poli pohybujú u dlhí èas
a ich skúsenosti a názory na danú tematiku môeme povaova za vzorku, ktorá v mnohom odha¾uje súèasný stav spolupráce medzi viacerými sektormi.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

Pojmy medzisektorová spolupráca a partnerstvá sú stále neznámym pojmom pre mnohých ¾udí pracujúcich v treom sektore.
Na tomto poli sa nerealizovali iadne dlhodobé projekty, resp. neprebiehali iadne systematicky a komplexne zamerané aktivity, ktoré by
túto oblas posunuli dopredu.
V regiónoch bolo uskutoènených mnoho malých pokusov pri prvotnej iniciácii skontaktovania ziskového a neziskového sektora, avak pri
prvých komplikáciách, resp. prekákach, ktoré v tejto spolupráci prirodzene existujú, tieto snahy o natartovanie nových vzahov ochabli.
Predstavitelia neziskového sektora, aj tí so skúsenosou z dlhodobejieho pôsobenia v òom, si ve¾mi nepresne pamätajú na doteraz realizované aktivity (semináre, kolenia, konferencie,..), týkajúce sa skúmanej oblasti, na ktorých sa zúèastnili. Takmer iadne výstupy
z týchto akcií neboli schopní poskytnú.
Za vetky pokusy a snahy zmapova situáciu v komunitnom rozvoji hovorí èas odseku zo Správy o èinnosti OZ VOKA za rok 2001, v ktorej sa píe: V roku 2001 sa nám nepodarilo zozbiera pozitívne príklady rozvoja komunít na Slovensku.
Väèina komunitných nadácií pri svojej grantovej èinnosti nekladie silný dôraz na nutnos spolupráce vetkých troch sektorov súèasne.
Na druhej strane, ak predkladané projekty majú vo svojich aktivitách zakomponovaný prvok partnerstva, majú pri uchádzaní sa o finanènú podporu väèiu ancu uspie.
V spolupráci medzi existujúcimi sektormi dominuje predovetkým spolupráca medzi verejným a neziskovým sektorom. Jej rozvíjajúci sa
potenciál je ovplyvnený faktormi ako napríklad: predvstupová pomoc Európskej únie (predvstupové fondy), reforma a decentralizácia
verejnej správy apod.
Neexistuje takmer iadna odborná literatúra zo slovenských zdrojov o komunitnom rozvoji (väèinou ide o preklady zahraniènej literatúry).
Najväèie úsilie a mnostvo aktivít na tomto poli uskutoènila NOS-OSF v spolupráci s PDCS (formou kolení, tvorby manuálov, grantov
pre komunitné nadácie,...)
Pri sondovaní sme nadobudli dojem, e medzisektorová spolupráca nadobúda na intenzite, ale na inej úrovni v dôsledku reformy verejnej
správy a integrácie do EÚ. Partnerstvá sa stávajú dôleitým prvkom regionálneho rozvoja. Na úrovni VÚC sa spracúvajú regionálne operaèné plány, v ktorých trojstranné partnerstvá zohrávajú k¾úèovú úlohu. Pri rozhovore s pracovníkom regionálnej rozvojovej agentúry sme
narazili na otázku postavenia siete týchto agentúr (17 po celom Slovensku) a ich úlohy pri tvorbe a rozvoji medzisektorovej spolupráce na
úrovni regiónov.
Zo strany väèiny neziskových organizácií chýba profesionálny prístup a odborná pripravenos, ktorá je pre nadväzovanie kontaktov
s podnikate¾ským èi tátnym sektorom nevyhnutná.
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2. kapitola
ANALÝZA ÈLÁNKOV V ÈASOPISOCH NONPROFIT
V ROKOCH 1995  2000 A SPRAVODAJCA 3S V ROKU 2002
METODOLÓGIA
S cie¾om identifikova èo najväèie mnostvo informácií o uskutoènených aktivitách v oblasti medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít
na Slovensku poèas uplynulých rokov sme zozbierali a analyzovali tematicky zamerané èlánky, ktoré boli uverejnené v èasopise NonProfit
v rozmedzí iestich rokov 1995 a 2000. Túto formu analýzy sme povaovali za najvhodnejiu pre zachytenie èo najirieho spektra relevantných informácií, pretoe èasopis NonProfit bol od roku 1995 jediným periodikom výluène zameraným na informovanie o dianí v neziskovom
sektore.
Rok 2000 bol z h¾adiska monosti systematického zberu a pravidelného informovania neziskovej komunity o aktivitách mimovládnych organizácií kritický. V tomto èase nevychádzalo iadne periodikum, ktoré by pokraèovalo v úspených, no ukonèených aktivitách èasopisu
NonProfit. Situácia sa zlepila a v roku 2002, kedy na seba monitorovaciu úlohu v neziskovom sektore, aj keï v zmenenej podobe, prevzal
èasopis Spravodajca 3S. Analýza doteraz publikovaných èísel tohto èasopisu nám umonila zachyti dôleité informácie o skúmanej oblasti aj
z roku 2002. S výnimkou roku 2001, v ktorom sme z vyie uvedených dôvodov nemali monos zberu údajov, sme teda celkovo zachytili dianie a vývoj analyzovanej oblasti poèas siedmych rokov.
Keïe spomenuté periodiká mali prívlastok treosektorové, v ich jednotlivých príspevkoch a èlánkoch ilo o poh¾ad na danú tému skôr zo
strany predstavite¾ov neziskového sektora ako zo strany partnerov z iných sfér, èi u podnikate¾skej alebo verejnej. Vykompenzova tento
èisto treosektorový poh¾ad na problematiku medzisektorovej spolupráce sme sa snaili analýzou èlánkov v èasopise Trend, ktorého primárnou cie¾ovou skupinou je hlavne podnikate¾ská sféra. Predpokladali sme, e prostredníctvom tohto týdenníka, s pravidelnými rubrikami ako
sú napr. nevýrobná sféra/tretí sektor, nevýrobná sféra/kolstvo, spoloèenská rubrika a pod. môeme vyvái poh¾ady na existujúce filantropické aktivity èi snahy o nadviazanie vzájomnoprospených partnerstiev aj zo strany podnikate¾ských subjektov. Analýzu roèníkov 1999-2001
èasopisu Trend sme zaradili do Kapitoly 3.
V èasti Výsledky analýzy predstavujeme súhrn 80 èlánkov publikovaných v èasopise NonProfit z obdobia rokov 1995 a 2000 a èasopise
Spravodajca 3S z roku 2002. Tieto èlánky sme na úèely tohto projektu povaovali za relevantné z nieko¾kých dôvodov:
§
§
§
§
§
§

pribliujú aktuálnu situáciu a postupný vývoj témy medzisektorovej spolupráce na rôznych fórach a na rozdielnej úrovni v neziskovom
sektore;
chronologicky zachytávajú realizáciu na seba nadväzujúcich aktivít niektorých organizácií aktívnych v danej oblasti;
predstavujú najdôleitejie realizované projekty, prieskumné èinnosti èi iné aktivity, týkajúce sa podpory korporatívnej filantropie a lepieho spoznania potrieb a príleitostí vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými sektormi;
vybrané èlánky prostredníctvom rozhovoru èi vyjadrenia názorov významných predstavite¾ov neziskového sektora odzrkad¾ujú vtedajie
i súèasné poh¾ady na dôleitos presadzovania princípu partnerstva v spoloènosti a súèasne poskytujú monos ich porovnania;
prináajú nové informácie, poznatky a skúsenosti zo zahranièia, èím obohacujú krátkodobú slovenskú prax pri vytváraní udrate¾ných,
vzájomnoprospených partnerstiev;
poskytujú, aj keï nie vyèerpávajúci, poh¾ad na to, èo sa v obèianskej spoloènosti v súvislosti s témou medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít za sledované obdobie udialo.

Uvedomujeme si, e naím monitorovaním sme nemuseli zachyti a zaznamena vetky relevantné aktivity týkajúce sa danej témy. Ide najmä
o tie, ktoré neboli zverejnené v analyzovaných èasopisoch a ku ktorým sme sa nedostali ani inými formami zberu údajov, opísanými v ostatných kapitolách tejto publikácie.
Jednotlivé èlánky sme usporiadali chronologicky a pri kadom z nich sme sa snaili dodra nasledujúcu truktúru: zdroj (kde sme èlánok
nali, príp. kde si ho môe záujemca o detailnejie informácie vyh¾ada), autor èlánku, obsahový rámec správy (ako daný èlánok sleduje
skúmanú problematiku; slúi tie na rýchlejie zorientovanie sa v kontexte predkladanej správy), charakter správy (forma, akýou je daná
informácia prezentovaná).
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Niie uvádzame zoznam èlánkov a ich autorov uverejnených v èasopisoch NonProfit (1995-2000) a Spravodajca 3S (2002). Týkajú sa
oblasti medzisektorovej spolupráce, tvorby partnerstiev a rozvoja komunít. V Prílohe 2 sú tieto èlánky spracované pod¾a prísluného poradového èísla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Výstup zo Stupavskej konferencie v roku 1995
Vzah medzi neziskovým a podnikate¾ským sektorom; Pavol Deme (Grémium tretieho sektora)
Podnikate¾ské fórum Princa Waleského; O¾ga Marèáková (Podnikate¾ské fórum princa Waleského)
Oblas korporatívnej filantropie; Pavol Deme
Podnikate¾ská sféra môe získa spoluprácou s neziskovými organizáciami; John M. Sumansky (Americká nadácia Toshiba America
Foundation)
Stratégia vzahov s médiami pre mimovládne organizácie; Nadácia pre obèiansku spoloènos
Ako zmý¾ajú ¾udia o dobrovo¾níctve, nadáciach a iných mimovládnych organizáciach; Zora Bútorová, Martin Bútora
Výstup z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky; Zora Bútorová, Martin Bútora
Závereèná správa zo 4. stupavskej konferencie
Výstup z diskusného fóra o komunitných iniciatívach; Andrej Steiner
Výsledky analýzy, informovanie o programe nadácie NOS; Nadácia pre obèiansku spoloènos
Podnikatelia ako partneri pri rozvoji a transformácii v Európe a na Strednom Východe; O¾ga Marèáková
Ve¾ká arkaniáda pre Partnerstvo, Partnerstvo pre región Tatier; Dana Pluèinská
Súèasná legislatívna úprava darcovstva je nedostatoèná; Norbert Brázda (CEPA)
Z výskumov verejnej mienky o mimovládnych organizáciach, dobrovo¾níctve a darcovstve; Zora Bútorová, Martin Bútora
Projekt Marketing v èinnosti spoloèenských a neziskových organizácií; tefan Harna (Katedra marketingu EU)
Príklady darcovstva zahranièných firiem na Slovensku; Nora Beòáková
Darcovstvo, sponzorstvo a podnikate¾ská filantropia; Zuzana Fialová (na základe materiálu Renáty Mintalovej)
Legislatíva v oblasti darcovstva; redakcia èasopisu NonProfit
NOS piekol koláèe... alebo získavanie finanèných prostriedkov; Nadácia pre obèiansku spoloènos
Podniky a neziskové organizácie Nitrianskeho kraja  vzájomne prospená spolupráca; redakcia èasopisu NonProfit
ETP  Slovensko pripravuje vzdelávací program Rozvoj podnikate¾ských zruèností pre vodcov/lídrov zastupujúcich rôzne oblastí tretieho sektora; ETP Slovensko, Koice
Legislatívna skupina G3S informuje o svojich aktivitách; Helena Woleková (SPACE)
Nevyuité moností mimovládnych organizácií (K èlánku: Legislatíva v oblasti darcovstva, NonProfit 1/1998); Milan Ukrop (odborný
poradca podpredsedníèky vlády pre legislatívu, autor zákona o nadáciach)
Podnikate¾ský sektor a darcovstvo v USA; Nora Beòáková
Korporaèná filantropia  postrehy zo Slovenska; Mike Hochleutner (dobrovo¾ník Amerických mierových zborov)
Ako úspene oslovi podnikate¾ov; Nadácia pre obèiansku spoloènos
Dobrovo¾níctvo 1998 Venuj hodinu svojho èasu; Nadácia pre obèiansku spoloènos
Èeská republika: námety pre tretí sektor na Slovensku; Martin Kvitek
Sponzorstvo; JUDr. Zuzana Magurová (Ústav tátu a práva SAV)
Projekt naèúvania  nástroj, ako prinies pozitívne zmeny do komunity; Tatiana Vorzáková (ACDI / VOKA)
Priestor pre partnerstvo
Cena Via Bona Slovakia  ocenenie darcov podnikate¾ov
Filantropia je viac ako sociálna výpomoc; Jana Kadlecová
Finanèné dary sú najpouívanejou formou darcovstva v Èechách; Judita Podolinská
Èo je za získavaním peòazí
Budúcnos darcovstva na Slovensku
H¾adanie alternatív financovania aktivít mimovládnych organizácií; Alena Pániková (NOS-OSF)
Problém s financovaním miezd; Monika Petríková, Klára Hodonièová
Nebojova o zmenujúci sa podiel v existujúcom grantovom koláèi  zväèova ho; Duan Ondruek
Starostlivos o dôchodcov  úloha i pre zamestnávate¾a?; Jana Kadlecová
Sociálny kapitál závisí aj od sily MVO v regiónoch; Juraj Mesík
Darcovstvo a dobrovo¾níctvo v USA; spracoval Róbert Vlaiè
Komunity a komunitné nadácie v budúcom storoèí; The Foundation Center
Osobný profit nie je partnerstvom; Jana Kadlecová
Podnikové partnerstvo  zisk alebo strata; Jana Kadlecová
Potrebná je aj listina odporúèaní pre mimovládne organizácie; Jana Kadlecová
Aj darca má svoje práva; Jana Kadlecová
Preèo spolupracova; Jana Kadlecová
Tri stratégie spoloèenskej podnikovej investície; Jana Kadlecová
Podnikate¾ musí ma ancu partnerstva; Slavomír Danko
Globálne zmeny: Sociálna zodpovednos podnikového sektora; Global Corporate Citizenship
Nadácia Hitachi, Whirlpool Corporation, American Express
Korporatívna filantropia  korporatívne obèianstvo; Council of Foundation 1992, American Leadership Forum 1996, Financial Times
1998
Premeny jedného partnerstva; Martina Tvrdoòová, Boris Streèanský
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Európska komisia a mimovládne organizácie: budovanie silnejieho partnerstva; Romano Prodi, Neil Kinnock
Evanjelická diakonia vyzýva k partnerstvu; Evanjelická diakonia
Ve¾trh tudentských spoloèností pribliuje podnikanie
Cena Via Bona Slovakia 1999, odmena podnikate¾om za verejnoprospené aktivity; Nadácia pre obèiansku spoloènos
Mediálne kampane mimovládnych organizácií; Nora Beòáková
Priestor v médiach môu mimovládne organizácie získava predovetkým vlastnou zaujímavou èinnosou; Gabriel itòanský
NonProfit klub o podnikovom darcovstve a spolupráci s médiami; Jana Kadlecová
Výzvy, ktorým èelí tretí sektor; Lester M. Salamon (preloil a skrátil Duan Ondruek)
Fórum donorov  priestor pre spoluprácu
Proti nekorektnému postupu monopolov; internetový denník changenet.sk, redakcia S3S
Regióny si pomáhajú samy; MVO ¼udia a voda
Protest proti dvojitým tandardom firmy Shell; internetový denník changenet.sk
Stretnutia s predsedami samosprávnych krajov; internetový denník changenet.sk, redakcia S3S
V Levoèi o pomoci regiónom; redakcia S3S
Vidiecky parlament poslal otvorený list politickým stranám; redakcia S3S
Krajské grémium 3. sektora v Banskobystrickom kraji rokovalo s predsedom VÚC; internetový denník changenet.sk
Nová nadácia chce podporova reformu sociálneho systému; redakcia S3S
Zbierka na transformáciu detských domovov; redakcia S3S
Regionálna Rada Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja podpísala dohodu so samosprávnym krajom; internetový denník
changenet.sk
Existujú na Slovensku podnikate¾sko-neziskové partnerstvá?; PANET
Výzva: Návrhy zástupcov MVO pre Sektorové operaèné programy; Grémium tretieho sektora
VIPA pripravuje Program pre vidiek; internetový denník changenet.sk
Projekt na podporu portu na kolách; redakcia S3S
Mimovládne organizácie potrebujú zvidite¾nenie; Spiský denník (28.11.2002)
Zaloili prvú rieènu koalíciu; internetový denník changenet.sk

ZHRNUTIE
Èlánky z èasopisov NonProfit a Spravodajca 3S môeme pod¾a ich charakteru zosystematizova do jednotlivých kategórií do nasledujúcej
tabu¾ky. Na tomto mieste chceme zdôrazni, e terminológiu spomínaných aktivít ako napríklad diskusné fórum, stretnutie, seminár, workshop
apod. sme rozoznávali iba pod¾a toho, ako sa o nich zmieòovali jednotliví autori èlánkov. Z dôvodu zjednoduenej interpretácie sme aktivity
podobného zamerania zaradili do tej istej kategórie správy. Ilo o nasledujúce kategórie: výskumno-analytická (prieskum, analýza, anketa
a túdia), diskusno-vzdelávacia (konferencia, diskusia, stretnutie, workshop, kolenie, seminár, tréning), oblas konkrétnych aktivít organizácií
(projekt, program, aktivita), kategória osobného názoru, poznatkov zo zahranièia, rozhovoru, odborného èlánku a príkladu z praxe.
Charakter správy
1. Konkrétne aktivity organizácií:
Z toho: Projekty
Aktivity 8
Programy
2. Diskusno-vzdelávacia:
Z toho: Konferencia
Stretnutie
Diskusné fórum (diskusia)
Workshop
kolenie
Seminár
Tréning
3. Poznatky zo zahranièia
4. Výskumno-analytická:
Z toho: Prieskum
Analýza
Anketa
túdia
5. Príklad podnikovej filantropie, partnerstva zo SR
6. Osobný názor
7. Odborný èlánok, literatúra, úryvok z knihy
8. Rozhovory
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Poèet èlánkov
20
8
4
17
6
4
3
1
1
1
1
11
9
5
2
1
1
10
6
6
4

Pre preh¾adnos a rýchlejie zorientovanie sa v èlánkoch chronologicky uvedených v Prílohe 2 uvádzame pri tejto súhrnnej kategorizácii aj ich
jednotlivé èísla.
Najèastejie prezentovaná kategória (20 èlánkov) obsahovala konkrétne aktivity organizácií, ku ktorým patrili najmä:
§ projekty, do ktorých realizácie boli prizývaní aj predstavitelia iných sektorov. V niektorých prípadoch boli aj spolutvorcami projektov, avak
za najaktívnejích alebo hlavných iniciátorov týchto medzisektorových projektov môeme jednoznaène povaova predstavite¾ov neziskového sektora. V súvislosti s realizáciou konkrétnych projektov, zameraných na podporu a rozvoj medzisektorovej spolupráce, spomenieme napríklad Nadáciu pre obèiansku spoloènos (Foundation for a Civil Society), ktorá pod¾a prieskumu zohrávala dôleitú úlohu, najmä
v poèetnosti aktivít realizovaných v sledovanej oblasti. Musíme vak skontatova, e trvalá udrate¾nos týchto aktivít nebola zabezpeèená, o èom svedèí aj skutoènos, e dnes u samotná nadácia neexistuje, resp. má svojho nástupcu a ani viaceré projekty s pozitívnymi
výsledkami v súèasnosti u nepokraèujú (èlánky è. 3, 13, 14, 16, 28, 31, 33, 59).
§ aktivity  väèinou ide o jednorazové èinnosti, ktoré sú na rozdiel od dlhodobejích projektov èastejie zamerané na priamu propagáciu
mylienky filantropie, vzájomnej spolupráce èi podpory konkrétnej komunity vo verejnosti. V èlánkoch sa ïalej opisovali aktivity realizované hlavne takými organizáciami, ktorých misia èi smerovanie stratégie sú orientované na podporu a tvorbu medzisektových partnerstiev.
Táto orientácia èastokrát vyplýva aj zo samotného názvu organizácie, napríklad: Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spia, PANET 
Partners for Networking (èlánky è. 20, 23, 48, 65, 67, 70, 74, 79).
§ programy  programové aktivity sa dotýkajú prevane vyhlásených grantových programov jednotlivých grantových nadácií pôsobiacich
na Slovensku. V rámci predstavených nadaèných programov existuje (existoval) podprogram èi oblas, týkajúca sa problematiky medzisektorovej spolupráce alebo rozvoja komunít. V niektorých prípadoch ilo vo vyhlásenom programe iba o jednu z grantových podmienok (existencia partnerov aj z iných sektorov), ktorú museli predkladatelia v projektoch splni. Grantovej èinnosti slovenských grantových
nadácií je venovaná kapitola Grantová a operaèná èinnos nadácií a èas kapitoly Analýza odpovedí predstavite¾ov komunitných neziskových organizácií v regiónoch Slovenska (èlánky è. 11, 22, 72, 77).
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Na základe kvantitatívneho preh¾adu uskutoènených aktivít, podujatí èi iných druhov èinností (realizovaných zo strany neziskových organizácií, ale aj samotných jednotlivcov) by sme mohli vyjadri pozitívne kontatovanie, e za uplynulé obdobie sa na Slovensku pri presadzovaní
mylienky partnerstiev vynaloilo znaèné úsilie a na poli medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít urobilo relatívne dos práce. Ak sa
vak detailnejie pozrieme na obsah prezentovaných aktivít a na ich pokraèovanie, resp. trvaloudrate¾nos èi presah aj do súèasnosti, museli
by sme nae pozitívne kontatovanie upravi na prinajmenom priemerné (ak nie negatívne) hodnotenie.

Druhá najèastejie spomínaná kategória, ktorej sa dotýkalo 17 èlánkov èasopisov NonProfit a Spravodajca 3S, mala diskusno-vzdelávací
charakter. Najväèí poèet èlánkov (6) patril usporiadaným konferenciám (èlánky è. 1, 9, 57, 64, 66, 69). Nosnou témou prevanej väèiny
konferencií vak nebola nami monitorovaná téma medzisektorovej spolupráce. Táto tvorila iba jednu z jej súèastí, resp. podtém. Problémom,
s ktorým sme sa pri monitorovaní týchto udalostí (konferencií) stretávali, bol fakt, e informácie sa dotýkali prevane ich prípravy, plánovania
èi oficiálneho vyhlásenia o usporiadaní v médiach. Konkrétnym výsledkom èi výstupom, ku ktorým sa na konferencii dospelo, sa vak venovalo minimum pozornosti a priestoru. Ak sme sa aj dostali k záverom niektorých konferencií, ilo napríklad iba o deklaratívne verejné vyjadrenie
záujmu predstavite¾ov neziskového sektora (najmä z vyhlásení Stupavských konferencií) na zaèatie a rozvoj hlbej spolupráce s inými sektormi.
V prípade ïalích diskusno-vzdelávacích foriem bolo zorganizovaných 11 aktivít, ku ktorým patrili napríklad diskusia, workshop, stretnutie,
kolenie, seminár apod., prièom realizátori väèiny z nich u v súèasnosti nepokraèujú v zaèatom úsilí. Ilo o prvotnú iniciáciu èi pokus o natartovanie urèitého procesu (rozbehnutie multisektorového projektu), avak jeho pokraèovanie sa z rôznych dôvodov zastavilo. Môeme sa
pýta, èo spôsobuje túto skutoènos. Je téma rozvoja medzisektorových partnerstiev, trvaloudrate¾ného rozvoja komunít ako realizovate¾ná
v praxi? Vyaduje si peciálne ¾udské vlastnosti èi odborné skúsenosti ako tie, ktoré dnes uplatòujú predstavitelia neziskového sektora pri relizácií iných projektov? Ak porovnáme výsledky a odpovede predstavite¾ov komunitných neziskových organizácií (spracované v prvej kapitole
Analýza odpovedí predstavite¾ov komunitných neziskových organizácií), asi by sme sa pri odpovedi na poloenú otázku spoloène zhodli: rozvíja mylienku vzájomnej spolupráce medzi tátnym, samosprávnym, podnikate¾ským a neziskovým sektorom si vyaduje nový, profesionálny prístup, rovnako ako aj odvahu a presvedèenie zo strany vetkých zúèastnených, e iba spoloènými silami a vzájomnou spoluprácou sa
môe dospie k zmene kvalitatívnych podmienok ivota v komunite i celej spoloènosti.
Do tejto kategórie sme zaradili èlánky s týmito poradovými èíslami: stretnutie (è. 32, 56, 68, 71); diskusné fórum (è. 10, 37, 62); workshop
(è. 3); kolenie (è. 6); seminár (è. 21) a tréning (è. 27).
O fakte, e v prípade tvorby partnerstiev a podpory medzisektorovej spolupráce ide v slovenských podmienkach o oblas relatívne novú
a málo prebádanú, svedèí aj ïalí výsledok analýzy: na treom mieste v poète publikovaných èlánkov sa zaradila prezentácia konkrétnych
skúseností v problematike zo zahranièia. Zdá sa, e autori 11 analyzovaných správ cítili potrebu prinies aj do slovenského prostredia konkrétne zistenia, poznatky èi skúsenosti z aplikovania nových prístupov k tvorbe partnerstiev alebo korporatívnej filantropii zo zahranièia.
Väèinou ilo o skúsenosti z USA, ale nechýbali ani informácie z európskych krajín èi Èeskej republiky.
Do tejto kategórie patria èlánky s poradovými èíslami: è. 5, 12, 17, 25, 29, 35, 40, 43, 49, 52, 53.
Konkrétnych príkladov spolupráce medzi jednotlivými sektormi èi úspenej podnikovej filantropie na Slovensku sme pri monitorovaní
spomínaných èasopisov nali 10, s poradovými èíslami: è. 26, 41, 47, 55, 58, 73, 74, 76, 78, 80. Pri mnohých z nich ilo o zaèínajúcu spoluprácu neziskových organizácií s miestnou samosprávou alebo novozriadenými vyími samosprávnymi krajmi. Napriek faktu, e príkladov
dvojsektorovej spolupráce medzi ziskovými a neziskovými subjektami nebolo v treosektorových èasopisoch zverejnených dostatoèné mnostvo, o ich existencii aj v slovenskom prostredí svedèia zozbierané èlánky z èasopisu Trend, ktoré sú predstavené v Prílohe 3. Ako sme u
v úvode spomenuli, èasopis NonProfit sa viac zameriaval na zverejòovanie informácií a aktivít z poh¾adu neziskového sektora a menej podni-
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kate¾skej sféry. Nazdávame sa, e aj z tohto dôvodu viac prevaovali èlánky zamerané na partnerstvá medzi neziskovou organizáciou a tátom (resp. samosprávou) ako na partnerstvá medzi podnikom a neziskovou organizáciou.
O prebúdzajúci sa záujem pri vytváraní nových sociálno-ekonomických vzahov v podobe rozvoja medzisektorovej spolupráce hovorí aj 9
èlánkov výskumno-analytického charakteru. Z nich 5 predstavovalo aktivity prieskumného typu. Ani v ich prípade vak nelo výluène iba
o sledovanie problematiky medzisektorových vzahov. Oblas záujmu týchto prieskumov, realizovaných najmä Intitútom pre verejné otázky,
bola definovaná irie (napríklad: Ako zmý¾ajú ¾udia o dobrovo¾níctve, nadáciach a iných mimovládnych organizáciach). V kadom zo spomenutých prieskumov sme sa ale mohli aspoò èiastoène dozvedie aj informácie súvisiace s predmetom tejto analýzy. Ilo napríklad o rôzne
aspekty darcovstva (kto je darcom, èo daruje, akým spôsobom, do akej oblasti), ktoré sa v praxi odzrkad¾ujú aj v oblasti podnikovej filantropie
èi vytvárania medzisektorových partnerstiev. Anketový prieskum, ktorého cie¾om bola výluène analýza spolupráce medzi podnikmi a neziskovými organizáciami, realizovalo zdruenie PANET (èlánok è. 75). (Výsledky tejto túdie sú zhrnuté v èísle 1/2003 èasopisu Spravodajca 3S,
ktorý nie je súèasou tejto publikácie.)
V tejto kategórii sme nali èlánky s týmito poradovými èíslami: prieskum (è. 7, 8, 15, 61, 75); analýza (è. 11, 60); anketa (è. 18) a túdia
(è. 42).
Minimálne od roku 1995, od ktorého sme zaèali s monitorovaním publikovaných èlánkov v NonProfite, sa udialo v neziskovom sektore na
Slovensku aj ve¾a ïalích zaujímavých aktivít, ktorým sa venovali skôr jednotlivci ako organizácie. Analyzované èasopisy ich zachytili v rôznych podobách. Ilo napríklad o:
§ vyjadrenie osobného názoru významného predstavite¾a sektora na danú oblas v médiach (poèet èlánkov 6 s poradovými èíslami: è. 2,
4, 24, 38, 39, 45)
§ prezentácia odborného èlánku, úryvku z knihy èi literatúry v médiach (poèet èlánkov 6 s poradovými èíslami: è. 30, 36, 44, 50, 54, 63)
§ rozhovor na analyzovanú tému so zástupcom neziskovej organizácie, príp. iným významným predstavite¾om obèianskej spoloènosti
(poèet èlánkov 4 s poradovými èíslami: è. 19, 34, 46, 51).

ANALÝZA ÈLÁNKOV V ÈASOPISE TREND V ROKOCH
1999  2001
METODOLÓGIA
Pri zisovaní poh¾adu jednej z opaèných strán medzisektorovej spolupráce  podnikate¾skej sféry  na túto problematiku sme pristúpili
k analýze èasopisu TREND. Tento týdenník o hospodárstve a podnikaní je primárne orientovaný na podnikate¾ov, analytikov, tudentov
a vetkých, ktorí sa zaujímajú o aktuálne dianie v ekonomike a politike. Jeho cie¾ová skupina ako aj èítanos dávali predpoklad na to, e sa
nám analýzou èlánkov podarí vytvori obraz, ako o neziskovom sektore a jeho organizáciach, medzisektorovej spolupráci, jej aspektoch a formách píe toto periodikum. A tak mono vytvára jednak zrkadlo o neziskovom sektore pred podnikate¾mi, a jednak snáï aj predpoklady (èi
naopak prekáky) pre rozvinutie spolupráce s nimi.
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3. kapitola

V archívnom spracovaní èasopisu TREND na CD-ROM sme sa prepracovali k èlánkom z rokov 1999-2001 (novie údaje za rok 2002 neboli
v èase realizácie ete spracované do ucelenej podoby). Tie sme vybrali pod¾a jednotlivých rubrík, ktoré u z názvu mohli evokova treosektorový obsah èi vzájomnú podporu a spoluprácu podnikate¾ského a neziskového sektora. Ilo o tieto rubriky:
§

§
§
§

Nevýrobná sféra
ú Nevýrobná seféra (neèlenená)
ú Sociálna politika
ú kolstvo, veda a technika
ú Tretí sektor
ú Zdravotníctvo
ú ivotné prostredie
Spoloèenská rubrika
Samostatné sekcie
Téma týdòa

Ako vidno, do posudzovania sme zaradili aj rubriky, ktoré sú doménou verejného sektora (zdravotníctvo, kolstvo, veda, apod.), a to z toho
dôvodu, e ich podpora zo strany podnikate¾ského sektora je tie prejavom spoloèenskej zodpovednosti podnikania. Uplatnenie tejto filozofie
v podnikaní predpokladá väèie zapojenie sa podnikate¾ských subjektov do podpory komunity, v ktorej pôsobia, èoho dôsledkom je aj podpora neziskových organizácií, resp. partnerská spolupráca s nimi.
Vzápätí, po spracovaní vyie uvedených rubrík, sme ete v celej databáze za jednotlivé roèníky vyh¾adávali pod¾a k¾úèových slov ako: dar,
sponzor, filantrop, spolupráca, medzisektor..., komunit... Týmto spôsobom sa nám nakoniec podarilo identifikova celkovo 93 èlánkov (pod¾a
roèníkov: 1999  28, 2000  33, 2001  32). Ich poèet je vak v skutoènosti o nieèo nií, a síce 89, pretoe pri spracovaní èlánkov do archívnej podoby boli niektoré grafy, ktoré sú inak súèasou pôvodných textov, posudzované ako samostatné èlánky, a tak boli aj oèíslované.
Analýzu publikovaných materiálov predstavujeme v nasledujúcej èasti Zhrnutie.
Uvedomujeme si, e naím monitorovaním sme nemuseli zachyti vetky èlánky, ktoré sa týkali tejto témy a ktoré boli v TRENDe v tomto
období publikované. Napriek tomu sa vak nazdávame, e uvedený záber analýzy dokáe poskytnú aspoò náèrt poh¾adu na neziskový sektor a vnímanie spolupráce s ním na strane podnikate¾ských subjektov.
Jednotlivé èlánky sme usporiadali chronologicky pod¾a roèníkov (poèínajúc rokom 1999 a po rok 2001). Pri uvádzaní kadého z nich sme sa
snaili dodra nasledujúcu truktúru: èíslo výtlaèku spolu s dátumom jeho publikovania, rubrika (v ktorej sa v èasopise TREND èlánok
objavil). Vzápätí nasleduje titulok a samotný text èlánku. Autor je zvyèajne uvedený na konci èlánku (ak nebol uvedený, autorstvo bolo prisúdené redakcii týdenníka).

VÝSLEDKY ANALÝZY
Niie uvádzame zoznam èlánkov z èasopisu TREND (1999-2001). Vetky analyzované èlánky v plnom rozsahu sú súèasou Prílohy è. 3
tejto publikácie, kde sú zoradené pod¾a roèníka a prísluného poradového èísla.
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64.
65.

tedrý veèer Globtelu vo februári
Kvety, ktoré rozkvitajú aj v zime
Liga proti rakovine pomáha predovetkým odstraòova mýty
Ceny Via Bona Slovakia sú ocenením darcovstva
Do darcovstva sa zapájajú tri zo tyroch slovenských podnikov
Forma podpory verejnoprospených a dobroèinných aktivít
Whirlpool pri plesaní podporil deti z domovov
Ruová stuka a nádej pre eny
Václav Fischer deom rozumie
Cenu dostali najaktívnejí uèitelia aplikovanej ekonómie
Junior Achievement vzdeláva mladých ¾udí u osemdesiat rokov
Britské skúsenosti korporatívneho darcovstva sú inpiráciou aj pre Slovensko
Pri rozhodovaní podnikov o ude¾ovaní podpory zavái v ÈR skôr ¾udské h¾adisko ako firemné záujmy
Hlavné dôvody podnikov v ÈR na darcovstvo
Zameranie podpory od podnikov v ÈR
Forma podpory èeskými podnikmi
tedrý veèer v Aréne
Banka plná ocenených kniiek
Rallye Cesta do ivota pomáha prekonáva bariéry
K¾úèiky od auta za vynikajúce túdium
Záhradná slávnos Jeneweinu pre Zdravú rodinu
Projekt Slovensko bez bariér v nás h¾adá ¾udskos, tvrdí námestníèka primátora Bratislavy Mária Demeterová
Ostrovy ivota prispievajú k záchrane detí
Grand prix absolventom vysokých kôl
Osem miliónov korún pre osem krajov Slovenska
Príspevok do národnej zbierky na Redutu
i sa dá aj s otvoreným srdcom pre druhých
Darcovstvu sa venujú tri tvrtiny slovenských podnikov
Benefièný koncert v prospech Ligy proti rakovine
Siemens podporuje budúcich odborníkov
Neziskovému sektoru chýba najmä profesionalita a finanèná stabilita
Dar Aventisu nemocniciam i mladým lekárom
Cena Humanitný èin roka pre dvanásroèné dievèa
¼udia, ktorí sa snaia prekáky zdoláva, nie podlieza
Miliónový dar Kontinuity pomôe lieèi
Rázny vstup spoloènosti Lease Plan na slovenský trh
Povzbudenie spoloènosti Penta Group vynikajúcim tudentom
NonProfit klub o darcovstve
Dvojmiliónový narodeninový darèek strojníckej fakulty
Básnicky deifrovaná skratka VÚB
Hlavnú cenu pre podnikate¾ov filantropov získal Chemosvit
Pribudli tri environmentálne vhodné výrobky
V Continental Matadore zaloili darcovskú tradíciu
Dary fyzických a právnických osôb na filantropiu
Firma Whirlpool pomáha rehabilitova pojem dobro v detských duiach
Deti sa uèia predchádza nástrahám v období dospievania
VÚB Wüstenrot kolobekoval a obdarúval
ivot na okraji spoloènosti sa èasto pre týchto ¾udí stáva ivotným týlom
Dar pre dialyzaèné centrum nemocnice na Kramároch
Tovar za stotisíc korún na dobroèinné úèely
Charitatívny dar Allfinanz holdingu
Koncert Úsmev ako dar bude u osemnásty raz
Cena Siemensu pre výnimoèných vysokokolákov
Skrá¾ovanie prostredia malých pacientov
SPP vyhlásil druhý roèník súae pre vysokokolákov
Benefièný koncert v prospech detských onkologických pacientov
Podpora podnikavým enám od jubilanta Citibank
Grand Prix ¼udovej banky za vzdelanos
Ceny Penta Group za vynikajúce tudijné výsledky
Detským èinom roka sa stala záchrana otca synom
Americká obchodná komora obdarovala mimovládne organizácie
Recepcia poisovne Ergo tedrá k zdravotníctvu
Výahom k bohatstvu kníh
Bratislavská opera v taneèných rytmoch
Sladké správy z Juhocukru

Pre zdravie detí z detských domovov
Tatra banka podporila Ligu proti rakovine
Investícia Siemensu do vzdelávania
Výaok z draby vín do oporne
Dar pre kolstvo od firmy Hewlett-Packard
Zopakovaný úspech Hodiny deom
Útoèite pre týrané deti a ich rodièov
Shell prispel na lieèbu detských srdieèok
Dar zvolenským tudentom na výuèbu controllingu
Deò narcisov mal celoslovenský rozmer
SOFTIP podporuje tudentov poèítaèovej grafiky z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Jubilujúca spoloènos B.O.F. obdarúvala
Literatúra ocenená bankármi
anca pre ïalích olympionikov
Deò detí v krízovom centre
Pomoc zdravotníctvu
Integraèné detské tábory v Humanite
Príspevok spoloènosti Sony na onkológiu
Chránené dielne sa chcú uplatni na trhu práce
Dom, v ktorom im bude dobre
Tesco prispelo na deti
Desaroèný oslávenec obdarúval
Na vykroèenie do nového ivota
Penta Group ude¾ovala ceny
Sponzorský dar u¾ahèí komunikáciu Horskej slube na Slovensku
Vianoèný svet stvárnený farbièkami
Tatra banka oceòovala umelcov
Sponzorstvo je vzah zaloený na obojstrannej dôvere
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ZHRNUTIE
Èlánky z TRENDu môeme pod¾a ich rubriky a charakteru zosystematizova pod¾a jednotlivých kategórií do nasledujúcej tabu¾ky. Treba
podotknú, e rubrika je urèená samotným periodikom, charakter èlánku sme posudzovali pod¾a náho uváenia:
Charakter správy

Poèet èlánkov

1. Èlánky o neziskovom sektore, neziskových organizáciach a projektoch,
resp. ich podpore z podnikate¾skej sféry
Z toho: Analytické (obsahom i rozsahom)

20
5

2. Struèné èlánky o firmách a ich podpore:

64

3. Skúsenosti zo zahranièia
Z toho: Grafy

5
3

4. Výskumno-analytické:
Z toho: Grafy

4
1

Ako vidie z tabu¾ky, najväèie kvantitatívne zastúpenie majú informatívne èlánky o neziskovom sektore, o organizáciach v òom pôsobiacich
a realizovaných projektoch. Do tejto skupiny sme zaradili spolu 20 èlánkov z celkového poètu 89. Avak len tvrtina z nich mala analytickejí
charakter, resp. sa venovali spolupráci podnikov a neziskových organizácií hlbie. Bohatie boli teda nielen v zmysle svojho rozsahu, ale aj
obsahu. Zvyok predstavovali predovetkým èlánky o aktivitách neziskových organizácií a ich projektoch, ktoré sa medzisektorovej spolupráce explicitne dotýkali len povrchne.
Najväèie zastúpenie vak mali krátke prezentaèné èlánky, predovetkým v spoloèenskej rubrike, ktoré na malom priestore predstavovali
väèinou nejakú filantropickú aktivitu, darcovský èi sponzorský poèin niektorej firmy. Spolupráca, resp. podpora neziskovej organizácie je tu
vak väèinou prezentovaná ako jednorazový poèin, nie ako systematická spolupráca. Navye sa stáva nástrojom pozitívnej prezentácie
a budovania publicity firmy, a tak je prvotný, mono filantropický, motív podpory pre neziskové projekty niekedy diskutabilný. Podstatné vak
je, e podáva obraz o tom, ako sa podnikate¾ské subjekty stavajú k medzisektorovej spolupráci, resp. aký charakter tejto spolupráce a aj význam, ktorý mu podnikatelia prisudzujú, na Slovensku prevláda.
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Ïaliu skupinu predstavovali èlánky prináajúce skúsenosti zo zahranièia. Tie sa tejto oblasti dotkli v dvoch prípadoch, zvyok predstavujú
grafy, ktoré sú v archívnom spracovaní povaované za samostatné èlánky. Konkrétne skúsenosti pribliovali autori raz na èeskom príklade
a raz na britskom. Aj táto poèetnos dokazuje, e téma medzisektorovej spolupráce èi podpory neziskového sektora nie je pre podnikate¾ský
sektor témou, ktorá by si vyadovala väèiu pozornos. Ani poznatky zo zahranièia o tejto oblasti preto nie sú predmetom ve¾kého záujmu
urnalistov, resp. èitate¾ov.
Poslednú skupinu predstavovali výskumno-analytické materiály, predovetkým výsledky prieskumov o darcovstve. Do tejto kategórie sme
zaradili 4 resp. 3 správy (1 bol graf). Aj z týchto troch sa vak dva èlánky dotýkali tej istej oblasti, resp. toho istého prieskumu. Boli vak opublikované dvoma rôznymi autormi s odstupom asi 9 mesiacov. Súvisí to pravdepodobne aj so skutoènosou, e získavanie údajov formou prieskumu sa v sledovanom období na Slovensku uskutoènilo len raz, a to v prieskume o darcovstve podnikov, ktorý v roku 1999 realizovala
Nadácia pre obèiansku spoloènos. Aj tento fakt dokumentuje, e oblas medzisektorovej spolupráce a údaje o nej zaujímali v predchádzajúcom období ve¾mi malý okruh subjektov.
Správy v jednotlivých rubrikách èasopisu TREND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spoloèenská rubrika
Tretí sektor
Nevýrobná sféra (neèlenená)
kolstvo, veda, technika
Sociálna politika
Zdravotníctvo
ivotné prostredie
Cestovný ruch
Samostatné sekcie
TREND Klub

Poèet èlánkov
42
21
11
6
5
4
1
1
1
1
93

Pri poh¾ade na zaradenie èlánkov do jednotlivých rubrík èasopisu moeme nájs paralelu medzi rubrikou a charakterom správy. Krátke èlánky o firmách a ich väèinou darcovskej podpore sú doménou spoloèenskej rubriky, ktorej cie¾om je týmto spôsobom priblíi istý spoloèenský rozmer podnikania a zároveò pozitívne prezentova meno spoloènosti. Druhá najpoèetnejie rubrika  tretí sektor  zodpovedá zase skupine èlánkov o neziskovom sektore a jeho aktivitách.
Zaujímavý je aj poznatok, e väèinu (celkovo 54) èlánkov majú na svedomí 4 redaktori (interní i externí) a ïalích 13 èlánkov nemali uvedeného autora, preto sme ich autorstvo prisúdili redakcii týdenníka TREND.
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GRANTOVÁ A OPERAÈNÁ ÈINNOS NADÁCIÍ
METODOLÓGIA
Po osobných stretnutiach s predstavite¾mi komunitných neziskových organizácií, monitoringu problematiky medzisektorovej spolupráce
v èasopisoch NonProfit a Trend, sme v zbere ïalích informácií o súèasnom stave spolupráce medzi rôznymi sektormi v spoloènosti pokraèovali analýzou grantovej a operaènej èinnosti nadácií. Tento zdroj údajov sme povaovali za akési zrkadlo práce nadácií, odráajúce nimi
deklarovanú nevyhnutnos a potrebu zapojenia rôznych aktérov verejného, neziskového a podnikate¾ského sektora do vzájomnej spolupráce
a spoloèných projektov. Zaujímalo nás, akým spôsobom sa presadzovanie mylienok partnerskej spolupráce uskutoèòuje nielen v grantovej
èinnosti skúmaných nadácií, ale aj v ich operaèných aktivitách.
Spomedzi nadácií, v súèasnosti aktívne pôsobiacich na Slovensku, sme si vybrali tyri, o ktorých sme predpokladali, e sú to tie s najvýraznejím zapojením sa do rieenia problémov medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít. Ilo o nasledovné organizácie:
§ Centrum pre filantropiu  ETP, n.o. (ETP Slovensko)  Nadácia Ekopolis
§ Nadácia otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation
§ Nadácia pre podporu obèianskych aktivít
§ Nadácia pre deti Slovenska
Pri kadej organizácii sme sa snaili zisti, akými èinnosami, grantovými alebo operaènými, presadzujú a rieia problematiku medzisektorovej spolupráce a komunitného rozvoja. Keïe ilo o grantové nadácie, finanène podporujúce iné neziskové organizácie, zaujímali sme sa,
aké projekty v danej oblasti na území Slovenska podporili. Prirodzene, vzh¾adom na rozdielne aspekty fungovania týchto nadácií (organizaèná truktúra, spôsob financovania aktivít, programová náplò apod.) sme nedosiahli jednotnú truktúru analýzy kadej z nich. Za dôleitejie
sme v tomto prípade povaovali zachyti prierez aktivít v skúmanom rámci medzisektorovej spolupráce a komunitného rozvoja, ktoré tieto
organizácie realizujú (resp. realizovali) od svojho vzniku.
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4. kapitola

Naím hlavným informaèným kanálom bolo internetové vyh¾adávanie informácií prostredníctvom web stránok prísluných nadácií. V prípade
nejasností alebo v snahe o doplnenie chýbajúcich dát, sme vyuili monos osobného, telefonického, e-mailového alebo faxového kontaktu
a oslovili sme ich predstavite¾ov. Nemenej dôleitým médiom pri zbere údajov predstavovali aj tlaèené materiály vo forme výroèných správ,
letákov, informaèných listov a ïalích materiálov.
Vzh¾adom na pomerne bohatú grantovú èinnos vetkých skúmaných nadácií, uvedomujeme si, e zvolený spôsob monitorovania grantovej
èinnosti (konkrétne podporených projektov) mal aj svoje obmedzenia a nedostatky. Pri analýze relevantných projektov sme za k¾úèový povaovali názov podporeného projektu. Ak sa v jeho názve vyskytli slová ako napríklad: partnerstvo, medzisektorová spolupráca, komunitný rozvoj, filantropia, prípadne blízke obmeny týchto slov, projekt sme povaovali za relevantný k monitorovanej téme a zaradili sme ho do zoznamu
udelených grantov. Sme si vedomí, e týmto spôsobom sme nezachytili vetky relevantné projekty, ktorých názov síce nekorepondoval
s danou témou, avak jeho obsah mohol by naplnený aktivitami z oblasti medzisektorovej problematiky alebo komunitného rozvoja.
Hlavným cie¾om tejto kapitoly vak nebolo detailne rozanalyzova operaèné aktivity alebo kadý z podporených projektov osobitne, ale
skôr získa základný preh¾ad o forme a rozsahu aktivít, v akom nadácie pristupujú k rieeniu problému medzisektorovej problematiky, úzko
súvisiacej s komunitným rozvojom.

VÝSLEDKY ANALÝZY
§

CENTRUM PRE FILANTROPIU  ETP, n.o. (ETP Slovensko)  Nadácia EKOPOLIS

Centrum pre filantropiu  ETP n.o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je rozvoj filantropie a posilòovanie neziskového
sektora. Bolo zaloené v auguste 2002 ako priamy pokraèovate¾ obèianskeho zdruenia ETP Slovensko v programovej oblasti rozvoja filantropie a neziskového sektora. To sa rozdelilo v tom èase na Centrum pre filantropiu  ETP, n.o. Bratislava a ETP o.z. Koice.
CpF-ETP sa usiluje o h¾adanie a testovanie inovatívnych partnerstiev s podnikate¾ským sektorom (napr. Otvorený grantový program Konta
Globtel), posilòovaniu úèasti obèanov na správe vecí verejných a udrate¾nosti MVO cez administráciu grantových programov (Tvoja Zem).
peciálne sa venuje posilòovaniu a podpore komunitných nadácií. V oblasti osvety sa snaí o podnecovanie filantropického správania medzi
verejnosou i podnikate¾ským sektorom.
Pre potreby náho prieskumu sa zameriame na dve oblasti, ktorým sa ETP intenzívne venuje u nieko¾ko rokov. Ide o oblas filantropie
a oblas komunitného rozvoja. A keïe jednou zo tyroch tém, ktorými sa v ETP zaoberajú, sú aj komunitné nadácie (okrem tém ako udrate¾nos neziskového sektora, nadaèný neinvestièný fond a postavenie ien v spoloènosti), v nasledujúcom texte v krátkosti zhrnieme vnímanie týchto nadácií a ich poslania z poh¾adu ETP.
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KOMUNITNÉ NADÁCIE
Komunitné nadácie predstavujú jeden z modelov, ako sa na Slovensku dá opätovne rozvíja tradícia darcovstva a nemusí pritom ís len o jednorazové zbierky na charitatívne úèely. ETP Slovensko a následne Centrum pre filantropiu  ETP, n.o. v spolupráci s Nadáciou Ekopolis sa u
dlhodobo venujú téme komunitných nadácií a z rôznych zdrojov, predvetkým zahranièných, sa snaia získava prostriedky na ich intitucionálny rozvoj.
Komunitné nadácie sú definované ako organizácie, ktoré pôsobia v jasne definovanom území (mesto, región), majú dostatoène iroko zadefinované poslanie zlepujúce kvalitu ivota a snaia sa rozvíja darcovstvo, budujú si vlastnú základinu, poskytujú granty a získavajú prostriedky predovetkým z miestnych zdrojov. Na Slovensku sa komunitné nadácie zaèali objavova v druhej polovici devädesiatych rokov s výraznou podporou Nadácie C. S. Motta a Nadácie otvorenej spoloènosti. V súèasnosti sú komunitné nadácie na Slovensku prevane vo fáze
etablovanie sa èi krytalizácie ich poslania a organizaèných foriem. Mnohé z nich si v poslednom období uvedomili, e je pre ich budúcu èinnos nevyhnutné pôsobi v takom území, ktoré je dostatoène ekonomicky silné na to, aby mohlo generova dostatok zdrojov pre zmysluplnú
existenciu komunitnej nadácie. Zároveò bada aj zvýenie aktivity komunitných nadácií v oblasti oslovovania miestnych darcov a ich seriózneho zamý¾ania sa nad aktivitami, ktorými môu rozvíja darcovstvo vo svojich komunitách.
V rokoch 1997-1998 pracovalo ETP na túdii o komunitnej filantropii, ktorou sa pokúsilo iniciova diskusiu na tému komunitná filantropia
a komunitné nadácie a cez informovanie zainteresovaných MVO a zahranièných donorov umoni tak postupné presadenie týchto konceptov
do praxe. Viac informácií o tejto túdii je k dispozícii v siedmej kapitole Velièo z oblasti medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít èi regiónov.
Od roku 1999 zaèalo ETP v spolupráci s Nadáciou Ekopolis administrova program Tvoja Zem, a to vïaka grantu od C. S. Mott Foundation
a grantu od USAID. Týmito prostriedkami pomohli komunitným nadáciam pri ich rozbehu, keï potrebovali napr. prostriedky na svoje úvodné
predstavenie sa v komunitách cez malé granty, alebo im poskytli prostriedky na ich vnútorný organizaèný rozvoj èi prevádzkové náklady.
Snahou bolo umoni im rozbeh a etablovanie sa v mysliach podporovate¾ov i irej verejnosti èi dôleitých partnerov v spoloèenstve, v ktorom pôsobia.
Zaèiatkom roka 2001 bolo vyhlásené peciálne grantové kolo programu Tvoja Zem  Milión pre komunitné nadácie. Ten bol urèený pokroèilým mimovládnym neziskovým organizáciam, ktoré sa vo svojom prostredí chceli profilova ako organizácie kumulujúce zdroje pre potreby
komunity a jej obyvate¾ov  komunitné nadácie. Vypísali tzv. miliónový grant, v rámci ktorého sa zaviazali poskytnú 1 milión korún do základiny komunitnej nadácie, ktorá z miestnych prostriedkov získa rovnakú èiastku (teda ïalí milión). Miliónový grant predstavuje istý medzník
v podpore komunitných nadácií v tom zmysle, e prvýkrát ilo o poskytnutie prostriedkov do základiny. Pri získaní tohto grantu bolo úspených es subjektov: KN Bratislava, KN Preov, KN Trenèín, Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, KN Ve¾ký ari, KN Zdravé mesto
Banská Bystrica.
Aktivity v rámci programu Tvoja Zem sú financované zo zahranièných zdrojov  v rokoch 1999-2002 je jeho hlavným sponzorom Americká
agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID), do programu vak významnou mierou prispeli aj iní donori, napríklad C. S. Mott Foundation. Od
roku 2002 sa najvýznamnejím donorom programu stal Trust program pre obèiansku spoloènos v strednej a východnej Európe, vytvorený konzorciom zahranièných súkromných nadácií. Prioritou pre ETP sa v tomto programe stala oblas filantropie. Cie¾om programu je zvýi
mieru individuálneho i organizovaného darcovstva a rozvíja kultúru a posilòova tradíciu filantropie na Slovensku. Filantropia predstavuje
dôleitý prvok rozvoja obèianskej spoloènosti, pretoe podporuje vzahy a spoluprácu medzi obèanmi a obèanmi, mimovládnymi neziskovými
organizáciami a obèanmi, podnikate¾mi a predstavite¾mi verejnej správy.
V rámci Tvojej Zeme sa CpF-ETP plánuje komunitným nadáciam venova aj naïalej. Na základe externého zhodnotenia efektívnosti a dopadu svojich aktivít pre komunitné nadácie stanoví ïalie smerovanie aktivít v tejto oblasti od roku 2003.
UDELENÉ GRANTY
ETP v spolupráci s nadáciou Ekopolis poèas svojej nieko¾koroènej grantovej èinnosti podporilo nieko¾ko desiatok projektov v rôznych programoch v oblasti filantropie a komunitného rozvoja. Vzh¾adom na ich znaèný rozsah vyberáme len niektoré, rovnako ako tomu bolo aj v prípade
monitoringu podporených projektov zo strany iných nadácií.
(informácie o projektoch  podporená organizácia, výka grantu  sú na web stránke http://www.etp.sk/)
PROGRAM KOMUNITNÝ ROZVOJ A FILANTROPIA
V rokoch 1999-2002 realizovali v ETP Slovensko program Komunitný rozvoj a filantropia zameraný na podporu komunitných iniciatív a miestneho darcovstva. V ETP si zadefinovali komunitné organizácie na tri skupiny:
1. organizácie, ktoré v komunite realizujú svoju vlastnú, tematicky vyprofilovanú, misiu (sociálnu environmentálnu, rómsku, apod.);
2. organizácie, ktorých misiou je komunita samotná, èie realizujú programy, ktoré sú uprednostòované komunitou a v komunite participatívne rieené (komunitné zdruenia a organizácie);
3. organizácie, ktorých misiou je rozvíja komunitu prostredníctvom podpory komunitných obèianskych aktivít a iniciatív (komunitné nadácie
a fondy).
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Rok 2000 priniesol podporu pre celkovo 26 projektov vo výke 7.706.472 Sk. Z tejto sumy získalo 6 projektov komunitnej filantropie (preh¾ad
v nasledujúcej tabu¾ke) podporu za 2.064.000 Sk.
Podporené projekty komunitnej filantropie v rámci programu Komunitný rozvoj a filantropia v roku 2000
ORGANIZÁCIA

PROJEKT

Komunitná nadácia Modrá Torysa
Komunitná nadácia Oblazy
Komunitná nadácia Preov

Získavanie dobrovo¾níkov a darcov v komunitách hornej Torysy
K zlepeniu kvality ivota v mikroregióne
Podpora rozvoja komunitnej filantropie, darcovstva a dobrovo¾níctva, podpora
grantových programov KNP
Intitucionálny rozvoj Nitrianskeho komunitného fondu
Medzisektorová spolupráca v regióne Spi, Cena Spia, fond riozvoja Spia
Vidiecky komunitný fond

Nitrianska komunitná iniciatíva
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier
VOKA Vidiecka organizácia
pre komunitné aktivity
SPOLU

SUMA
398.000 Sk
200.000 Sk
300.000 Sk
400.000 Sk
346.000 Sk
420.000 Sk
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V roku 1999 bolo z tohto programu spolu podporených 12 projektov sumou 3.970.500 Sk, z nich bol jeden projekt komunitnej filantropie
(Rozvoj komunitných aktivít a filantropie v regióne Banská Bystrica a Zvolen  KN Zdravé mesto Banská Bystrica) podporený sumou 796.000
Sk.

2.064.000 Sk

Zdroj: CpF-ETP
V nasledujúcom roku 2001 rozdelili tento program na dve èasti  program Komunitný rozvoj a program Rozvoj komunitnej filantropie.
Komunitný rozvoj sa zameriaval hlavne na podporu projektov a organizácií z druhej a niekedy aj prvej skupiny; program Rozvoj komunitnej
filantropie sa sústredil len na podporu organizácií z tretej skupiny  komunitné nadácie a fondy. V rámci Komunitného rozvoja bolo v tomto
roku podporených 23 projektov sumou 5.393.110 Sk. Z programu Rozvoj komunitnej filantropie získalo 10 projektov (viï nasledujúca tabu¾ka)
spolu 3.604.100 Sk, v rámci poukákových grantov toho istého programu to v roku 2001 bolo 5 projektov sumou 174.440 Sk.
Podporené projekty programu Rozvoj komunitnej filantropie 2001
ORGANIZÁCIA

PROJEKT

A-projekt
Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia Modrá Torysa
Komunitné zdruenie Sami sebe
Komunitný neinvestièný fond rozvoja Spia
Nitriansky komunitný fond
Revia  Malokarpatská komunitná nadácia
Trenèianska nadácia
Zdruenie pre rozvoj juného Zemplína
ilinský komunitný fond
SPOLU

Fond rozvoja Liptova, budovanie regionálnej základiny
1%000 000 Sk
Budovanie finanèného kapitálu a komunity aktívnych obèanov
Participujúca komunita
Posilnenie dobrovo¾níctva a filantropie v podtatranskom regióne
Trvalá udrate¾nos Nitrianskeho komunitného fondu
Krok za krokom
Intitucionálny rozvoj Trenèianskej nadácie
Fond Juného Zemplína
Projekt rozvoja ilinského komunitného fondu

SUMA
467.000 Sk
459.000 Sk
337.500 Sk
260.000 Sk
300.000 Sk
460.600 Sk
470.000 Sk
450.000 Sk
200.000 Sk
200.000 Sk
3.604.100 Sk

Zdroj: CpF-ETP
Program Komunitný rozvoj mal v roku 2002 jedno peciálne grantové kolo Intitucionálny rozvoj komunitných organizácií. V òom získalo podporu 20 komunitných subjektov v celkovej výke 3.181.774 Sk. V druhej polovici roku 2002 program Komunitný rozvoj ukonèili.
Program Rozvoj komunitnej filantropie mal dve peciálne grantové kolá:
1. peciálne grantové kolo Intitucionálny rozvoj komunitných nadácii a fondov, v ktorom bolo podporených 11 projektov sumou
1.499.563 Sk (tabu¾ka niie)
2. peciálne grantové kolo Milión pre komunitné nadácie, z ktorého získalo podporu 6 nadácií v celkovej výke 6.000.000 Sk (podrobnosti
uvedené vyie).
Podporené projekty grantového kola Intitucionálny rozvoj komunitných nadácii a fondov z programu Rozvoj komunitnej filantropie 2002
ORGANIZÁCIA

PROJEKT

Fond rozvoja Liptova
Komunitná nadácia Bratislava

Intitucionálny rozvoj FRL
Rozvoj ¾udského a technického potenciálu v komunitnej nadácii Bratislava

SUMA
105.000 Sk
274.600 Sk
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Komunitná nadácia Preov
Komunitná nadácia Ve¾ký ari
Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská
Bysrica
Nitriansky komunitný fond
REVIA Malokarpatská komunitná nadácia
Trenèianska nadácia
Vidiecky komunitný fond
Zdruenie pre rozvoj juného Zemplína
ilinský komunitný fond (KF)
SPOLU

Milión pre Komunitnú nadáciu
Personálne a technické posilnenie stabilizácie a ïalieho
intitucionálneho rozvoja Komunitnej nadácie Ve¾ký ari
Modernizácia technického vybavenia KNZM
Intitucionálna podpora transformácie NKF na nadáciu
Projekt RAST
Milión pre Trenèín
Natartujme VKF
Intitucionálny rozvoj Fondu juného Zemplína
KF  posilnenie organizácie

131.463 Sk
195.500 Sk
90.000 Sk
170.000 Sk
110.000 Sk
135.000 Sk
62.000 Sk
50.000 Sk
176.000 Sk
1.499.563 Sk

Zdroj: CpF-ETP
Poukákové granty programu Rozvoj komunitnej filantropie v roku 2002 získali 4 projekty v celkovej sume 130.031 Sk. Rozvoj komunitnej
filantropie sa v druhej polovici toho istého roku rozíril a zmenil sa na program Filantropia. Z neho bolo v roku 2002 podporených spolu 7 subjektov sumou 5.000.000 Sk.
Podporené projekty programu Filantropia v roku 2002
ORGANIZÁCIA

PROJEKT

Komunitná nadácia Bratislava
Komunitná nadácia Preov
Nitriansky komunitný fond
O.z. Fundament
REVIA  malokarpatská komunitná nadácia
Trenèianska nadácia
Zdruenie pre rozvoj juného Zemplína
SPOLU

Staò sa filantrop a zalo si svoj fond
Efektívne prepojenie fudraisingových kampaní KNP
Transformácia Nitrianskeho komunitného fondu na nadáciu
Pomôme si
TRADÍCIE
Trenèín h¾adá svojho darcu  filantropa
Fond juného Zemplína

SUMA
800.000 Sk
800.000 Sk
700.000 Sk
550.000 Sk
800.000 Sk
800.000 Sk
550.000 Sk
5.000.000 Sk

Zdroj: CpF-ETP
Z uvedených èísel vyplýva, e konzorcium Nadácia Ekopolis a Centrum pre filantropiu ETP, n.o. (resp. ETP Slovensko) v rokoch 1999-2002
podporilo v oblasti rozvoja komunitných nadácií a fondov spolu 50 projektov v celkovej výke 19.268.134 Sk. V rámci podpory pre ïalie
komunitné organizácie a iniciatívy pretieklo cez toto konzorcium na podporu 74 projektov v komunitách na Slovensku v sledovanom období
ïalích 17.391.856 Sk. Spolu tak v rokoch 1999-2002 dosiahla podpora konzorcia Nadácie Ekopolis a Centra pre filantropiu ETP, n.o. (resp.
ETP Slovensko) pre komunitné projekty 36.659.990 Sk.
SPOLUPRÁCA SO SPOLOÈNOSOU GLOBTEL/ORANGE
V spolupráci so spoloènosou Globtel GSM vyhlásilo v októbri 1999 ETP pilotný Otvorený grantový program Konta Globtel: Osem miliónov pre osem krajov. Globtel GSM sa ako prvá spoloènos na Slovensku rozhodol podpori regióny Slovenska, a to kadý kraj jedným miliónom korún, a ETP Slovensko vystupoval v spolupráci s ním ako konzultaèný partner a administrátor grantového programu. Ten sa orientoval
na tých, ktorí mali nápady na zvýenie kvality ivota vo svojom kraji a chu ich realizova. Predloené projekty mali napomáha k napredovaniu regiónu, rozvíja partnerskú komunikáciu, zvyova informovanos, podporova spoluprácu, zvýenie tolerancie, zlepenie vzahov a inovatívne prináa dlhodobú zmenu do regiónu. Vyhlásením Otvoreného grantového programu spoloènos Globtel GSM sledovala tri ciele:
§ pomáha rozvoju vetkých regiónov Slovenska;
§ poskytova podporu otvorene, transparentne a so záujmom o dosiahnuté výsledky;
§ motivova ïalie firmy na filantropiu.
O podporu v rámci tohto programu mohli iada jednotlivci, obce, neziskové organizácie, podnikatelia. Program trval od októbra 1999 do
decembra 2000 a realizoval sa v troch etapách.V prvej etape, urèenej pre Nitriansky, Banskobystrický a Preovský kraj, bolo podporených 15
projektov. Druhá etapa Otvoreného grantového programu Konta Globtel prebehla pre Koický, ilinský a Trnavský kraj (16 projektov) na jar
2002 a tretia na jeseò toho istého roka bola urèená pre zostávajúci Bratislavský a Trenèiansky kraj (spolu 8 projektov). Projekty posudzovali
regionálne Poradné rady, ktoré tvorili zástupcovia kadého regiónu.
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PREDKLADATE¼
Obèianske zdruenie OPEM,
Bratislava  Záhorská Bystrica
Obèianske zdruenie K¾úèik
Základná kola na Nevädzovej ulici
portovo strelecký klub Vituk
Obèianske zdruenie Rodina obci, obec
rodine"
Základná kola na Hrnèiarskej ulici
Spoloèenstvo vlastníkov bytov Urpín
Obecný úrad Èierny Balog
Gymnázium J.G.Tajovského
Únia nevidiacich a slabozrakých

NÁZOV PROJEKTU

VÝKA DARU

MESTO

238.000 Sk
142.000 Sk
330.000 Sk
290.000 Sk

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Vituk

210.000 Sk

Horná Ves

227.000 Sk

Zvolen

100.000 Sk

Banská
Bystrica
Èierny
Balog
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

BRATISLAVSKÝ KRAJ
Polyfunkèné portové ihrisko pre DCM Bratislava
Pomoc mladým petralským rodinám
Múdrejí iaci  lepia budúcnos
Rekontrukcia portového areálu
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Kultúrny dom Horná Ves ako spoloèenskorekreaèno-kultúrne stredisko
Zvýenie poèítaèovej gramotnosti, aktivizácia
cudzích jazykov a aktívne vyuívanie výpoètovej
techniky v ostatných predmetoch na základnej kole.
Výstavba a renovácia detského ihriska na Tr. SNP
Projekt budovania komunikaèného centra v obci
Èierny Balog
Internetom ku komunikácii, porozumeniu a tolerancii
mladých celého sveta
Vybudovanie ozvuèenej a osvetlenej signalizácie
na prechode pre chodcov

124.000 Sk
120.000 Sk
220.000 Sk

Zdruenie miest a obcí Údolia Bodvy

KOICKÝ KRAJ
Efektívna komunikácia ako nástroj zmeny

263.000 Sk

Emil Lacko, EKO farma

Penzión Sedliacky dvor (Agrotiristika)

267.000 Sk

IV. Základná kola v Michalovciach

Zavedenie informaèno-komunikaèných technológií
do vyuèovacieho procesu
portové ihrisko v Bôrke
Speleologická vodcovská sluba Slovenský kras
Centrum komunitných iniciatív  Juný Zemplín

120.000 Sk

Moldava n.
Bodvou
Niná
My¾a
Michalovce

35.000 Sk
120.000 Sk
195.000 Sk

Bôrka
Roòava
Trebiov

200.000 Sk

Levice

320.000 Sk
300.000 Sk
180.000 Sk

Svätoplukovo
irany
a¾a

300.000 Sk

Svinia

70.000 Sk

Poprad

274.000 Sk
98.000 Sk
258.000 Sk

Preov
Dedaèov
Preov

Vojtech Ièo
Jaroslav Stankoviè
Zdruenie pre rozvoj Juného Zemplína
Mesto Levice
Vidiecke centrum vo¾ného èasu  Vilov dvor
Obecný úrad v iranoch
Rada rodièov pri Gymnáziu v ali

Obec Svinia, Obecný úrad
Obèianske zdruenie Materské centrum
Bambino
Obèianske zdruenie Koloseum
Obecný úrad Dedaèov
ZOM Preov
Regionálne zdruenie cestovného ruchu
Horná Nitra
Komunitné zdruenie Zemianske Kosto¾any,
Kamenec pod Vtáènikom a Bystrièany
Centrum environmentálnych aktivít, Trenèín
Piaristické gymnázium

NITRIANSKY KRAJ
Návrh a realizácia viacúèelového skateboardového
ihriska v OS Rybníku v Leviciach
Dobudovanie vidieckeho centa vo¾ného èasu
a relaxácie Vilov dvor
Centrum kultúrnych a portových poduatí
Rekontrukcia portového areálu  kolského dvora
Gymnázia a¾a
PREOVSKÝ KRAJ
Spoloèenské a pastoraèné centrum pre Rómov
v obci Svinia
Bariéry, zbliovanie, kondícia projekt zriadenia
pohybového túdia so stavebnými prvkami WESCO
pre zdravé a postihnuté deti
portom proti drogám
Teledom Dedaèov
Práca pre kadého

TRENÈIANSKY KRAJ
Podpora cestovného ruchu na Hornej Nitre rozírením 315.000 Sk
ponuky Bojníckeho Cyklokruhu
ECHO: Podpor aktivitu jedného obèana a pomôe
225.000 Sk
mnohým iným
Tandem pre Trenèín 21  podpora rozvoja
75.000 Sk
cykloturistickej dopravy v Trenèíne
Zriadenie poèítaèovej triedy
385.000 Sk

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

Otvorený grantový program Konta Globtel (1999-2000)

Prievidza
Zemianske
Kosto¾any
Trenèín
Prievidza
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Zdruenie rodièov a priate¾ov koly
pri Z s VJM Horný Bar
Obèianske zdruenie RAZ
Obec Dolný tál
Spoloènos na pomoc osobám s autizmom
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity  Katedra sociálnej práce
Nadácia Krajina harmónie v iline
Bernolákov gymnaziálny fond, n.f., Námestovo
Obèianske zdruenie Pomoc deom v kríze
Katarína Molnárová
tefan Turác, Rabèice

TRNAVSKÝ KRAJ
Ochrana prírody v tieni hrádze
Regionálny operaèný program regiónu Záhorie
Zriadenie kôlky okrasných rastlín
¼udovo umelecká dielòa
Pastoraèné a dobrovo¾nícke centrum
pre vysokokolákov
ILINSKÝ KRAJ
Cesta spolu
portovo  ekologická relaxaèná zóna
Vybudovanie polyfunkèneho detského ihriska
pri detskom krízovom centre v iline, Zádubní
Je nám tu dobre
Návrat k prírode a starým zvykom
(Agroturistika a vidiecky turizmus)

35.320 Sk
290.000 Sk
150.680 Sk
334.000 Sk
190.000 Sk

Horný Bar
Osuské
Dolný tál
Trnava
Trnava

95.000 Sk
278.000 Sk
297.000 Sk

ilina
Námestovo
ilina

170.000 Sk
160.000 Sk

ilina
Rabèice

Zdroj: CpF-ETP
V spolupráci s Globtelom realizovalo ETP Slovensko viacero projektov. V roku 2001 to bol Prima projekt, v ktorom sa Globtel podujal podpori
2 miliónmi projekty pre mladých ¾udí vo vetkých regiónoch Slovenska. Tak ako v Otvorenom grantovom programe Konta Globtel o projektoch
rozhodovali zástupcovia kadého kraja.
Spolupráca medzi CpF-ETP a neskôr u spoloènosou Orange pokraèovala aj naïalej. Centrum pre filantropiu  ETP napr. pomáhala Orange
administrova projekt, v ktorom 150-tim základným a 10-tim materským kolám, 17-tim materským centrám a 10-tim obèianskym zdrueniam
na Slovensku darovala celkovo 223 pouitých poèítaèov. CpF-ETP v tomto procese oslovovalo koly, vypracovalo darovacie zmluvy, sprostredkovalo kontakt s obdarovanými a posktytlo pomoc pri preberaní poèítaèov. V lete 2002 spoloènos Orange promptne zareagovala na
povodne a ponúkla jej obetiam finanènú pomoc. Verejnú zbierku realizovala formou peciálnych telefonátov, vlastným príspevkom spoloènosti
a jej zamestnancov. Poslednú èas zbierky (od zamestnancov) realizovala v spolupráci s CpF-ETP. Finanèné prostriedky (celkovo 2.100.000
Sk) rozdelili medzi 14 postihnutých obcí a miest. V závere roka 2002 vypísal Orange projekt Darujte Vianoce. Spoloènos venovala 1 milión
korún na podporu celkovo 42 projektov  zaujímavých nápadov jednotlivcov èi organizácií, ktorí chceli rôznymi spôsobmi darova vianoènú
atmosféru opusteným ¾uïom, ijúcim okolo nás. Rolu administrátora v tomto projekte opä zohralo CpF-ETP.
PROGRAM TVOJ SPI  ETP, O.Z., KOICE
V závere ete spomenieme manaovanie programu Tvoj Spi (Udrate¾ný rozvoj komunít na strednom Spii), ktorý od roku 2001 realizuje
UNDP (Rozvojový program OSN) za podpory Úradu vlády SR. Ten po rozdelení pôvodného ETP Slovensko manauje jeho bývalá koická
kancelária, tento raz u samostatná organizácia ETP, o.z., Koice. Zámerom programu je posilnenie sociálneho a ekonomického rozvoja
oblasti stredného Spia s úmyslom komplexného zlepenia kvality ivota a zniovania prehlbujúcich sa sociálnych rozdielov medzi jednotlivými skupinami heterogénne zloeného obyvate¾stva, ijúceho èasto v ekologicky zdevastovanom prostredí so zvýeným rizikom u existujúcich interetnických napätí.
Programovému zámeru zodpovedajú dva hlavné ciele:
1) Podpora a rozvoj komunitných organizácií znevýhodnených skupín obyvate¾stva s úmyslom posilnenia sociálneho kapitálu práve v tomto
spoloèensky najaom prostredí.
2) Vytvorenie zvlátnej intitúcie s názvom Komunitný rozvojový fond. Jej úèelom bude finanèná pomoc:
a) veobecne prospeným aktivitám komunitných organizácií formou grantov,
b) zaèínajúcim podnikate¾ským zámerom jednotlivcov formou mikropôièiek.

§

NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOÈNOSTI  OPEN SOCIETY FOUNDATION (NOS-OSF)

Vzh¾adom na pomerne ve¾ké mnostvo administrovaných programov v Nadácii otvorenej spoloènosti, zamerali sme sa na tyri, k sledovanej
problematike najrelevantnejie. Ide o program Reforma verejnej správy, Rozvoj demokracie, Komunitný program (v rámci programu Podpora
obèianskej spoloènosti) a Trust program pre obèiansku spoloènos v strednej a východnej Európe.
PROGRAM REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY
V roku 2000 predstavila NOS-OSF program Reforma verejnej správy, cie¾om ktorého bola medializácia reformy a decentralizácie verejnej
správy, vzdelávanie predstavite¾ov miestnej samosprávy a podpora rozvoja medziobecnej spolupráce.
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V roku 2001 nadácia podporila v rámci daného programu operaènú aktivitu: Rozvoj partnerstva (625.409 Sk), ktorého cie¾om bolo zvýi
povedomie o partnerstve miestnych samospráv, tátnych úradov, podnikate¾ského a mimovládneho sektora. Výsledky projektu boli prezentované na Konferencii o partnerstve a spolupráci samospráv a boli uverejnené v manuáli o rozvoji partnerstva. Manuál bol distribuovaný na
vetky samosprávy v januári 2002. Viac informácií v 7. kapitole ,Velièo z oblasti medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít èi regiónov,
materiál è. 28.
V grantovom procese bolo v roku 2001 podporených 40 projektov, z ktorých drvivá väèina pozostávala najmä zo spolupráce medzi neziskovou organizáciou a samosprávou.
Pre úèely náho projektu (Medzisektorová spolupráca v komunitách na Slovensku) je dôleité ïalej spomenú dva programy, ktorých cie¾
a konkrétne realizované aktivity mohli/môu významnou mierou prispie k tvorbe partnerstiev na medzisektorovej úrovni a takto posilni aj
komunitný rozvoj v tej-ktorej komunite na Slovensku. Ide o program Rozvoj demokracie a Komunitný program.
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V rámci nami skúmanej oblasti medzisektorovej spolupráce ilo prevane o podporu spolupráce medzi neziskovými organizáciami (tretím
sektorom) a miestnou tátnou správou a samosprávou (verejným sektorom). Z jednotlivých grantových aktivít nadácie v roku 2000 vyberáme:
§ vzdelávanie predstavite¾ov samosprávy  poèet udelených grantov: 9 (Asociácia komunálnych ekonómov SR, Centrum rozvoja samospráv, Dom Európy, ETP Slovensko, Intitút personálneho rozvoja, MVO ¼udia a voda, Nadácia Antona Tunegu, Obecný úrad Bajè,
Zdruenie spoloèenstiev vlastníkov bytov na Slovensku)
§ medziobecná spolupráca  poèet udelených grantov: 11 (Mesto Dolný Kubín, Mesto Roòava, Mikroregión Kremnické vrchy Tajov, OZ
OMAPO, Obec Bátorová, Obec Èierny Balog, Obec Komárovce, Obec Michalová, Obec Rimavské Zaluany, Obec Sihla, Zdruenie
vidieckej turistiky Hron)

PROGRAM ROZVOJ DEMOKRACIE
V rámci programu Rozvoj demokracie (so veobecným cie¾om prispie k pokroku a rozvoju obèianskej spoloènosti), ktorý NOS-OSF administruje u od roku 1992, sa jeho podpora orientuje okrem iného aj na nové pilotné projekty, ktoré by mali by zaloené na partnerskej báze èi
u s inou mimovládnou organizáciou, miestnym zastupite¾stvom alebo podnikate¾ským subjektom. Ide o projekty stimulujúce viacsektorovú
spoluprácu, projekty vytvárajúce platformu pre spoluprácu miestnych organizácií.
V roku 2001 bolo podporených spolu 32 projektov. Pod¾a názvu sa do rámca nami zisovanej problematiky vmestili tieto projekty:
1. OZ Fundament  Stratégia a model trvalo udrate¾ného mesta a okresu Rimavská Sobota (365.027 SK)
2. Obèianske zdruenie Komunikaèný dom Koice  Vydarená spolupráca v komunitách na východnom Slovensku (80.000 Sk).
KOMUNITNÝ PROGRAM
Komunitný program (v rámci programu Podpora obèianskej spoloènosti) sa realizuje od roku 1996 s cie¾om vzniku, rozvoja dlhodobej udrate¾nosti a finanènej stability komunitných nadácií a fondov na Slovensku prostredníctvom poskytovania grantov a technickej asistencie.
Program je koordinovaný v spolupráci s programom komunitnej filantropie Tvoja Zem (Nadácia Ekopolis a ETP Slovensko). Tieto programy
sú nezávislé, ale majú spoloèný cie¾ a cie¾ovú skupinu a úèelom ich koordinácie je vzájomné dopåòanie sa.
Partner projektu pre technickú asistenciu je PDCS  Centrum prevencie a rieenia konfliktov.
Vzh¾adom na relevantnos programu k skúmanej problematike sa mu budeme venova detailnejie:
GRANTOVÉ PODMIENKY:
1. Pre komunitné nadácie a fondy podporované NOS-OSF od r. 1996-1998
Monos získa finanèný grant v max. výke 500.000 Sk na realizáciu 2-roèného finanèného plánu organizácie. Projekt je viazaný na
vypracovanie finanèného plánu, prièom:
1. splátka (250.000 Sk) je na realizáciu finanèného plánu v prvom roku a
2. splátka (max. 250.000 Sk) po prehodnotení èinnosti organizácie a upravení finanèného plánu na ïalí rok je viazaná na získanie prostriedkov z lokálnych zdrojov v pomere (1:1)
2. Pre komunitné nadácie a fondy podporované NOS-OSF od r. 1999
Monos získa finanèný grant po ukonèení a vyhodnotení súèasných grantov v max. výke 400.000 Sk na realizáciu 1,5-roèného finanèného plánu organizácie. Projekt je viazaný na vypracovanie finanèného plánu, prièom:
1. splátka (200.000 Sk) je na realizáciu finanèného plánu v prvom roku a
2. splátka (max. 200.000 Sk) po prehodnotení èinnosti organizácie a upravení finanèného plánu na ïalí rok je viazaná na získanie prostriedkov z lokálnych zdrojov v pomere 1:1
3. Pre projekty vzdelávania a skvalitnenia práce podporených komunitných nadácií a fondov
a) stáe v rozvinutých organizáciach
Zamestnanci alebo èlenovia SR zaèínajúcich organizácií mohli v priebehu roku 2001 absolvova stáe v rozvinutých organizáciách
s cie¾om získa praktické skúsenosti.
b) konzultácie
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TECHNICKÁ POMOC A ASISTENCIA:
Dlhodobé finanèné plánovanie a udrate¾nos komunitnej nadácie
Trojdòový tréning: jún 2001. Témou tréningu bolo finanèné plánovanie a stanovovanie finanèných stratégií komunitných nadácií, nástroje
finanènej udrate¾nosti organizácie: základina, rezervný fond, dohody o dlhodobej spolupráci, èlenstvo, rôzne typy darcovských fondov a participatívna analýza zdrojov a darcov v komunite, metódy a techniky získavania financií z rôznych zdrojov.
Facilitované stretnutia na výmenu skúseností vo vybraných témach
tyri jeden a poldòové stretnutia: február a september 2001, máj a september 2002. Tieto stretnutia mohli vyui grantisti NOS-OSF a programu Tvoja Zem na vzájomnú truktúrovanú výmenu skúseností vedenú facilitátormi v meních paralelných skupinkách. Úèastníci mali monos analyzova svoju problémovú situáciu (vo vybranej téme) a s pomocou ostatných èlenov skupinky h¾ada monosti jej rieenia. Témy
jednotlivých stretnutí boli vybrané pod¾a prieskumu potrieb.
Tréningová sada pre zaèínajúce komunitné nadácie a fondy (KN):
tyri trojdòové tréningy: január, február, jún a október 2001
§
§
§
§

truktúra a organizaèný rozvoj komunitnej nadácie (KN): Organizaèná truktúra KN, riadenie KN, roly správnej rady, komisií,
poradných výborov, dobrovo¾níkov atï., tádiá rozvoja organizácie.
Rola KN v komunite, budovanie vzahov v komunite: pecifická úloha KN v treom sektore a v komunite, medzisektorová spolupráca  tvorba koalícií v komunite, dohody o spolupráci, monosti a spôsoby úèasti obèanov na aktivitách v komunite, prieskum
potrieb komunity.
Fundraising, získavanie finanèných zdrojov z komunity: Komunitný fundraising, participatívna analýza zdrojov a darcov v komunite, metódy a techniky získavania financií z rôznych zdrojov, vytváranie fundraisingového plánu.
Dlhodobé plánovanie a udrate¾nos KN: Strategické plánovanie organizácie, finanèné plánovanie a stanovovanie finanèných
stratégií KN, rôzne nástroje finanènej udrate¾nosti organizácie: základina, rezervný fond, dohody o dlhodobej spolupráci, èlenstvo,
rôzne typy darcovských fondov.

Forma tréningov: poèas jednotlivých tréningov sa intenzívne pracovalo tri dni interaktívnymi metódami prispôsobenými dohodnutým
témam. Pri praktických cvièeniach, simuláciach, ukákach a hraniach rolí sa tréneri zamerali na konkrétne problémové situácie predostreté úèastníkmi. Na tréningoch vyuívali aj expertov, ktorí boli schopní ponúknu pecifické témy.
Konzultácie
V priebehu trvania programu mali grantisti NOS-OSF a programu Tvoja Zem monos vyui v horeuvedených témach aj konzultácie. S konzultantom z PDCS sa mohli poradi v oblastiach, ktoré potrebujú posilòova v organizácii. Tie bolo, na základe potreby, moné zabezpeèi
konzultácie v oblasti rómskych programov a zlepenie medzietnických vzahov prostredníctvom koordinátora rómskych programov NOSOSF.
Spoloèné stretnutia komunity, komunitných nadácií
Ide o jednodòové stretnutia organizované spolu s programom Tvoja Zem 1-2 krát roène, ktoré majú sociálnu, informatívnu a vzdelávaciu funkciu.
KOMUNITNÝ PROGRAM MAL V ROKU 2000 TIETO PRIORITY:
OPERAÈNÉ AKTIVITY
§ Grant (64.884 USD) od C. S. Mott Foundation umonil rozíri program o poskytovanie technickej asistencie, ktorú NOS  OSF realizuje
v spolupráci s PDCS.
§ Tréning Dlhodobá finanèná udrate¾nos komunitných fondov/organizácií na Slovensku, 28.-30.9.2000, organizovaný v spolupráci
s PDCS.
GRANTOVÝ PROGRAM
Nadácia pre úèely tohto programu udelila 14 grantov, z ktorých najpoèetnejiu skupinu tvorili komunitné nadácie (KN Bratislava, KN Zdravé
mesto Banská Bystrica, KN mesta Humenné, KN Preov, KN Ve¾ký ari). Spomedzi ïalích môeme spomenú komunitné fondy (KF)  (KF
Trenèianske neformálne zdruenie, Nitriansky KF, ilinský KF), zdruenia (Komunitné zdruenie Zemianske Kosto¾any, Trenèianske neformálne zdruenie, Sami-sebe Pezinok, Slovenský cykloklub Stará Turá), nadáciu (Nadácia Zdravý ivot), ale aj mikroregión (Mikroregión Juné
Sitno, Prenèov).
Medzi týchto 14 podporených organizácií bolo rozdelených spolu 2.924.900 Sk.
VZDELÁVACIE AKTIVITY
V rámci týchto aktivít bola podporená úèas na dvoch medzinárodných konferenciách v Kanade a Po¾sku.
Komunitný program podporil v roku 2001 tieto vzdelávacie aktivity:
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Tréningy:
1. truktúra a organizaèný rozvoj komunitnej nadácie (január 2001, Stará Lesná)
2. Úloha komunitnej nadácie v komunite, budovanie vzahov v komunite (marec 2001, Donovaly)
3. Fundraising, získavanie finanèných zdrojov z komunity (máj-jún 2001)
4. Vzahy s verejnosou (PR) a fundraising pre komunitné nadácie (október 2001)
Spolu bolo podporených 8 grantov, z ktorých vyberáme nasledujúce:



A-projekt, Liptovský Hrádok  Fond rozvoja Liptova (Posilnenie postavenia FRL v regióne na zefektívnenie spolupráce s potencionálnymi darcami a realizácia regrantového programu)  300.000 Sk
Obèianska spoloènos obce Hruov  Obèianska výzva 2001 (Vytvorenie príleitosti pre obèanov a pre aktívne skupiny zapoji sa do
rozhodovania o kvalite ivota v obci, uplatòova princíp partnerstva a spolupráce pri rieení miestnych problémov)  256.000 Sk

Hodnotiaca správa Komunitného programu NOS-OSF
Zaèiatkom roka 2000, t.j. 3 roky od zaèiatku pôsobenia Komunitného programu NOS-OSF, organizácia PDCS vypracovala hodnotiacu správu
o jeho priebených výsledkoch, o úspechoch èi neúspechoch niektorých podporených projektov, teda komunitných organizácií. Pre lepiu
orientáciu v oblasti dosiahnutých výsledkov tohto programu, zo správy vyberáme niektoré zhrnutia, úspechy, ktoré podporené komunitné fondy dosiahli, ako aj výzvy, pred ktorými komunitné fondy v roku 2000 stáli.
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NOS-OSF v spolupráci s PDCS zorganizovali 4 tréningy a 2 facilitované stretnutia pre zaèínajúce, ale aj rozvinutejie komunitné nadácie.

Komunitný program NOS-OSF inicioval vznik komunitných fondov (KF) a minigrantových programov v troch mestách Trenèín, Pezinok
a Preov. Trojroèné trvanie projektu umonilo komunitným fondom zahniezdenie sa v komunitách a vytvorenie vnútorných grantových
mechanizmov. Projekt umonil vznik vnútorných kapacít organizácií a vytvorenie základných predpokladov v komunitách pre udranie KF
v mestách na ïalie 2-3 roky. Pracovníci KF zhodne za jednoznaèný výsledok a úspech regrantingového programu povaujú prebudenie
miestnych ¾udí a miestne MVO k aktivite vo svojej komunite a zmenu postoja obèanov k veciam verejným. V komunitách vplyvom minigrantového programu dolo k posilneniu tradièných a vzniku nových podujatí v mestách a k vyiemu zapájaniu sa obyvate¾ov mesta do spoloèenského, kultúrneho, portového ivota vlastnej komunity. Rozírila sa ponuka projektov obèianskych iniciatív a zdruení pre verejnos; podnietilo sa znovuoivenie existujúcich èi vznik nových MVO v komunitách a tie sa zvýila spolupráca medzi nimi. Projekty v mestách vytvorili
vysokú pridanú hodnotu k poskytnutým prostriedkom prostredníctvom dobrovo¾nej práce a nefinanèného i finanèného matchingu. Program do
istej miery podporil vznik filantropie v cie¾ových komunitách, zväèa ide o filantropiu spojenú s relizáciou projektov obyvate¾mi.
V podporených organizáciach dolo vïaka programu k:
§ vytvoreniu pravidiel a administratívnych postupov pre fungovanie KF a pre regranting;
§ základnému vykoleniu ¾udí, ktorí pracujú v KF;
§ vytvoreniu okruhu dobrovo¾níkov okolo organizácie;
§ vytvoreniu vlastných programov;
§ mobilizovaniu miestnych finanèných zdrojov.
Výzvy pred komunitnými fondami:
Za najväèiu výzvu pre ïalie 2-3 roky KF povaujú tvorbu základiny respektíve získanie prvotného významného vkladu do základiny. Druhou
dôleitou výzvou je zvýenie aktivity v získavaní finanènej podpory z miestnych zdrojov. Treou výzvou pre komunitky je dlhodobé udranie
regrantingového programu v komunite.
(Zdroj: materiál Hodnotiaca správa Komunitného programu NOS-OSF. Karolína Miková, PDCS, január 2000.)

TRUST PROGRAM PRE OBÈIANSKU SPOLOÈNOS V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE
NOS-OSF je od roku 2002 èlenom konzorcia spolu so Vzdelávacou nadáciou Jana Husa a Nadáciou pre deti Slovenska, ktoré administruje
Trust program pre obèiansku spoloènos v strednej a východnej Európe. V rámci svojej programovej náplne Trust program pomáha
v 7 krajinách intitúciam a jednotlivcom uskutoèòova strategické kroky, ktoré smerujú k vzájomne sa podporujúcim a dopåòajúcim cie¾om.
Jedným z týchto cie¾ov je aj posilòovanie neziskového sektora prostredníctvom budovania kapacity MNO najmä v oblasti advokácie, vnútrosektorovej a medzisektorovej spolupráce. NOS-OSF sa v rámci Trust programu zaviazala podporova oblas korporaènej filantropie.
Korporaèná filantropia
Cie¾om programu je zvýi mieru a efektivitu spoloèenskej angaovanosti sa podnikate¾ského sektora v prospech verejnoprospených mimovládnych neziskových organizácií, rozvíja kultúru a posilòova tradície korporatívnej filantropie (podnikového darcovstva) na Slovensku.
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Program prostredníctvom grantov podporuje aktivity mimovládnych neziskových organizácií, ktoré najmä propagujú, vysvet¾ujú a u¾ahèujú
angaovanos podnikate¾ských subjektov v komunite v nasledovných oblastiach:
1. Vzdelávacie aktivity a zvyovanie povedomia podnikate¾ských subjektov a verejnosti v otázkach korporatívnej filantropie (podnikové
darcovstvo).
Napríklad: èlánky, tematicky vyprofilované konferencie, príprava a zavedenie danej témy do procesu vzdelávania mladých ekonómov na
univerzitách, iné vzdelávanie podnikate¾ov, marketingových a PR manaérov, preklady a príprava vzdelávacích materiálov a iných publikácií;
2. Analýzy, prieskumy, advokácia a iné podporné aktivity zaoberajúce sa podporou angaovania sa firiem v komunite.
Napríklad: Prieskum vnímania spoloèenskej angaovanosti firiem obyvate¾mi Slovenska, prípadové túdie zo Slovenska, prieskum
potrieb podnikate¾ských subjektov, aktivity vedúce k zmene príslunej legislatívy;
3. Podporné aktivity  servisné sluby pre individuálne podnikate¾ské subjekty alebo záujmové zdruenia podnikate¾ských subjektov pri
príprave a uskutoèòovaní stratégie angaovania sa firiem v komunite.
Napríklad: Analýza podnikate¾ského subjektu z poh¾adu zlepenia jeho spoloèenskej angaovanosti, balík sluieb pre firmy oh¾adne ich
spoloèenskej angaovanosti, príprava stratégie spoloèenskej angaovanosti podnikate¾ského subjektu, konzultácie a technická asistencia pri implementácii stratégie spoloèenskej angaovanosti.
O grant môu iada mimovládne neziskové organizácie, prípadne MNO v spolupráci s V a pecializovanou agentúrou (prieskumná agentúra). Primárnou cie¾ovou skupinou aktivít projektov musí by podnikate¾ská sféra. Sekundárnymi cie¾ovými skupinami môu by: verejnos,
urnalisti, legislatívci, poslanci. Prvé grantové kolo sa uskutoèní v apríli 2003.

§

NADÁCIA PRE PODPORU OBÈIANSKYCH AKTIVÍT  NPOA

Nadácia pre podporu obèianskych aktivít vznikla z finanèných prostriedkov Európskej únie, v rámci programu PHARE, v roku 1993. Svoju èinnos vyvíja v úzkej súèinnosti s Delegáciou Európskej komisie a Národným koordinátorom PHARE na Úrade vlády Slovenskej republiky. Jej
poslaním je administrácia programov Európskej komisie, ktoré pomocou grantov pre iroké spektrum mimovládnych neziskových organizácií
prispievajú k rozvoju obèianskej spoloènosti, demokracie a európskych hodnôt.
Od svojho vzniku NPOA administrovala programy, z ktorých väèina sa realizovala aj v ostatných kandidujúcich krajinách. Ilo teda o programy, ktorých obsahom boli témy páliace obèianske spoloènosti nielen na Slovensku, ale aj v iných transformujúcich sa krajinách. Definovanie
ich priorít, cie¾ov bolo preto èastokrát veobecnejieho charakteru, ako napríklad podpora obèianskej spoloènosti, podpora trvalo udrate¾ného rozvoja a spolupráce medzi miestnymi neziskovými organizáciami a pod. Prístup k vytváraniu vlastných operaèných programov mala nadácia preto dos obmedzený.
Ako v ïalom texte uvidíme, ani jeden z programov, ktoré boli od roku 1993 spravované, nebol úzko vypecifikovaný a zameraný iba na rozvoj medzisektorovej spolupráce alebo komunitný rozvoj. Táto tematická oblas tvorila skôr jednu zo súèastí vyhlasovaných programov a ich
grantových podmienok, resp. bolo výhodou, ak sa v predkladaných projektoch iadatelia zaviazali realizova princíp medzisektorového partnerstva. Aplikáciou tohto princípu v grantovej èinnosti NPOA sa zaoberáme v ïalom texte. Aj napriek spomenutým obmedzeniam (jeden
zdroj príjmov, obmedzenos pri realizácii vlastných operaèných programov, apod.) sme sa v naom monitoringu rozhodli zmapova podporené projekty aj touto nadáciou. Je to pre jej pecifické postavenie medzi slovenskými grantovými nadáciami, èo do poètu aj objemu podporených projektov.
PROGRAM ROZVOJA OBÈIANSKEJ SPOLOÈNOSTI (ROS)
Program rozvoja obèianskej spoloènosti (ROS) je základným programom NPOA.
Cie¾om prvého programu ROS 1992 bola najmä pomoc pri budovaní tretieho sektora, podpora novovznikajúcich mimovládnych organizácií
(MVO), zlepenie pracovného prostredia, kolenia zástupcov MVO a podpora vzájomnej spolupráce. Poèas trojroèného obdobia poèet MVO
významne vzrástol a ich èinnos sa zaèala profesionalizova. Tento trend a celková situácia v krajine mali vplyv na aktivity MVO, èo sa prejavilo aj v stratégii programu ROS 1995.
Hlavným cie¾om programu ROS 1995 bolo zapojenie MVO do ekonomickej a politickej transformácie Slovenska a veobecná podpora pozície
a úlohy tretieho sektora a taktie infratruktúry a sluieb, ktoré MVO poskytujú.
Stratégia Programu ROS 1997 vznikala v nepriate¾skej atmosfére voèi tretiemu sektoru. Potreba posilni tretí sektor bola reflektovaná aj v cie¾och programu, zameraných na zvýenie povedomia verejnosti a médií o úlohe tretieho sektora, zlepenie pozitívneho obrazu MVO, zvýenie
zruènosti MVO v oblasti ovplyvòovania predstavite¾ov verejnej správy zodpovedných za tvorbu legislatívy a podpora strených organizácií
v treom sektore.
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PHARE Program Rozvoj obèianskej spoloènosti 1999 je zameraný na podporu irokého spektra slovenských mimovládnych organizácií.
Cie¾om je posilnenie záujmu a participácie obèanov na správe vecí verejných, budovanie a rozvoj obèianskej spoloènosti a vytváranie partnerstva.
Konkrétne podporené projekty v rámci programu ROS sme vyh¾adávali na web stránke nadácie NPOA (www.changenet.sk/npoa), so zameraním sa najmä na roky 2001 a 2000, keïe v týchto rokoch bolo jedným z cie¾ov aj vytváranie partnerstiev.
ROS 2001
Vzh¾adom na fakt, e v prvej èasti preh¾adu o podporených projektov na web stránke nadácie nie sú dané projekty menovite definované,
informácie o názve organizácie, meste pôsobenia a výke podporeného projektu neboli dostatoèné pre zistenie charakteru projektu a jeho
prípadné zaradenie do oblasti medzisektorovej spolupráce èi filantropie.
V druhej èasti tohto programu (druhá uzávierka), charakteristika podporených projektov sa rozírila u aj o názov projektu, èo nám umonilo viac identifikova moný charakter projektu. Medzi podporenými aktivitami sme identifikovali nasledovné projekty, relevantné pre realizovaný prieskum:
Organizácia:
Mesto:
Projekt:
Výka grantu:

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spia
Poprad
Rozvoj dobrovo¾níctva a filantropie formou budovania komunitného ivota
5.500 EURO

Organizácia:
Mesto:
Projekt:
Výka grantu:

REVIA  Malokarpatská komunitná nadácia
Pezinok
Filantropia a dobrovo¾níctvo, Nekonèiaci príbeh
9.000 EURO

Organizácia:
Mesto:
Projekt:
Výka grantu:

Nadácia pre deti Slovenska
Bratislava
Rozvoj komunitnej filantropie a regionalizácie  Hodina deom
8.000 EURO

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

Situácia po vo¾bách v roku 1998 otvorila pre MVO priestor v oblasti nadväzovania nových kontaktov, monosti realizovania spolupráce nielen
medzi MVO v regiónoch, ale aj s vládou a ïalími tátnymi intitúciami. Pre tretí sektor boli identifikované nové ciele, ku ktorým patrí najmä
kultivácia dialógu so tátnymi orgánmi, transparentnos a posilnenie decentralizácie. Hlavným cie¾om programu ROS 1999, ktorý bol otvorený
na roky 2000-2002, je preto posilnenie obèianskej spoloènosti a vytvorenie prostredia, v ktorom bude sektor mimovládnych organizácií akceptovaný ako relevantný partner vlády.

ROS 2000
V tomto roku sme nali iba jeden podporený projekt, ktorého názov naznaèoval príslunos k skúmanej problematike.
Organizácia:
Mesto:
Projekt:
Výka grantu:

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spia
Poprad
Medzisektorová spolupráca v regióne Spia  variant 2
5.500 EURO

PROGRAM PHARE PARTNERSHIP
NPOA administrovala ete nieko¾ko ïalích mikroprogramov. Z nich by sme mohli spomenú Program PHARE Partnership 1998, ktorého
cie¾om bolo posilnenie rozvoja obèianskej spoloènosti, podpora miestneho trvaloudrate¾ného rozvoja a spolupráce medzi miestnymi neziskovými organizáciami. Cie¾ovou skupinou boli okrem mimovládnych organizácií aj samosprávy a odborové organizácie.
Program Partnership sa zameriaval na 3 oblasti podpory:
§ Miestny a regionálny rozvoj (Zlepenie miestnych a regionálnych sluieb, regionálne plánovanie, rozvoj vidieka a po¾nohospodárstva,
plánovanie a rozvoj miest, rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky);
§ Rozvoj ¾udských zdrojov (Vzdelávanie dospelých, dokolovanie a kolenie nezamestnaných (ak si to vyaduje miestny ekonomický
a sociálno-ekonomický rozvoj);
§ Sociálno-ekonomický rozvoj (Presadzovanie práv pracujúcich a posilnenie sociálneho dialógu, presadzovanie záujmov spotrebite¾a,
posilnenie vzájomnej spolupráce medzi organizáciami pôsobiacimi v sociálno-ekonomickej sfére (ak si to vyaduje miestny ekonomický
a sociálno-ekonomický rozvoj).
Z tohto programu bolo podporených nasledujúcich 10 projektov v celkovej výke 100.000 EURO.
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Názov projektu

Konfederácia odborových zväzov
Mesto Komárno
Národný trust pre historické mestá
a krajinu SR
Obecný úrad Brdárka
Obecný úrad Hruov
Obecný úrad Peèovská Nová Ves

Presadzovanie práv pracujúcich a posilnenie regionálneho dialógu Bratislava
Minimalizácia a separácia domových odpadov
Komárno
Oivenie mikroregiónu Podbie¾  Niná  Oravský Biely Potok
Bratislava

13.000
2.300
10.000

Centrum tvorivých dielní v prírode
Príprava vidieckych pobytov v Hruove
Zabezpeèenie zamestnania pre vybranú skupinu rómskych
spoluobèanov
Revitalizácia oblastí Rimava a Rimavica
Program rozvoja obcí mikroregiónu pod Turnianskym hradom
Trvalo udrate¾ný rozvoj Rudohoria
Vytvorenie informaèného centra pre ekonomický rozvoj regiónu

Brdárka
Hruov
Peèovská Nová Ves

12.950
3.250
15.000

Rimavské Zaluany
Turòa nad Bodvou
Tisovec
Humenné

12.500
10.000
13.500
6.600

Obecný úrad Rimavské Zaluany
Obecný úrad Turòa nad Bodvou
Rodohorská rozvojová spoloènos
Zdruenie pre rozvoj regiónu
Humenné

Sídlo

Schválená
suma
v EURO

Organizácia

Zdroj: Výroèná správa NPOA, 1999.
Pôvodne sme sa neplánovali detailnejie venova Programu rozvoja národnostných menín a Programu mikroprojektov pre strednú
a východnú Európu, keïe ich zameranie nebolo v súlade s naou problematikou medzisektorovej spolupráce. Spomenieme vak, e
v zozname podporených projektov sme nali aj také, ktorých názov naznaèoval urèitý súvis aj s predmetom analýzy. Ilo napríklad o:

PROGRAM ROZVOJA NÁRODNOSTNÝCH MENÍN (RNM) 2000
Organizácia:
Mesto:
Projekt:
Výka grantu:

Nadácia kola dokorán
iar nad Hronom
Partnerstvo  Partnership
500.000 Sk

PROGRAM MIKROPROJEKTOV PRE STREDNÚ A VÝCHODNÚ EURÓPU  EIDHR
Organizácia:
Mesto:
Projekt:
Výka grantu:

Informaèné centrum
Bratislava
Posilnenie miestnej demokracie  medzisektorová spolupráca v rámci rozvoja regiónov
22.241 EURO

PROGRAM PHARE ACCESS
Posledným programom, o ktorom sa zmienime v súvislosti s monitoringom problematiky medzisektorovej spolupráce bude Program PHARE
ACCESS 2000. Je iniciatívou Európskych komunít zameranou na podporu rozvoja obèianskej spoloènosti v desiatich predvstupových kandidátskych krajinách v strednej a východnej Európe.
Medzi hlavné priority programu patria:
§ podpora implementácie acquis communitaire v oblasti verejného záujmu, v ktorých zohráva tretí sektor významnú implementaènú úlohu
a zvyovanie povedomia a akceptácie v týchto oblastiach;
§ podpora zaèlenenia a participácie jednotlivcov a skupín, ktorí sú v riziku ekonomickej, sociálnej alebo politickej marginalizácie v transformaènom procese.
Do konca roku 2002 prebehli dve grantové kolá. K výsledkom prvého kola sa nemôeme vyjadri, nako¾ko zverejnené výsledky obsahujú iba
informáciu o názve podporenej organizácie a výke pridelených finanèných prostriedkov. V prípade druhého kola, k zverejneným údajom
o úspených projektoch pribudli u aj ich názvy. Na ich základe sme preto vytriedili nasledujúce projekty, ktorých obsahom by mohla by pravdepodobne aj nami sledovaná medzisektorová spolupráca. Ide o tieto projekty:
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Názov projektu

Regionálne environmentálne centrum

Pilotný projekt zapojenia MVO a slovenských samospráv do celoeurópskych
aktivít trvalo udrate¾ného rozvoja miest
Eliminácia domáceho násilia v súèinnosti so tátnou správou, samosprávou
a PZ
Zavádzanie prvkov trvaloudrate¾ného rozvoja do environmentálneho
manamentu miest a obcí

Detské krízové centrum DOTYK
Regionálne vzdelávacie centrum

§

Schválená suma
10 000 EURO
10 000 EURO
15 000 EURO

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA  NDS

Poèas svojej histórie, ktorú Nadácia pre deti Slovenska datuje od roku 1995, môeme spomenú nieko¾ko mí¾nikov súvisiacich s nami analyzovanou témou. Tieto mí¾niky zároveò aj v mnohom ovplyvnili charakter a pôsobenie nadácie, a to nielen v neziskovom sektore, ale aj v celej
spoloènosti. Svojou èinnosou a aktivitami dnes môeme NDS povaova za jednu z najaktívnejích slovenských nadácií pri rozvoji medzisektorovej spolupráce. Nie je to vak iba v grantovej podpore iných organizácií, ale najmä vo vytváraní vlastných operaèných programov
zameraných na intenzívnu spoluprácu medzi subjektami rôznych sektorov.
Rok 1999
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Názov organizácie

Zaèiatok trojroèného projektu SMART klub a deti
Grantový program: komunitné granty
Rok 2000
Konferencia: Perspektívy práce s demi a mládeou, komunitná filantropia pre deti a mláde a monosti rozvoja.
Grantové programy: Jacobs Suchard Figaro deom, SMART klub a deti, Malé komunitné granty
Rok 2001
Seminár pre podnikate¾ský sektor: Cause-related marketing
Pilotná fáza trojroèného projektu Poznaj svoje peniaze
Grantový program: SMART klub a deti
Rok 2002
Seminár o spolupráci tretieho sektora s podnikate¾ským sektorom
II. fáza projektu Poznaj svoje peniaze
Grantový program: Trust program pre strednú a východnú Európu
Na priebeh a výsledky jednotlivých projektov, seminárov èi grantových aktivít sa detailnejie zameriame v ïalej èasti.

SMART KLUB A DETI
Na vernostnom projekte SMART klub a deti spolupracuje NDS so spoloènosou Shell Slovakia, s.r.o. Kadý èlen SMART klubu za nákup
pohonných hmôt alebo tovaru na èerpacích staniciach Shell získava SMART body. Po získaní urèitého poètu bodov si môe vybra zo
SMART katalógu niektorý z ponúkaných tovarov alebo môe body darova deom prostredníctvom nadácie. Dá sa predpoklada, e trojroèná
(1999-2001) existencia projektu je dôkazom fungujúcej medzisektorovej spolupráce medzi neziskovou organizáciou a podnikate¾ským subjektom.
Výsledky projektu:
Spolupráce v roku
1999
2000
2001
SPOLU

Poèet SMART bodov

Výka podpory

109 735
269 817
351 488
731 040

139 235 Sk
269 817 Sk
418 278 Sk
827 330 Sk

Zdroj: Výroèná správa NDS 2001
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SEMINÁR PRE PODNIKATE¼SKÝ SEKTOR CAUSE-RELATED MARKETING
Cause-related marketing (CRM) je marketingová metóda, ktorá umoòuje spoluprácu mimovládnej organizácie a podnikate¾ského subjektu.
Táto spolupráca pomáha budova firme pozitívny obraz sociálne zodpovedného subjektu, vzdeláva zákazníkov, prináa im mnoho výhod
a súèasne pomáha neziskovej organizácii získava alternatívne zdroje.
21. marca 2001 v spolupráci s Americkou obchodnou komorou zorganizovala NDS v Bratislave seminár pre podnikate¾ský sektor, ktorý
bol zameraný na nové netradièné spôsoby marketingu. Na seminári prednáal Richard Steckel (Addventure Network, Inc., USA), expert na
danú problematiku, ktorý poskytuje konzultácie organizáciam na celom svete. Jedným z prvých úspených aktivít s pouitím metódy CRM je
pre NDS dlhodobá spolupráca so Citibank (Slovakia) na výchovno-vzdelávacom projekte Poznaj svoje peniaze. Ïalím príkladom vyuitia
metódy CRM je rozvoj spolupráce so Shell Slovakia na projekte SMART klub a deti.

SEMINÁR O SPOLUPRÁCI TRETIEHO SEKTORA S PODNIKATE¼SKÝM SEKTOROM
Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation zorganizovali v dòoch 17.-18. júna 2002 seminár
o spolupráci tretieho sektora s podnikate¾ským sektorom. Bol prezentovaný Richardom Steckelom, expertom na cause-related marketing
a autorom Making Money while Making a Difference  How to Profit with a Nonprofit Partner.
Dvojdòový program seminára bol zloený z týchto základných tém:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

úvod do spolupráce s podnikate¾ským sektorom
pojednanie o korporaènej filantropii
úvod do sociálneho podnikania"
strategické partnerstvá
prípadové túdie
"nehmatate¾né prvky marketingu"
matica segmentácie zákazníkov
aktíva  brainstormingové cvièenie
ohodnocovanie vaej hodnoty pre potencionálneho partnera
profil konkurenta

Úèastníci seminára sa mohli zoznámi na jednej strane s teoretickými základmi modernej stratégie Cause-related marketingu, spájajúcej ziskový a neziskový sektor, na strane druhej si mohli aj praktickými cvièeniami vyskúa aplikovanie novej metódy na konkrétnych príkladoch
z praxe.

KONFERENCIA
PERSPEKTÍVY PRÁCE S DEMI A MLÁDEOU, KOMUNITNÁ FILANTROPIA PRE DETI A MLÁDE A MONOSTI ROZVOJA
Na konferencii, ktorá sa konala 25.-27. septembra 2000, sa zúèastnilo 90 úèastníkov z pribline 40 organizácií. Obsah konferencie tvorili dva
základné bloky: Postavenie detí a mladých v komunite (1) a Komunitná filantropia pre deti a mladých ¾udí (2). Poèas konferencie odznelo 15
odborných príspevkov, zrealizovalo sa 6 workshopov a 9 diskusných skupín. Konferencia bola koncipovaná so irím záberom tém  od teoretických tém a k èisto praktickým ukákam na workshopoch a diskusiách v skupinkách. Keïe konkrétne výstupy ako aj vetky odprezentované príspevky z tejto konferencie sú spracované v zborníku (Konferencia pre detské a mládenícke organizácie; Perspektívy práce s demi..., NDS. Bratislava, 2000), na tomto mieste uvedieme len niektoré zo záverov z jednotlivých workshopov.
FINANÈNÉ A NEFINANÈNÉ ZDROJE V KOMUNITE
Na workshopoch sa rozdelili základné oblasti zdrojov v komunite bez tátnej podpory a nadácií a úèastníci sa snaili definova pojmy, ako ich
vnímajú. Zástupcovia organizácií uviedli skúsenosti s nasledujúcimi formami fundraisingu:
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

preplácanie faktúr podnikate¾ovi za materiál
z komunitného zdruenia
prenájom priestorov od mesta za symbolický poplatok
z mesta (cez rôzne komisie); z miestnej èasti
na konkrétny projekt  od sponzorov, podnikate¾ov, finanèné dary od rodièov
výmenný obchod s miestnou èasou (Skauti  natieranie lavièiek)
kontrakt so tátom, samosprávou alebo podnikom (brigády na údrbe rezervácie)
podnikanie v rámci èinnosti MVO; vydávanie albumov, podujatie s tým spojené
pravidelná podpora jednotlivcov; práca dobrovo¾níkov
spolupracujúce organizácie (dobrovo¾níci a finanèné krytie)
úèastnícke poplatky, èlenské poplatky; príspevky èlenov správnych rád

reklama pre firmy (sluba, tovar)
zbierka  prezentovanie èinnosti na námestí;
ples  benefièná akcia, veèera, vstupné, osobnosti; draba, tombola
platba platobnou kartou  automatický príspevok
VPP  zamestnávanie nezamestnaných
vecné dary (nehnute¾nos)
Cena Liptova
1% daò; Internet
komunitná spolupráca
individuálne  rodinné finanèné zbierky, medzi priate¾mi a sympatizantami
pravidelné odvody zo mzdy
kampaò  spolupráca s médiami  spoty; listová kampaò; tele-marketing
oslovenie cirkvi, charity

SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU
Èo funguje:
§ dotácie od obce (pravidelné, nepravidelné)
§ zverenie èasti majetku obce (prenájom, odpustenie nájomného)
§ sluby poskytnuté samosprávou (technické sluby)
§ 5 % daò (alkohol, tabak)  zo zákona
§ vyuitie kancelárskych sluieb (telefón, fax)
§ èlen samosprávy ako garant podujatia  naba¾ovanie sponzorov
§ informovanie o MVO v miestnych/regionálnych médiach
§ finanèná rezerva od primátora
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Èo nefunguje:
§ nevýhoda  zvyèajne neplánujú v rozpoète poloky na podporu neziskových organizácií v dostatoènej miere;
§ keï podporia projekt, stáva sa, e a neprimerane kontrolujú a najmä ovplyvòujú prijímate¾a daru;
§ samospráva má neprunú administratívu;
§ poskytnutie daru je ovplyvnené aj politickými faktormi a v národnostne zmieaných obciach aj postojmi k národnostnej otázke;
§ ve¾a závisí od samotných predstavite¾ov samosprávy;
§ financie  viazané na obrat, región (treba vykazova, ko¾ko detí je z regiónu spadajúceho pod samosprávu).
Odporúèania:
§ treba iada s predstihom  v èase, keï sa plánuje rozpoèet na ïalí rok
§ oplatí sa lobbova medzi poslancami a ma medzi nimi niekoho, kto veci rozumie, vie vysvetli a zasta sa projektu;
§ ponúka nieèo za nieèo: slubu obci a pod.
§ dôleitá je schopnos prezentova sa na úrade i v médiach (skôr podporujú im známejie organizácie);
PODNIKATELIA  FIRMY
Èo funguje:
§ zapoièanie výpoètovej techniky
§ poskytovanie sluieb (bezplatný xerox)
§ poskytovanie priestoru na reklamu
§ priestory v TV  bezplatné
§ peòané a nepeòané dary
§ umelci bezplatne vystupujú na benefièných koncertoch
§ pokladnièky vo vstupných halách
§ z¾avy na slubách, tovare, na kultúrnych, spoloèenských, portových podujatiach
§ know-how
Èo nefunguje:
§ nefunguje listové oslovenie
§ nefunguje iba telefonické oslovenie
§ nefunguje len pýta peniaze (bez predloenia projektu, zámeru,...), ani prosenie èi nadradenos
§ nefunguje oslovova vdy len jedného podnikate¾a, ktorý u prispel
Odporúèania:
§ je dobré ma projekt s rozpoètom
§ odvoláva sa na úspenú akciu
§ ponúka medializáciu darcu

45

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

§
§
§
§
§
§
§
§
§

h¾ada vzájomne výhodné rieenia
pozna podnikate¾a (jeho firmu, zameranie, filozofiu,...)
ma osobné kontakty a odporúèania
pozna niekoho vo firme
ma so sebou fundraisingový balík (vetky dôleité materiály, výroènú správu, fotografie,...)
pri jednaní sa nesústredi len na peniaze
nezanedba poèúvanie podnikate¾a  h¾ada spájajúce prvky
následne je dôleité udriava s ním kontakt, informova ho, posla ïakovný list
je dobré ma v správnej rade podnikate¾a

PROJEKT POZNAJ SVOJE PENIAZE
Projekt Poznaj svoje peniaze vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko  Mláde pre
budúcnos s podporou Citibank (Slovakia) a. s. Cie¾om projektu je pomôc mladým ¾uïom nauèi sa manaova svoje financie a rozvíja
ivotné zruènosti mladých ¾udí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.
V rámci projektu bol vytvorený moderný vzdelávací e-learningový program pre tudentov stredných kôl s rovnakým názvom, ako je
názov projektu  Poznaj svoje peniaze. Program je výsledkom tvorivej spolupráce realizaèného tímu projektu a prakticky dokumentuje úspenú spoluprácu predstavite¾ov obèianskeho, podnikate¾ského, tátneho sektora na vytvorení a realizácii multimediálneho vzdelávacieho programu. Stránka poznaj.sk, okrem poskytovania veobecných informácií o projekte, obsahuje uèebné texty, cvièenia pre tudentov a metodickú
príruèku pre uèite¾ov.
Uèivo vzdelávacieho programu je usporiadané do ôsmich tematických blokov. Okrem prostriedkov e-learningu sú pri vyuèovaní vyuívané
aktivizujúce metódy napr. diskusné skupiny, ekonomické hry a simulácie, hranie rolí, kooperatívne vyuèovanie a ïalie.
Realizácia projektu:
V k. roku 2001/2002 prebehla I. pilotná fáza projektu, poèas ktorej bol e-learningový program realizovaný na vybraných 15 stredných kolách v rôznych regiónoch Slovenska. Uèitelia absolvovali trojdòový tréning v metodike vyuèovania programu. Na základe kolenia aplikovali
v kole program formou záujmového krúku alebo nepovinného predmetu.
V II. fáze projektu, v priebehu k. roku 2002/2003, NDS plánuje do projektu zapoji ïalie koly, hlavne tie, kde ekonomické predmety nie
sú súèasou základného obsahu vzdelávania.
Zoznam kôl zapojených do projektu
Názov koly
Stredné odborné uèilite Juraja Ribaya
1. súkromné gymnázium
Stredné odborné uèilite chemické, Slovnaft, a.s.
Stredná po¾nohospodárska a záhradnícka kola
Stredné odborné uèilite elektrotechnické
Stredná priemyselná kola
Stredná priemyselná kola chemická
Stredné odborné uèilite po¾nohospodárske
Gymnázium
Stredná priemyselná kola strojnícka
Stredné odborné uèilite eleznièné
Stredná po¾nohospodárska kola
Stredné odborné uèilite eleznièné
Stredné odborné uèilite chemické

Mesto
Bánovce nad Bebravou
Bratislava
Bratislava
Èaklov
Dubnica nad Váhom
Myjava
Nováky
Rakovice
Koice
Koice
Trenèín
Trnava
Zvolen
ilina

A tu sú ohlasy na realizáciu projektu od rôznych zainteresovaných strán:
Program je praktickým príkladom monosti spolupráce tátneho, obèianskeho a podnikate¾ského sektora. Dôleitos výchovy a vzdelávania
vetci partneri v projekte nielen deklarujú, ale svojou spoluprácou aj prakticky uskutoèòujú.
Táòa Piovarèiová, Nadácia pre deti Slovenska
Pozitívne ohlasy tudentov na pilotnú fázu projektu Poznaj svoje peniaze nás presvedèili, e podpora vzdelávania v oblasti osobných financií
prináa svoje ovocie.
Danica Víznerová, Citibank (Slovakia), a.s.
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KOMUNITNÉ GRANTY
Grantové aktivity tohto programu NDS uskutoèòovala v rokoch 1998-1999. V rámci spomenutého obdobia podporila 27 organizácií v celkovej
výke 2.070.734 Sk. Keïe k tomuto programu existuje vypracovaná detailná správa Vyhodnotenie programu Komunitné granty, v nasledujúcej èasti z nej vyberieme iba niektoré dôleité zistenia èi závery, týkajúce sa predovetkým komunitnej práce s demi a mládeou. Na základe tohto vyhodnotenia sa vypracovala Koncepcia Komunitného programu, o jej èastiach sa v krátkosti takisto zmienime.
VYHODNOTENIE PROGRAMU KOMUNITNÉ GRANTY
Pôvodné ciele programu boli:
a. podpori neformálne zoskupenia dobrovo¾níkov na základnej úrovni  v komunite, ktoré sa venujú deom a mladým ¾uïom (D/M);
b. podporova prácu s D/M na komunitnej úrovni, umoni profesionalizáciu práce tým, ktorí o to majú záujem;
c. podpori priamo èinnos najniích èlánkov celoslovenských strených organizácií a súèasne dosiahnu transparentné rozde¾ovanie
finanèných prostriedkov v týchto organizáciach;
d. podpori rozvoj peciálnych grantových programov pre D/M v komunitných nadáciach;
e. rozíri ponuku finanènej podpory do vetkých regiónov Slovenska;
f. podpori rozvoj filantropie na Slovensku na lokálnej úrovni.
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Poznaj svoje peniaze umoòuje tudentom záitkovými metódami prei si vekmi potvrdenú pravdu, e finanèná nezávislos ete automaticky neurobí èloveka astným.
Darina alagovièová, Junior Achievement Slovensko  Mláde pre budúcnos

Program bol urèený 3 typom organizácií:
A: neziskové organizácie, ktoré sa venujú D/M v konkrétnej komunite
B: celoslovenské strené organizácie, ktoré majú poboèky na Slovensku
C: komunitné nadácie a fondy, ktoré robia grantovú èinnos
Odporúèania z priebeného hodnotenia:
A: Podporova separátne malé projekty do výky 30.000 Sk sa zdá by nerentabilné vzh¾adom na mnostvo práce, ktorú tento systém
vyaduje.
B: Celoslovenské strené organizácie sú schopné podpori tie regionálne projekty, ktoré spåòajú preh¾adné systémy prerozde¾ovania
finanèných prostriedkov.
C: Podpora komunitných nadácií a fondov má zmysel, ak bude postavená na budovaní peciálnych fondov pre deti a mláde.
Celkové vyhodnotenie programu:
Poèty detí a mladých ¾udí
Finanèné zdroje získané z komunity

7 642
50%

Negatíva vyplývajúce z vyhodnocovania celoslovenských strených organizácií:
Aktivity organizácií prebiehali hlavne cez poboèky, èie pokryli prácu s D/M v malých komunitách, boli vak ve¾mi uzavreté pre skupiny
detí týchto organizácií a nezoh¾adòovali najdôleitejie potreby komunít.
Negatíva vyplývajúce z vyhodnocovania komunitných nadácií a fondov:




organizácie nemali vyèleneného manaéra, ktorého náplòou by bolo iba spravovanie fondu pre D/M;
procesu tvorby grantových podmienok nepredchádzala analýza potrieb regiónu, a tak ani grantové podmienky a kritéria sa od toho
neodvíjali. Organizácie nemali z èoho vychádza pri posudzovaní, èi konkrétna aktivita je najpotrebnejia pre danú komunitu, pre
D/M v komunite;
celkovo mono hodnoti ich èinnos smerom navonok ako rozvíjajúcu sa a kvalitnejiu, ale treba skontatova, e im chýba cielene
zameraná grantová èinnos zoh¾adòujúca potreby D/M komunity.

Návrhy:
1. Vytvára podmienky pre rozvoj stabilných fondov pre D/M, ktoré budú zoh¾adòova potreby D/M v komunite.
2. Vytvára podmienky pre rozvoj stabilných fondov pre D/M cez podporu komunitných nadácií a celoslovenských organizácií, ktoré
majú jasnú koncepciu prerozde¾ovania prostriedkov vychádzajúcu z analýzy potrieb D/M komunity.
3. Podpora programových manaérov, ktorí budú zacielení na programy zaoberajúce sa demi a mladými ¾uïmi.
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KONCEPCIA KOMUNITNÉHO PROGRAMU
Ciele programu:




rozíri ponuku finanènej podpory do vetkých regiónov SR;
podpora a rozvoj filantropie na Slovensku na lokálnej úrovni;
zvyova podiel vetkých zloiek komunity na rieení problémov detí a mladých v danej komunite.

Výsledky Komunitného programu:
Vytvorenie systému regrantingu v celoslovenských strených organizáciach fungujúcich prostredníctvom jasných kritérií prerozde¾ovania
financií do najniích èlánkov týchto organizácií v uej spolupráci s miestnou komunitou.
Vytvorenie peciálnych fondov s odbornými programovými manaérmi pre programy zaoberajúce sa D/M v komunitných nadáciach a fondoch, ktoré budú ma jasnú koncepciu podpory detí a mladých ¾udí v komunite.
Vypracovanie plánu spolupráce s miestnou komunitou, ktorá vyústi v dlhodobý plán rozvoja organizácie v závislosti od potrieb komunity
a v získanie finanèných zdrojov z komunity.
Vytvorenie spolupráce s inými organizáciami zaoberajúcimi sa demi v komunite, resp. získanie ¾udí z komunity pre spoluprácu na programoch organizácie.
V prípade komunitných nadácií bude potrebné vypracova:






analýzu potrieb regiónu a oblastí podpory
grantové podmienky
systém vyhodnocovania efektívnosti projektu
èasový plán vyhodnocovania
plán získavania finanèných zdrojov

V prípade celoslovenských strených organizácií bude potrebné vypracova:




jasne stanovené podmienky prerozde¾ovania financií poboèkám zaloené na:
§ analýza potrieb D/M v komunite
§ podpore:
ú aktivít, ktoré uspokojujú potreby komunity
ú aktivít, ktoré dávajú monos participácie D/M na komunitnom ivote
ú spolupráce  partnerstva medzi (min. 3) organizáciami
systém vyhodnocovania efektívnosti projektu (finanèného a programového)

MALÉ KOMUNITNÉ GRANTY
Cie¾om malých komunitných grantov bolo vytvorenie, resp. podpora a skvalitnenie peciálnych fondov s odbornými programovými manaérmi
pre programy zaoberajúce sa demi a mladými ¾uïmi v 2-3 komunitných nadáciach (resp. organizáciach s existujúcim komunitným fondom),
ktoré budú ma jasnú koncepciu podpory detí a mladých ¾udí v komunite.
V praxi to znamenalo:
§ podpora organizácií, ktoré chcú vyui svoju kapacitu pre vytvorenie si jasnej koncepcie podpory detí a mladých ¾udí v komunite;
§ investícia do ¾udí, ktorí sa v dlhodobej perspektíve stanú odborníkmi na problematiku detí a mladých ¾udí v danej komunite a zabezpeèia kvalitu podporených projektov pre deti a mladých ¾udí.
V rámci programu v roku 2000 získali podporu tri nasledujúce organizácie. Pri charakteristike podporených projektov sme vychádzali iba z ich
iadosti o grant, preto nemôeme potvrdi, èi plánované aktivity sa aj v skutoènosti zrealizovali. Ide o tieto organizácie a projekty:
Organizácia:
Projekt:
Suma:
Charakteristika:
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Komunitná nadácia Preov
Prieskum zameraný na zistenie potrieb komunity detských a mládeníckych skupín a organizácií v meste Preov
18.500 Sk
Cie¾om projektu je realizova prieskum potrieb komunity detských a mládeníckych organizácií ako aj neformálnych
skupín. Jeho výsledky priamo ovplyvnia priebeh a charakter Programu pre deti a mláde do 25 rokov v meste Preov
a prímestských èastiach. Je realizovaný prostredníctvom osobných stretnutí a rozhovorov s vo¾nejou truktúrou a prostredníctvom dotazníkov a ankiet. Následne prebehne analýza výsledkov prieskumu, ich zapracovanie do kritérií programu pre deti a mláde a tvorba grantovej komisie Programu deti a mláde. Prieskum napomôe od základu prepracova,
resp. doplni databázu neziskových organizácií pracujúcich v tejto oblasti.

Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica
Prieskum potrieb komunity v oblasti regrantingu Mládeníckeho programu
62.700 Sk
Cie¾om projektu je dvakrát do roka zisova a analyzova potreby mladých ¾udí v regióne, ich postoje k dianiu v komunite a následne ich uèi a motivova k takej aktivite, ktorá zlepí kvalitu ich ivota v komunite i celkovej komunity. Cie¾om
je zlepi podiel mladých ¾udí na obèianskej zainteresovanosti na komunitnom rozvoji a celkovom dianí v regióne.
Pomôe zefektívni pôsobenie nadácie v danej oblasti a flexibilne reagova na aktuálne zmeny potrieb v komunite.
Výsledným produktom projektu bude správa vo forme informaèného materiálu, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotí zisovanú oblas. Materiál bude urèený mnohým ïalím zaoberajúcim sa podporou mládeníckych aktivít. Tento
materiál bude urèený aj potencionálnym donorom, ktorí majú záujem podporova mládenícke projekty. Na projekte
bude vyuívaná aj mládenícka skupina, ktorá funguje pri KN ZM + prebehnú 1-2 fundraisingové akcie v meste.

Organizácia:
Projekt:
Suma:
Charakteristika:

A-projekt
Fond rozvoja Liptova, èas: Detský mládenícky program
67.000 Sk
Poèas projektu urobia analýzu grantového programu na základe závereèných správ. Na rokovaniach poradného výboru
Fondu rozvoja Liptova a marketingového tímu zadefinujú jasné pravidlá a podmienky fungovania fondu, prebehne pravidelná komunikácia s verejnosou (10-15 miestnych sponzorov získajú), nájdu modely pravidelného dopåòania fondu,
vytvoria stratégiu fondu do budúcnosti s rozírením grantového programu. Projekt napomôe zvýi kvalitu grantového
programu pre deti a mláde a analýza filantropie umoní dlhodobo prepoèíta výnosy v nadväznosti na objem prostriedkov, ktoré budú môc rozdeli a ich dopad na región.
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Organizácia:
Projekt:
Suma:
Charakteristika:

TRUST PROGRAM PRE OBÈIANSKU SPOLOÈNOS V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE
V programe Trust pre strednú a východnú Európu sa Nadácia pre deti Slovenska rozhodla vyhlási dva grantové programy: program Zvýenie
filantropie a program Medzisektorová spolupráca.
Zvýenie filantropie  Spoloèenská zodpovednos obèanov a podnikate¾ského sektora
Tvorcovia programu definujú filantropiu ako darovanie èasu, peòazí, tovarov, sluieb alebo know-how s cie¾om podpori veobecné dobro,
dosiahnu vyiu kvalitu ivota, prispie k väèej sociálnej spravodlivosti a sociálnej zmene. Vo svojom jadre vyjadruje filantropia priame úsilie
pomáha iným bez oèakávania nejakej protihodnoty.
V rámci TRUST programu manauje Nadácia pre deti Slovenska program Zvýenie filantropie  Spoloèenská zodpovednos obèanov a podnikate¾ského sektora. Program je v súlade s cie¾om TRUST programu  posilòova dlhodobú finanènú udrate¾nos neziskových organizácií
podporou filantropie a rozvojom verejných a súkromných zdrojov.
Nadácia pre deti Slovenska povauje mimovládne organizácie za k¾úèové pre budovanie tradície darcovstva a dobrovo¾níctva na Slovensku.
Uvedomuje si dôleitos profesionálneho fungovania mimovládnych organizácií a budovania ich kapacít pri oslovovaní individuálnych darcov
a dobrovo¾níkov a pri nadväzovaní dlhodobej partnerskej spolupráce s podnikate¾ským sektorom. Prostredníctvom programu Zvýenie filantropie sa Nadácia rozhodla podpori mimovládne organizácie, ktoré na Slovensku realizujú programy s cie¾om zvyova kvalitu ivota (èi u
priamou pomocou ¾uïom alebo nepriamo  skvalitòovaním prostredia, v ktorom ijeme) a prispieva k systémovej zmene v oblasti svojho
pôsobenia. Podporou ich aktivít smerujúcich k rozvoju darcovstva chce prispie k zvyovaniu spoloèenskej zodpovednosti obèanov a podnikate¾ského sektora na Slovensku.
Vízia programu
Posilnenie hodnoty a dôleitosti darcovstva a dobrovo¾níctva (finanèné a ¾udské zdroje) v oèiach verejnosti.
Zvýenie stability mimovládnych organizácií a posilnenie ich organizaènej kapacity s oh¾adom na získavanie zdrojov pomocou darcovstva.
Cie¾om programu
Zvýenie filantropie je prispie k udrate¾nosti organizácií mimovládneho neziskového sektora na Slovensku.
Dlhodobé ciele
§ rozvíja partnerskú spoluprácu neziskového sektora, obèana a podnikate¾ského sektora
§ vytvára lepie podmienky na rozvoj filantropie v krajine
§ podpori informovanos zainteresovaných strán
§ vytvára tandardy dávania
Krátkodobé ciele
§ posilòova a profesionalizova mimovládne organizácie
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§
§

sprostredkova mimovládnym organizáciám potrebné vedomosti, zruènosti, existujúce skúsenosti, ako aj nové mylienky v oblasti
identifikácie filantropických zdrojov a prístupe k nim (rozvoj jednoduchých fundraisingových metód o rozmer strategického budovania
filantropie)
rozvíja a pomáha si osvoji potrebné zruènosti a terminológiu

Cie¾ová skupina programu
primárna
mimovládne neziskové organizácie
sekundárna
verejnos (jednotlivci)
podnikate¾ské subjekty
médiá
Aktivity programu
Program je èlenený na dve etapy a je kombináciou vzdelávania a ude¾ovania grantov.
Organizácie, ktoré budú do programu vybrané, absolvujú tri vzdelávacie semináre a dostanú monos uchádza sa o grant urèený na implementáciu poznatkov získaných na seminároch.
1. etapa  vzdelávacie semináre
Semináre budú zamerané na posilnenie strategického a profesionálneho fungovania MVO, na identifikáciu filantropických zdrojov (iných ako
nadaèných) a na osvojenie si mechanizmov na ich efektívne oslovovanie a získavanie.
Trojdòový vzdelávací seminár: Strategické, profesionálne fungovanie MVO
Organizácie získajú potrebné informácie a metódy urèené pre ich intitucionálne posilnenie (strategické plánovanie, strategický manament,
marketing, fundraising, PR, evalvácia, a pod).
Dva trojdòové vzdelávacie semináre: Identifikácia alternatívnych filantropických zdrojov a prístup k nim
Organizácie získajú informácie o súèasnom stave darcovstva, o nových trendoch v òom a o metódach a mechanizmoch jeho rozvoja.
Nadácia sa bude venova len vzdelávaniu MVO v oblastiach, v ktorých je získavanie zdrojov pre èinnos MVO sprevádzané rozvojom filantropie (vynechané bude získavanie zdrojov z nadácií, ako aj metódy, ktoré nebudujú filantropiu  podnikanie MVO, tátne zdroje, EÚ apod.).
2. etapa  grantový program
Organizácie, ktoré absolvujú vzdelávacie semináre, získajú monos iada o grant na implementáciu poznatkov získaných na seminároch.
Podmienkou pre uchádzanie sa o grant bude vypracovanie projektu a jeho schválenie Expertnou komisiou TRUST programu.

Medzisektorová spolupráca
Ciele programu:
§ Podporovanie partnerskej spolupráce predstavite¾ov obèianskeho, tátneho a podnikate¾ského sektora, spojenie síl na rieenie problémov v komunite s oh¾adom na zlepenie podmienok ivota detí a mládee.
§ Podpora modelov partnerskej spolupráce predstavite¾ov rôznych sektorov, vedúcich k systémovým zmenám.
§ Vytváranie stabilných partnerstiev podporujúcich výchovu k hodnotám, sociálnemu cíteniu, demokracii.
§ Vytváranie podmienok pre rozvoj stabilných komunitných fondov.
Cie¾ová skupina programu
V rámci programu TRUST plánuje NDS rozíri grantový program pre vetky mimovládne organizácie prispievajúce k budovaniu partnerstiev
v komunite a k zlepeniu kvality ivota detí a mládee.
Detailnejie informácie o tomto programe neboli do uzávierky tejto publikácie ete k dispozícii.

ZHRNUTIE
V èasti Výsledky analýzy tejto kapitoly sme predstavili prierez aktivít tyroch nadácií, súvisiacich s problematikou medzisektorovej spolupráce
a komunitného rozvoja. Monitoring ich grantovej aj operaènej práce smeroval k vytvoreniu si celkového obrazu o angaovanosti týchto nadácií v problematike, nie na detailnú analýzu èi vyhodnotenie jednotlivých programov. V zhrnutí sa preto nezameriame na konkrétne posúdenie
èi zhodnotenie práce tej-ktorej nadácie, ale skôr na veobecné skontatovanie o pôsobení týchto nadácií.
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Nielen bohatá grantová, ale aj operaèná èinnos nadácií v oblasti medzisektorovej spolupráce a komunitného rozvoja je výsledkom èoraz
väèej profesionalizácie práce týchto organizácií na rôznych poliach obèianskej spoloènosti. Vo väèine prípadov sme mohli postrehnú, e

Dve nadácie svoju èinnos obohatili aj priamymi skúsenosami zo spolupráce s podnikate¾skými subjektami. Ilo buï o administráciu grantového programu s finanènou podporou od nejakého podniku alebo o projekty, v ktorých sa rovnakou mierou angaovali predstavitelia rôznych
sektorov, vrátane nadácie samotnej (koly, podniky, neziskové organizácie, verejná správa apod.).
Spomenuté príklady vytvorených partnerstiev, realizovaných s celoslovenskou pôsobnosou, môu by dobrou motiváciou aj pre menie,
komunitné organizácie èi regionálne pôsobiace podnikate¾ské i verejné subjekty. Pri práci na tomto projekte sme naopak mohli by svedkami
toho, e vznik medzisektorového partnerstva na niej, komunitnej alebo regionálnej úrovni je v mnohých prípadoch jednoduchí, efektívnejí
a dlhodobo udrate¾nejí, ne partnerstvo pôsobiace na celoslovenskej národnej úrovni. Domnievame sa tie, e nadácie môu na základe
vlastnej skúsenosti zo spolupráce so subjektom z iného sektora efektívnejie zostavova grantové podmienky nových programov ako aj lepie pochopi uchádzajúce sa organizácie o finanènú podporu v oblasti medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít.
V prípade grantovej èinnosti skúmaných nadácií môeme skontatova, e za posledných pribline 10 rokov, odkedy skúmané nadácie
postupne vznikali, sa rozdelilo nieko¾ko desiatok miliónov korún na podporu rozvoja komunít, medzisektorovej spolupráce a komunitnej filantropie. Najväèí podiel z rozdelených prostriedkov bol urèený na projekty komunitného rozvoja. Dostávali ich zväèa komunitné nadácie,
komunitné fondy alebo stabilnejie komunitné organizácie s celoslovenským pôsobením. V prípade podpory medzisektorovej spolupráce prevaovali projekty dvojsektorovej spolupráce, prièom partnerom neziskovej organizácie bol v drvivej väèine samosprávny subjekt (miestna
alebo regionálna samospráva). Projekty s aktívnou úèasou podnikate¾ských subjektov, rovnako ako aj projekty s úèasou partnerov zo vetkých troch sektorov boli len vzácnou výnimkou.
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prv, ne sa nadácia rozhodla vyhlási grantový program zameraný na podporu oblasti medzisektorovej spolupráce alebo rozvoja komunít,
v prvom rade zrealizovala urèité podporné aktivity s cie¾om rozdeli finanèné prostriedky na danú oblas èo najefektívnejím spôsobom. Ilo
napríklad o vypracovanie túdie o komunitnej filantropii na Slovensku, vopred jasné zadefinovanie si k¾úèových subjektov (komunitné nadácie, komunitné fondy), tvorbu stratégie podpory cie¾ovej skupiny, externé hodnotenie realizovaných grantových programov z minulých rokov
apod. Nadácie sa v operaèných programoch angaovali v rôznom rozsahu a odliným spôsobom. Miera angaovanosti jednotlivých nadácií
bola ovplyvnená rôznymi faktormi. Za najviac podstatné povaujeme najmä: úroveò profesionality práce nadácie, miera (ne)závislosti od vonkajieho zdroja príjmov (zahranièného donora), zainteresovanos v danej oblasti a priority nadácie.

Spomedzi analyzovaných nadácií sa ani jedna svojou grantovou podporou (grantovým programom) neprofilovala ako konkrétne zameraná na
oblas podpory a rozvoja medzisektorovej spolupráce. A do roku 2002 a 2003, keï sa vyhlásil nový grantový program Trust pre strednú
a východnú Európu (v rámci ktorého zaèalo pôsobi nieko¾ko podprogramov v oblasti korporatívnej filantropie a medzisektorovej spolupráce)
dlho neexistoval iaden program úzko zameraný na tvorbu partnerstiev medzi rôznymi sektormi v spoloènosti. Vznik nových partnerstiev
nadobúda v súèasnosti nový rozmer a význam nielen zo strany neziskového sektora (pri zabezpeèení jeho trvalej udrate¾nosti), ale aj celej
spoloènosti. Vzh¾adom na túto skutoènos si myslíme, e nadácie by mali dôraznejie presadzova princíp spolupráce a partnerstva medzi
organizáciami, ktoré finanène podporujú.
Je nepochybné, e uvedené nadácie urobili poèas uplynulých rokov na poli komunitného rozvoja kus práce. Bez ich (najmä) finanènej podpory by mnohé komunitné organizácie (nadácie, fondy) pravdepodobne nevznikli, resp. ich rastúci potenciál by nebol na takej úrovni, ako
v prípade aktívnej èi pasívnej pomoci od týchto grantových nadácií. Keïe v prípade komunitných nadácií ide o nový fenomén, ktorý na
Slovensku nemá iadnu tradíciu, je otázne, ako sa situácia okolo týchto komunitných organizácií bude vyvíja v budúcnosti, nielen v dlhodobom, ale aj v krátkodobom èasovom horizonte. Budú si schopné zabezpeèi trvalú udrate¾nos svojich aktivít aj bez doterajej finanènej
pomoci nadácií? Sú dostatoène pripravené (tvorbou základiny, existenciou strategických plánov a manamentu, aktivizáciou komunity, apod.)
na situáciu, keï hlavným zdrojom príjmov bude musie by predovetkým miestna filantropia? Sme presvedèení, e u aj na Slovensku existujú takéto subjekty, ktoré vïaka svojej profesionálnej práci dosahujú udrate¾nú úroveò svojich aktivít. Bude len otázkou èasu, ko¾ko z existujúcich komunitných nadácií si svoje doterajie pôsobenie udrí, a navye, bude ho ete znásobova a skvalitòova.
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5. kapitola
PRÍPADOVÉ TÚDIE
METODOLÓGIA
Príklady tiahnu, hovorí sa. Preto sme sa v rámci mapovania medzisektorovej spolupráce rozhodli podrobnejie rozpracova jej aspekty na
viacerých príkladoch z rôznych kútov Slovenska. K vytipovaniu týchto subjektov prilo na základe dotazníka, z ktorého odpovede sme analyzovali v prvej kapitole ako aj na základe analýzy vzájomnej spolupráce medzi neziskovými organizáciami a podnikmi, ktorú PANET realizoval
v roku 2002. Návodom, ako identifikova takéto úspené partnerstvá, boli aj ïalie zdroje, predovetkým sekundárnych informácií  tlaè,
internet, publikácie, apod. Napriek ve¾kej snahe sa nám vak podarilo takýchto príkladov nájs len zopár. Aj to svedèí o stave tejto spolupráce
na Slovensku. Z týchto prípadov sme sa rozhodli analyzova hlavne tie, ktoré doteraz neboli ve¾mi medializované èi rozpracované.
Na osobných stretnutiach s predstavite¾mi týchto neziskových subjektov v období jeseò-zima 2002 sme absolvovali polotruktúrovaný rozhovor, v ktorom sme im poloili nasledujúce otázky, resp. okruhy tém:
1. Základné informácie o organizácii (poslanie, vznik, aktivity, programy)
2. Aktivity smerom k podnikate¾skému resp. verejnému sektoru
3. Èo funguje, èo z toho vylo (konkrétne príklady) (èo, kedy, ako èasto, ako, preèo?)
3.1 Vznik spolupráce (motívy, èas, iniciátor, ...)
3.2 Charakter a obsah spolupráce (èasový aspekt, úroveò (strategická, jednorazová), protihodnoty...), objem zdrojov
3.3 Skúsenosti, pozitíva, negatíva  prínosy, straty, riziká
3.4 Faktory úspechu/neúspechu (marketing, technológie)
3.5 Perspektíva spolupráce
3.6 Odporúèania pre iných
Zozbierané údaje spolu s ïalími informáciami z podkladových materiálov týchto organizácií (z internetu, letáèikov, výroèných správ, tlaèe,
apod.) sme následne spracovali do prípadových túdií. Na tomto mieste vám predkladáme rozbor piatich neziskových subjektov (zoradených
v abecednom poradí) a ich spolupráce s podnikate¾ským, resp. verejným sektorom.

PRÍPADOVÉ TÚDIE
Fond rozvoja Liptova, n.o., Liptovský Hrádok
Komunitná nadácia Ve¾ký ari
Nadácia ROZUM A CIT, ilina
Obèianske zdruenie NÁVRAT, Bratislava
Zdruenie príbuzných a priate¾ov RADOS, Koice

FOND ROZVOJA LIPTOVA, N.O., LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Základné informácie o organizácii
Fond rozvoja Liptova sa ako mylienka zrodil na pôde neziskovej organizácie A-projekt, Liptovský Hrádok v roku 1998. Úèelom jeho fungovania bolo zhromaïova zdroje (od individuálnych a podnikate¾ských darcov, od samosprávy, nadácií atï.) pre financovanie komunitných projektov v oblasti historického Liptova, tzn. od Liptovskej Teplièky cez Liptovský Hrádok, Liptovský Mikulá a Ruomberok a po Rojkov.
Poslaním fondu je sústavná podpora trvaloudrate¾ného rozvoja Liptova prostredníctvom podpory obèianskych iniciatív a malého podnikania
v regióne malými grantami a viazanou finanènou pomocou ako aj vzdelávaním mladých ¾udí z Liptova v zahranièí. Zároveò sa snaí o propagáciu liptovských miest a obcí ako aj regiónu ako celku a prispieva i k íreniu dobrého mena miestnych podnikov a ich produkcie.
Do roku 2001 prebiehala vo fonde debata o tom, ako zabezpeèi programovú i organizaènú zloku Fondu rozvoja Liptova, no a v tomto období (2001) vzniká aj potreba vynútená praxou, aby sa fond právne osamostatnil od A-projektu a získal samostatnú právnu formu. Z Fondu rozvoja Liptova sa stala nezisková organizácia poskytujúca veobecnoprospené sluby s vlastnou radou a poradnými orgánmi. S A-projektom,
n.o. vak stále intenzívne spolupracuje a koordinuje svoje aktivity.
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Keïe pre napåòanie poslania organizácie a jej trvalú udrate¾nos v budúcnosti je nevyhnutné zhromadi dostatok prostriedkov, budovanie
základiny sa popri existujúcich grantových programoch pre podporu regiónu stalo pre organizáciu prioritou. Na naplnenie cie¾ov organizácie
prostredníctvom vybudovania základiny a realizáciou grantových kôl bola potrebná aktivizácia miestnych zdrojov, a to jednak od samosprávy,
ale aj od darcov z radov individuálnych a podnikate¾ských subjektov. Spolupráca s podnikate¾ským sektorom a samosprávou sa tak stala
nevyhnutným predpokladom úspenej èinnosti fondu v regióne. Skoro 70 % aktivít fondu sa dnes sústreïuje na získavanie zdrojov predovetkým od podnikate¾ov èi samosprávy, ktorých oslovovanie je v porovnaní s individuálnymi darcami efektívnejie, zvyok pripadá na realizáciu
grantových kôl èi iných aktivít.
Spolupráca s podnikate¾ským sektorom a samosprávou
V prvopoèiatkoch, ete poèas fungovania Fondu rozvoja Liptova v rámci svojej materskej organizácie, organizoval A-projekt, n.o., Cenu
Liptova, ktorej cie¾om bolo odmeni príkladné správanie rôznych subjektov pri podpore a rozvoji liptovského regiónu. V rámci Ceny Liptova
bola ocenená aj snaha spoloènosti Alcatel Slovakia, a.s., Liptovský Hrádok, o podporu regiónu, v ktorom pôsobí. Pozitívne ju reflektovalo aj
súbené udelenie celoslovenskej ceny BONA VIA, ktorú za príkladnú podporu neziskového sektora ude¾ovala Nadácia pre obèiansku spoloènos. Súèasou tohto ocenenia bolo aj 85 tisíc korún, ktorú spoloènos Alcatel obdrala. S otázkou èo s nimi? sa obrátili na A-projekt a dali
tak podnet k intenzívnejej spolupráci oboch partnerov. Výsledkom tejto iniciatívy bolo zorganizovanie prvého okrúhleho stola, ktorého sa
nakoniec popri Alcateli a A-projekte zúèastnili aj Tesla, a.s., Liptovský Hrádok, predstavitelia samosprávy, tátnej správy i neziskového sektora. V rámci diskusie sa zrodila mylienka vybudovania základiny, ktorá by slúila ako nevyèerpate¾ný zdroj prostriedkov pre obèianske i drobnopodnikate¾ské aktivity v liptovskom regióne.
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Na otázku, preèo si predstavitelia tejto organizácie zvolili pre fond práve právnu formu neziskovej organizácie poskytujúcej veobecnoprospené sluby, bola ¾ahká odpoveï pre skúsenosti, ktoré s touto právnou formou u mali a ïalej pre nejasnosti oh¾adom vtedy prijímaného
nového zákona o nadáciach. Dôleitá pri tomto rozhodovaní bola aj monos získavania ïalích zdrojov na základe ivnostenského oprávnenia, ktorá pri nadáciach èi neinvestièných fondoch odpadá. V súèasnosti (2002/2003) vak narastá potreba postupnej transformácie organizácie na komunitnú nadáciu.

Zaèiatok spolupráce s partnermi z podnikate¾ského sektora hodnotia predstavitelia fondu dnes ako jednu z najúspenejích v doterajej histórii. V zaèiatkoch zaèali oslovova riadite¾ov miestnych podnikov, a to tak, e za nimi neprili s hotovým produktom, hotovou ponukou resp.
prosbou, ale skôr prili s mylienkou a pozvánkou pre nich, aby sa oni sami a s nimi aj ich podniky podie¾ali na tvorbe spoloèného produktu,
na tvorbe spoloèného diela  prosperity vlastného regiónu. Podarilo sa im vtiahnu niektorých týchto predstavite¾ov do spolupráce a pri okrúhlom stole sa sformoval poradný výbor, ktorého èlenovia vizionársky aj finanène pomáhali Fondu rozvoja Liptova. Presvedèenie biznis predstavite¾ov z regiónov bolo pre úspenos tohto procesu k¾úèové, pretoe oni sú v súèasnosti tí, ktorí fond posúvajú vpred a otvárajú dvere aj
k presvedèeniu ïalích. Prístup Dajte nám, lebo to potrebujeme sa posunul do partnerskej polohy v zmysle Poïte spolu pomáha
a v zaèiatkoch vyniesol fondu okolo 300 tisíc Sk. V súèasnosti má Fond rozvoja Liptova 3 komisie (rozvojovú, finanènú a grantovú) fungujúce
popri správnej rade neziskovej organizácie. Na jeseò 2002 dosahovala aktuálna výka základiny fondu 1 343 000 Sk.
Prístup predstavite¾ov fondu k podnikate¾om je postavený väèinou na dlhodobom spracovávaní týchto ¾udí a niekedy to trvá aj rok, kým ich
priamo poiadajú o peniaze. Pri presviedèaní zaberá aj vízia dlhodobého vyuívania prostriedkov pri ich investovaní do základiny. Tieto
peniaze sa neminú a grantové programy sa financujú iba z výnosov, èo je pre biznis predstavite¾ov presvedèivejie ako len poskytovanie jednorazovej podpory tak, ako to robí drvivá väèina z nich. Popri vahovaní podnikate¾ov, ale aj predstavite¾ov samospráv do rozhodovania
o smerovaní fondu ako organizácie èi o jeho aktivitách sa ako dôleitý javí aj faktor lokálpatrotizmu, ktorý fond zdôrazòuje a na ktorý apeluje.
Dôraz na príslunos k historickému regiónu Liptova a orientácia na rieenie jeho potrieb sú pre úspenos oslovovania potenciálnych podporovate¾ov ve¾mi dôleité. Oproti iným neziskovým organizáciam v regióne môu napr. aj pri získavaní 1 % dane z príjmu vyuíva argument,
e zhromadené prostriedky sa opä vrátia do regiónu, v ktorom sa vyzbierajú.
Vzájomná spolupráca Fondu rozvoja Liptova a predstavite¾ov podnikate¾ského, ale i verejného sektora (samosprávy) sa dostala do takého
stavu, e vzahy medzi partnermi u nie sú len o práci a profesionálnych záleitostiach. V mnohých prípadoch sú osobné vzahy predpokladom zapojenia sa podnikate¾ov do podpory neziskových projektov, v tomto prípade je to vak aj trochu naopak. Z pracovných èi profesionálnych vzahov sa vyvinuli aj vzahy osobné. Napomáha tomu aj fakt, e organizácia udriava neustály kontakt s predstavite¾mi poradných
výborov, a to prostredníctvom e-mailových diskusných skupín, ktoré slúia ako informaèný kanál a zároveò ako priestor pre výmenu názorov
medzi vetkými zúèastnenými partnermi.
Pri argumentácii voèi verejnosti (èi u podnikate¾skej, laickej alebo voèi samosprávam) nevyuíva fond ani tak poèty podporených projektov èi
mnostvo prerozdelených peòazí. Skôr sa ako hlavný presviedèací nástroj stáva prepoèet zhodnotenia investovaných peòazí (mnostvo
investovaných prostriedkov oproti hodnote vytvoreného diela), ktorý pri niektorých programoch dosahuje a 1:3 (na jednu investovanú korunu
sa vytvorí dielo za 3 Sk).
V najbliom èase (2003) pripravuje organizácia nový projekt zameraný na oslovovanie meních podnikate¾ov i individuálnych darcov. Keïe
doteraz sa relatívne darilo spolupracova s najväèími podnikmi v regióne, predstavitelia fondu by boli radi, keby ich ostatní podnikatelia
i verejnos nevnímali ako akýsi elitný klub pre ve¾kých. Chcú sa preto zamera na menie podniky, ale aj individuálnych darcov a presvedèi
ich, e darcom sa môe sta kadý. V ideálnom prípade je ambíciou projektu privies týchto potenciálnych darcov k záväzku, aby finanène
podporovali aktivity fondu, a to napríklad prostredníctvom trvalého príkazu na pravidelné, hoci len drobné príspevky z bankového úètu.
Takýmto spôsobom si chcú zabezpeèi istú stabilitu finanèných tokov vyuívajúc tak napr. aj istý psychologický faktor trvalých príkazov. Ich
53

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

zruenie toti v prípade rozhodnutia sa darcu nieèo stojí  minimálne nejaký èas a úsilie ís do banky, a to sa mnohým ¾uïom aí. Preto prípadný trvalý príkaz radej nezruia a fond tak má zabezpeèené, síce niekedy minimálne, ale relatívne stabilné prísuny financií.
Okrem u spomínanej spolupráce s firmou Alcatel Slovakia, a.s., Liptovský Hrádok a Tesla, a.s., Liptovský Hrádok sa do spolupráce a finanènej podpory fondu podarilo zatiahnu aj také liptovské podniky ako napr. Peèivárne, s.r.o., Liptovský Hrádok, SCP Ruomberok, a.s.,
Liptovská mliekareò, a.s., Liptovský Mikulá, Energodit, s.r.o., Liptovský Hrádok, Moltes, s.r.o., Liptovský Hrádok, Simos, s.r.o., Ruomberok,
Gamo, a.s., Liptovský Mikulá, Bioterm, Elena Fáberová, Quiltex, s.r.o., Liptovský Mikulá, DSD Travel Agency, s.r.o., Demänovská Dolina,
Prvá oravská energetická, s.r.o., Dolný Kubín, MVE Váh, s.r.o., Liptovský Mikulá, Tevet, s.r.o., Liptovský Mikulá a ïalích. Nefinanène na
podporu fondu prispeli napríklad aj Texicom, s.r.o., Ruomberok (látkou) èi DDT Poprad, ktorí pre organizáciu spracovali www prezentáciu,
EuroWeb, a.s., Banská Bystrica, ktorí zase prevádzkovali e-mailovú konferenciu. Za tvorbu imidu ïakuje fond napr. aj firme SunINnet
Ruomberok, JUDr. Júliusovi Marièovi za notárske a právnicke sluby, Hotelu Smer, Liptovský Hrádok zase za zvýhodnené nájomné pre priestory, v ktorých organizácia sídli. Tesla, a.s. a GAMO, a.s., zapoièali pre fond prezentaènú techniku.
Ïaliu formu spolupráce s podnikmi, tento raz pri distribúcii tlaèív pre venovanie 1 % dane z príjmu pre fond realizovali medzi svojimi zamestnancami napr. v Tesle, Liptovskej mliekarni, ïalej v s.r.o. Moltes alebo Swedwood èi miestnych Peèiváròach.
Stratégiou fondu bolo od zaèiatku zapája do spolupráce na projektoch a budovaní základiny aj miestnu samosprávu. A tak sa podarilo presvedèi a zapoji do podpory a spolurozhodovania aj predstavite¾ov miest Liptovský Mikulá, Ruomberok a Liptovský Hrádok, ale napríklad
aj obec Hybe, ktorá tie podporila základinu fondu.
Pozitívne a negatívne skúsenosti, protihodnoty
Ako najväèia protihodnota, ktorú predstavitelia fondu pri oslovovaní ponúkajú, je u spomínaný lokálpatriotizmus. U ¾udí v troch okresoch
Liptova je tento pocit hlboko zakorenený, a to organizácii pomáha. Svoju presviedèaciu silu voèi podnikom a podnikate¾om má vak aj argument, e miestni ¾udia budú v týchto firmách kvalitne pracova a podáva kvalitné výkony len za podmienky, ak zároveò budú kvalitne i
v kvalitnom prostredí. Nevyhnutným predpokladom úspeného budovania dlhodobého vzahu s darcami je aj efektívny a profesionálny
manament získaných prostriedkov (mimochodom v spolupráci s ÈSOB Liptovský Mikulá), zaruèujúci maximálnu výanos naakumulovaných prostriedkov v základine. Samozrejmosou je garancia vyuitia týchto prostriedkov na verejnoprospené úèely v regióne Liptova. Fond
rozvoja Liptova ponúka pre podnikate¾ov ako protihodnotu aj svoju znaèku a imid, ktoré si organizácia profesionálne a systematicky buduje
prostredníctvom marketingových prostriedkov u od zaèiatku svojej existencie. Prostredníctvom silnej znaèky svojho fondu pomáhajú naopak
propagácii miestnych firiem a ich produkcie.
Priame negatívne skúsenosti v oslovovaní a spolupráci s podnikate¾skými subjektami vraj nemajú, budovanie týchto vzahov je vdy
o ¾uïoch, ktorí v podnikoch èi samospráve nakoniec o podpore rozhodujú. Vdy teda sú prípadné negatíva spojené len s konkrétnymi osobami. Problémom sa javí vysychanie globálnych zdrojov, najmä z nadácií, ktoré doteraz vo ve¾kom podporovali aj Fond rozvoja Liptova, a na
druhej strane objem lokálnych zdrojov, ktoré nateraz nie sú pre organizáciu postaèujúce. Negatívne na imid organizácie a jej prácu vak
vplývali aj poèetné predvolebné projekty na Slovensku a nadmerné prostriedky vyèlenené na ne vo vo¾bách v roku 2002, ktoré ovplyvnili aj
negatívne vnímanie verejnosti o financovaní celého neziskového sektora. Aj preto sa Fond rozvoja Liptova do predvolebných projektov nezapojil.
Faktory úspechu
Za najdôleitejie faktory úspechu vo svojej práci a v medzisektorovej spolupráci povaujú predstavitelia fondu fakt, e natrafili na nieèo, po
èom mono bol v regióne dopyt, èo tam vak dovtedy nikto nevedel zaktivizova a vôbec èo v regióne chýbalo. Ïalím úspeným ahom bolo,
e sa im podarilo vtiahnu predstavite¾ov podnikate¾skej sféry do procesu tvorby produktu, s ktorým predstupujú pred verejnos, a e im
nepriniesli na podnose hotový produkt, ktorí by oni mali len zafinancova èi podpori. Ak si ho sami vytvárajú a prijímajú to ako tvorivý proces,
dokáu si smerovanie a aktivity fondu aj sami usmeròova a otvára dvere aj pre ïalích potenciálnych podporovate¾ov. Navye motiváciou
pre nich môe by aj to, e spoloèné diskusné stretnutia môu malým a stredným podnikate¾om napomôc v kontaktovaní potenciálne nových
klientov a zákazníkov. K¾úèovým predpokladom pre úspenos organizácie je kvalitný a profesionálny marketing, ktorý zaberá. Aj preto vyuívajú sluby profesionálnej reklamnej agentúry napriek faktu, e cena, ktorú za to platia nie je pre neziskovú organizáciu nízka. Zároveò
majú aj plateného novinára, ktorý pravidelne prispieva do regionálnych periodík o fonde a jeho programoch, ale aj o veobecných témach ako
napr. darcovstvo, podniková filantropia apod. Nateraz sa osvedèila aj právna forma neziskovej organizácie, hoci do budúcnosti bude asi potrebná jej preregistrácia na nadáciu.
Odporúèania
Na otázku Èo by ste odporuèili iným neziskovým organizáciam pri ich spolupráci s podnikate¾ským sektorom? zaznela odpoveï, e najdôleitejie je presvedèi predstavite¾ov biznis sféry, aby pocítili vlastníctvo k veci, ktorú spoluvytvárajú, resp. aby mali pocit, e problém, ktorý riei nezisková organizácia, sa dotýka aj ich. Dôleitá je v tejto súvislosti aj kvalitná a pièkovo obsadená správna rada. V ich prípade to nie sú
veobecne ve¾mi známi ¾udia, ale v regióne svoje isté meno majú a zároveò majú k dispozícii aj peniaze a kompetencie rozhodova o ich
pouití. Môu preto pozitívne ovplyvni podporu organizácie a potiahnu ju dopredu. Podstatné pre úspech je aj presne vedie, s èím chce
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nezisková organizácia podnik èi podnikate¾a oslovi, resp. èo predstavuje jej konkurenènú výhodu, èím sa dokáe odlíi od iných organizácií
iadajúcich o podporu. No a nevyhnutná je samozrejme komunikácia, komunikácia a ete raz komunikácia.

Základné informácie o organizácii
Komunitná nadácia Ve¾ký ari je mimovládna, nezisková organizácia, ktorej cie¾om je aktivizova a zdruova ¾udské schopnosti a materiálne zdroje, napomáha k vzájomnej spolupráci medzi organizáciami a dobrovo¾níckymi aktivitami obyvate¾ov, dosahova kooperáciu medzi
neziskovým, podnikate¾ským a vládnym sektorom v prospech zlepenia kvality ivota obyvate¾ov mesta Ve¾ký ari. Jej cie¾om je rieenie
problémov obèanov mesta a podpora aktivít zameraných na zlepenie sociálnych podmienok a zdravia detí, mládee, starých ¾udí a znevýhodnených skupín obèanov. Programy komunitnej nadácie sú zamerané na aktívnu podporu kultúrnych podujatí, vzdelávania, neprofesionálneho portu, ochranu ivotného prostredia a záchranu kultúrneho dedièstva ! prostredníctvom obnovy miestnych pamiatok. Vetky jej aktivity smerujú k vytváraniu atmosféry tolerancie, náboenskej a etnickej znáanlivosti v meste s poèetnou rómskou komunitou. Realizuje ich
prostredníctvom regrantingovej èinnosti (formou malých finanèných grantov), ale aj projektami väèieho rozsahu, vyadujúcimi si spoluprácu
nadácie s miestnou samosprávou, podnikate¾ským sektorom, inými neziskovými organizáciami a skupinami dobrovo¾níkov.
Ve¾koariská komunitná nadácia vznikla po vzore komunitnej nadácie v neïalekom Preove v roku 1998, kedy sa jej zriaïovate¾om stalo
mesto Ve¾ký ari spolu s Nadáciou otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation. Od zaèiatku sa vo svojej bohatej èinnosti snaila aktivizova miestnych obyvate¾ov, podporova ich k tvorivému prístupu k zmene svojho okolia a zlepovaniu podmienok ivota vo Ve¾kom arii.
Nezastupite¾nú rolu v jej aktivitách zohrávajú zároveò miestni podnikatelia a samospráva, ktorých vahujú do úspenej spolupráce.
Zdroje pre svoju èinnos a programy získava nadácia jednak od samosprávy mesta, ako aj z viacerých nadácií (Nadácia otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation, Nadácia pre podporu obèianskych aktivít, Karpatská nadácia) èi zahranièných ve¾vyslanectiev (Ve¾kej Británie,
Kanady, Mierové zbory USA), ale aj tátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA. Dôleitý zdroj predstavujú podnikate¾ské subjekty v komunite
(napr. Pivovar ari a.s., firmy Fecupral, Agrozet s.r.o., Kamenárstvo  Bobák, Predom eleziarstvo a i.) a individuálni darcovia. Financovanie
funguje asi tak, e výnosy zo základiny smerujú na reijné náklady nadácie a získané granty od nadácií sa ïalej regrantujú na projekty
v komunite. Najaie je zohna peniaze na regranting.
V roku 2000 sa nadácii podarilo naakumulova zdroje pre svoje programy vo výke 1.127.673 Sk, v roku 2001 to bolo 1.011.652 Sk. Celkové
výsledky za rok 2002 neboli v èase spracovania tohto materiálu ete k dispozícii, zaujímavým vak urèite môe by fakt, e vo vyhlásenom
grantovom programe Milión pre komunitné nadácie (v rámci programu Tvoja Zem), ktorý ponúkal milión korún za podmienky, e nadácia rovnakú èiastku dokáe zmobilizova z miestnych zdrojov, Ve¾ký ari uspel.
Spolupráca so samosprávou a podnikate¾ským sektorom
Komunitná nadácia orientuje svoju èinnos na podporu rôznych oblastí ivota mesta dvoma spôsobmi. Jednak je to regranting formou malých
finanèných grantov pre aktívne skupiny obyvate¾ov, neziskové organizácie a organizácie pôsobiace na území mesta, ktorých aktivity sú
v súlade s jej poslaním. V tejto oblasti podporila mnostvo drobných projektov, ako napr. centrum vo¾ného èasu pre mladých, futbalové drustvo mládee a dospelých, Klub ari, akcie na úpravu zelene, zlepenie detského areálu, podporu klubu dôchodcov, únie ien èi podporu
miestnej spoloènosti pre ochranu vtáctva. Drobných projektov, ktoré zlepujú podmienky ivota obyvate¾ov mesta v rôznych oblastiach (napr.
portom k lepiemu zdraviu, výtvarná súa Mám rád svoje mesto a ïalie), bolo za obdobie fungovania nadácie nespoèetne ve¾a. Len
v roku 2000 rozdelili v tomto tvortisícovom meste na malé projekty 122680 Sk, v roku 2001 to bolo 103856 Sk.
Druhou oblasou èinnosti nadácie sú jej vlastné projekty, resp. projekty väèieho rozsahu, vychádzajúce z miestnej iniciatívy a vyadujúce si
spoluprácu partnerov z nadácie, podnikate¾skej sféry, samosprávy, ïalích organizácií i samotných obèanov-dobrovo¾níkov v meste.
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Jedným z takých projektov v sociálnej oblasti bolo rieenie chýbajúcich moností na starostlivos o ¾udí v jeseni ich ivota a problémov dôstojnej staroby. Keïe v meste sa nachádza Diecézny kòazský domov Frantika Majocha urèený pre starých kòazov a keïe jeho kapacita bola
ove¾a väèia ako potreby cirkvi, komunitná nadácia prila s nápadom vyui tento domov aj pre laikov /nekòazov/. Podarilo sa presvedèi aj
predstavite¾ov rímskokatolíckej cirkvi, a tak sa vïaka spolupráci týchto dvoch intitúcií a samosprávy mesta nalo primerané bývanie, strava,
zaopatrenie, ale aj duchovné, sociálne a zdravotné zabezpeèenie pre 20 starích obèanov.
Ve¾ký ari je vïaka svojej skoro tyristoèlennej rómskej komunite multietnické mesto. Sociálne, ekonomické i kultúrne problémy tohto etnika
sú celoslovensky známe a neobchádzajú ani túto lokalitu. Predstavitelia mesta a komunitnej nadácie sa podujali, e viacerými projektami
zlepia situáciu miestnych Rómov. Projekt Planéta Zem je domovom vetkých ¾udí bol zameraný na rómske deti a mláde, ktorým sa prostredníctvom rôznych vzdelávacích a záujmových aktivít pribliovali základné morálne a sociálne hodnoty. Tak sa podarilo napr. podpori skultúrnenie priestorov pre vzdelávanie a mimokolskú èinnos rómskych detí, èi zrealizova cyklus prednáok a kurzov varenia, itia a vedenia
domácnosti pre rómsku mláde. Dlhodobým projektom Zdravý úsmev, zameraným popri rómskych aj na nerómske deti, sa snaia o prevenciu a zabránenie vzniku zubného kazu a paradentózy. Pravdepodobne najzaujímavejím v oblasti práce s Rómami je vak pilotný projekt
Nový ivot, ktorý vïaka komunitnej nadácii a ïalích partnerov smeruje k výstavbe nových domèekov a celej novej rómskej osady.
Pre úspenos tohto dlhodobého projektu bolo dôleité vtiahnu do jeho realizácie aj samotných Rómov, ktorí tak dostali prácu v meste
a súèasne sa sami zapojili do rieenia svojej nevyhovujúcej bytovej situácie. Komunitná nadácia sa podie¾ala na spoznávaní a monitorovaní
situácie Rómov v meste, vyprofilovaní problematických oblastí a moností ich rieenia. Zároveò sa podie¾ala na spracovaní architektonickej
túdie na výstavbu 20 nenároèných domèekov, ktorých dokonèenie bude pre ich rómskych majite¾ov prvým krokom k novému ivotu.
Komunitnej nadácii sa tak podarilo vytvori komunikaèný most medzi miestnou samosprávou a rómskymi obyvate¾mi, ktorým umonila vzia
svoj osud a osud svojich rodín do vlastných rúk. Príspevok mesta do projektu výstavby rómskych domèekov bol vo forme majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov v súlade s územným plánom mesta a zabezpeèenia vykonávacích projektov, územného rozhodnutia i stavebného
povolenia. Spolu s domèekmi sa zlepí aj obèianska vybavenos a vznikne nová osada s novými podmienkami pre ivot Rómov. O úspenosti projektu u v súèasnosti (2002), hoci domèeky ete nie sú dokonèené, svedèí aj fakt, e sa do mesta chodia od neho poduèi aj starostovia
z iných obcí.
Bohaté aktivity vyvíjajú aj na kultúrnom poli. Do roku 2001 sa v meste aj vïaka podpore komunitnej nadácie podarilo usporiada pä roèníkov
medzinárodného maliarskeho plenéru pod názvom ariská krajina. Na realizáciu tohto projektu prispela aj spoloènos Globtel. Keïe
výsledkom tohto podujatia boli stále poèetnejie umelecké diela výtvarníkov zo Slovenska i zo zahranièia, iniciátori tohto projektu prili
s nápadom, otvori v meste galériu. Objekt starej fary z polovice 18. storoèia sa aj vïaka iniciatíve správkyne komunitnej nadácie, primátora
mesta a pochopeniu miestnej cirkvi dostal do bezplatného nájmu mesta, a tak èlenovia komisie na záchranu kultúrnych pamiatok pri komunitnej nadácii mohli rozbehnú jeho obnovu a premenu na galériu spolu s múzeom, o ktoré sa v meste usilovali u desaroèia. Do obnovy sa
okrem samosprávy a komunitnej nadácie podarilo zapoji aj miestnych podnikate¾ov, z ktorých kadý prispel nieèím svojím. Mesto poskytlo
napr. drevo na podlahy z mestských lesov, drobní podnikatelia prispeli napr. formou plynárenských, vodo- a elektrointalaèných prác, ïalí
prispeli finanèným vkladom, pivovar prispel tie svojou èasou. Na rekontrukcii objektu a príprave galérie s múzeom odpracovali tisícky
hodín v rámci verejnoprospených i brigádnických prác desiatky dobrovo¾níkov. Celkový finanèný i nefinanèný príspevok nadácie v tomto
partnerskom projekte dosiahol za roky 2000-2001 111.800,40 Sk, samospráva prispela verejnoprospenými prácami a finanènou podporou vo
výke 434.370 Sk, podnikatelia 70.000 Sk a dobrovo¾níci 54.400 Sk. Galéria predstavuje po otvorení v roku 2001 kultúrotvorný prvok v meste
a múzeum pribliuje v dvoch expozíciach históriu hradu ari. Súèasou objektu je aj umenovedná kninica  èitáreò, do ktorej, aj vïaka podpore Mierových zborov z USA, získali krásne knihy o umení z galérií a kniníc za oceánom. V budúcnosti ich chcú rozíri aj o CD èi multimediálnu techniku.
V rokoch 2001-2002 zorganizovali aj vïaka miestnemu pivovaru ari a ïalích podnikate¾ských subjektov 1. roèník medzinárodného
sochárskeho sympózia pre CESTU UMENIA, poèas ktorého význaèní sochári zo 4 krajín vytvorili umelecké diela, ktoré sú osadené na novovznikajúcom cyklistickom prepojení medzi Preovom a Ve¾kým ariom pre tzv. Cestu umenia. Tento inpiratívny projekt má za cie¾ nielen
prepoji tieto dve mestá, ale vytvorením umenovednej, náuènej cesty s citlivým prepojením zelenej výsadby a výtvarných diel chce prispie
k zatraktívneniu celej historicko-turistickej lokality. Cesta prepája Dúbravu s Preovom a vedie a do Ve¾kého aria k hradu ari. V zámeroch je predåenie celej trasy a k po¾ským hraniciam a ráta sa aj s detským ihriskom, trhoviskom, priestormi pre atrakcie, kolotoèe, lavièky
apod. Pri jeho realizácii úzko spolupracujú so samosprávou a primátorom mesta.
Na pôde komunitnej nadácie vznikla aj koncepcia projektu na záchranu miestneho hradu ari a hradného vrchu, ktorý je národnou prírodnou
rezerváciou s mnohými vzácnymi endemitmi. Hrad ari, piaty najrozsiahlejí hrad na Slovensku chátra u vye 300 rokov. Projekt záchrany,
ktorý sa realizuje v spolupráci a v súèinnosti s pamiatkármi a ochranármi má tri fázy. Prvou bolo vyèistenie hradného vrchu od odpadkov, na
ktorom sa okrem okolo 180 dobrovo¾níkov a iakov spolupodie¾ali aj technické sluby mesta a firma Fecupral. V druhej etape èistenia hradu
od náletových krovín a drevín sa k nim brigádnicky pridali u aj poslanci mestského zastupite¾stva, èlenovia skupiny historického ermu ako
napr. aj miestne kamenárstvo èi eleziar, ktorý poskytol náradie pre dobrovo¾níkov. Na rade je najnároènejia fáza  záchrana pozostatkov
hradu a konzervovanie hradieb. V roku 2002 sa komunitnej nadácii podarilo obnovi aj prírodno-historický náuèný chodník k nemu a zlepi
ostatnú vybavenos.
Pri svojich projektoch komunitná nadácia úzko spolupracuje so samosprávou mesta a jej predstavite¾mi. Mesto Ve¾ký ari je zriaïovate¾om
nadácie a od zaèiatku bolo k jej aktivitám priaznivo naklonené. Samospráva roène prispieva do rozpoètu nadácie v hotovosti 100.000 Sk,
mesto jej poskytlo aj vlastné priestory (v sídle mestského úradu), vytvára jej optimálne podmienky pre aktivity, v ktorých spoloène oslovujú
skupiny obyvate¾ov (podnikate¾ov, dobrovo¾níkov, Rómov, apod.), identifikujú ich problémy, potreby èi monosti zapojenia sa a h¾adajú optimálne rieenia. Jedným z podnetných návrhov pre samosprávu bol aj projekt separovania komunálneho odpadu, do ktorého zapojila okrem
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Nevyhnutným predpokladom úspenosti medzisektorových projektov v meste je spolupráca s miestnymi podnikate¾skými subjektami, èi u sú
to malí podnikatelia, ivnostníci, ïalej skupina ve¾kých podnikate¾ov, ktorí sa do mesta prisahovali a usádzajú sa tu alebo v meste sídliaci
druhý najväèí pivovar na Slovensku, Pivovar ari, a.s. Kým drobní podnikatelia sa podie¾ajú na spolupráci a projektoch meními finanènými
darmi alebo vecnými vkladmi, ktoré sa väèinou dotýkajú oblasti ich pôsobenia, spolupráca s Pivovarom ari a.s. nadobúda vïaka dobrým
skúsenostiam strategický charakter. Pivovar ari sa zapája po vzore svojej nadnárodnej materskej spoloènosti SAB-Miller do podpory miestnej komunity.
Pozitívne a negatívne skúsenosti, protihodnoty
Zaèiatky spolupráce s Pivovarom ari, a.s., sa datujú do roku 1999, kedy komunitná nadácia prvýkrát oslovila podnik s ponukou na spoluprácu. Riadite¾a podniku prizvali za èlena správnej rady, neskôr sa pre nedostatok èasu stal jej èestným èlenom. Za obdobie svojho pôsobenia sa u uistil, e to, èo si komunitná nadácia zaumieni a naplánuje, neskôr aj zrealizuje a peniaze urèené na ten-ktorý projekt sú pritom
úèelne a efektívne vynaloené. To viedlo aj k jeho osobnému presvedèeniu a rastu dôvery voèi nadácii. A keïe mal ako riadite¾ podniku aj
páky na to, aby priamo ovplyvnil financovanie nadácie, v Pivovare ari dopomohol k tomu, e podnik svoju dovtedy poskytovanú podporu
miestnemu hokeju presmeroval, kvôli netransparentnosti pouitia týchto prostriedkov miestnym klubom, na nadáciu. Pivovar, ktorý sa i naïalej zapája do priamej podpory miestneho portu a sociálnych vecí, sa stal strategickým partnerom komunitnej nadácie a prostredníctvom jej
programov zlepuje ivot v komunite, v ktorej sám pôsobí.
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samosprávy aj technické sluby, základnú kolu, firmu Fecupral a Pivovar ari. Projekt prispieva k recyklácii odpadu, etreniu prírodných
zdrojov, posilòuje ekologické zmý¾anie ¾udí, etrí ich peniaze a upevòuje vzah k vlastnému mestu.

Obsahom vzájomnej spolupráce sú peniaze èi výrobky, ktoré nadácia dostáva od podniku a reklamné projekty, na ktorých sa spolupodie¾ajú.
V pivovare si uvedomili, e biznis nie je len o biznise, ale podnik je v meste aj tým prvkom, ktorý by mal ma záujem riei problémy a zlepova podmienky miestnych ¾udí a tým aj vlastných zamestnancov. Dôleitý je v tomto prístupe silný lokálpatriotizmus a spolupatriènos
k miestu, v ktorom pôsobia. Realizáciu týchto zámerov zabezpeèuje podniku práve komunitná nadácia a jej programy. Za èas vzájomnej spolupráce sa z obidvoch subjektov stali vzájomní partneri, podnik napríklad pozval správkyòu nadácie na oslavu 150. výroèia zaloenia firmy,
kde sa mohla verejne poïakova a prezentova podporu podniku.
Úlohou komunitnej nadácie je neustále navrhova rôzne nápady a tie predklada partnerom. Rola pivovaru ako strategického partnera je
v tomto pecifická, pretoe podnik sa nechce rozpty¾ova nièím iným ako pivom, hoci miestnu komunitu chce podporova. Hoci vzah medzi
podnikom a nadáciou je zazmluvnený, dôvera medzi týmito partnermi sa u vybudovala nato¾ko, e pivovar síce kontroluje investované
peniaze, ale nevyaduje pritom predloenie úètov èi nejakej finanènej správy. Pozitívne skúsenosti z doterajej spolupráce tak dávajú nádej
i do budúcnosti, kedy chce nadácia zatiahnu pivovar aj do väèích projektov.
Pozitíva vo svojej práci vidí komunitná nadácia v tom, e Ve¾ký ari je napriek svojmu názvu malé mesteèko, kde aj vzahy sú osobnejie
a bliie. To umoòuje mnohé veci skôr vybavi, ¾udí skôr presvedèi èi ¾ahie zmobilizova. Vo Ve¾kom arii funguje asi 250 ivnostníkov
a v zaèiatkoch fungovania nadácie pomáhali práve tieto osobné, individuálne kontakty a vzahy. Prostredníctvom nich a ich úspenom vyuívaní sa podarilo neskôr zaktivizova aj ïalích.
Nadácia si vak zároveò nemôe dovoli by neèitate¾ná, transparentnos je preto v kadom kroku ve¾mi dôleitá. Na druhej strane v prípade
akéhoko¾vek podozrenia èi negatívneho obrazu sú ako budovaná dobrá poves, dôveryhodnos a tým aj postavenie celej nadácie v komunite váne naruené.
Faktory úspechu
Zaèiatky fungovania komunitnej nadácie boli aké, jej predstavitelia pociovali vo svojej práci mnohé bariéry. V zapájaní ïalích partnerov,
získavaní darcov èi dobrovo¾níkov prevládala neinformovanos, nedôvera a predsudky vyplývajúce z nej. Peniaze sa aj preto získavali aie.
Ako k¾úèová pre úspech organizácie a jej pôsobenia v regióne sa javí dôvera. Dôvera partnerov zo strany samosprávy, tátnej správy, podnikate¾ov i celej komunity. Dôvera sa buduje prostredníctvom dosahovaných výsledkov. Ak má nadácia pozitívne výsledky pri rieení rôznych
problémov, zlepuje sa jej postavenie, rokovacia pozícia i sila argumentov. Tá zohráva dôleitú úlohu aj v presviedèaní miestnych darcov, získavaní ïalích partnerov, a tak narastá aj potenciál pre ekonomickú úspenos. Zapájanie do spoloèných projektov dáva podnikate¾om pocit,
e majú monos ovplyvòova veci okolo seba a prispieva k ich zlepovaniu. No a potom je tu ete lokálpatriotizmus, ktorí je u miestnych
obyvate¾ov ve¾mi silný. To je prvok, ktorý mnohých aktivizuje.
Pre spokojnos partnerov je dôleité da im pocíti, e nadácia i vetci obyvatelia si váia a cenia to, èo robia pre komunitu. V nadácii sa snaia prejavova túto vïaènos podnikate¾om, dobrovo¾níkom i vetkým, ktorí sa do projektov zapájajú, rôznym spôsobom, napr. pozvánkami na
otvorenie, verejnými poïakovaniami, publikovaním v miestnych novinách apod. Umenie oceni, vedie poïakova a sprostredkova tak jedineèný pocit sa nedá nahradi iadnymi peniazmi.
Ïalím faktorom úspenosti je aj správne budovanie správnej rady. Vo Ve¾kom arii sa rozhodli, e zo 6 èlenov tyria budú podnikatelia.
Zapájajú ich takto nielen do pasívnej podpory, ale aj aktívneho rozhodovania, kedy spoloène uvaujú, ako zhodnocova základinu, ako zve¾aïova majetok, èi efektívne riadi projekty. Podnikatelia pochopili svoje irie poslanie a snaia sa ho napåòa prínosom pre svoje mesto.
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Súèasou riadenia nadácie sú aj viaceré tematické poradenské komisie, ktoré zdruujú odborníkov v rôznych oblastiach (napr. kultúra, rómske otázky, historické dedièstvo apod.)
V nadácii myslia proaktívne a perspektívne. U dnes uvaujú nad tým, e by sa v meste stali aj akýmsi informaèno-vzdelávacím centrom.
Komunitná nadácia Ve¾ký ari napr. plánuje zavies novú úroveò spolupráce s podnikate¾skými subjektami. Chcú im ponúka rôzne sluby,
ako napr. informácie o Európskej únii, jej fondoch a programoch (napr. prostredníctvom elektronickej poty), ale aj kurzy, kolenia ako podnika apod.
Odporúèania
Pri vzájomnej spolupráci je treba správne zvaova oblas èi lokalitu pôsobenia a h¾ada cestu ako riei problémy, ako h¾ada cestu a pozýva na òu aj partnerov, ktorých sa tá oblas priamo èi nepriamo dotýka. Pre úspenos spolupráce iných neziskových organizácií s partnermi
z podnikate¾ského sektora odporúèajú v Komunitnej nadácii Ve¾ký ari nutnos ukáza dobré výsledky, zmysel a pozitívny dopad práce, ktorú v komunite robí. Tak sa dá budova dôveryhodnos vlastnej organizácie ako aj potencionálneho èi u existujúceho partnerského vzahu
a spolupráce.
Kontakt
Komunitná nadácia Ve¾ký ari
Nám. sv. Jakuba 1
082 21 Ve¾ký ari
tel.:
(051) 7762300
fax:
(051) 7762480
e-mail: komunitna@nextra.sk

NADÁCIA ROZUM A CIT, ILINA
Základné informácie o organizácii
Hlavným poslaním nadácie Rozum a cit je pomáha opusteným deom a umoni im prei normálne detstvo uprostred rodiny. Presvedèením
zakladate¾ov nadácie je, e detský domov nie je a ani nemôe by pre iadne diea ozajstným domovom. Na rieenie ich náhradnej výchovy
vznikli pestúnske rodiny, ktoré si do náhradnej rodinnej starostlivosti berú práve deti z detských domovov a ústavov sociálnej starostlivosti.
Zabezpeèujú im tak prítomnos blízkej osoby, pocit istoty a lásky, vlastného domova. S cie¾om podporova túto náhradnú rodinnú starostlivos
vznikla aj nadácia Rozum a cit. Rozíri monosti náhradnej rodinnej starostlivosti chce dosahova prostredníctvom propagácie tejto mylienky, osvety verejnosti a podpory existujúcich náhradných rodín, ktoré majú v pestúnskej a profesionálnej náhradnej výchove opustené deti.
Víziou nadácie je diea ijúce na Slovensku, ktoré má pri sebe aspoò jedného milujúceho èloveka, ktoré má aspoò jedno miesto na svete,
kde sa cíti bezpeène a kde má ancu získa zdravé sebavedomie.
Zámerom nadácie je finanèná podpora projektov, rodín, ale i jednotlivcov v prípadoch, e rodina uvaujúca o náhradnej rodinnej starostlivosti
potrebuje vytvori k tomu podmienky (napr. bytovým zariadením, rekontrukciou domov èi bytov s cie¾om vytvorenia priestorov pre deti, èi
vybavením domácimi spotrebièmi a pod.). Nadácia poskytuje aj sociálnu výpomoc pre sociálne slabie rodiny, príspevky pre deti z detských
domovov umiestnené v rodinách èi dary na operácie alebo lieèenia pre zdravotne postihnuté deti. ancu na podporu majú aj projekty spoloèenských akcií pre deti, rozvoja ich zruèností a nadania, ale aj prezentácie mylienky náhradnej rodinnej starostlivosti na verejnosti.
Náhradné rodiny, ktoré potrebujú finanènú podporu, vyh¾adáva nadácia prostredníctvom okresných úradov, vlastných spolupracovníkov i dobrovo¾níkov. Èinnos sa zameriava na kontaktovanie rodín, ich návtevy a overenie si situácie a úèelu, na ktorý iadajú finanèný príspevok,
podporu èi inú individuálnu poradenskú èinnos. Tematiku náhradnej rodinnej starostlivosti sa snaia propagova aj osvetou verejnosti, pri
kontakte s médiami èi prostredníctvom zapájania podnikate¾ských subjektov do podpory. Tie oslovuje so iadosou o podporu aj priamo.
Nadácia vznikla v roku 1997 a za 5 rokov svojej aktívnej èinnosti podporila vye 220 náhradných rodín èiastkou okolo 4 mil. Sk. Vye 450
deom ijúcim v detských domovoch pomohli tak nájs domov v náhradných rodinách. Ich finanèná podpora bola urèená napr. pre vybavenie
domácností, odkúpenie bytu, rekontrukcie, ïalej ako príspevok na kúpu auta, èi priamo ako sociálna výpomoc v hmotnej núdzi. Kadému
dieau, ktoré prechádza z detského domova do rodiny nadácia napríklad prispeje 5000 Sk na základné potreby ako obleèenie, potreby do
koly apod. V budúcnosti plánujú rozvíja oblasti vzdelávania priamo v rodinách ako aj trávenie vo¾ného èasu napr. podporou rôznych krúkov.
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Podnet na zaloenie nadácie Rozum a cit priiel od vydavate¾stva Poradca podnikate¾a, s.r.o., ktoré má u viac ako 12-roènú tradíciu vo
vydávaní odborných publikácií z oblasti ekonomiky a legislatívy pre podnikate¾ov, ako napr. EPP  Ekonomický a právny poradca podnikate¾a,

Spolupráca s podnikate¾ským sektorom
Rozhodnutie o zaloení nadácie sa zrodilo, keï sa firme zaèalo finanène dari a keï si medzi podnikate¾mi urobili prieskum o tom, na akú
oblas by sa mala prípadná nadácia sústredi. Vyiel im z toho ako najpálèivejí problém opustených detí. Rozhodli sa prispie k jeho rieeniu, nie vak jednorazovo, ale systematicky, konkrétne a dlhodobo. Jednak firma mala na to vïaka dobrým hospodárskym výsledkom zdroje,
a jednak oslovuje prostredníctvom svojich produktov rôzne segmenty pecifickej cie¾ovej skupiny-podnikate¾ov (vtedy u malo nieko¾ko tisíc
predplatite¾ov), s ktorými mohli pracova na získavaní ïalích zdrojov. Motívom bol teda ich osobný postoj a monosti firmy, nebol to ani tak
zámer zlepi prostredníctvom nadácie imid spoloènosti. Vydavate¾stvo, resp. skupina firiem okolo Informaèného centra podnikate¾ov, s.r.o.
(Poradca podnikate¾a, s.r.o., Informaèné centrum podnikate¾ov, s.r.o., SEPI, s.r.o.) sa stalo hlavným podporovate¾om a strategickým partnerom nadácie. Firma prispieva na prevádzkové náklady spojené s fungovaním nadácie. Tým, e vydavate¾stvo zabezpeèuje réiu, vetky
vyzbierané finanèné prostriedky od darcov a sponzorov môe nadácia priamo venova na úèel, pre ktorý vznikla, tzn. na podporu opustených
detí a náhradných rodín.
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PMPP  Personálny a mzdový poradca podnikate¾a, DÚPP  Daòový a úètovný poradca podnikate¾a, SEPI  Systém ekonomických a právnych informácii  anónové verzie zákonov èi podobné produkty v elektronickej podobe. Názov Rozum a cit sa zrodil zo spojenia poslania firmy a nadácie. Kým vydavate¾stvo sa prostredníctvom sprostredkovania odborných informácií snaí nasycova rozum, ktorý vedie klientov
k úspechu, nadácia sa prostredníctvom citu má pribliova k èloveku ako takému. Keïe firma vznikla ete v bývalom Èeskoslovensku
a pôsobila na celom jeho trhu, po rozpade prilo k rozdeleniu jej pôsobenia v oboch republikách. Obdobne vznikol aj popri sesterskej firme
v Èeskej republike nadaèný fond Rozum a cit, ktorý sa venuje tej istej oblasti podpory.

Vydavate¾stvo okrem finanènej pomoci poskytuje nadácii i mediálnu podporu. Na publikáciach a ponukových letákoch, distribuovaných medzi
predplatite¾mi, uvádza skutoènos, e podporuje nadáciu Rozum a cit, mediálne sú prepojené webstránky vydavate¾stva a nadácie, keï
odkaz na www.rozumacit.sk je uvádzaný ako jedna z aktivít vydavate¾stva. Vydavate¾stvo oslovuje svojich predplatite¾ov a povzbudzuje ich
k podpore opustených detí a starostlivosti o ne prostredníctvom prezentácie konkrétnych rodín, do ktorých sú deti umiestòované.
Oslovovanie vlastných klientov a potencionálnych darcov uskutoèòuje nadácia viacerými formami. Jednak sú to informaèné materiály, ku ktorým je priloený sprievodný list so iadosou o podporu a potová poukáka. Dvakrát roène (na jar a pred Vianocami) takto oslovia 20 a
50 tisíc zákazníkov a za rok od nich získajú okolo 1 milióna korún. Tieto príspevky patria k najväèím. Druhou formou podpory nadácie je
monos, ktorú ponúkajú pri predplácaní svojich periodík. Tá pozostáva z toho, e zákazník-predplatite¾ môe platbu za predplatné navýi
o dobrovo¾ný príspevok pre nadáciu (ponúkajú monos navýenia o 10 Sk). Takouto formou verejnej zbierky získa nadácia roène pribline
150 tisíc Sk. Treou monosou je, e podnikate¾ venuje prostredníctvom darovacej zmluvy s nadáciou 1 % ceny z predplateného produktu.
Takto sa im podarí vygenerova pribline 200 tisíc Sk.
Nadácia má monos vyplni aj inzertný priestor v periodikách. V produktoch firmy sú prezentované nielen nadaèné aktivity a darcovia, ktorí
jú podporujú, ale aj samotná mylienka náhradnej rodinnej starostlivosti. Informovanosou zákazníkov prispievajú aj k zmene ich myslenia
a podpore sociálneho cítenia.
V prvom roku existencie sa im týmito i ïalími aktivitami podarilo získa celkové zdroje vo výke okolo 300 tisíc Sk, v nasledujúcom roku to u
bol dvojnásobok. Po troch rokoch u mohli zo zbierky rozde¾ova prvý milión (1.037.599 Sk), keï celkové príjmy nadácie dosiahli
1.103.073 Sk (za rok 2000). Na priamu podporu rodín sa dostalo 729.543 Sk. Nasledujúci rok 2001 predstavoval nárast v príjmoch z verejnej
zbierky na 1.483.741 Sk (celkové príjmy 1.604.172 Sk) a pre opustené deti rozdelili 1.195.188 Sk. Na èinnos nadácie vtedy prispelo vye
1200 podnikate¾ských subjektov a 700 súkromných osôb. Iba 50 z nich pritom chcelo za podporu aj darovacie zmluvy, ostatné firmy ich
nechcú a ani nepotrebujú.
Skupina vydavate¾stiev okolo s.r.o. Informaèné centrum podnikate¾ov, ktorá podporuje Nadáciu Rozum a cit vyhovuje aj iným iadostiam
o finanènú podporu.
Pozitívne a negatívne skúsenosti, protihodnoty
Protihodnoty, ktoré firma dostáva zo svojho sociálneho angaovania sa a podpory vlastnej nadácie sú skôr v oblasti osobnej, vlastnej satisfakcie, dobrého pocitu. Tieto aktivity prispievajú aj k motivácii zamestnancov firmy, ktorých priemerný vek je okolo 32 rokov a ktorých v znaènej miere tvoria zamestnankyne-mamièky. Organizujú napríklad spoloèné mikuláske veèierky pre deti zamestnancov a deti z náhradných
rodín. V neposlednom rade je podpora nadácie aj dobrá vec pre prezentáciu firmy. Sociálny program umoòuje zmieròova dravý marketing,
ktorý firma obèas uplatòuje. Pomáha zlepova imid spoloènosti na verejnosti a medzi klientami.
Nadácia má vlastne u od svojho poèiatku silného partnera-svojho zakladate¾a a v závislosti od hospodárskych výsledkov firmy má zaistené
aj zdroje pre svoju prevádzku a napåòanie poslania. Pokia¾ bude firma fungova a prosperova, Rozum a cit bude fungova tie. Nadácia má
zároveò monos vyuíva bohaté databázy podnikate¾ov-predplatite¾ov, ktorým vydavate¾stvo zasiela produkty potou. Prostredníctvom tohto direct mailingu môe vyuíva produkty firmy na získavanie ïalích zdrojov, prezentáciu svojich aktivít a podporu mylienky náhradnej
rodinnej starostlivosti. Rovnako má monos vyuíva napríklad aj typografické túdio, tlaèiareò èi iné sluby, ktoré vydavate¾ský holding
zabezpeèuje vo vlastných kapacitách. V budúcnosti dokonca plánujú zamestna vlastného zamestnanca, ktorý by sa venoval mobilizácii prostriedkov aj z iných zdrojov.
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Za pozitíva spolupráce s podnikate¾ským subjektom povaujú predstavitelia nadácie fakt, e nadácia hradí reijné náklady z finanènej podpory vydavate¾stva. Celkové náklady pri svojom fungovaní by sa dali rozdeli na 300-400 tisíc Sk na prevádzku a zhruba 1,4 mil. korún na prerozdelenie náhradným rodinám.
Negatívne skúsenosti z napojenia na firmu a spoluprácu s ïalími podnikate¾mi nemajú takmer iadne. V minulosti negatívne prijímali obmedzenie 15 % výdavkov na réiu, novým zákonom o nadáciach sa to vak podarilo odstráni. Keïe táto poloka tvorila asi 20 % celkových
nákladov, mali v nadácii s napåòaním tohto limitu problém. Ako významnú komplikáciu pri spolupráci s podnikate¾mi vnímajú nevhodnú legislatívu, najmä daòové zákony a zákon o reklame, ktorý sauje prezentáciu firiem, ktoré sa zapájajú do podpory neziskového sektora. Dobrú
skúsenos nemajú ani s programom Hodina deom, ktorý sa im vzh¾adom na objem ponúknutých prostriedkov a administratívnu nároènos
s tým spojenú, neosvedèil.
Vnímanie neziskového sektora zo strany podnikate¾ov je pod¾a predstavite¾ov nadácie nevhodné. Podniky èi podnikatelia ani neuvaujú, e
by mohli èi mali akýmko¾vek spôsobom podporova neziskové organizácie èi projekty. U skoro vôbec to nespájajú s pozitívnym imidom, ktorý si tak môu zaèa budova. Na ich prebudenie musí väèinou prís impulz zvonku, práve od organizácií tretieho sektora.
Faktory úspechu
Pre vznik nadácie bolo k¾úèové rozhodnutie konkrétnych ¾udí-podnikate¾ov, ktorí mali záujem rozíri svoje aktivity aj o sociálny rozmer.
Úspenos pôsobenia nadácie významne ovplyvnilo aj jej spolupráca so silnou vydavate¾skou skupinou, ktorej sa hospodársky darí. Skupina
disponuje, tak ako kadá úspená firma, bohatou databázou svojich klientov, v tomto prípade sú cie¾ovým segmentom podnikatelia, ktorí po
úspenom oslovení dokáu pre nadáciu generova ïalie príjmy. Informaèné produkty firmy  poradcovia a odborné informácie  sú zároveò
vhodným kanálom na ich oslovenie, ale aj propagáciu sociálnej mylienky a nadácie, ktorá sa jej venuje. Zároveò napríklad Ekonomický
a právny poradca uverejòoval v rokoch 1999-2000 pravidelné príspevky o spolupráci neziskového sektora s podnikate¾ským. Napojenie na firmu a jej klientov nielen generuje zdroje, ale etrí aj náklady na prevádzku.
Na odbornom poli spolupracujú s poradenským zdruením, zaoberajúcim sa problematikou náhradnej rodinnej starostlivosti, Návrat. Za faktory úspenej spolupráce s ïalími stovkami firiem povaujú aj fakt, e poskytujú prostredníctvom svojej podpory konkrétnu pomoc pre konkrétne opustené deti v konkrétnych náhradných rodinách. Osobné poznanie sa s týmito rodinami umoòuje adresnú pomoc v konkrétnej záleitosti, èo zároveò umoòuje aj kontrolu, ako sa s òou naloilo. Nadácia Rozum a cit ponúka pri oslovovaní sprostredkovanie tejto konkrétnej
pomoci prostredníctvom vzahu konkrétny darca-konkrétna rodina. Spätnú väzbu o poskytnutých prostriedkoch sprostredkovávaju cez príklady týchto rodín a prostredníctvom ich ivotných príbehov. Pravdepodobne to napomáha sile argumentov a presviedèania.
Odporúèania
Odporúèanie správkyne nadácie a zároveò èlenky manamentu firmy sa v tejto situácii týka skôr firiem, ktoré by si prípadne chceli zaloi
vlastnú podnikovú nadáciu. Bez bohatej databázy klientov je nielen zaloenie, ale aj fungovanie nadácie aké.
Kontakt:
Nadácia Rozum a cit
Národná 18
010 01 ilina
tel.:
fax:
e-mail:
web:

(041) 7050606
(041) 7050613
rozumacit@pp-holding.sk
http://www.rozumacit.sk

OBÈIANSKE ZDRUENIE NÁVRAT, BRATISLAVA
Základné informácie o organizácii
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Obèianske zdruenie NÁVRAT je jedinou pecializovanou mimovládnou intitúciou na Slovensku, ktorá vyh¾adáva a pripravuje záujemcov
o adopciu, pestúnsku starostlivos a profesionálnu výchovu. Umonuje opusteným deom ijúcim v detských domovoch (N)ávrat do rodinného prostredia, pretoe iba rodina môe zmeni ich ivot, ponúknu im porozumenie, lásku, bezpeèie a prijatie. Rodina je optimálnym prostredím, ktoré umoní dieau rozvinú jeho potenciál a v ktorom môe diea dozrie v plnohodnotnú a zodpovednú bytos. Víziou obèianskeho
zdruenia Návrat je prispie k vytvoreniu tolerantnej obèianskej spoloènosti, v ktorej bude systém starostlivosti o opustené alebo inak ohrozené deti postavený na rodinných modeloch. Poslaním organizácie je prispieva k zmene systému starostlivosti o opustené deti h¾adaním a rea-

História zdruenia Návrat je úzko spojená so vznikom nadácie Alternatíva  mimovládnej organizácie pôsobiacej v oblasti sociálnych a vzdelávacích projektov pre deti, mláde a rodinu. V roku 1992 ju zaloili èlenovia Katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského. V nasledujúcom roku sa na jej pôde zrodil projekt Návrat a v Bratislave vznikol aj rovnomenný klub. O rok neskôr, v septembri
1994, zaèal projekt poskytova psychologicko-sociálne sluby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti v Centre Návrat. Právnu subjektivitu
získal Návrat v roku 1995, kedy ho zaregistrovali ako samostatné obèianske zdruenie. Strategickým cie¾om organizácie je priblíi sa èo najviac svojim klientom  náhradným rodièom, a preto popri centre v Bratislave postupne vznikli Centrá Návrat aj v iných regiónoch  v Preove,
Banskej Bystrici a iline. Popri centrách sa vo viacerých ïalích mestách sformovali aj Kluby Návrat, v ktorých sa organizujú pravidelné
mesaèné stretnutia (napr. v Nitre, Koiciach, Nových Zámkoch, Martine, Komárne, Dolnom Kubíne, Luèenci, Novej Bani a i.).
Èinnos zdruenia je ve¾mi bohatá a zahàòa viacero strategických projektov. Zmyslom vyh¾adávania a prípravy nových náhradných rodín je
aktívne pomôc ïalím konkrétnym deom nájs rodinu, pomôc ¾uïom, ktorí by chceli by rodièmi opustených detí pripravi sa na ich prijatie.
Spolupracujú s detskými domovmi pri vyh¾adávaní aj aie umiestnite¾ných (znevýhodnených) detí, pre ktoré h¾adajú konkrétne rodiny.
Potenciálnym, ale aj existujúcim náhradným rodièom poskytujú sociálno-psychologické poradenstvo (èi u osobne, telefonicky, cez webstránku alebo korepondenciou), organizujú pre nich rekreaèno-poradenské pobyty s demi alebo pre nastávajúcich náhradných rodièov zoznamovacie pobyty s demi, ktorých cie¾om je nadviazanie prirodzeného kontaktu. Pomoc pri rieení adaptaèných, výchovných a iných problémov
detí poskytujú prostredníctvom irokého spektra sluieb, napr. v skupinových programoch pre rodiny s demi èi prostredníctvom rôznych
typov odborných, vzdelávacích a svojpomocných akcií. Pre záujemcov, náhradných rodièov i irokú verejnos vydáva zdruenie viacero
odborných informaèných materiálov, pôvodných publikácií, prekladov, èasopisov a broúr.
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lizovaním alternatív zaloených na rodine, pomáha pri návrate opustených detí z intitúcií spä do rodinného prostredia a vytvára podporné
prostredie náhradným rodinám.

Vo svojej práci spolupracujú s Nadáciou Rozum a cit, ktorej prostredníctvom finanène a materiálne pomáhajú predovetkým viacpoèetným
rodinám a vetkým náhradným rodièom so peciálnymi potrebami.
Zdruenie Návrat presadzuje transformáciu detských domovov, ktorá je postavená na rodinných modeloch novej formy náhradného rodièovstva, tzv. profesionálnej náhradnej výchovy v rodine. Touto formou sa do náhradnej rodiny môu dosta aj deti, ktoré by z právneho h¾adiska
nemohli by adoptované. Jeden èlen rodiny, ktorá prijme 1-3 deti, sa stáva zamestnancom pôvodného detského domova, z ktorého by sa perspektívne malo sta servisné centrum pre novovzniknuté profesionálne rodiny, do ktorých by sa mali postupne umiestni vetky deti. Návrat
napomáha aj v oblasti prípravy budúcich profesionálnych náhradných rodièov formou tréningov profesionálnych rodín a v oblasti poradenstva
jednotlivým detským domovom.
V oblasti ovplyvòovania legislatívy sa snaia o presadenie medzinárodnej adopcie ako primeraného rieenia pre opustené deti zo Slovenska,
zúèastnili sa aj tvorby zákona o pestúnskej starostlivosti a zákona o sociálnej pomoci èi o sociálno-právnej ochrane. Zdruenie sa snaí
vystupova ako organizácia presadzujúca práva opustených detí a náhradných rodín a je èlenom vládneho Výboru na ochranu práv detí.
Bohaté sú aj informaèné a mediálne aktivity Obèianskeho zdruenia Návrat v smere pôsobenia na verejnú mienku v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Zmyslom komunikácie s verejnosou je priblíi potreby a záujmy opustených detí zrozumite¾ným spôsobom a nájs vo verejnosti podporu pri presadzovaní reforiem v systéme starostlivosti o ne. V roku 1999 zrealizovali v spolupráci so Slovenskou televíziou
devädielny dokumentárny seriál (Ne)chcené deti, ktorý reálne popisuje situáciu opustených detí, monosti jej rieenia formou náhradného
rodièovstva a ktorý nastolil aj kontroverznú otázku úèinnosti darov pre ne. Tento seriál odvysielali popri STV aj regionálne televízie a videli ich
aj úèastníci odborných seminárov a konferencií èi tudenti univerzít. Pre realizáciu poradenskej èinnosti zriadili v spolupráci s Kontom Globtel
pecializovanú Infolinku nielen o adopcii 0907 80 80 80, na ktorej pracovníci zdruenia poskytujú odborné rady zo sociálnej, právnej a psychologickej oblasti èi informácie pre záujemcov o náhradné rodièovstvo. Internetovú webstránku www.navrat.sk rozírili aj o interaktívnu èas
a popri základných informáciach o zdruení a jeho programoch, prináa aj odpovede na mnohé otázky a aktuálne dianie v tejto oblasti. Pre
laickú i odbornú verejnos organizuje Návrat mnostvo prednáok a odborných seminárov èi za pomoci dobrovo¾níkov aj nieko¾ko benefièných koncertov. Bohatú publikaènú èinnos reprezentujú mnohé odborné materiály, pôvodné broúry (napr. H¾adáme rodièov alebo opustené
deti potrebujú tie rodinu; Zvykáme si jeden na druhého alebo nová náhradná rodina v procese adaptácie; Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine  Profesionálny rodiè alebo gu¾atá kocka), túdie (Situácia opustených detí na Slovensku) èi preklady zahraniènej literatúry (Adopcia, vzah zaloený na s¾ube). Vydáva aj vlastného Spravodajcu èi èasopis Náhradní rodinná péèe. K¾úèovým partnerom
v mediálnej oblasti je pre Návrat Obèianske zdruenie Media 3, ktoré zabezpeèuje realizáciu mediálnych kampaní a informaèných aktivít.
Návrat spolupracuje s rôznymi partnermi èi u na bilaterálnej úrovni z viacerých krajín Európy a zámoria, alebo aj na úrovni viacerých medzinárodných intitúcií v rámci medzinárodných programov. Napr. s Európskou úniou je to program PHARE-LIEN na zavádzanie Centier Návrat,
s UNICEF-om program transformácie existujúcich detských domovov prostredníctvom zavádzania profesionálnej náhradnej výchovy v rodinách. Vlády viacerých krajín podporili prostredníctvom svojich ve¾vyslanectiev na Slovensku niektoré projekty Obèianskeho zdruenia Návrat,
napr. informaèný, osvetový, výmenný, edièný program atï.
Spolupráca s podnikate¾ským sektorom i samosprávou
Bohaté spektrum programov a aktivít Návratu si kladie zvýené nároky na profesionálne riadenie organizácie a jej finanèné zabezpeèenie.
Preto tejto oblasti v zdruení venujú patriènú pozornos. Základný roèný rozpoèet pre chod organizácie sa pohybuje okolo 3 mil. Sk a na jeho
vykrytie je potrebná mobilizácia viacerých zdrojov. Popri príjmoch z èlenského, darov od fyzických osôb, príjmoch z vlastných samofinancujúcich aktivít (ako napr. predaj kníh, kaziet, úrokov apod.) a nadaèných zdrojoch dostáva zdruenie podporu aj z verejných prostriedkov. Okrem
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u spomínaných zahranièných zdrojov prostredníctvom niektorých ambasád na Slovensku sú to aj domáce zdroje od ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny ako aj príspevky viacerých krajských úradov. Napr. v roku 2000 predstavovala táto poloka (domáce verejné zdroje)
výku 479.000 Sk, v nasledujúcom roku to bolo u 773.570 Sk. V prístupe k jednotlivcom sa snaili a do budúcnosti plánujú ete intenzívnejie podchyti individuálnych pravidelných prispievate¾ov s trvalým príkazom na úète, pretoe tí zabezpeèovali hoci zatia¾ nie významnú, ale
predsa len istú stabilitu príjmu.
Spolupráca s právnickými osobami z podnikate¾ského sektora má pri zabezpeèovaní udrate¾nosti rozpoètu pre zdruenie k¾úèovú úlohu. Od
zaèiatku existencie organizácie vykrývali podnikate¾ské subjekty pribline 10-20% rozpoètu, pravidelnú podporu vo výke od 5-50 tisíc dostávali od 10-20 subjektov. Roène tak dokázali od podnikate¾ov vygenerova okolo 150-200 tisíc Sk. Prístup a prínos viacerých subjektov, ako
napr. Slovenskej poisovne, Benzinolu a i., bol síce pozitívny, no väèinou zostal na úrovni jednorazovej podpory. Z h¾adiska udrate¾nosti
organizácie ho preto nepovaovali za strategický. V Obèianskom zdruení Návrat sa rozhodli a zaèali vyvíja kroky k získaniu strategického
partnera z podnikate¾ského sektora, s ktorým by mohli nadviaza dlhodobú a z h¾adiska objemu poskytnutých prostriedkov významnú partnerskú spoluprácu.
Medzistupòom k získaniu strategického partnera bolo prizvanie riadite¾a spoloènosti TCHIBO Slovensko s.r.o and EDUSCHO Slovensko s.r.o.
do predsedníctva zdruenia. Tento riadite¾ je sám adoptívnym otcom, so zdruením bol preto u dlhie v kontakte a jeho èlenstvo v predsedníctve bolo akýmsi prirodzeným výustením ich dovtedajej spolupráce. Jeho poradenstvo a konzultácie boli v procese oslovenia ve¾mi nápomocné. Pri zvaovaní vetkých moností narazili v Návrate na telekomunièného operátora Globtel, a.s., ktorý sa stal vytipovaným kandidátom na oslovenie. Prvotná iniciatíva teda vyla od obèianskeho zdruenia. Globtel mal vypracovanú darcovskú stratégiu na podporu
neziskových projektov, èo bol v porovnaní s ostatnými podnikmi silný argument za oslovenie a dokonca mal svojho vlastného konzultaèného
partnera z neziskového sektora  ETP Slovensko. V tom období (1999) si vo firme robili analýzu darcovskej stratégie a rozhodli sa ju modifikova. Namiesto ve¾a malých projektov sa chceli v spoloènosti sústredi na podporu menej väèích partnerov, ktorých zároveò aj zaèali h¾ada. Profil Globtelu bol pre Návrat zaujímavý tým, e spoloènos ve¾a pracovala s verejnou mienkou a jej produkty i celkový imid boli viac
nastavené na vlnu, poslanie a zámery obèianskeho zdruenia. Dalo by sa poveda, e predpokladom pre úspenú partnerskú spoluprácu
oboch subjektov sa stal fakt, e v istom momente sa stretla iniciatíva Návratu s h¾adaním Globtelu.
Pri oslovení pristúpili predstavitelia Návratu k spoloènosti Globtel s profesionálnym prezentaèným materiálom, ktorý vznikol za pomoci
a osobného vkladu grafického túdia Calder, s.r.o. Materiál predstavoval nielen aktivity zdruenia a jeho zámery do budúcnosti, ale jeho
súèasou bolo aj multimediálne CD, na ktorom boli v digitálnom formáte zachytené 3 dovtedy nakrútené filmy o náhradnej rodinnej starostlivosti a ústavnej výchove opustených detí v detských domovoch. Prezentaèné materiály v Globteli obdralo nielen oddelenie marketingu, ale
aj samotný generálny riadite¾. Pre zdruenie to bola nová úroveò spolupráce, keï po asi dvojroènom období prichádzali pri oslovení podnikate¾ského subjektu nie so iadosou o podporu, ale s ponukou na vzájomnú spoluprácu. Predstavený projekt Tolerancia  Porozumenie 
Skutoèná pomoc opusteným deom sa sústredil na zmenu verejnej mienky vo vzahu k opusteným deom a náhradným rodinám, ïalej na
skutoèné napåòanie ich potrieb a na alternatívny rodinný systém starostlivosti. Zaujímavé na prezentaènom materiáli Návratu je napríklad aj
fakt, e niektoré body programu ovplyvòovania verejnej mienky boli nazvané v súlade s globteláckym sloganom aby ¾udia spolu hovorili 
oslovenie irokej verejnosti aby si ¾udia rozumeli, oslovenie konkrétnej skupiny aby porozumenie vyjadrili konkrétnym èinom, zriadenie
webstránky aby získali bliie informácie, zriadenie infolinky aby dostali odpoveï na konkrétne otázky, databanka materiálov a informácií
aby to bolo pohromade a poruke.
V Návrate vedeli, e Globtel si bude overova dôveryhodnos zdruenia aj po osobných kontaktoch, èo je bené a èo sa dalo oèakáva.
Osobná dôvera zohrala pri nastolení prvotnej dôvery medzi partnerskými organizáciami svoju dôleitú úlohu. V Globteli dolo po oslovení zo
strany Návratu k prejednávaniu tejto ponuky na rôznych úrovniach a orgánoch spoloènosti. Partneri sa stretli na viacerých rokovaniach, kde
sa ujasòovali vzájomné pozície a prediskutovávali sa aspekty budúcej spolupráce. Spoloèný projekt bol dávno naplánovaný na rok 2001, hoci
ete zaèiatkom toho istého roku spolupráca zo strany Globtelu nebola definitívne schválená. Proces schva¾ovania bol otvorený nieko¾ko
mesiacov. Uplynulo napokon tritvrte roka, kým v Návrate dostali definitívne áno a 11. 4. 2001 sa im podarilo podpísa oficiálnu zmluvu.
Projekt bol pritom u dávno rozbehnutý.
Zmluva o vzájomnej spolupráci bola podpísaná s neinvestièným fondom Konto Globtel, ktorý pre spoloènos administrovalo ETP Slovensko.
Jej trvanie bolo na 1 rok a vo svojich ustanoveniach upravovala èo, ako, kedy  podmienky vzájomnej spolupráce. Jedným z paragrafov zmluvy bolo napr. aj ustanovenie, e OZ Návrat sa v budúcnosti zaväzuje podpísa zmluvu o podobnej spolupráci v prvom rade so
spoloènosou Globtel, a.s. Pod¾a predstavite¾ov Návratu boli podmienky zmluvy pre zdruenie relatívne mäkké, bolo to pre nich èosi nové, ale
zároveò prijate¾né. Napríklad v oblasti reklamy sa zdruenie zaviazalo, e bude otvorene hovori o spolupráci a propagova ju pred médiami,
ale to, e média budú musie túto informáciu aj zverejni, nebolo zmluvne garantované.
Obsahom zmluvy bolo poskytovanie sluieb a zabezpeèenie u prebiehajúcich projektov ako aj snaha o získanie nových iadate¾ov o náhradné rodièovstvo. To chcel Návrat dosiahnu zvýením krátkodobej, ale aj dlhodobej osvety vo verejnosti, a na tento úèel vyuili filmy, ktoré realizovali u v minulosti. Èasou spoloèného projektu bolo teda nakrútenie ïalích 5 dokumentárnych filmov v koprodukcii s Globtelom, ktorý
kompletne zaplatil ich realizáciu. Filmy, ktorých vlastníkom zostalo zdruenie, odvysielala Slovenská televízia. V titulkoch k filmom sa objavila
nielen informácia o tom, e ich zafinancoval mobilný operátor, ale informovali v nich aj o irej spolupráci medzi Návratom a Globtelom.
Keïe z dôvodu tejto prezentácie trvala pod¾a zákona Slovenská televízia aj na odvysielaní sponzorského odkazu pred a po relácii, Návratu
vznikli touto poiadavkou neoèakávané náklady. Nakoniec sa v Globteli podujali, e zaplatia aj tieto sponzorské odkazy.
Ïalím obsahom spolupráce bolo zriadenie prevádzky Infolinky nielen o adopcii 0907 808080, ktorú vïaka úhrade vetkých nákladov zo strany obchodnej spoloènosti prevádzkujú ako slubu verejnosti. Popri nej operátor poskytol zdrueniu aj ïalie dve mobilné èísla a plne hradí ich

62

V roku 2001 dostalo Obèianske zdruenie Návrat prostredníctvom tejto zazmluvnenej spolupráce so spoloènosou Globtel, a.s. celkovo
2.400.000 Sk (okrem telefónov), z toho napr. 1,1 mil. Sk bolo urèených na realizáciu filmov. Finanèné prostriedky boli síce urèené na spomínané projekty, ale zároveò neboli v rozpoète úèelovo viazané ako napr. nadaèné zdroje. Zdruenie teda mohlo s nimi vo¾ne narába, navye
Globtel nepoadoval detailné vyúètovanie, hoci si vyadovali priebené èi závereèné obsahové správy. Zaujímala ich len efektívnos takto
vynaloených prostriedkov a dosiahnutie stanovených cie¾ov, ktoré vak mohol Návrat realizova aj prostredníctvom zadania objednávky tretím osobám.
Po prvom roku spolupráce prilo zhodnotenie, ktoré pre obe strany vyznelo výborne. Obaja partneri boli so spoloèným projektom napriek niektorým èasovým sklzom èi beným pracovným pnutiam spokojné a hodnotili ho vynikajúco. Podmienky spolupráce boli pre Návrat viac darcovské ako sponzorské, primerané monostiam a na slovenské pomery tak trochu nadtandardné. K zhodnoteniu vypracovali v zdruení osobitný prezentaèný materiál, ktorý potom poskytli spoloènosti. Vzájomná spolupráca sa osvedèila a chceli v nej i naïalej pokraèova.
Na konci roku 2001 vak dochádza v spoloènosti Globtel, a.s. k rebrandingu a zmene obchodnej znaèky i názvu celej spoloènosti na Orange
Slovensko, a.s. Tento fakt ovplyvnil aj vzah k Návratu a charakter ich budúcej spolupráce. V Orange prili s poiadavkou na ponuku na ïalí
rok a Návrat predloil viacero nových projektov jednak smerom k verejnosti, a jednak v smere poskytovania sluieb pre vlastných klientov.
Medzi nimi boli napr. výstava fotografií, ktorá naèas nahradila produkciu filmov, èi novinárska súa v smere zvyovania motivácie novinárov,
aby o tematike náhradnej rodinnej starostlivosti viac písali.
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prevádzku. Ïalou èasou projektu bolo rozírenie webstránky www.navrat.sk o interaktívnu èas, prostredníctvom ktorej poskytujú záujemcom poradenstvo o vetkých formách náhradnej rodinnej starostlivosti.

S nástupom novej korporátnej kultúry a novej znaèky sa v Globteli-Orange zaèali tvrdie uplatòova kritéria ziskovosti a narastal tlak na to,
aby marketingové aktivity smerovali k väèej prezentácii obchodnej znaèky. Preto boli zo strany zahraniènej materskej firmy slovenského
Orange snahy o obmedzenie darcovských aktivít a presun dôrazu na sponzoring mediálne zaujímavých akcií, napr. portových udalostí
s väèím dopadom na oslovenie verejnosti. Zo strany zahraniènej matky bola dokonca snaha o obmedzenie darcovských aktivít na Slovensku
a ich presun smerom do afrických krajín, pretoe to bolo v súlade s globálnymi zámermi spoloènosti. Boli to predstavitelia slovenského
Orange, ktorí posielali do materskej firmy v zahranièí správy o tejto spolupráci, a ktorí sa sami snaili o udranie a presadenie tohto programu
u zahranièného investora ako systémového prvku podnikania na Slovensku. Nakoniec sa im to podarilo a bolo to len vïaka ve¾kému záujmu
a nasadeniu slovenských zamestnancov Orange, keï v celkovej atmosfére neistoty dolo k podpisu zmluvy o spoloènej spolupráci opä na
rok 2002. Vïaka týmto interným procesom sa ju podarilo uzavrie a v máji-júni toho istého roka.
Objem novej zmluvy v roku 2002 klesol na 1 mil. Sk. Informáciu o tomto fakte obdrali v Návrate neskoro (niekedy v apríli) vzh¾adom na skutoènos, e v tom roku u mali rozbehnuté projekty s predpokladaným väèím rozpoètom. Zmluva mala skôr sponzoringový ako darcovský
charakter a Návrat v nej musel napr. garantova aj to, e informácie o vzájomnej spolupráci a propagáciu Orange ako znaèky, ktoré prezentovali pred novinármi, sa museli v médiach aj objavi. Zdruenie teda malo zabezpeèi zverejnenie týchto správ v dohodnutých frekvenciách
v niektorých médiach. Návrat po istom váhaní a zhodnotení situácie nakoniec privolil. I pre samotných slovenských pracovníkov mobilného
operátora by bolo mono jednoduchie venova prostriedky na mediálne zaujímavejiu napr. portovú akciu, ale keïe si chceli udra spoluprácu s Návratom a obháji ho i voèi zahraniènému investorovi, nemali inú monos, ako zatlaèi na zdruenie a poadova väèiu medializáciu znaèky Orange. Oproti pôvodným oèakávaniam Návratu to bola zmena, na ktorú neboli pripravení a na ktorú museli promptne reagova.
Keby dostali informáciu o zmene postoja, oèakávaní, ale aj rozpoètu zo strany Orange skôr, zvolili by pravdepodobne projekty, s ktorými sa
tieto komunikaèné ciele dali lepie naplni.
Pozitívne a negatívne skúsenosti, protihodnoty
Kým z prvého roku spolupráce mali obe strany výborné skúsenosti a panovala medzi nimi spokojnos zo vzájomnej spolupráce, organizaènou
zmenou vo vnútri partnera z buznis sektora a rebrandingom jeho znaèky dolo aj k zmene podmienok pre budúce projekty v roku 2002.
Zásluhou slovenských pracovníkov Orange, ktorí dokázali pokraèovanie projektu presadi voèi materskej firme, pokraèovala spolupráca
medzi Orange a Návratom, hoci na zdruenie boli kladené zvýené nároky na prezentáciu a medializáciu znaèky. Kým podmienky prvej zmluvy boli viac donorské ako sponzorské, v nasledujúcom roku sa karta obrátila. Tlakom zo strany mobilného operátora boli nútení akceptova
nevýhodnejie a tvrdie nároky a hoci ich spoèiatku hodnotili ako neprijate¾né, nakoniec museli v Návrate aj pod tlakom u rozbehnutých projektov pristúpi na ve¾ké kompromisy, niekedy dokonca väèie, ako sami chceli. Pri celkovom zhodnotení spolupráce za rok 2002 dokonca
doli k záveru, e ekonomicky bola táto spolupráca pre nich nevýhodná, nako¾ko realizácia projektov smerom k verejnosti ich vyla na viac
ako bol rozpoèet 1 mil. Sk. V zdruení boli nútení presta sa venova poskytovaniu odborných sluieb pre klientov a keïe si nemohli dovoli
nejakých externých dodávate¾ov, mnoho vecí si museli robi sami a zadarmo. Napríklad spot, ktorý propagoval fotografickú výstavu sa im
vïaka kontaktom a ústretovému postoju partnerov podarilo vyrobi úplne zadarmo. Na zabezpeèenie garantovanej prezentácie v médiach
boli napr. nútení v priebehu dvoch týdòov podpísa mediálne partnerstvá s jedným denníkom, týdenníkom, rozhlasom i televíziou. Nakoniec
realizácia projektu v roku 2002 dopadla dobre, podmienky zmluvy sa podarilo naplni. V Návrate pociovali tlaky z ekonomickej nevyváenosti, bola to vak pre nich nová skúsenos, ktorú by si v budúcnosti u nechceli zopakova.
Pri zhodnocovaní spolupráce si partneri v otvorenej a kontruktívnej diskusii vzájomne pomenovali problémy, ktoré sa vyskytli. V Orange
zhodnotili situáciu aj pod vplyvom nových podmienok zo zahranièia a pochopili, e na Návrat vyvinuli pritvrdé oèakávania. V zdruení to èiastoène chápali aj ako daò za kampaò za zmenu znaèky a zároveò ako ve¾kú kolu pre oboch partnerov i prípadných ïalích nasledovníkov
fungujúcich v rôznych organizaèných kultúrach. Oèakáva prílinú mäkkos pri rokovaní s takou korporáciou, akou je Orange, je pod¾a pred63
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stavite¾ov Návratu naivné. Rovnako treba napríklad ráta s tým, e niektoré médiá treba zaplati a je dobré vedie to vopred pri plánovaní projektov.
Pre rok 2003 sa v spoloènosti Orange vyjadrili, e chcú v spolupráci s Návratom pokraèova. U v novembri 2002 nakoniec dostali prís¾ub
podpisu ïalej zmluvy na 1 mil. do konca roka 2003. Pre Návrat sa vo vzájomných rokovaniach i formulácii zmluvy objavilo viacero pozitívnych signálov. Nová situácia nastala, keï sa Orange rozhodol zriadi po predchádzajúcom vzore Konta Globtel nové Konto Orange. S ním sa
mala uzavrie aj zmluva na rok 2003. Pre porovnanie v roku 2001 to bola zmluva s Kontom Globtel, n.f., a v roku 2002 so samotnou spoloènosou Orange Slovensko, a.s.
Ako protihodnotu Orange získava podiel na zlepení situácie opustených detí na Slovensku. V spoloènosti deklarujú, e je to ich dlhodobý
zámer a proces, ktorý podporujú, a e pre Orange to má svoj význam tak ako aj pre celú spoloènos. Úspechy Návratu sa èiastoène stávajú
úspechmi aj pre Orange, ktorý má zapojenie sa do rieenia problémov vlastnej komunity vo svojej podnikate¾skej stratégii. Priamy dopad na
zlepenie biznisu pre mobilného operátora to pod¾a Návratu pravdepodobne nemá, hoci v roku 2002 dosiahla hodnota zazmluvnenej medializácie, ktorú v partnerstve zabezpeèoval Návrat, okolo 500-600 tisíc Sk.
Pre Návrat bola dvojroèná spolupráca s Orange prínosná v tom, e sa im podarilo zrealizova projekty, ktoré by inak nemohli uskutoèni.
Hlavne pri ve¾kých projektoch urèených pre verejnos by to bez ve¾kého partnera bolo len ako myslite¾né. Spolupráca bola pre nich aj
s oh¾adom na istú stratovos v roku 2002 celkovo prínosná. Z h¾adiska dlhodobej udrate¾nosti mimovládnej neziskovej organizácie v súèasnej situácii vysychajúcich grantových zdrojov je táto spolupráca pre nich strategicky dôleitá. Hoci po skúsenostiach z rôzneho prístupu médií
sa v zdruení trochu obávali, e partnerstvo so silnou spoloènosou z biznisu im môe ovplyvni spoluprácu aj s inými partnermi, napr. samosprávou èi tátnou správou, zatia¾ sa tieto negatívne oèakávania nenaplnili.
Negatívne vnímajú v Návrate fakt, e boli nútení robi kompromisy, predovetkým etické kompromisy. Obrovskú èas energie museli venova
zabezpeèeniu znaèky Orange, aby jej pri komunikácii bola venovaná patrièná pozornos a niekedy to mono ilo aj na úkor kvality a rozsahu
prezentácie samotnej sociálnej mylienky zlepenia postavenia opustených detí. Samotná práca v zdruení sa pod vplyvom strategického
partnerstva a celkového rozsahu projektov zmenila, stala sa truktúrovanejou, nastala väèia de¾ba práca, nadobudla strategickejí a profesionálnejí charakter. Napríklad rozsah aktivít vo vzahu k verejnosti si u vyadoval, aby public relations pre organizáciu zabezpeèoval
samostatný pracovník. Alebo dodávate¾sky zaèali angaova partnera Media 3, aby zabezpeèoval PR aktivity, napr. tlaèové konferencie.
V roku 2003 sa rozhodli spolupracova aj s ïalou reklamnou a mediálnou agentúrou, ktorej zadávajú prácu, uzatvárajú prostredníctvom nej
nové kontakty a celkovo dochádza k väèej pecializácii.
V Obèianskom zdruení Návrat povaujú teraz u dvojroènú strategickú spoluprácu so spoloènosou Orange Slovensko, a.s., aj za príspevok
k zlepeniu kultúry medzisektorovej spolupráce na Slovensku.
Faktory úspechu
Pre úspenos vzájomnej spolupráce bola dôleitá otvorenos a komunikácia, ktorá je prostriedkom na vybudovanie vzájomnej dôvery.
Významnú rolu zohrali aj referencie z viacerých nezávislých zdrojov, to vetko je pravdepodobne dôsledok ve¾kej nedôvery voèi neziskovému
sektoru, ktorá existuje vo verejnosti i podnikate¾skej sfére. Nevyhnutným pre úspech je profesionálny prístup. Nielen v prezentácii organizácii
ako takej, ale aj v samotnej organizácii práce. No a podstatnou je aj schopnos promptne reagova na meniace sa podmienky a preukazova
vysokú mieru flexibility.
Odporúèania
Takáto spolupráca s partnermi z biznisu má pod¾a predstavite¾ov Návratu perspektívu. Má význam meni truktúru fungovania organizácie
v tomto smere, lebo je to pre organizáciu hoci mono nároènejie, no v koneènom dôsledku udrate¾nejie. Ve¾mi dôleité je ma pri tejto spolupráci jasné ciele a zadefinova si podmienky, za ktorých chce tieto ciele nezisková organizácia dosiahnu. K¾úèové je pritom vypracova
stratégiu, jednak dlhodobú, jednak i stredno- a krátkodobú. Pri tomto partnerskom prístupe nevystaèí neziskový subjekt s nadením, je nevyhnutné, aby organizácia skvalitòovala svoju prácu a celkovo sa profesionalizovala. Oèakávania partnera z biznisu od neziskovej organizácie
sú totito rovnaké, aké by firma mala sama od seba. Platia tam tvrdé trhové pravidlá a tie treba repektova. Tieto oèakávania profesionálneho prístupu treba pritom naplni, inak sa spolupráca buï rýchlo ukonèí, alebo sa vôbec nezaène.
Profesionalitu Obèianskeho zdruenia Návrat môe dokumentova aj ïalí prípad spolupráce s renomovaným partnerom z biznis sektora 
McDonalds Slovakia. Táto spoloènos si sama vytipovala Návrat za partnera, zdruenie ich predtým nikdy nekontaktovalo. V McDonalds
chceli modifikova systém dovtedajej podpory, ktorú poskytovali miestnej komunite a Návrat pre nich v spolupráci s Nadáciou Socia vypracoval projekt pomoci náhradným rodinám. Firma sa rozhodla venova výaky zo zbierok zo svojich bratislavských retaurácií a pod vplyvom
Návratu sa tieto prostriedky (odhad vo výke 1 mil. Sk) dostali na rieenie bývania náhradných rodín mimo Bratislavy, na ostatné územie
Slovenska. Peniaze spravuje Nadácia Socia, Návrat v celom partnerstve vystupuje iba ako konzultaèný a poradenský partner, ktorého argumenty v McDonalds repektujú a upravujú pod¾a nich oblasti podpory.
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ZDRUENIE PRÍBUZNÝCH A PRIATE¼OV RADOS, KOICE
Základné informácie o organizácii
Poslaním Zdruenia príbuzných a priate¾ov RADOS je napomáha reintegrácii psychosociálne postihnutých ¾udí a ich príbuzných do spoloènosti a osvetou prispieva k tolerancii verejnosti, odbúravaniu predsudkov a stigiem voèi takto znevýhodneným ¾uïom, ale aj psychológom èi
psychiatrom. Ich cie¾mi sú nauèi psychicky chorých tei sa zo ivota aj s obmedzeniami, ktoré ich trápia, minimalizova ich hospitalizáciu
a prostredníctvom dodriavania tetralógu (pacient-rodiè-lekár-verejnos) prispieva k reforme psychiatrie na Slovensku. Vo verejnosti sa snaia vzbudi záujem o problematiku duevného zdravia, jeho prevencie a informovanosou prispieva k väèej tolerancii.
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Kontakt

Na naplnenie tohto poslania a cie¾ov pri práci s chronicky psychicky chorými pacientami a ich rodinami uskutoèòuje zdruenie mnostvo psychorelaxaèných aktivít. Vyuíva na to podporné terapeutické metódy ako napr. muzikoterapiu (terapiu hudbou), hipoterapiu (jazdu na
koòoch), artterapiu (výtvarný prejav), relaxáciu prácou apod. Psychorehabilitaèné programy prebiehajú vo vyhradených priestoroch
Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Koiciach za supervízie odborníkov.
Prevenciu sociálneho zlyhávania psychicky chorých realizuje zdruenie prostredníctvom rieenia ich problémov. A to tak, ako sa objavujú
v najrôznejích sférach ich ivota, t.j. rodinnom, pracovnom a na irom sociálnom poli. Tieto aktivity sa realizujú v prirodzenom prostredí, t.j.
reálnych sociálnych situáciach (koncerty, besedy, divadelné predstavenia, exkurzie, výlety, plesy, portové aktivity apod.). Konzultácie, poradenstvo a záujmovú èinnos vyvíja zdruenie vo vlastných priestoroch v prenajatom byte v irom centre Koíc.
V oblasti osvetovej práce zdruenie prispieva k odtabuizovaniu psychiatrickej problematiky vo verejnosti edukaènými programami pre rôzne
cie¾ové skupiny (uèitelia, rodiny, verejnos), ïalej vo forme pravidelných besied odborníkov s verejnosou, rozhlasových a televíznych relácií
s psychiatrickou tematikou. Cie¾om je prostredníctvom poskytovania odborných informácií u spomínané h¾adanie ciest k odbúravaniu predsudkov v spoloènosti, zlepeniu akceptácie chorých a zvýeniu tolerancie voèi nim a ich rodinám. Pri svojej práci spolupracujú s odborníkmi
z oblasti psychiatrie, ale aj uèite¾mi, kòazmi èi médiami.
Zdruenie príbuzných a priate¾ov RADOS vzniklo v roku 1997 z iniciatívy jej súèasnej predsedníèky, ktorá prostredníctvom svojho syna
osobne prila do kontaktu s psychickým ochorením  schizofréniou. Keïe osobne pocítila potrebu väèej pomoci aj iným takto znevýhodneným deom a ich rodinám, a pretoe v Koiciach doteraz chýba denné stacionárne centrum pre pomoc psychicky postihnutým pacientom,
rozhodla sa zaloi obèianske zdruenie. Pri zrode mylienky stála aj klinická psychologièka, s ktorou pri lieèbe svojho syna spolupracovala
a ktorá viedla popri psychiatrickej ambulancii aj F-Klub (dnes Klub duevného zdravia). So zdruením doteraz spolupracuje a poskytuje mu
svoju pomoc a podporu. Keï sa na svoju dobrú priate¾ku  klinickú psychologièku  obrátila predsedníèka predstavenstva firmy IQ Servis,
a.s., Koice, s ponukou na zmysluplné pouitie zisku jej firmy a finanènú podporu pre zdravotníctvo, spomínaná odborníèka ju odporuèila aj
na Zdruenie príbuzných a priate¾ov RADOS. Tak prilo k nadviazaniu prvého kontaktu a zaèiatku spolupráce, resp. podpory zdruenia zo
strany podnikate¾ského subjektu.
Spolupráca s podnikate¾ským sektorom
Spoloènosti okolo skupiny IQ Servis sa zaoberajú cestovným ruchom (cestovná kancelária), ale aj zabezpeèovaním rôznych foriem financovania, leasingom èi reklamou a marketingom. Keï okolo roku 1999 dosahovali slunejie hospodárske výsledky, jej predstavitelia sa zaèali
zaobera aj mylienkou, ako sa s týmito ziskami efektívne podeli a ako aspoò èas z nich poskytnú tým, ktorí to najviac potrebujú.
Spoloènos sa rozhodla v závislosti od svojich výsledkov zapája do podpory komunity, v ktorej pôsobí. Podporuje miestnu kultúru a portové
aktivity mládee, a to výtvarné umenie a mladých výtvarníkov, poéziu a vydanie básnickej zbierky, hudbu a vydanie albumu, premiéru filmu
ako aj klub vodného lyovania. Prispievajú aj na prípravu reprezentantov Slovenska, portové akcie pre deti èi bezplatné kurzy vodného lyovania. Firma rozvíja aj spoluprácu, resp. podporu tudentov a ich diplomových prác v oblastiach, v ktorých ponúka svoje produkty  hospodárske poradenstvo, financovanie, leasing, cestovný ruch a marketing. Jednu z najväèích finanèných podpôr vak chcela nasmerova do
zdravotníctva a cez spomínané vzahy zakotvila pri podpore Zdruenia priate¾ov a príbuzných RADOS.
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Pri zrode vzájomnej spolupráce s viacerými firmami okolo IQ Servis Koice stáli osobné vzahy a predovetkým osobný záujem a presvedèenie predstavite¾ky tohto podnikate¾ského subjektu prispie na dobrú vec. Preto sa rozhodla zapoji firmu do spolupráce s obèianskym zdruením a podporu jeho aktivít. Zdruenie od roku 1999 potrebovalo pri realizácii projektov financovaných z nadácií èi programov ako napr. Tvoja
Zem, NPOA èi Hodina deom aj súèasné financovanie z iných zdrojov. Tento kofinancing predstavoval minimálne 30 %, a to si mohli len ako
dovoli. Túto potrebu im pomohol vykry práve cez psychologièku ponúknutý IQ Servis. Odvtedy im firma pravidelne finanène v hotovosti prispieva na realizáciu projektov v oblasti starostlivosti o duevné zdravie pacientov i ostatnej verejnosti. Spolupodie¾ala sa na realizácii projektu
zameraného na destigmatizáciu a odburávanie predsudkov pod názvom Verejnos a tolerancia èi Duevné zdravie si chráò, bohatého na
aktivity ako napr. besedy, workshop, relácie v rozhlase, prednáky, psychorehabilitaèný pobyt (mimochodom vo vlastnom rekreaènom zariadení cestovnej kancelárie IQ Servisu), prípravu odbornej publikácie atï. Výka priamej finanènej podpory zo strany firmy len pre tento jeden
projekt napr. v roku 2001 dosiahla 307.500,- Sk. Predstavitelia spoloènosti ek na túto sumu symbolicky odovzdali na tlaèovej besede pre
miestne i nadregionálne médiá. V rokoch 2000 obdralo zdruenie RADOS od IQ Servisu 245.000 Sk, v roku 2002 to bolo 300.000 Sk. A zo
strany tejto spoloènosti to nebolo vetko.
IQ Servis prispel aj na zriadenie u spomínaného Klubu duevného zdravia, ktorý funguje popri psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice,
Trieda SNP v Koiciach a za pomoci jej odborníkov. Firma dokonca zakúpila jednoizbový byt v irom centre Koíc a dala ho k dispozícii
zdrueniu za zvýhodnené nájomné. Èlenovia zdruenia RADOS tak získali dôstojné kancelárske priestory, ale aj priestor pre rozvíjanie aktivít v rámci svojej záujmovej èinnosti (panielèina, achy, spev). IQ Servis sa ako generálny sponzor a hlavný reklamný partner spolupodie¾al
aj na podpore doteraz (2002) dvoch roèníkov benefièného koncertu pod názvom Koncert pre nau duu, na ktorom prostredníctvom dobrovo¾ného vstupného získavali zdroje pre svoje aktivity s duevne chorými a na osvetu verejnosti. Zamestnanci podniku sa navye pravidelne
podie¾ajú aj na príprave darèekov pre psychiatrických pacientov na vianoèný veèierok.
Pozitívne a negatívne skúsenosti, protihodnoty
Obèianske zdruenie pod¾a vyjadrenia jeho predstavite¾ov poskytuje obchodnej spoloènosti vo vzájomnej spolupráci protihodnotu vo forme
pozitívnej propagácie. Robia tak prostredníctvom reklamy a publikovania èlánkov v médiach, na tlaèových konferenciách èi benefiènom koncerte. Tam, kde sa to dá, uvádzajú logo IQ Servisu ako ich generálneho partnera a najväèieho sponzora. Za negatívum a nemonos väèej
prezentácie firmy vak povaujú nevyhovujúcu legislatívu v oblasti reklamy a tlaèe, ktorá neumoòuje prezentáciu firmy a jej podpory pre
neziskovú organizáciu v tlaèových a elektronických médiach. Výzvu pre zdruenie predstavuje aj záväzok, ktorý vedie jeho èlenov k vymý¾aniu nových spôsobov prezentácie, zvidite¾òovania sa pre spoloènos a spôsobov, ako sa za podporu odvïaèi. Jedným z nich je aj monos
úèasti na projektoch zdruenia, napr. na dobroèinnom koncerte.
Pod¾a vyjadrenia predsedníèky predstavenstva IQ Servisu najväèou protihodnotou, ktorú dostávajú a ktorá je zároveò aj najväèím motívom,
preèo zdruenie RADOS podporujú je dobrý pocit. Pocit z uspokojenia pracovníkov aj akcionárov, e sa podelili so svojím úspechom a e
ho prostredníctvom zdruenia sprostredkovali aj tým, na ktorých vetci zabúdajú a ktorí z neho mono majú najväèiu (R)ados. Propagácia,
ktorú od zdruenia dostávajú, nebola pre rozvinutie spolupráce vôbec rozhodujúca. Skôr sa objavila ako sekundárny prínos a v jej dôsledku
prilo k zvýrazneniu mena firmy a odlíeniu jej darcovstva od ostatných obchodných spoloèností. V Koiciach sa dnes veobecne vie, e IQ
Servis je zameraný na podporu duevného zdravia.
Vo vzájomnej spolupráci zdruenie dbá o to, aby v úètoch malo poriadok, èo sa mu za 5 rokov svojej existencie a projektov pre nadácie aj
darí. Poriadok napomáha k vzájomnej dôvere a úcte medzi partnermi. Partner z biznisu má vïaka nemu kedyko¾vek monos preveri si pouitie peòazí a zdrueniu ve¾mi záleí na tom, aby u vybudovanú vzájomnú dôveru nesklamalo. V IQ Servise sú rozhodnutí v podpore zdruenia pokraèova, pokia¾ to hospodárske výsledky spoloènosti budú dovo¾ova.
Najväèím prínosom zo spolupráce sú pre zdruenie samozrejme získané prostriedky, bez ktorých by jeho èlenovia nemohli realizova svoje
projekty a bez ktorých by RADOS nemala zdroje na zabezpeèenie svojej benej prevádzky. Spolupráca s podnikate¾ským subjektom ich núti
meni zmý¾anie a robi ho viac obchodným. IQ Servis ich zároveò tlaèí do toho, aby si získavali aj ïalích partnerov  ve¾kých sponzorov,
ktorí by ich podporovali, a neboli tak odkázaní na jediný zdroj tedrej podpory. Prostredníctvom nových, zaujímavých projektov a konkrétnych
aktivít chcú zauja aj ïalích darcov èi sponzorov.
Faktory úspechu
Hlavným faktorom úspenej spolupráce medzi firmami skupiny IQ Servis a Zdruením príbuzných a priate¾ov RADOS je rozhodnutie samotnej firmy prispieva na dobrú vec. Osobný pocit uspokojenia jej predstavite¾ov a aj zamestnancov sa tu javí ako k¾úèový.
Hoci predstavitelia zdruenia pokladajú za pozitívne vedomie, e vïaka IQ Servisu vdy nejakú èiastku dostanú a toto poznanie ich upokojuje, výka získanej podpory a vôbec táto podpora ako taká, závisí vdy len na rozhodnutí firmy a jej monostiach. V prípade nepriaznivých
výsledkov jej hospodárenia èi zamietavého stanoviska jej predstavite¾ov je vak tento zdroj príjmu diskutabilný a financovanie zdruenia týmto spôsobom ve¾mi zranite¾né. V roku 2003 sa napokon aj ukazuje, e pravdepodobne príde k obmedzeniu podpory zdruenia zo strany firmy.
Spolupráca medzi týmito dvoma partnermi je aj vïaka ve¾kej vïaènosti zdruenia a jej èlenov bezkonfliktná, dokonca èasom sa stala ve¾mi
úzka a osobná, hoci predtým sa vôbec nepoznali. Firme sa prostredníctvom zapájania svojich zamestnancov do aktivít zdruenia (napr. na
vianoènom veèierku v Klube duevného zdravia na psychiatrickej klinike) podarilo zmeni vnímanie tohto problému medzi týmito zamestnan-
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Odporúèania
Pre úspenú spoluprácu a udranie si podpory zo strany podnikate¾ského subjektu odporúèajú predstavitelia Zdruenia príbuzných a priate¾ov RADOS èastý a pravidelný kontakt s firmou. Ak chcú prís s novým nápadom, je dôleité nebá sa niekedy vyslovi akúko¾vek mylienku
èi návrh. Mono bude práve on cestou, ako rozvinú èi prehåbi túto spoluprácu. Je nutné veci prediskutova a dobre a pravidelne informova
o plánoch, realizovaných aktivitách, programoch èi pouití prostriedkov. Pri oslovovaní partnera z podnikate¾ského sektora odporúèajú taktie
predstavi zámery v oblasti prezentácie v médiach. No a samozrejme nezabudnú a stále nezabúda na elementárne poïakovanie.
Kontakt
Zdruenie príbuzných a priate¾ov RADOS
Rastislavova 12
040 01 Koice
tel./fax: (055) 6782738
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cami a nadviazaniu dobrých vzahov s psychicky postihnutými pacientami. Dokonca, ako to vyjadrila predstavite¾ka tejto spoloènosti, oni sú
u takí nai chránenci.

ZHRNUTIE
Ako je zrejmé z uvedených príkladov, pre úspenú spoluprácu neziskových subjektov s partnermi z iných sektorov, predovetkým vak podnikate¾ského, je dôleitých viacero faktorov:
§
§
§
§
§
§

Profesionalita neziskovej organizácie v kadej sfére jej práce, vo svojej prezentácii navonok i dovnútra, komunikácii, prístupe k partnerom èi v iných oblastiach fungovania. S tým súvisí aj jej dobré meno a sila znaèky.
Dôvera, ktorá sa získava len pomaly a ako. Hlavnú úlohu v tomto procese zohráva predovetkým úprimná a otvorená komunikácia,
niekedy a osobné vzahy a konkrétne pozitívne výsledky, ktoré dokáu presvedèi o zmysluplnosti projektov i celého fungovania
organizácie.
Osobné presvedèenie predstavite¾ov iných sektorov, ale aj jednotlivcov (obèanov), e podpora, resp. spolupráca s neziskovým subjektom má svoj význam. A to nielen v dobrom pocite z jej podpory.
Pri oslovovaní zo strany neziskovej organizácie je dôleitá správna identifikácia partnera, jeho postavenia, produktov, cie¾ových skupín, ktoré sa môu v procese vzájomnej spolupráce sta priestorom pre podporu èi vzájomnú výmenu.
Pri komunitných organizáciach sa zdá, e zdôrazòovanie lokálpatriotizmu ako argumentu pre získanie podpory sa vypláca. peciálne
pri podnikate¾och sa osvedèilo aj poskytnutie priestoru pre ich osobné zapojenie sa a monos ovplyvni smerovanie organizácie.
Poïakovanie a prejavenie úcty k partnerom.
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6. kapitola
ANALÝZA KNINÍC V NEZISKOVOM SEKTORE
METODOLÓGIA
Nadväzujúc na prvú kapitolu, v ktorej sme prostredníctvom osobných stretnutí s predstavite¾mi komunitných neziskových organizácií mali
monos dozvedie sa o rôznych aspektoch medzisektorovej spolupráce v komunitách na Slovensku, v tejto kapitole sme sa rozhodli pozrie
na jeden zo skúmaných aspektov detailnejie. Je ním odborná báza poznatkov a informácií vo forme dostupných metodologických materiálov,
kniných èi publikaèných vydaní zameraných na rozvoj komunity, medzisektorovú spoluprácu a tvorbu partnerstiev. Keïe respondenti z prvej
kapitoly nemali takmer iadne vedomosti o vydanej literatúre k danej téme, rozhodli sme sa zmapova kniný trh inou cestou. Zaujímali sme
sa o monosti èerpania teoretických poznatkov o skúmanej oblasti cez kninièné fondy dvoch verejne prístupných kniníc v treom sektore.
Boli nimi: Kninica publikácií o treom sektore SAIA, n.o. a Kninica PDCS  Centra prevencie a rieenia konfliktov. Tento zdroj údajov sme
povaovali za relevantný pre nae ciele aj z toho dôvodu, e odborné vzdelávanie v oblasti tejto problematiky je nevyhnutným predpokladom
pre postupný rast a profesionalizáciu. A to nielen neziskových organizácií, ale aj samotných jednotlivcov, ktorí sa rozhodli tejto téme venova.

VÝSLEDKY ANALÝZY
V prípade Kninice publikácií o treom sektore, ktorú od roku 1993 spravuje nezisková organizácia SAIA, pri vyh¾adávaní publikácií sme
zadali nasledujúce k¾úèové slová: filantropia, partnerstvo, komunitný rozvoj a medzisektorová spolupráca.
Reer z kniného fondu SAIA obsahovala nasledujúce kniné tituly a periodiká:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

The Australian Directory of Philanthropy. Melbourne, Australian Associations of Philanthropy 1996.
BASSLER, T., SMIT, M. W.: Building Donor Partnerships. New York, OSI 1997.
BELEJOVÁ, M.: Current State of Public Financing of Nongovernmental Organizations in Slovakia. Bratislava, SAIA-SCTS 2000.
BELEJOVÁ, M.: Súèasný stav financovania mimovládnych organizácií zo tátnych zdrojov na Slovensku. Bratislava, SAIA-SCTS
2000.
BESANCON, T.: Nouveaux Enjeux du Mécénat en Europe. Lyon, Juris-Service1994.
BORIS, E.: Philanthropic Foundations in the United States. Washington, Council on Foundations 2000.
Building Civil Society Worldwide. Strategies for Succesfool Communications. Washington, CIVICUS 1997.
Building Community Capacity: The Potential of Community Foundations. Mineapolis, Rainbow Research 1994.
Building Cross-sectoral Partnerships. Country Report. London, CAF 1998.
Building Cross-sectoral Partnerships. London, CAF 1998.
Building the Worldwide Community Foundation Movement. Ontario, CAF 2000.
CLARK, S., DEWEY, K.: Organizing Corporate Contributions. Options and Strategies. Washington, CAF 1996.
Community Education. Flint, Ch. S. Mott Foundation 1998.
Community Foundations. Building a New South Africa Through Community Philanthropy and Community Development, Flint, Ch. S.
Mott Foundatoion.
Community Philanthropy. Flint, Ch. S. Mott Foundation 2000.
Compact Getting it Right Together. Compact on Relations Between Government and the Voluntary and Community Sector in England.
London, Home Office 1998.
Creating a Giving Program. New Ventures in Philanthropy. Washington, New York, Forum of Regional Associations of Grantmakers
2000.
Èítanka pre pokroèilé neziskové organizácie. Bratislava, PDCS 2000.
DAVENTRY, P., ed.: Sasakawa. The Warior for Peace Global Philanthropist. Oxford, Pergamon Press1987.
Digest of Community Resources Available for Financing NGO Development Activities. Brussels, EC 1994.
Direct Participation in the Social Public Services. Dublin, European Foundation 1998.
Dirrectorio de Instituciones Filantrópicas. México, Centro Mexicano para la Filantropia 1995.
DLUHÁ, M., KOUØIL, K.: tátne zdroje financovania mimovládnych organizácií na Slovensku v rokoch 1998-2002. Bratislava, SAIASCTS 2002.
DRUCKER, P. F., KANEKO, I.: Crossover Between the Nonprofit and Business Sectors. Tokyo, SPF 1994.
Feasibility Study. Assessing Opportunities for Community Philanthropy in Slovakia. Bratislava, ETP  PDCS 1997.
FLANAGAN, J.: The Grass Roots Fundraising Book: How to Raise Money in Your Community. Chicago, Contemporary Books 1995.
Foundation Grantmaking Relating to Central Europe and the Soviet Union. New York, Ford Foundation 1991.
FULK,A., NOLAN, S.: Patterns of Corporate Philanthropy. Giving in the Clinton Era. Washington, Capital Research Center 1996.
GILCHRIST, A.: Community Development and Networking. London, CDF 1995.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Good Business? Case Studies in Corporate Social Responsibility. Dorchester, Centre for Social Management 1993.
GRIFFITHS, J.: Promoting Corporate Community Investment in Europe. London, DSC 1993.
HALÍK, T. a kol.: Filantropie v ÈR a úèast obèanù na vìcech veøejných. Praha, CPSI 2000.
HODGES, M. , WOOD, G.: Aby vá hlas byl vyslyen. Praha, ICN 1998.
HURD, H.: Corporate Philanthropy in tbe UK. Southampton, DGUS 1993.
JINDROVÁ, P., LÁVIÈKOVÁ, G., DUSÍK, J.: Komunitní koalice neziskových organizací Èeské republiky. Praha, Centrum pro komunitní
práci 1997.
JUNG, K-H.: Evolving Patterns of Asia-Pacific Philanthropy, Seoul, The Institute of EWS of YU 1994.
KADLECOVÁ, J., SUROTSCHAK, J. E.: The Slovak Donor´s Forum. Bratislava, FD 1998.
KOLGA, V., KRUUSVALL, J.: Philanthropic Potential of Estonian Companies. Tallin, EIOSF 1996.
KOWARZIK, U., MCDONALD, M.: Developing Transnational Partnership. London, NCVO 1993.
LOGAN, D.: Community Involvement of Foreign-Owned Companies. A Research Report. New York, The Conference Board 1994.
LOGAN, D., ROY, D., REGELBRUGH, L.: Global Corporate Citizenship. Washington, Hitachi Foundation 1997.
LOGAN, D.: Transnational Giving. An Introduction to the Corporate Citizenship Activity of International Companies Operating in
Europe. London, The Directory of Social Change 1993.
MACFARLANE, R., LAVILLE, J. L.: Developing Community Partnerships in Europe. London, Directory of Social Change 1992.
MAYER, S. E.: Building Community Capacity: The Potential of Community Foundations. Minneapolis, Rainbow Research 1994.
New Spirit of Enterprise. Business and Community Partnership in the Transition to a Market Economy in Eastern and Central Europe
and the CIS. Highgrove, The Prince of Wales 1992.
PALMER, T. G.: Philanthropy in Central and Eastern Europe. A Resource Book of Foundations, Corporations and Individuals. Faifax,
IHS 1991.
Partnerství, komunita, filantropie. Praha, OSF 2001.
Partnerství, komunita, filantropie, participace. Vstupní texty k tøídenním semináøum programu Community Partnership Support
Initiative. Praha, OSF 2001.
PEIRCE, N. R., STEINBACH, C.: Corrective Capitalism. The Rise of American´s Community Development Corporations. New York,
Ford Foundation 1987.
PHARE Cross-border Cooperation Programme. Brussels, EC.
PHAROAH, C., WELCHMAN, R.: Keeping Posted. A Survey of Current Approaches to Public Communications in the Voluntary Sector.
London, CAF 1997.
PIERCE, N. R., STEINBACH, C. F.: Corrective Capitalism, The Rise of America´s Community Development Corporations. New York,
Ford Foundation 1987.
Recensement des Organisations Non Gouvernmentales francaises conduisantdes programmesde cooperation ou d´urgence dans les
pays de I´ESTde I´EUROPE. Paris, Minister des etrangeres affaires 1998.
REGELBRUGGE, L., ed. : Promoting Corporate Citizenship. Opportunities for Buseness for Civil Society Engagement. Washington,
CIVICUS 1991.
ROTTERDAM, I.: Building Foundation Partnership. Toronto, Canadian Centre for Philanthropy 1994.
SALAMON, L.: Private Action/Public Good. Baltimore, JHU 1997.
SCRAGG, T.: Cesty k partnerství. Praha, ICN 1997.
Social Problems, Social Development and the Community Response. Warsaw, ICSW 1994.
SOLOMON, L. D., BAUMAN, J. D.: Selected Corporations and Partnership Statues, Rules and Forms. St. Paul, West Publishing 199l.
SOROS, G.: Soros o Sorosovi. Zosta o krok pred zvratom. Bratislava, Kalligram 1996.
SOROS, G.: Soros on Soros. Staying Ahead of the Curve. New York, J. Wiley and Sons 1995.
Sponzorství a dárcovství èeských podniku. Praha, FD 1999.
STRACHWITZ, R. GRAF: Der Zweite und der Dritte Sektor. Was heisst Corporate Community Investment. Muenchen, Maecenata
1995.
STUDY ON FEASIBILITY OF DEVELOPING COMMUNITY PHILANTHROPY IN SLOVAKIA. Bratislava, ETP Slovakia  Ekopolis
Foundation 1998.
TOGR, J.: Partnerství a participace  veøejný prostor. Praha, Nadace OSF  Mott Foundation 2001.
TANAKA, Y., Imada, M.: Corporate Citizenship in Japan. London, SFP 1996.
TENNYSON, R.: Nástroje na budovanie partnerstva. London, The Prince of Wales Bussiness Leaders Forum 1995.
TENNYSON, R.: Tools for Partnership-Building. London, The Prince of Wales Bussiness Leaders Forum 1994.
To se øekne komunitní. Praha, CPSI 2001.
Two Decades in the Field of Community Fopundations. Flint, Ch. S. Mott Foundation 2001.
VELASCO, G. T.: Corporate Philanthopy in Asia: The Philippines Case. New York, Graduate School and University Center 1996.
Voluntary Approaches to Corporate Responsibility. Genevy, NGLS 2002.
Why Community Foundations? Brussels, EFC 1997.
World´s Bank Partnership with Nongovernmental Organizations. Washington, World Bank 1996.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

Periodiká:
1.
2.
3.
4.
5.

Alliance. Building Resources for the Community Worldwide, UK
FD Newsletter, ÈR
Forum Briefing, UK
Global Alliance, UK
International Dateline. A Quarterly Publication of the Council on Foundation, USA
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komunita, SK
Obèania v akcii, SK
Partnership Action, UK
Philanthropy in Europe. The New Source on Leading Philanthropist in Eurpe, SP
VOKA. Bulletin vidieckej organizácie pre komunitné aktivity vidieka, SK
Voluntas, USA

Zdroj: SAIA, n.o., kninica, január 2003

V druhom prípade, pri kninici, ktorú buduje Partners for Democratic Change Slovakia  Centrum prevencie a rieenia konfliktov, sme zosumarizovali publikácie, ktoré sú v evidencii vedené v rubrike Development a Komunitný rozvoj / Partnerstvá.
Reer z kniného fondu PDCS poskytla nasledujúce tituly:
1. A GUIDE TO COMMUNITY VISIONING. Hands-On Information For Local Communities, Oregon Visions Project, American Planning
Association, 1993
2. ADAMS,J.S.-VANDRASEK,B.J.: Minneapolis. St. Paul, People, Place, and Public Life. 1993, Minneapolis, University of Minnesota
Press
3. ANOTHER PERSPECTIVE ON... Communities That Work. Kettering Foundation, Draft 7/6/98
4. BARKER,T. Jak být láskavým a efektívním policistou. (pìtiminutový policista). Pragma, 1999
5. BECKWITH,D.-LOPEZ,C.: Comumunity organizing: People power from the grassroot. Center for community change, Washington
6. BEYER,H.-FEHR,U.-NUTZINGER,H.G.: Corporate Culture A Vital Asset. Acting in Partnership  Co-Determining Success.
Bertelsmann Foundation Publishers, 1997
7. BLAEK, B.: Venkov mìsta média. Manuál herních technik. SLON, Praha 1998
8. BRIESTENSKÝ, L.: Dekocúrkovizácia II. EQ KLUB Pezinok, Sami-sebe Pezinok, 1999
9. BRIESTENSKÝ,L.: ivotné prostredie v naej obci alebo èítanka o ivotnom prostredí pre samosprávy. EQ klub, 2000
10. BRIESTENSKÝ,L.-MACEDO,¼.: Dekocúrkovizácia. 1997, Bratislava, ETP-S
11. BRIESTENSKÝ,L.-STRAPÁKOVÁ,Z.: OBÈAN A JEHO MONOSTI. pre OSF, Jaspis 1998
12. BUILDING CROSS-SECTORAL PARTNERSHIP. CAF Consultants for C.S.Mott Foundation, 1998
13. BUNKER, B.-ALBAN, B., T.: Large group interventions. Engaging the whole system for rapid change. Jossey-Bass Publishers, San
Francisco, 1997
14. CAMPFENS, H.: Community development around the world. practice, theory, research, training. University of Toronto Press
Incorporated, canada, 1997
15. COOVER,V.-DEACON,E.-ESSER,CH.-MOORE,CH. Resource manual for living revolution. A handbook of skills and tools fo social
change activists. New society publ., 1985
16. CRIMMINS,J.C.: The American Promise. Adventure in Grass-Roots Democracy. 1995, San Francisco, KQED Books & Tapes
17. DATABANKA VEREJNÉHO IVOTA SR. 1997/98, Bratislava, Helikon
18. DENT,S.M.: Partnering Intelligence. Creating Value for Your Business by Building Strong Alliances. Davies-Black Publishing, 1999
19. Etické tandardy pre miestne samosprávy. EQ KLUB, Jaspis, Pezinok 2000
20. ETZIONI,A.: The Spirit of Community. The reinvention of American society. 1994, New York, A Touchstone Book
21. FISHER,F.: Building Bridges between citizens and local governments through managing conflict and differences. Concepts and strategies (part 1). LGI Hungary, UNCHS (Habitat) Kenya, FPDL Romania
22. FISHER,F.: Building Bridges between citizens and local governments through managing conflict and differences. Toolkit (part 2). LGI
Hungary, UNCHS (Habitat) Kenya, FPDL Romania
23. FISHER,F.: Miestna samospráva. Úèas obèanov na veciach verejných II. manuál (v rámci projektu Obèianska participácia), LSGAC
Bratislava 1998
24. FISHER,F.: Miestna samospráva. Úèas obèanov na veciach verejných I. manuál (v rámci projektu Obèianska participácia), LSGAC
Bratislava 1998
25. FORETOVÁ,V.-FORET,M.: Komunikující mìsto. 1996, Brno, Masarykova univerzita.
26. GRADNER,J.W.: Budování komunity. Independent sektor, Nadace VIA 2001, Praha 1999.
27. GRISHAM V.L., JR.: Tupelo: The Evolution of a Community. Kettering Foundation Press, USA, 1999.
28. HARTL P.: Komunita obèanská a komunita terapeutická. Slon, Praha, 1997
29. HEALTHY CITIES. Dvadsa krokov vývoja projektu Zdravé mestá. 1992. Koice. Svetová zdravotnícka organizácia. Regionálna kancelária pre Európu
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Väèina kníh, spåòajúca nami zadané kritériá, pochádza zo zahranièného zdroja. Tabu¾ka ukazuje poèetnos slovenských a èeských titulov
(vrátane prekladov zo zahranièných zdrojov) z celkového poètu 175 kníh èi publikácií. Dva tituly v kninici SAIA boli slovenského pôvodu, ale
v anglickom jazyku, ïalie dve publikácie sa tam vyskytli v oboch jazykových mutáciach. Relatívne ve¾ké poèty slovenských titulov v kninici
PDCS sú vyvolané aj tým, e pod rubriku Development a Komunitný rozvoj / Partnerstvá spadá ve¾a titulov tematicky zameraných predovetkým na samosprávy.
Uvedené èísla naznaèujú, e táto domáca publikaèná èinnos je pravdepodobne výsledkom slabej profesionálnej angaovanosti sa slovenských subjektov v tejto téme a s tým súvisiacej nedostatoènej publikaènej èinnosti. Avak vzh¾adom na relatívne poèetný stav zahraniènej literatúry v monitorovaných kniniciach, môeme kontatova, e priestor pre vzdelávanie sa v oblasti medzisektorovej spolupráce a komunitnom rozvoji je verejnosti k dispozícii. Je otázne, do akej miery sa aj vyuíva a do akej miery sa stáva prostriedkom túdia a následného
odborného rastu záujemcov o túto problematiku.
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VELIÈO Z OBLASTI MEDZISEKTOROVEJ
SPOLUPRÁCE A ROZVOJA KOMUNÍT ÈI REGIÓNOV
METODOLÓGIA
V procese zberu údajov, èi u poèas osobných stretnutí, monitorovania èlánkov, prezerania web stránok, informaèných materiálov alebo
náhodného kontaktu s ¾uïmi pracujúcimi v neziskovom sektore, a v priebehu ich následnej analýzy sme sa prepracovali k rôznym informáciam, ktoré sú pre úèely tohto projektu relevantné a pod¾a náho názoru zaujímavé. Keïe pochádzali z rôznych zdrojov a poväèine sme na
ne narazili iba náhodným spôsobom, zaradili sme ich do kapitoly Velièo z oblasti medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít èi regiónov. Ide teda o kapitolu obsahujúcu rôznorodú zmes informácií. Pochádzajú z rôznych informaèných zdrojov, z rôznych regiónov, od mnohých
autorov, ich obsah sa vak dotýka skúmanej problematiky, ktorú charakterizujú z rôznych uhlov poh¾adu. Takýto mix informácií svedèí o pestrofarebnej palete, ktorú môe problematika medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít v celej svojej írke ponúknu. Èitate¾ si na ich
základe môe dotvori obraz súèasného stavu ako aj budúceho moného vývoja spolupráce medzi subjektami z viacerých sektorov. Sme presvedèení, e podobných informácií a èlánkov, uverejnených v nasledujúcej èasti Výsledky analýzy, by sme nali ete omnoho viac. Viac ako
kvantitatívnu stránku sme vak uprednostnili kvalitatívny prierez rôznorodých projektov. Na ich základe sme sa snaili predostrie irokú kálu
aktivít, ktoré svojím charakterom môu (alebo by mohli) aspoò èiastoène zvidite¾ni túto tému vo verejnosti, zainteresova do nej rôznych
aktérov v spoloènosti, a tak napomôc pri jej rozvoji aj v budúcnosti.
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7. kapitola

VÝSLEDKY ANALÝZY
Pre lepiu preh¾adnos v úvode ponúkame detailnejí zoznam správ, uverejnených v ïalej èasti pod¾a prísluného poradového èísla. Ide o
29 materiálov prináajúcich rôzne informácie, údaje, nápady èi zaujímavosti, vyuite¾né pre súèasných i budúcich záujemcov o problematiku
medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít. Vzh¾adom na obsahovú rozmanitos týchto správ, pokúsili sme sa ich roztriedi do piatich
kategórii, ktoré by zoh¾adòovali ich spoloèné vlastnosti.
Vzdelávacie aktivity a iné projekty realizované na medzisektorovej úrovni a v rozvoji komunity
1. Partnership project  Humenné, Michalovce
2. H¾adajú manaérske vzory riadite¾ov firiem a tudentov  Junior Achievement Slovensko
3. Program partnerstva s podnikate¾ským sektorom  Nadácia pre obèiansku spoloènos
4. REC podporuje projekty trvaloudrate¾ného rozvoja
5. Program vzdelávania vo verejnej politike 2002/2003  Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
6. Ditanèné vzdelávanie Rozvoj regiónu a vidieka  Agentúra pre rozvoj vidieka
7. O osude jedného percenta dane z príjmov budú rozhodova aj právnické osoby
Prieskumné a analytické projekty (výskum, anketa, túdia)
8. Profil zdravia mesta Koice  Asociácia zdravých miest Slovenska
9. Anketa o filantropii  Fond rozvoja Liptova
10. Reprezentatívny prieskum o miestnych problémoch  Preovské obèianske fórum (POF)
11. Výskum o faktoroch ovplyvòujúcich sponzorstvo firiem  Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie
12. Prieskum darcovstva podnikov na Slovensku  Nadácia pre obèiansku spoloènos
13. túdia o komunitnej filantropii a iniciatíva pre rozvoj komunitnej filantropie (CPDI)  ETP
14. Úèas MVO v decentralizácii a rozvoji regiónov  Slovensko 2002, Súhrnná správa o stave spoloènosti, IVO
15. túdia Regióny Slovenska  M.E.S.A. 10 Consulting Group
16. Rozvojové projekty a regionálne politiky  M.E.S.A. 10
17. Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR  júl-september 2002  INEKO  Stredoeurópsky intitút pre ekonomické a sociálne reformy
Projekty podnikate¾ských subjektov
18. Celoroèná verejná zbierka na transformáciu detských domovov  TESCO
19. Firma RENAULT predstavila svoj verejnoprospený projekt
20. Projekt 2000 DETSKÉ DOMOVY  AJ TENTO JE VAOU RODINOU  Spoloènos TENTO, a.s.
Neziskové organizácie
21. Nadácia INTEGRA
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22. Nová nadácia chce podporova reformu sociálneho systému v oblasti sluieb  Nadácia SOCIA
23. Asociácia priemyslu a ochrany prírody
24. Vidiecky parlament chce rozhýba stojaté vody vidieka (Hlavným cie¾om je vytváranie partnerstiev obcí, podnikate¾ského a tretieho
sektora.)
Konferencie
25. Skúsenosti z budovania kapacity vidieckych komunít  ACDI/VOKA
26. Konferencia Rozvoj vidieka, skúsenosti a príklady  VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity)
27. Konferencia nadácií  FÓRUM DONOROV
Ïalie materiály
28. Manuál: SPOLOÈNÁ VEC (Rozvoj, Partnerstvo, Medziobecná spolupráca), kolektív autorov; 2001
29. Strategický plán podpory a rozvoja spoloèenskej zodpovednosti podnikania, korporatívnej filantropie a medzisektorovej spolupráce
na Slovensku v rokoch 2002-2004, PANET; 2002

VZDELÁVACIE AKTIVITY A INÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ NA MEDZISEKTOROVEJ ÚROVNI
A V ROZVOJI KOMUNITY
1. PARTNERSHIP PROJECT  Humenné, Michalovce
V období mesiacov september 2001  február 2003 sa v mestách Humenné a Michalovce realizuje pilotný projekt zameraný na rozvoj partnerstiev medzi miestnou samosprávou a obèianskymi zdrueniami s cie¾om zníenia sociálneho vylúèenia prostredníctvom poskytovania
sociálnych sluieb obèanom v tomto regióne. Tento projekt je podporený Britským ministerstvom pre medzinárodný rozvoj.
Projekt je zloený z troch komponentov, z ktorých posledný je zameraný na rozvoj miestneho partnerstva na rieenie sociálneho vylúèenia
v pilotných mestách. Medzi oèakávané výsledky tohto komponentu patria:
§ posilnenie schopnosti pilotných miest a ich MVO realizova spoloèné aktivity v komunitnom partnerstve zamerané na rieenie sociálneho vylúèenia;
§ posilnenie komunitnej spolupráce a zlepenie kvantity a kvality poskytovania komunitných sluieb v pilotných mestách;
§ samosprávne orgány a MVO vybavené vedomosami, schopnosami a skúsenosami potrebnými na rieenie hmotnej núdze
a sociálneho vylúèenia v komunitách v pilotných oblastiach;
§ efektívne rozírenie skúseností získaných poèas projektu na vládu a miestnu samosprávu, obèiansku spoloènos a verejnos;
§ pilotné sociálne sluby a systém pomoci, ktoré môu by celotátne replikované.
V rámci tohto projektu boli podporené nasledujúce organizácie pôsobiace v mestách Humenné a Michalovce:
1. Saleziáni Don Bosca, Humenné
(názov projektu: S nami nie sú sami)
2. Charitatívno-sociálne centrum v Humennom, Arcidiecézna charita Koice
(názov projektu: Program pre dlhodobo nezamestnaných a mladé matky)
3. Klub priate¾ov kultúry, Humenné
(názov projektu: Divadlo bez slov)
4. Informaèné centrum mladých, Humenné
(názov projektu: Spoloène na pomoc mladým)
5. Zväz Diabetikov Slovenska Základná organizácia è. 11, Humenné
(názov projektu: Metodicko-výchovné, poradenské a edukaèné centrum)
6. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Humenné
(názov projektu: koliace stredisko na obsluhu PC)
7. Zdruenie príbuzných a priate¾ov duevne chorých OPORA v Michalovciach
(názov projektu: Koordinácia starostlivosti o ¾udí s duevným ochorením)
8. Integra, zdruenie pre duevné zdravie, Michalovce
(názov projektu: Vytvorenie základne a èajovne pre tretí sektor v Michalovciach)
9. OZ Pomoc rodine, Michalovce
(názov projektu: Zastavme domáce násilie)
10. Slovenský Èervený krí, územný spolok Michalovce
(názov projektu: Útulok  odborná príprava pracovníkov)
Kontakt: Andrea Raèková (0904)351196, (057)7882231; Partnership project, Mestský úrad, Kukorelliho 34, 06601 Humenné
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Junior Achievement Slovensko organizuje u druhý roèník netradiènej formy ekonomického vzdelávania pre mladých ¾udí pod názvom
Manaérsky vzor 2002.
Cie¾om projektu je otvori mladým ¾uïom dvere a da im príleitos stretnú sa s riadite¾mi najvýznamnejích firiem na Slovensku, stretnú sa
so skutoèným podnikate¾ským prostredím.
tudenti  absolventi programu Aplikovaná ekonómia JA SR vykonávajú v októbri a v novembri 2002 interview s riadite¾mi firiem, výrobných podnikov, bánk a poisovní. Rozhovor je rozdelený na dve tematické èasti. Prvou je téma podnikate¾ského úspechu, druhá èas je venovaná otázkam tretieho sektora. K rovnakým témam sa vyjadrujú aj tudenti stredných a vysokých kôl. U výsledky vlaòajieho prvého roèníka projektu ukázali, e názory, kritéria a oèakávania týchto dvoch skupín sa líia.
Projekt má celoslovenské pokrytie, zapojení sú tudenti z 55 stredných kôl z celého Slovenska. Projektu sa zúèastòujú aj zahranièní riaditelia firiem na Slovensku, viacerí tudenti sú pripravení vykona interview aj v angliètine. V rámci projektu Manaérsky vzor 2002 bude oslovených takmer 400 riadite¾ov najvýznamnejích firiem z rôznych odvetví na Slovensku pod¾a rebríèkov Trend Top. Vybraní tudenti, absolventi
programu Aplikovaná ekonómia, vykonajú s riadite¾mi krátke interview, ktorého obsahom bude 6 otázok: Ktoré tri spoloènosti na Slovensku si
najviac váite a preèo? Ktoré tri osobnosti podnikate¾ského prostredia na Slovensku si najviac váite a preèo? Uveïte tri najaktuálnejie hospodárske otázky, ktoré pod¾a váho názoru zásadne ovplyvnia rozvoj ekonomiky Slovenska v roku 2003. Ako vnímate poslanie neziskových
organizácií a ako pod¾a vás vplýva spolupráca s nimi na podnikate¾ské subjekty na Slovensku? Ktoré neziskové organizácie pôsobiace na
Slovensku sú pod¾a vás najväèím prínosom pre spoloènos? Èím by vás presvedèila nezisková organizácia, aby ste vloili finanèné prostriedky na jej èinnos?
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2. H¼ADAJÚ MANAÉRSKE VZORY RIADITE¼OV FIRIEM A TUDENTOV  Junior Achievement Slovensko

Podobné otázky zodpovie aj pribline rovnaký poèet tudentov stredných a vysokých kôl na Slovensku. Výsledky spracuje PricewaterhouseCoopers v 4 kategóriach: Manaérsky vzor 2002  riadite¾ pod¾a odpovedí riadite¾ov a pod¾a odpovedí tudentov, Manaérsky vzor
2002  firma pod¾a odpovedí riadite¾ov a pod¾a odpovedí tudentov. Ïalím výstupom z prieskumu bude taktie analýza odpovedí a porovnanie názorov riadite¾ov a tudentov. Vo výslednej správe budú prezentované sumárne výsledky a budú zverejnené v decembri 2002.
V roku 2001 sa projektu zúèastnilo 106 riadite¾ov (oslovených bolo 200). K dnenému dòu je dohodnutých 76 interviews, plánovanie ïalích
termínov priebene pokraèuje.
Analýzu výsledkov Manaérskeho vzoru 2001 nájdete na: http://www.pwcglobal.com/sk/slk/about/events/model02.html
Projekt Manaérsky vzor 2002 realizuje Junior Achievement Slovensko  Mláde pre budúcnos (JA SR) v spolupráci s poradenskou firmou
PricewaterhouseCoopers za mediálnej podpory týdenníka The Slovak Spectator, radia Twist a televízie TA3.
3. PROGRAM PARTNERSTVA S PODNIKATE¼SKÝM SEKTOROM  Nadácia pre obèiansku spoloènos
Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS) ponúka mimovládnym organizáciam prostredníctvom Programu partnerstva s podnikate¾ským sektorom príleitos rozvinú dlhodobé partnerské vzahy s podnikate¾skou komunitou.
NOS vykolí a pomôe:
§
§
§
§

nadviaza prvý kontakt medzi MVO a podnikate¾om
zorganizova stretnutia
dohodnú podmienky spolupráce a
nadviaza vzájomný vzah tak, aby s ním boli obe strany spokojné.

Program partnerstva s podnikate¾ským sektorom má dve kolá. Rozsah programu umoòuje poskytnutie sluieb programu prvým desiatim
organizáciam (pä v kadom kole). Prvé kolo bolo uzavreté 1. septembra 1999. Uzávierka pre druhé kolo bola 17. decembra 1999.
4. REC PODPORUJE PROJEKTY TRVALOUDRATE¼NÉHO ROZVOJA
V súvislosti s projektom Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja v Slovenskej republike Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej
a východnej Európy v Bratislave (REC) vypisuje v rámci programu malých grantov konkurz na predkladanie iadostí o grant pre projekty
zamerané na úèas mimovládnych organizácií (MVO), samospráv a verejnosti v oblasti aktivít podporujúcich trvaloudrate¾ný rozvoj na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
V rámci programu budú samosprávam a MVO poskytované tzv. malé granty do výky pribline 200 000 korún. Rozsah finanènej podpory
bude závisie od toho, èi sa projekty budú realizova na lokálnej alebo národnej úrovni. Musia by zamerané na aktivity prispievajúce k trvalo
udrate¾nému rozvoju, s dôrazom na ochranu ivotného prostredia, sociálny a komunitný rozvoj a budovanie partnerstva medzi MVO, samosprávami, tátnou správou, súkromným sektorom a ostatnými skupinami spoloènosti.
Metodickú príruèku na predkladanie projektov, kritériá ich hodnotenia a podmienky ude¾ovania grantov mono získa od REC Slovensko.
Predkladanie projektov: do 31. augusta 1999
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5. PROGRAM VZDELÁVANIA VO VEREJNEJ POLITIKE 2002/2003  Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, Slovensko
U druhý rok AINOVA organizuje projekt Program vzdelávania vo verejnej politike, ktorý pozostáva z intenzívnych kolení (semináre a praktické úlohy) z oblasti Manamentu verejnej správy, doplnené o výberové moduly, volite¾né z 3 pecializácií  manament neziskových organizácií, manament samospráv a problematika ivotného prostredia, v roku 2003 aj európska integrácia.
Tento program sa organizuje v spolupráci s Nadáciou S.P.A.C.E., Bratislava, O.R.E. Obec-Región-Európa, o.z. Bratislava, Centrom pre rozvoj
samospráv, Bratislava, Obèianskym zduením ETP Slovensko, Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Intitútom pre
verejnú správu, Bratislava, M.E.S.A. 10, Bratislava, Ministerstvom obrany SR, Centrom vzdelávania neziskových organizácií, Banská
Bystrica.
Program je urèený pre poslucháèov, ktorí pôsobia v oblasti MVO, tátnej správy a samosprávy a majú záujem o zvýenie svojej odbornosti
a kvalifikácie. Vítaní sú aj záujemci, zatia¾ len h¾adajúci uplatnenie v týchto odvetviach. Podmienkou prijatia je ukonèené vysokokolské vzdelanie.
Ciele programu:
§ Zvýi profesionalitu a efektívnos zamestnancov verejnej správy (tátnej správy, samosprávy a VÚC) a pracovníkov neziskových organizácií na Slovensku.
§ Umoni lepie porozumenie medzi predstavite¾mi jednotlivých sektorov a nájs monosti vzájomnej spolupráce.
§ Posilni atraktívnos zamestnania vo verejnej správe a MVO ponúknutím uznávanej kvalitnej kvalifikácie.
6. DITANÈNÉ VZDELÁVANIE ROZVOJ REGIÓNU A VIDIEKA  Agentúra pre rozvoj vidieka
Agentúra pre rozvoj vidieka v roku 2003 otvára 2. roèník ditanèného vzdelávania Rozvoj regiónu a vidieka". Cie¾om túdia je zlepi pripravenos regiónov a vidieka Slovenska na implementáciu predvstupovej a trukturálnej podpory EÚ na miestnej úrovni.
túdium je urèené hlavne pracovníkom a poslancom samosprávnych krajov, obecným samosprávam, manamentom mikroregiónov, pracovníkom miestnej tátnej správy, odborným intitúciam a mimovládnym organizáciam.
túdium je zaloené na samovzdelávaní s vyuitím elektronickej poty a konzultácií s urèenými konzultantmi túdia.
Obsah túdia:
1. trukturálna, regionálna a vidiecka politika v EÚ
2. Podpora rozvoja vidieka  program SAPARD
3. Programy, plány a projekty pre rozvoj vidieka
7. O OSUDE JEDNÉHO PERCENTA DANE Z PRÍJMOV BUDÚ ROZHODOVA AJ PRÁVNICKÉ OSOBY
Poskytnutie darov sa na daòové úèely zoh¾adòuje dvoma formami  zníením základu dane alebo poukázaním u zaplatenej dane z príjmov.
Pod¾a ostatnej novelizácie zákona è. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov, ktorá bola v Zbierke zákonov publikovaná ako zákon è. 247/2002 Z.z., sa na budúci rok budú môc u aj právnické osoby rozhodnú, aby jedno percento nimi zaplatenej dane
z príjmov bolo poukázané urèenej právnickej osobe alebo osobám na osobitné úèely. Dosia¾ tak mohli robi len fyzické osoby. Tie tento intitút
vyuili v tomto roku po prvý raz.
Zmena vyplýva z nového ustanovenia § 51a zákona o daniach z príjmov, ktoré sa nachádza v druhom oddiele zákona a týka sa dane
z príjmov právnických osôb. Èo vyplýva z tohto ustanovenia pre právnické osoby od budúceho roka? Právnická osoba bude môc do 15 dní
po zaplatení dane v zákonnej lehote, spravidla po 31. marci nasledujúceho roka, predloi daòovému úradu vyhlásenie, v ktorom uvedie,
komu sa má poukáza suma zodpovedajúca jednému percentu zaplatenej dane z príjmov.
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Právnické osoby po prvý raz
Na rozdiel od fyzických osôb poukazovaná daò nebude môc by niia ako 250 Sk. Pri fyzických osobách platí zase minimum 20 korún.
Právnické osoby budú môc poukáza jednopercentný podiel dane aj viacerým vybraným právnickým osobám. Nemusí to by teda len jedna
právnická osoba, ako je to pri fyzických osobách.
Prijímate¾mi jedného percenta dane budú môc by, rovnako ako u fyzických osôb, obèianske zdruenia, nadácie, neinvestièné fondy,
neziskové organizácie poskytujúce veobecne prospené sluby, úèelové zariadenia cirkvi a náboenské spoloènosti, organizácie s medzinárodným prvkom a Slovenský Èervený krí.
Záujemcovia o poukazované finanèné prostriedky budú musie by k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zapísaní v centrálnom registri prijímate¾ov, ktorý vedie Notárska komora SR. Na rok 2003 bude hranièným dátumom 31. december tohto roka. Prijímatelia
budú musie vzniknú najneskôr v priebehu roka, ktorý predchádzal roku, v ktorom preukazujú splnenie podmienok na zapísanie do tohto
registra. Èie na zapísanie do registra v roku 2002 musia existova u od roku 2001.
V porovnaní s fyzickými osobami sa nezmenila ani kála predmetu èinnosti, ktorú musia prijímatelia vykonáva. Ide o rozvoj a ochranu
duchovných hodnôt, ochranu ¾udských práv, ochranu a tvorbu ivotného prostredia, podporu zdravia a vzdelávania, podporu portu detí, mládee a zdravotne postihnutých obèanov, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Sprísnená kontrola
Právnická osoba, ktorá rozhoduje o osude jedného percenta zo svojej dane z príjmov, nebude môc rovnako vykazova do lehoty na podanie
vyhlásenia daòový nedoplatok.
Èas zákona o spoloèných ustanoveniach na vyberanie a platenie daní z príjmov fyzických a právnických osôb bola novelou doplnená
o nový § 56a. Vyplýva z neho, e prijímate¾, ktorému správca dane poukáe podiel zaplatenej dane od jednotlivých fyzických a právnických
osôb v sume vyej ako stotisíc korún, bude povinný do jedného roka odo dòa zverejnenia zoznamu Daòovým riadite¾stvom SR (termín je
31. január beného roka) zasla presnú pecifikáciu pouitia poukázanej dane na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Bude tam musie by
uvedená výka, úèel a spôsob pouitia týchto finanèných prostriedkov, prípadne v zákonom stanovených prípadoch i výrok audítora.
Ak si prijímate¾ túto povinnos nesplní, nebude môc by zaradený do zoznamu prijímate¾ov na obdobie troch rokov poènúc rokom, v ktorom dolo k nesplneniu tejto povinnosti. Ak prijímate¾ nepouije poskytnutý podiel zaplatenej dane na povolené èinnosti najneskôr do konca
nasledujúceho roka po roku, v ktorom mu boli finanèné prostriedky poukázané, alebo ich pouije v rozpore s týmto úèelom, je povinný vráti
ich do tátneho rozpoètu do 90 dní od dòa, keï nastali tieto skutoènosti.
Dar ako odpoèítate¾ná poloka
Zákon è. 247/2002 Z.z. novelizoval aj platný zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorích predpisov, pod¾a ktorého sa zavádza
povinnos overenia úètovnej závierky audítorom aj pre tie právnické osoby, ktoré dostanú sumu roèného podielu prijatej dane vyiu ako
jeden milión korún. Keïe vak úèinnos zákona je od 1. januára 2003 a od tohto dátumu nadobudne úèinnos u nový zákon o úètovníctve,
bude potrebné vychádza z novej právnej normy. Tá vak hovorí v tomto bode to isté.
Treba pripomenú, e poskytnutie darov sa na daòové úèely zoh¾adòuje okrem monosti poukázania jedného percenta z u zaplatenej
dane z príjmov aj druhou formou. Fyzické a právnické osoby si toti môu zníi základ dane ete pred zdanením za stanovených podmienok
o zákonom limitovanú sumu poskytnutých darov na konkrétne úèely obciam a iným právnickým osobám so sídlom na území SR.
U fyzických osôb je dolná hranica hodnoty poskytnutého daru aspoò 500 Sk, prièom v úhrne si môu odpoèíta najviac desa percent zo
základu dane z príjmov pred jeho zníením o nezdanite¾nú èas základu dane. Netýka sa to vak pauálnej dane, ktorá sa platí z hrubých
príjmov daòovníka za predchádzajúci rok.
U právnických osôb je limitovaná dolná hranica jedného poskytnutého daru sumou dvetisíc korún a súhrnná výka poskytnutých darov
môe by maximálne dve percentá zo základu dane z príjmov právnických osôb. Dary sa môu poskytnú v peòanej i nepeòanej forme,
dokonca aj poskytnutím sluby.
Tieto informácie môu ma pre daòovníka význam napríklad v súvislosti so kodami spôsobenými nedávnymi povodòami.
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Prijímatelia musia splni základnú podmienku, toti e nemajú nedoplatok na dani, ani na poistnom na zdravotné poistenie, nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpeèenie èi na príspevkoch na poistenie v nezamestnanosti. Túto skutoènos budú musie preukáza potvrdením
prísluného orgánu, ktoré nie je starie ako 30 dní.

Autorka je odborníèka na daòovú problematiku.
Zdroj: Dagmar Pirelová, TREND (16. 9. 2002)

PRIESKUMNÉ A ANALYTICKÉ PROJEKTY (VÝSKUM, ANKETA, TÚDIA)
8. PROFIL ZDRAVIA MESTA KOICE  Asociácia zdravých miest Slovenska
(http://www.kosice.sk/gov/pzm/index.htm)
Profil zdravia mesta Koice vypracovala Asociácia zdravých miest Slovenska (www.changenet.sk/azms) v spolupráci so tátnym zdravotným
ústavom Koice  mesto, tatistickým úradom, Magistrátom mesta Koice a ïalími partnermi mesta v projektu Zdravé mesto. Podobný profil
zdravia mesta je spracovaný aj pre mestá Nitru a Martin.
Profil zdravia mesta obsahuje kvantitatívny a kvalitatívny popis zdravia obèanov a faktorov, ktoré ovplyvòujú ich zdravie. Popisuje problémy
a navrhuje oblasti pre zlepenie. Poskytuje mnostvo tatisticky i odborne podloených podkladov o zdraví mesta. Profil ïalej poskytuje monos urèenia cie¾ov do budúcnosti a sledova proces ich realizácie. Ako tvrdia autori profil zdravia mesta nie je jednorazový dokument, ale mal
by sa opakova v jeden a dvojroèných intervaloch ako významný nástroj zdravotnej stratégie mesta.
Medzi detailne spracované oblasti profilu patria:
Demografia (demografický vývoj)
Stav zdravia (vitálna tatistika)
ivotný týl (fajèenie, alkohol, drogy; fyzický pohyb; stravovanie; kvalita potravy)
Bývanie (obývanos)
Socio-ekonomické podmienky (vzdelanie; zamestnanos; príjmy obyvate¾stva; monosti kultúrneho vyitia; duchovný ivot, kriminalita)
Faktory ivotného prostredia (ovzdunos, pitná voda, odpadové a povrchové vody, vo¾né priestranstvá, zeleò, hluk, zamorenie územia)
Verejné zdravotnícke sluby (sluby jednotlivcom: imunizácia, zdravotná výchova)

77

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

9. ANKETA O FILANTROPII  Fond rozvoja Liptova
V priebehu mesiaca máj 2002 Fond rozvoja Liptova uskutoènil anketu s cie¾om získa informácie o filantropii, schopnostiach ¾udí darova
a spôsobe darovania.
Z výsledkov ankety vyberáme:
Na otázku týkajúcu sa darcovstva odpovedalo takmer 47%, ktorí u v rôznej podobe nieèo darovali (finanèné i nefinanèné dary). Najväèí
dar, ktorý sa vyskytol bol 21.000,- Sk. Priemerný dar bol 1.200,- Sk na jedného opýtaného respondenta.
Na otázku Èo vás ovplyvòuje pri rozhodovaní darova odpovedalo 30% opýtaných komu darujem", pre 70% je dôleitý úèel, na ktorý
darujú.
Najviac respondentov preferuje darovanie hotovosti (230 osôb), 55 respondentov vyuíva formu poskytnutia daru formou potovej poukáky, 27 bankovým prevodom a 6 trvalým príkazom.
Pri poskytovaní daru bolo najviac opýtaných ovplyvnených elektronickými médiami (TV, rozhlas)  151 osôb, 115 osôb presvedèilo ich
okolie (priatelia, známi).
A takmer 76% respondentov, ktorí majú prístup k internetu, by vyuili monos on-line darovania a následný monitoring pouitia daru na
internete.
Monos poukáza 1% zo zaplatenej dane vyuilo z 291 opýtaných 87 (29,9%) osôb, ostávajúcich 204 (70,1%) osôb nechalo svoju daò
tátnej pokladnici.
(Ïalie informácie o výsledkoch ankety sú uvedené na web stránke www.frl.sk).
10. REPREZENTATÍVNY PRIESKUM O MIESTNYCH PROBLÉMOCH  Preovské obèianske fórum (POF)
V roku 1999 POF realizovalo prieskum medzi obyvate¾mi Preova, identifikujúci problémy, ktoré trápia Preovèanov najviac. Stretol sa s ve¾kým záujmom obèanov, politikov a médií.
V júni 2000 táto mimovládna organizácia ïalej rozbehla prvé mimopreovské reprezentatívne prieskumy o miestnych problémoch na vidieku.
Týmito prieskumami nadviazala na úspený prieskum realizovaný v roku 1999 medzi obyvate¾mi Preova. Prieskum na vidieku prebehol v
dvoch obciach a jednom mesteèku preovského regiónu  Hanuovciach nad Top¾ou, Raslaviciach a Zlatej Bani.
Detailné informácie o výsledkoch prieskumov sú uvedené na web stránke: http://www.pof.sk alebo v tlaèenej verzii na adrese Preovského
obèianskeho fóra v publikácii Reprezentatívny prieskum o miestnych problémoch a v súhrnnej správe Reprezentatívne prieskumy o miestnych problémoch Hanuovce n. T.  Raslavice  Zlatá Baòa.
V nasledujúcej èasti uvádzame preh¾ad výsledkov z prieskumu o miestnych problémoch v Hanuovciach nad Top¾ou:
Prieskum o problémoch Hanuovèanov bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke obèanov, èo znamená, e jeho výsledky sa od názoru
vetkých obèanov odliujú len v nepatrnej miere. Vzorka obèanov bola rozdelená na nieko¾ko kategórií, vïaka èomu sú názory vyhodnotené
aj pod¾a pohlavia, národnosti, veku a vzdelania obèanov. Nasledujúca tabu¾ka zahàòa vetky kategórie obèanov spolu. Stanoviská obèanov
sú navye porovnané s názormi poslancov mestského zastupite¾stva (napr. otvorenie klubu dôchodcov dominuje u obèanov na 16. mieste,
pre poslancov je to 12. problém v poradí).
Tab.: Výsledky reprezentatívneho prieskumu o miestnych problémoch v Hanuovciach nad Top¾ou
Poradie obèanov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Problém
Zníenie nezamestnanosti
Dostavba zdravotného strediska
Nedostatok bytov
Hygienické podmienky v rómskej osade
Zvýenie informovanosti obèanov o èinnosti mestského úradu a mestského zastupite¾stva
Rieenie problému so skládkou odpadu (nebezpeèný odpad)
Sprevádzkovanie kultúrneho domu
Údrba chodníkov a ciest v obci (deravé cesty v zimných mesiacoch)
Rekontrukcia malého katie¾a

Poradie poslancov
2-3
1
2-3
10
8
5
7
4
9

Èistota mesta (chodníkov, ciest, zastávok SAD)
Rieenie bytovej problematiky neprispôsobivých obèanov
Bezpeènos v meste, vandalizmus
Zabezpeèenie vývozu odpadu v celom meste
Úprava parku pred kultúrnym domom
Úprava historického centra mesta
Otvorenie klubu pre dôchodcov
Doplnenie kniného fondu mestskej kninice
Vytvorenie zástavbového programu mesta (územný plán)
Vybudovanie prístupového chodníka k rómskej osade
Úprava verejných priestranstiev (odstránenie priekopy v meste)
Osadenie verejných hojdaèiek, preliezok, pieskovísk a lavièiek pri bytovkách
Rekontrukcia Okresného múzea v Hanuovciach
Nedostatoèný poèet informaèných tabú¾ a oznaèení v meste
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11. VÝSKUM O FAKTOROCH OVPLYVÒUJÚCICH SPONZORSTVO FIRIEM  Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie
Identifikova hlavné faktory, ovplyvòujúce potenciálnych sponzorov mimovládnych neziskových organizácii (MVO) pri ich rozhodovaní, bolo
hlavným zámerom výskumu, ktorý realizoval Slovensky vybor Európskej kultúrnej nadácie v spolupráci so tudentmi bratislavských vysokých
kôl. Projekt sa financoval z grantu Nadácie pre obèiansku spoloènos (Foundation for Civil Society).
Výskum sa realizoval v druhej polovici roku 1996 v dvoch fázach  dotazníkovou metódou a osobnými interview. Z dvoch tisícok oslovených firiem sa don zapojilo 250 firiem formou dotazníka, 27 pracovníkov manamentu odpovedalo aj na otázky priamo v interview.
Prevaovali malé firmy do 50 zamestnancov a stredne ve¾ké firmy do 200 zamestnancov. Medzi podnikmi vak nechýbali ani spoloènosti
s viac ako tisíc zamestnancami. Najväèiu èas vo výbere tvorili priemyselne podniky.
Výsledky tohto prieskumu, tak ako sme ich získali na www.nonprofit.sk a z èasopisu Trend od autorky èlánku Jany Èalfovej uvádzame
v ïalej èasti.

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dary do pol milióna
A 89% zástupcov opýtaných firiem potvrdilo, e ich spoloènos bola u niekedy v minulosti oslovená, aby podporila neziskový sektor. Takmer
vetci z oslovených aj iadostiam vyhoveli (90%). Výka finanènej podpory sa pohybovala od 1 000 Sk do 400 mil. Sk, prièom prevaovali
dary do 500-tisic korún (60%). Výka príspevku závisela hlavne od ve¾kosti podniku. Èím väèí podnik, tým boli sumy na neziskové projekty
vyie.
Väèina sponzorov sa zameriava na miestnu podporu, a to najmä portových oddielov a miestnych kôl, i keï nezanedbate¾nú sumu získavajú aj miestne nemocnice a kultúra. Respondenti poskytujú aj finanènú podporu u existujúcim sociálnym intitúciám, ako sú detské domovy
a sociálne ústavy pre dospelých a starých ¾udí, ktoré nie sú dostatoène financované tátom. Spomedzi hlavných potrieb spoloènosti sa do
prvej desiatky dostala aj podpora neziskového sektora v oblasti vzdelávania, kultúry a umenia. Najmenej akceptovaný je tretí sektor venujúci
sa meninovým právam.
Èi podpori alebo nepodpori neziskové projekty, o tom rozhoduje, pod¾a tretiny opýtaných, finanèná situácia podniku. Dôleitými faktormi sú
aj záujem o podporovanú èinnos a kvalita predkladaného projektu èi dobre meno organizácie.
Podpora patri k dobrému obrazu firmy
Pri otázke, za akých okolnosti by ste podporili neziskový projekt, sa do popredia dostali dôvody ako prospenos projektu, prospech pre
zamestnancov, dôveryhodnos a schopnos realizátorov, ktoré uviedlo vye 40% respondentov. Finanèný efekt projektu prostredníctvom zvýenia okruhu zákazníkov èi prestíe nehrá pri rozhodovaní významnú úlohu. Na druhej strane sa vak takmer 90% respondentov domnieva,
e k dobrému obrazu patri aj podpora neziskového sektora. Prospenos projektu je jednoznaène najdôleitejím faktorom, najviac ovplyvòujúcim respondentov, èi daný projekt podporia alebo nie.
Oslovení sponzori podporujú projekty, ktoré sú úèelné a majú zaber predovetkým v regióne pôsobenia firmy. Podporujú najmä projekty
s okamitým výsledkom bez zámeru dlhodobej podpory.
K zvýeniu pravdepodobnosti získania daru od sponzorov pomáhajú osobné kontakty a dostatok informácií o MVO, jej èinnosti a hospodárení. Mnostvo a výku darov by pod¾a opýtaných ovplyvnila aj zmena legislatívy týkajúcej sa daòovej problematiky.
Neexistuje podniková stratégia sponzorstva
Takmer iadna z oslovených organizácii nemá vypracovanú presnú stratégiu sponzorstva. Ide skôr o reagovanie na ponuku projektov, ktoré
MVO predkladajú. V niektorých podnikoch existuje urèitý postup schva¾ovania projektov. Inde sa rozhoduje pod¾a oblasti, ktoré má podnik
záujem podporova alebo sledujúcich stratégiu firmy.
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Väèina z firiem ude¾uje finanèné prostriedky na základe sponzorských zmlúv. Nie vetky vak sledujú ich skutoène plnenie zo strany MVO,
pretoe buï nemajú o kontrolu záujem, alebo vychádzajú z predpokladu, e zmluvný partner narába s darovanými prostriedkami úèelne
a racionálne. Vloené prostriedky do MVO od podnikate¾ov sú pod¾a opýtaných ove¾a efektívnejie vyuívané ako zo strany tátu, pretoe sú
ude¾ované adresnejie a o to lepie kontrolovate¾né.
Väèina z opýtaných neberie sponzorstvo ako prvoradý zámer na zvýenie imidu podniku, ale skôr ako jeho doplnkovú èas.
Zdroj 1: Èasopis Nonprofit, SAIA Bratislava, 1998, èíslo: január
Zdroj 2: TREND 16/1997, s. 14A
12. PRIESKUM DARCOVSTVA PODNIKOV NA SLOVENSKU  Nadácia pre obèiansku spoloènos
V období január-marec 1999 bol v oblasti podnikového darcovstva realizovaný prieskum Nadácie pre obèiansku spoloènos o zapojení sa
podnikov do spolupráce s neziskovým sektorom a výke venovaných prostriedkov na neziskové projekty. Zapojilo sa do neho celkovo 359
podnikov, ktorí sa vyjadrili, e najradej by zmenili legislatívu v smere väèieho daòového zvýhodnenia darcov. Aj pod¾a tohto prieskumu boli
najviac podporované oblasti kolstvo, zdravotníctvo a port. Negatívne rozhodnutie o podpore neziskového subjektu ovplyvnili predovetkým
finanèné monosti podniku a pocit neistoty, èi podpora nebude zneuitá zo strany prijímate¾a. Súèasou závereènej správy bola aj listina práv
darcu [Prieskum darcovstva podnikov na Slovensku, Nadácia pre obèiansku spoloènos, 1999].
Detailnejie informácie priniesol TREND 13/1999:
Do darcovstva sa zapájajú tri zo tyroch slovenských podnikov
So zámerom zisti, do akej miery sa slovenské podniky zapájajú do podpory verejnoprospených a dobroèinných aktivít, sa poèas februára
a marca tohto roku obrátila Nadácia pre obèiansku spoloènos na 1228 firiem. Cie¾om prieskumu bolo identifikova potenciál pre nadviazanie a upevnenie partnerstiev firiem s neziskovými organizáciami, hovorí koordinátor projektu Peter Gutafík. Na dotazníky alebo následné
telefonáty odpovedalo 359 organizácií zo vetkých 79 okresov SR. Najväèí podiel tvorili podniky do 25 zamestnancov (70 %), s obratom
nad 10 miliónov korún (51 %) a organizácie zamerané predovetkým na obchodnú èinnos (37 %).
Pod¾a získaných výsledkov sa do darcovstva na Slovensku zapájajú tri zo tyroch podnikov. P. Gutafík to odôvodòuje aj tendenciou, ktorá
ukazuje, e neziskové organizácie v spolupráci s podnikate¾mi èasto disponujú potenciálom riei niektoré problémy svojej komunity efektívnejie ako tátne intitúcie. Múdro naplánované darcovstvo môe komunitu, v ktorej podnik pôsobí, dlhodobo posilni a zvýi kvalitu ivota
miestnych obyvate¾ov. Je to forma investície do prostredia, v ktorom ijú nielen zamestnanci firmy, ale aj jej obchodní partneri a zákazníci.
Najväèou prekákou pri darcovstve je pod¾a prieskumu legislatíva. Takmer polovica respondentov uviedla, e je nevyhovujúca. Lepia kontrola nad tým, ako je príspevok pouitý, je druhou najèastejie uvádzanou vecou, ktorú by na darcovstve podniky chceli zmeni. Len tri percentá respondentov sa nazdávajú, e nedostatok uznania je najväèou prekákou darovania.
"Na rozdiel od plnenia si povinných finanèných obchodných záväzkov je darcovstvo zaloené striktne na princípe dobrovo¾nosti. Pre firmu je
darcovstvo krokom navye, ktorý môe, ale nemusí spravi. Aj preto má monos vybera si, koho podporí a do akej miery, vysvet¾uje
P. Gutafík. Hlavným príjemcom podpory od podnikov sú predovetkým intitúcie, ktorých hlavným zdrojom sú prostriedky zo tátneho rozpoètu, napríklad koly a nemocnice. Do týchto intitúcií smeruje takmer tretina prostriedkov. Pätina firiem podporuje portové kluby.
Organizácie pracujúce s demi si vyberá pre svoje darcovstvo 17 percent odpovedajúcich podnikov.
Najèastejou formou podpory sú jednorazové finanèné príspevky. Uviedla to takmer polovica opýtaných firiem. Formu z¾avnených alebo zadarmo postúpených výrobkov pouíva pri darcovskej èinnosti 28 percent respondentov. Sluby poskytuje 14 percent podnikov.
Výka daru je rôzna. Takmer tretina podnikov zapojených do prieskumu uviedlo, e v roku 1998 ich podpora bola niia ako 30-tisíc korún.
Do kategórie od 30-tisíc do 150-tisíc korún sa za minulý rok zaradilo 16 percent respondentov a do výky 400-tisíc korún necelé tyri percentá.
Rozhodnutie firiem nepodpori iadate¾a je v súèasnosti najèastejie zdôvodòované tým, e prostriedky sú potrebné na inú èinnos. Uviedla
to pätina odpovedajúcich firiem. Dôleitým argumentom v neprospech darcovstva je i neistota, e príspevok nebude vyuitý neziskovou organizáciou dostatoène efektívne (15 %).
Záruka správneho vyuitia daru je preto najèastejím uvádzaným faktorom pri rozhodovaní podniku. Takmer pätina respondentov uviedla, e
dôvodom podpory je dobrá vô¾a osoby rozhodujúcej o podpore. Len pri 15 percentách odpovedí za poskytnutie daru oèakáva podnik publicitu.
Autor : JANA KADLECOVÁ-ÈALFOVÁ
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Cie¾
Filantropia  dobroèinnos je na Slovensku stále èiastoène poznaèená stereotypmi minulosti, prípadne je vnímaná príli úzko a tradiène.
Iniciatíva pre rozvoj komunitnej filantropie (CPDI) vznikla s cie¾om zaobera sa touto otázkou a h¾ada spôsoby ako rozvíja filantropiu do
modernej podoby a zároveò podporova dobroèinné správanie, ktoré pomáha riei irie problémy dneného Slovenska. aby sa zmenil
súèasný stav v tejto oblasti, CPDI presadzuje koncept filantropie ako u¾achtilej podoby spolupráce a svojpomoci a usiluje sa o nadviazanie
na pretrvávajúce tradície v tejto oblasti.
túdia o komunitnej filantropii sa pokúsila iniciova diskusiu na tému komunitná filantropia a komunitné nadácie a umoni postupné presadenie týchto konceptov do praxe cez informovanie zainteresovaných MVO a zahranièných donorov. Prvá verzia túdie predloená odbornej
verejnosti v máji 1997 bola prijatá s mnostvom návrhov na zmenu. V roku 1998 ETP u pokraèovalo v jej dopracovaní do finálnej podoby
nielen koordinaène, ale aj editorsky v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Závereèná verzia bola predloená a diskutovaná na stretnutí MVO
v júni 1998 v Trenèíne.
Výsledky
§ V slovenskom kontexte, proces tvorby túdie, a ETP sa domnieva, e aj túdia samotná, prispeli k objasneniu konceptu filantropie, komunitnej filantropie, komunitných nadácií atï. v treom sektore.
§ Zozbieranie hodnotných informácií a názorov na tému komunitnej filantropie a komunitných nadácií na Slovensku urèené pre veobecnú
verejnos.
§ Stimulácia nepretritej diskusie o úlohe a funkcii komunitných nadácií a organizácií podobných komunitným nadáciam na Slovensku.
§ Významným výstupom projektu bol aj samotný proces, ktorý pomohol vyjasni niektoré pojmy a konfrontova ich s praxou na Slovensku
v tejto oblasti. Priestor pre ïaliu diskusiu a rozvíjanie mylienok o komunitnej filantropii a komunitných nadáciach sa tým nevyèerpal
a predstavuje zaujímavú tému pre budúcnos.
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13. TÚDIA O KOMUNITNEJ FILANTROPII A INICIATÍVA PRE ROZVOJ KOMUNITNEJ FILANTROPIE (CPDI)  ETP

túdia je prístupná na www.etp.sk.
14. ÚÈAS MVO V DECENTRALIZÁCII A ROZVOJI REGIÓNOV  Slovensko 2002, Súhrnná správa o stave spoloènosti
(Intitút pre verejné otázky)
Zaèiatkom februára 2002 zorganizovala MVO ¼udia a voda v Levoèi celoslovenskú konferenciu o regionálnom rozvoji. Jej úèastníci prijali
dokument Charta regiónov Slovenska, ktorý predstavuje komplexný trvaloudrate¾ný model moného rozvoja regiónov SR. Na základe výsledkov komplexnej rozvojovej stratégie okresov Levoèa a Sabinov demontrovali monosti rozvoja regiónov v multisektorovom partnerstve.
V Levoèi sa pod gesciou Centra pre analýzu sociálnej politiky uskutoènila aj ïalia konferencia pod názvom Èo robia a môu urobi
mimovládne organizácie pre rozvoj svojho regiónu". Ako uviedla jej spoluorganizátorka Helena Woleková, MVO zdôrazòujú dva princípy:
a. plánovanie a realizácia regionálneho rozvoja za úèasti tých, ktorých sa priamo týka, teda za aktívnej úèasti obyvate¾ov daného územia;
b. etrný prístup k prírodnému a kultúrnemu bohatstvu územia.
Rozvoj regiónov a aktivizáciu mnohých MVO naïalej ovplyvòuje Vidiecky parlament, ktorý sa prostredníctvom svojej celoslovenskej siete
sústreïuje na vestranný rozvoj vidieka. V súvislosti s prípravou na vstup Slovenska do EÚ sa èoraz viac zdôrazòuje rozvoj regiónov a zapojenie vetkých zloiek spoloènosti  to bude jedna z Achillových piet Slovenska. Predstavitelia MVO sú síce èoraz viac vahovaní do rôznych
komisií a výborov, no ich zapojenie je stále nedostatoèné. Predstavitelia MVO viackrát kritizovali slabé vyuívanie odborného potenciálu MVO
pri tvorbe a implementácii Národného rozvojového plánu, sektorových operaèných plánov a regionálneho operaèného plánu. Nová vláda
bude musie ove¾a viac zapája do predvstupových stratégií obèanov a ich truktúry, aby zvládla nároèné kroky pred vstupom krajiny do EÚ
v roku 2004.
Pravdepodobne najvýznamnejím publikaèným krokom v oblasti decentralizácie bola v uplynulom období publikácia Reforma verejnej
správy na Slovensku 1998  2002 (Mesenikov  Niòanský, 2002), ktorú na jar 2002 vydal Intitút pre verejné otázky.
Kapitolu Mimovládne organizácie a dobrovo¾níctvo v Súhrnnej správe o stave spoloènosti (IVO, 2002) spracoval Pavol Deme.
15. TÚDIA REGIÓNY SLOVENSKA  M.E.S.A. 10 Consulting Group
Spoloènos M.E.S.A. 10 Consulting Group, dcérska spoloènos zdruenia M.E.S.A. 10, spracovala v období október 1999  august 2000
komparatívnu túdiu jednotlivých regiónov Slovenska pod¾a nového územnosprávneho èlenenia platného od roku 1996.
Predmetom túdie je ekonomická, sociálna a demografická analýza súèasného stavu jednotlivých regiónov SR na úrovni okresov a krajov,
prognóza ich vývoja do roku 2035, prièom autorský tím vypracoval SWOT analýzy vetkých skúmaných územných celkov. Hodnotenie výkonnosti regiónov je spracované pod¾a kritérií platných v EÚ a medzinárodne platnej metodiky.
Súèasou túdie je súbor tatistických údajov za jednotlivé okresy za roky 1998 a 1999 a zároveò autorský interaktívny software
RegionView®, ktorý umoòuje pracova s poskytnutými údajmi pod¾a potreby pouívate¾a. tatistické údaje sa budú aj v ïalích rokoch
aktualizova.
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Najvýznamnejie charakteristiky túdie:
§ Socio-ekonomická analýza súèasného stavu jednotlivých regiónov SR, prognóza vybraných ukazovate¾ov do r. 2035, SWOT analýza
§ Hodnotenie jednotlivých ukazovate¾ov v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou a kritériami EÚ
§ Hodnotenie súèasnej výkonnosti a vývoja regiónov predovetkým na báze demografických a ekonomických parametrov
§ Prognóza vývoja regiónov je zaloená na dlhodobých èasových radoch demografických ukazovate¾ov, ktoré umoòujú vysokú presnos
odhadu budúceho vývoja
túdia Regióny Slovenska predstavuje unikátny analytický, prognostický a informaèný materiál a je k dispozícii v slovenskom, resp. anglickom jazyku.
16. ROZVOJOVÉ PROJEKTY A REGIONÁLNE POLITIKY  M.E.S.A. 10
V rámci svojich projektov v oblasti regionálnej politiky realizovala M.E.S.A. 10 pod¾a informácií na svojej webstránke www.mesa10.sk nasledujúce projekty:
§ Projekt rozvoja Koického samosprávneho kraja
§ Regionálna politika a regionálne kapacity na Slovensku
§ Rozvojový projekt Orava
§ Rozvojový projekt Gemer-Malohont-Novohrad
Podrobnosti sú k dispozícií na samotnej webstránke alebo na adrese organizácie.
17. HODNOTENIE EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNYCH OPATRENÍ V REGIÓNOCH SR  júl-september 2002  INEKO  Stredoeurópsky
intitút pre ekonomické a sociálne reformy
Stredoeurópsky intitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prináa tvrroène výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia na národnej úrovni. V rámci
projektu HESO-Regióny sa tvrroène vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce,
stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych intitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.
Projekt HESO-Regióny tak prináa názor odbornej verejnosti na dôleité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvòujúcich kvalitu
ivota obèanov.
Podrobnosti na webstránke INEKO www.ineko.sk èi na adrese organizácie.

PROJEKTY PODNIKATE¼SKÝCH SUBJEKTOV
18. CELOROÈNÁ VEREJNÁ ZBIERKA NA TRANSFORMÁCIU DETSKÝCH DOMOVOV  Tesco
Dòa 11.5. 2002 sa zaèal 1. roèník verejnej finanènej zbierky Tesco charita roka 2002, ktorú spoloène organizujú Spoloènos priate¾ov detí
z detských domovov  Úsmev ako dar a obchodná spoloènos Tesco stores SR. Zbierka bude prebieha a do 6. 1. 2003 vo vetkých
5 obchodných domoch a 8 hypermarketoch na území SR.
Finanèný výaok z tejto zbierky bude pouitý na transformáciu 21 detských domovov a na vzdelávacie programy. O pouití finanèných príspevkov v jednotlivých regiónoch bude raz tvrroène rozhodova komisia, zloená zo zástupcov regionálnej poboèky Úsmevu ako dar, zo
zástupcu Tesco stores SR, zo zástupcu krajského odboru sociálnych vecí a zo zástupcu koncepènej skupiny. O tom, e prostriedky z tejto
zbierky majú ís na transformáciu detských domovov rozhodli samotní zákazníci a zamestnanci spoloènosti Tesco v prieskume, realizovanom
na jar tohto roka. Po uzavretí zbierky prispeje Spoloènos Tesco desiatimi percentami z vyzbieraných financií.
Zbierka bude pozostáva zo tyroch etáp s rôznymi sprievodnými aktivitami, ako napr. predaj poh¾adníc, letná Tesco súa o najlepiu poviedku/obrázok, draba detských kresieb, predaj kalendárov, apod. Predpokladá sa, e do projektu sa aktívne zapoja nielen dobrovo¾níci z Úsmevu ako dar, ale aj zamestnanci a zákazníci. Kadá z týchto etáp vyvrcholí zhodnotením výky vyzbieraných finanèných prostriedkov a ich rozdelením prostredníctvom regionálnej komisie do regiónu, v ktorom sa suma vyzbierala. Celkovo bude zasada 7 regionálnych komisií
(Bratislava, Trnava, Nitra, Martin/ilina, Banská Bystrica, Preov a Koice) v trojmesaèných intervaloch. Verejnos bude priebene informovaná o výke zbierky v jednotlivých etapách, o úèele pouitia finanèných prostriedkov a o tom, ako tieto finanèné prostriedky konkrétne ovplyvnia kvalitu ivota detí v domovoch.
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Spoloènos priate¾ov detí z detských domovov  Úsmev ako dar je najväèou dobrovo¾níckou organizáciou na Slovensku pre podporu opustených detí vyrastajúcich v detských domovoch a peciálnych základných kolách internátnych. Aktivisti SPDDD  Úsmev ako dar u 20
rokov pomáhajú h¾ada v reálnych podmienkach spôsoby, ako skutoène pomôc opusteným deom, ako naplni ich potrebu blízkej osoby,
trvalých vzahov, potrebu bezpeèia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Cie¾om transformácie je prebudova ve¾-

19. FIRMA RENAULT PREDSTAVILA SVOJ VEREJNOPROSPENÝ PROJEKT
Projekt Bezpeènos pre kadého  Cesta a ja zrealizovala pod zátitou Ministerstva kolstva SR firma Renault a prebiehal formou netradiènej dopravnej súae pre triedne kolektívy tvrtých roèníkov základných kôl. Prezentácia projektu prebehla v piatok 26. apríla 2002 v Zichiho
paláci.
Spoloènos Renault povauje bezpeènos v cestnej premávke za svoju prioritu. Hlavnou súanou úlohou tvrtákov bolo pripravi originálne
výtvarné návrhy na zlepenie podmienok bezpeènosti v cestnej premávke na trase medzi domovom a kolou. Súèasou projektu bola aj interaktívna výstava pre deti o bezpeènosti na ceste spojená s prezentáciou prác nominovaných tried.
Okrem zástupcov spoloènosti Renault sa v Zichiho paláci zili zástupcovia Ministerstva kolstva SR zastúpení Dr. Jánom Palkovièom, zástupcovia Krajského policajného zboru SR Kpt. Mgr. Martou Bujòákovou a v neposlednom rade i kolektívy základných kôl z celého Slovenska.
O tom, aká ve¾ká môe by rados víazného kolektívu svedèili i slzy v ich oèiach. Tí astnejí toti pocestujú do detského mesta snov
Disneylandu vo Francúzsku. Vyhláseniu výsledkov predchádzalo i netradièné podujatie pod názvom : Deò bezpeènosti detí v cestnej premávke, ktoré deò pred tým pripravili v spolupráci s Krajským riadite¾stvom policajného zboru v sade Janka Krá¾a v Bratislave.
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kokapacitné detské domovy tak, aby pod jednou strechou bývalo maximálne 40 detí rozdelených do výchovných skupín po desiatich. Tento
systém posunie vývoj v oblasti bliie k rodinnému prostrediu.

20. PROJEKT 2000 DETSKÉ DOMOVY  AJ TENTO JE VAOU RODINOU  Spoloènos Tento, a.s.
Spoloènos Tento, a.s. orientuje svoje charitatívne aktivity smerom k tým, ktorí za svoje postavenie, za svoj stav nemôu, pretoe si ho nezapríèinili sami. Snaha pomôc deom, ktoré sú jednoznaène odkázané na pomoc cudzích dospelých bola hlavným impulzom pre vznik projektu Detské domovy 2000. Hygienický tovar je kadodenne potrebný. Vzh¾adom na nepriaznivú finanènú situáciu jednotlivých zariadení poskytujúcich starostlivos opusteným deom, sa naa spoloènos v rámci svojich aktivít v oblasti charity a dobroèinnosti rozhodla pomôc vetkým
detským domovom na Slovensku a doda im toaletný papier, hygienické vreckovky a servítky na celý rok, aby bola ich potreba týchto produktov uspokojená. Po spolupráci so Spoloènosou priate¾ov detských domovov Úsmev ako dar, po získaní databáz, nasledovalo jeho rozpracovanie a konkrétna realizácia.
Projekt trvá od júna 2000 do júna 2001, prièom rozvozy v réii spoloènosti prebiehajú vdy raz za 3 mesiace  domovy nad 30 detí, raz za
6 mesiacov  do 30 detí. Ve¾ké detské domovy  Trenèín, Zlatovce, Kolárovo, Koická Nová Ves, Ve¾ké Kapuany dostali dodávky raz za
2 mesiace. Pri kadej dodávke dostáva kadý detský domov 1 paletu toaletného papiera (1440 kotúèikov), 1 kartón hygienických vreckoviek
(336 balíèkov po 10 ks) a 1 kartón servítkov (42 balíkov po 100 ks).
Tento, a.s. darovala hygienický tovar spolu 63 zariadeniam, 56 detským domovom na celom Slovensku, 2 detským charitným domom v Nitre
a Povaskej Bystrici, 1 Osobitnej internátnej kole v Preove, 1 Diagnostickému centru v Bratislave, 3 detským centrám. V júni, októbri 2000
a februári 2001 postupne prebehli 3 etapy rozvozu hygienických potrieb a do 63 detských domovov na Slovensku bolo rozvezených 178
paliet toaletného papiera  256 320 kotúèikov, 178 kartónov hygienických vreckoviek  598 080 kusov vreckoviek a 178 kartónov servítkov 
747 600 kusov. Celková hodnota doteraz dodaného tovaru predstavuje 1.159.505 Sk.
Celková hodnota projektu so 4 etapou a s dopravným predstavuje 1,6 mil. Sk. Spolu s ním spoloènos pripravila pre deti i sprievodné akcie
(súa v zbere papiera, súa v umeleckej tvorivosti ako i monosti exkurzií v podniku).
Súa v zbere papiera
Zapojilo sa do nej 35 detských domovov, ktoré spolu nazbierali 10 340 kg starého papiera. Na prvých troch miestach sa umiestnili malé detské domovy, ktorých malos èo do poètu detí bola prekrytá obrovskou snahou a úsilím, získa èo najviac. Víazi zo eleznej Breznice,
Sú¾oviec a Trenèína boli odmenení vecnými cenami.
Umelecko-tvorivá súa
Deti dokázali z dutiniek toaletného papiera  rolka, na ktorej je navinutý papier  vytvori úasné predmety, postavièky, zvieratká, hrady,
dokonca sánky a bicykel v ivotnej ve¾kosti. Deti z Detského mesteèka zo Zlatoviec pri Trenèíne pripravili bábkové divadelné predstavenie,
kde bábky boli zhotovené práve z dutiniek. Detské práce boli vystavené vo vestibule Tento, a.s. a stretli sa s ohlasom u naich hostí, subdodávate¾ov, odberate¾ov, potencionálnych partnerov, ktorí tu v danom èase boli, pozitívne prijatá zamestnancami firmy. Niektoré z týchto prác
boli darované umelcom, úèinkujúcim na Vianoènom benefiènom koncerte pre deti Úsmev ako dar, pri príleitosti ktorého bola výstava prevezená do Bratislavy.
Projekt Detské domovy 2000 sa stretol s ve¾mi pozitívnym a uznanlivým ohlasom. Samozrejme najmä u tých, ktorých sa bezprostredne dotýka, teda pracovníkov a detí detských domovov, ale i u novinárskej obce i irokej verejnosti, vrátane zamestnancov naej spoloènosti. Preto je
ve¾mi poteujúce, e sa spoloènos Tento, a.s. rozhodla v projekte pokraèova i ïalí rok. Sme si vedomí, e skutoènú rodinu nemono
nahradi, avak i toto je forma, akou môeme da deom vedie, e nám na nich záleí, e ich máme radi.
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NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
21. NADÁCIA INTEGRA
Nadácia INTEGRA so sídlom na Slovensku je súèasou stredoeurópskej a východoeurópskej spoloènej iniciatívy INTEGRA VENTURE, ktorej
cie¾om je podporova vznik a rozvoj malých a stredných podnikate¾ov v týchto krajinách: Po¾sko, Chorvátsko, Maïarsko, Rumunsko,
Bulharsko, Ukrajina, Rusko a Slovensko.
Jedným z programov Nadácie INTEGRA je program MikroFond, ktorý je zameraný na podporu zaèínajúcich alebo u rozbehnutých podnikate¾ských aktivít ien. Pôsobí na Slovensku od roku 1999 s víziou pomáha ¾uïom budova vlastné podniky, aby sa mohli sta ostrovmi integrity, a tak sa budú môc podie¾a na transformácii komunity, v ktorej ujú.
Od roku 1995 Nadácia INTEGRA organizuje tréningové semináre zamerané na získavanie a prehlbovanie podnikate¾ských zruèností, na ktorých sa zúèastòujú klienti nadácie, malí a strední podnikatelia ako aj neziskové organizácie zo strednej a východnej Európy. Tieto semináre
sú bene navtevované okolo 120 úèastníkmi. V nasledujúcej tabu¾ke pre názornos predstavujeme preh¾ad zorganizovaných seminárov
s detailnejími informáciami o poète krajín, poète úèastníkov rozdelených pod¾a sektorov a o názve témy jednotlivých seminárov a workshopoch.
Dátum

Poèet úèastníkov Poèet krajín

November 2001
November 2000
Máj 2000
November 1999

80
94

Marec 1999

74

November 1998

130

11

Apríl 1998
November 1997
Marec 1997
November 1996
Február 1996
November 1995

125
85
74
64
23
19

11
11
11
12
4
8

9
12

Podniky

MVO

Investori

19
28

5
6

9
20

25

3

10

60
40
33
31
12
13

10
9
9
11
5
10

18
12
11
9
1
2

Téma stretnutia

ivotný týl podnikate¾a (The Lifestyle
of the Enterpreneur
Creating islands of Integrity (Small
Business Success in an Unstable
Economy)
Small Businesses as Agents of
Community Building
Financial Management II.
Financial Management
Human Resources Development
Marketing for Small Business
Financial Skills
Understanding the Business Life
Cycle

22. NOVÁ NADÁCIA CHCE PODPOROVA REFORMU SOCIÁLNEHO SYSTÉMU V OBLASTI SLUIEB  Nadácia SOCIA
Súkromné nadácie z Holandska zaèali pred desiatimi rokmi pomáha tým obèianskym iniciatívam na Slovensku, ktoré sa rozhodli meni spôsob poskytovania sociálnych sluieb pre ¾udí v núdzi. Spolupracujúce holandské nadácie doteraz podporili 99 projektov mimovládnych organizácií sumou 154 miliónov slovenských korún (3.6 mil. EURO).
29. apríla 2002 podpísali predstavitelia holandskej Nadácie SkaN a nadnárodnej finanènej skupiny ING GROUP, zastúpenej na Slovensku
ivotnou poisovòou ING Nationale-Nederlanden a bratislavskou poboèkou ING BANK N.V. zakladaciu listinu samostatnej slovenskej nadácie. Socia  Nadácia na podporu sociálnych zmien sa stane nosite¾kou novej stratégie podpory pre reformu sociálneho systému v oblasti sluieb. Bude podporova nielen nové projekty MVO, ale aj tých, ktorí chcú zásadným spôsobom zmeni kvalitu sluieb existujúcich sociálnych
zariadení.
Zaloenie nadácie Socia znamená aj nový krok v získavaní finanèných prostriedkov pre podporu sociálnych projektov. V priebehu nieko¾kých
rokov by finanèné zdroje zo súkromných holandských nadácií mali nahradi súkromné zdroje z podnikate¾ského sektora na Slovensku. ING
Slovensko sa rozhodla stá na poèiatku tohto procesu. Zaloením nadácie sa prihlásila k napåòaniu jej poslania, ktoré sa stáva základom jej
stratégie firemnej filantropie.
Poslaním nadácie Socia je podporova reformu sociálneho systému, zvyova kvalitu ivota sociálne znevýhodnených skupín, a tým posilòova sociálnu súdrnos obyvate¾ov Slovenska. Správkyòou novej nadácie Socia je Helena Woleková.
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Asociácia priemyslu a ochrany prírody (APOP) je mimovládnou, neziskovou organizáciou, zaloenou v roku 1993 ako zdruenie právnických
osôb v oblasti ekológie.
Predmet èinnosti
1. Formou konzultaènej a poradenskej èinnosti pomáha pri rieení problémových otázok rozvoja priemyslu a zámerov samospráv pri
ochrane prírody a ivotného prostredia.
2. Spracúva návrhy a námety s cie¾om vytvori alebo obnovi kvalitatívne nové prírodné hodnoty, resp. minimálne zachova existujúce, realizova vybrané projekty z vlastných prostriedkov, z prostriedkov èlenov alebo z prostriedkov úèelovo získaných.
3. Propagácia ochrany ivotného prostredia.
Pri tejto èinnosti zdruenie APOP spolupracuje s priemyselnými podnikmi, orgánmi samospráv, tátnej správy a inými organizáciami, jeho èinnos je vak od týchto subjektov nezávislá.
Èlenom APOP sa môe sta právnická osoba, ktorá sa stotoòuje s cie¾mi zdruenia a chce sa svojou èinnosou a prostriedkami zúèastòova
na dosahovaní týchto cie¾ov.
Èlenovia APOP:
SLOVNAFT a.s., VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA .p., SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK  OZ POVODIE DUNAJA
.p., ISTROCHEM a.s., SLOVENSKÁ AGENTÚRA IVOTNÉHO PROSTREDIA, VOLKSWAGEN, BRATISLAVA s.r.o., HYDROSTAV a.s.,
HYDROVRT a.s., ZÁPADOSLOVENSKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY .p., GEOTEST BRATISLAVA s.r.o., GEOSAN s.r.o., HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO, SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, MÈ BRATISLAVA  STARÉ MESTO, MÈ BRATISLAVA  RUINOV, MÈ BRATISLAVA  LAMAÈ, MÈ BRATISLAVA  NOVÉ MESTO, MÈ BRATISLAVA  VRAKUÒA.
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23. ASOCIÁCIA PRIEMYSLU A OCHRANY PRÍRODY

24. VIDIECKY PARLAMENT CHCE ROZHÝBA STOJATÉ VODY VIDIEKA
(Hlavným cie¾om je vytváranie partnerstiev obcí, podnikate¾ského a tretieho sektora.)
Na slovenskom vidieku ije pod¾a tatistík viac ako 44 percent obyvate¾ov a plochou zaberá 80 percent územia krajiny. Jeho rozvoj chce
napomôc svojimi aktivitami aj Vidiecky parlament (VIPA).
Toto obèianske zdruenie vzniklo pred dvoma rokmi ako iniciatíva ¾udí, ktorí sa chcú prièini o rozvoj vidieka a regiónov Slovenska. Má vye
dvesto èlenov, prevane obèianskych zdruení, za ktorými sú pod¾a jeho predsedníèky Vlasty Kõrnerovej ïalie stovky, mono tisícky ¾udí.
Medzi Vidieckym parlamentom a regionálnou samosprávou predstavovanou poslancami samosprávnych krajov je rozdiel v moci a kompetenciách. Samospráva sa zúèastòuje svojím dielom na moci v táte. Je navye politickým reprezentantom, pretoe vyla z volieb, v ktorých
nominovali svojich kandidátov politické strany.
Vidiecky parlament naproti tomu je nepolitickým obèianskym zdruením. Je prejavom vôle obèanov, ktorí nechcú by len odberate¾mi rozhodnutí, ale usilujú sa sami nieèo v prospech vidieka podniknú, vysvet¾uje V. Kõrnerová. Rozdiel vidí aj medzi Vidieckym parlamentom a Zdruením miest a obcí Slovenska (ZMOS), hoci tie ide o obèianske zdruenie. Kým ZMOS zdruuje výluène starostov a primátorov, teda opä
volených zástupcov s istou mocou, Vidiecky parlament zastreuje pod¾a V. Kõrnerovej zväèa ¾udí, ktorí nepracujú na vysokých pozíciach
a nedisponujú reálnou mocou.
Pomoc verejnej správe
V treom sektore v oblasti regionálneho rozvoja pôsobia niektorí èlenovia parlamentu u aj desa rokov. Svoje aktivity realizujú výluène zásluhou grantov, take vedia, ako treba spracúva projekty, aby získali na ne peniaze. V tomto smere povauje V. Kõrnerová regionálne samosprávy za nepripravené. Ponúka pomoc. Vidiecky parlament presadzuje, aby mal kadý samosprávny kraj peciálnu komisiu pre rozvoj vidieka. Najmä v malých obciach sa toti obávajú, e krajský samosprávny parlament sa sústredí najmä na rozvoj miest a zabudne na vidiek.
Princípom naej práce je partnerstvo, ná hlavný cie¾ vytváranie partnerstiev obcí, podnikate¾ského a tretieho sektora, kontatuje
V. Kõrnerová a dodáva: Ak sa chcú dosta k zdrojom, ktoré ponúka Európska únia v rámci predvstupových fondov a po vstupe Slovenska do
únie zo trukturálnych fondov, je nevyhnutná spolupráca, spoloèné plánovanie. Môeme pomôc oficiálnym truktúram, ktoré nemajú ancu
vetko vedie. VIPA má svojich zástupcov v monitorovacom výbore programu SAPARD, jeho odborníci vedia pomôc v oblasti rozvoja ¾udských zdrojov, technickej asistencie i poradenstva. Tomu vetkému sa nauèili za dlhé roky pôsobenia v mimovládnom sektore. Èlenovia VIPA
sa snaia zapoji miestnych expertov do zberu údajov o tej-ktorej oblasti, vytvárajú informaèné systémy, vzdelávajú v oblasti plánovania.
Èasto je najväèou brzdou to, e ¾udia nevedia riei konflikty. Pokúame sa preto vytvára vzahy dôvery, zdôrazòuje V. Kõrnerová.
Príklad védska
Výsledkom dvojroèného pôsobenia Vidieckeho parlamentu je okrem akceptácie verejnosou aj vytváranie takzvaných komunikaèných centier
v území. V súèasnosti je ich 49. Sú vybavené poèítaèmi, internetom a zakolenými ¾uïmi  kadé jedným èlovekom. V niektorých obciach u
prili na to, e by sa mohli vytvára pri týchto centrách aj spoloèné úradovne, potrebné v procese reformy verejnej správy. Krajský samosprávny úrad v iline spolupracuje s Vidieckym parlamentom aj pri vytváraní dokumentov súvisiacich s rozvojom regiónu, dobrá spolupráca je aj
s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Nesmierne ma nadchýna predstava, e budeme ma nieko¾ko stoviek komunikaèných stredísk,
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hovorí o svojej vízii predsedníèka VIPA. Vlani v septembri navtívili zástupcovia komunikaèných stredísk védsko, kde má vidiecky parlamentarizmus dlhodobú tradíciu. védsky vidiecky parlament má po celom védsku pribline 4 500 akèných skupín, kontatuje èlen Výkonného
výboru VIPA Július Hudec. Zameriavajú sa najmä na audit zdrojov, analyzujú elania a názory obyvate¾ov na vývoj, potreby obcí a ich rieenie. Minimálne tyrikrát rokujú so zástupcami samosprávy a pripravujú vízie rozvoja obce a regiónu na tyri a dvadsa rokov.
Obsahom podobné ambície má aj Vidiecky parlament na Slovensku. V budúcnosti by privítal a bude to aj presadzova, aby komunikaèné
strediská boli obsiahnuté v legislatíve zameranej na regionálny rozvoj a prislúchali im aj prísluné financie zo tátneho rozpoètu.
Zdroj: Eva Reiselová, TREND (27.8.2002)

KONFERENCIE
25. SKÚSENOSTI Z BUDOVANIA KAPACITY VIDIECKYCH KOMUNÍT  ACDI/VOKA
V dòoch 9. a 10. septembra 1999 v Hoteli Vesel na Donovaloch usporiadala americká mimovládna organizácia ACDI/VOCA a slovenské
obèianske zdruenie VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity) konferenciu Skúsenosti z budovania kapacity vidieckych komunít.
Cie¾om konferencie bolo podeli sa so skúsenosami a výsledkami práce ACDI/VOCA a jej partnerov v Programe budovania kapacity vidieckych komunít (PBKVK).
Program konferencie bol zameraný na tyri hlavné témy a kadá z nich bola rozdelené na tri semináre:
Nástroje budovania demokracie (Komunitný minigrantový program, Projekt naèúvania, Program enských vidieckych líderiek)
Nástroje ekonomického rozvoja (Predaj a distribúcia remeselných výrobkov, Vidiecky turizmus, Rozvoj malého podnikania)
Investièné nástroje (Skupinové pôièky, Pôièky pre malých podnikate¾ov, Fundraising)
Nástroje komunitnej spolupráce (Siete, Rozvoj neziskových organizácií a zdruení, Miestne a regionálne aktivity)
Na záver konferencie sa uskutoènila panelová diskusia na tému advokácia  práca tretieho sektora, vidiecky parlament a obhajovanie záujmov vidieka. Cez prestávky bol vytvorený priestor na diskusiu o výsledkoch jednotlivých seminárov, pretoe tieto sa èasovo prelínali. Vo
vyhodnocovacích dotazníkoch bol ocenený fakt, e prezentérmi jednotlivých seminárov boli zástupcovia komunít alebo priamo úèastníci programov realizovaných ACDI/VOCA. Väèina zúèastnených sa zhodla na tom, e konferencia bola vhodnou pôdou, na ktorej sa mohli nauèi,
ako podnieti svoju komunitu k podobným aktivitám.
Na konferencii sa zúèastnilo pribline 120 úèastníkov, prezident ACDI/VOCA z USA, US AID, partneri z komunít, v ktorých sme pôsobili,
zástupcovia mnohých mimovládnych organizácií, dobrovo¾níci ACDI/VOCA z USA, ako aj dobrovo¾níci Mierových zborov, partneri
z ACDI/VOCA na Ukrajine a tie spolupracovníci z ukrajinskej obce Gritsev, zástupcovia mimovládnych organizácií v kótsku, Macedónsku,
Maïarsku a iní. Súèasou konferencie bola aj prezentácia aktivít v jednotlivých komunitách na Slovensku a predajná výstava remeselných
výrobkov, ktorá sa stretla s vysoko pozitívnym ohlasom zúèastnených.
Autorka: Jana Kytková
26. Konferencia Rozvoj vidieka  skúsenosti a príklady (VOKA  Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity)
10.-11. mája 2002 Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity zorganizovala konferenciu pod názvom Rozvoj vidieka. O konkrétnych príkladoch èi skúsenostiach z oblasti rozvoja vidieka, prezentovanými úèastníkmi z rôznych kútov Slovenska, sa diskutovalo poèas dvoch dní
v rámci týchto tematických seminárov a panelovej diskusie:
§ Seminár: Nástroje budovania demokracie
§ Seminár: Nástroje ekonomického rozvoja
§ Seminár: Nástroje investovania
§ Seminár: Skúsenosti z budovania partnerstiev
§ Panelová diskusia: Úloha vidieka v regionálnom rozvoji, Èo vidiek potrebuje
V rámci seminára Skúsenosti z budovania partnerstiev, ktorý bol urèený najmä pre starostov obcí a èlenov miestneho zastupite¾stva, sa diskutovalo na tieto témy:
§ sieovanie;
§ prínos, úloha MVO v rozvoji obce;
§ prínos MVO v regionálnom rozvoji a tvorba partnerstiev.
Konkrétne výstupy z danej konferencie k dispozícii neboli.
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Konferencia nadácií 2002, prvá svojho druhu na Slovensku, sa uskutoènila 30.-31. mája 2002 v Podbanskom.
Cie¾om konferencie bolo vytvori diskusné pracovné fórum, pomenova problémy a potreby nadácií, definova úlohu nadácií v treom
sektore, ako i v celej spoloènosti, vytvori komunikaènú sie pre nadácie a stanovi monosti vzájomnej spolupráce v blízkej budúcnosti. Na
konferencii sa zúèastnilo 101 zástupcov nadácií a iných neziskových organizácií. Celkovo bolo na konferencii zastúpených 76 organizácií
z celého Slovenska i Èeskej republiky. Poèas dvoch dní prednieslo svoje príspevky 17 odborníkov v 4 tematických paneloch:
§ nadácie vèera, dnes a zajtra: trendy vývoja nadácií na Slovensku a vo svete;
§ legislatíva tretieho sektora s dôrazom na nový nadaèný zákon a transparentnos nadácií;
§ finanèná udrate¾nos nadácií;
§ nadácia a jej komunikácia smerom navonok.
V rámci posledného panelu sa hovorilo najmä o spolupráci nadácií s podnikate¾skými subjektami, správnou radou a komunitou, o zvidite¾òovaní nadácií prostredníctvom ich komunikácie s médiami. Prezentované boli tie skúsenosti s organizovaním mediálnych kampaní.
Výstupy z konferencie vyli v zborníku príspevkov NADÁCIE 2002, Nadácie v meniacom sa legislatívnom prostredí v r. 2002.
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27. KONFERENCIA NADÁCIÍ  Fórum donorov
Nadácie v meniacom sa legislatívnom prostredí

ÏALIE MATERIÁLY
28. Manuál: SPOLOÈNÁ VEC  kolektív autorov
(Rozvoj, Partnerstvo, Medziobecná spolupráca)
Manuál Spoloèná vec je výsledkom spolupráce mnostva expertov pôsobiacich na rôznych postoch na Slovensku a v Belgicku. Jeho nosnou
mylienkou je podpora vzniku a pôsobenia verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú dôleité pre regionálny rozvoj, a ktoré sa v podmienkach Slovenska len zaèínajú rozvíja. Rozvoju partnerstiev sa autori venujú z rôznych uhlov poh¾adu, dominantné zastúpenie majú partnerstvá so samosprávou. Zámerom bolo vyui rôznorodos poh¾adov a bohaté skúsenosti autorov a nasmerova ich rovnakým smerom.
Manuál zostavil v októbri 2001 kolektív autorov v rámci peciálneho prípravného programu pre trukturálne fondy na Slovensku, Skupina
budovania partnerstva s finanènou podporou NOS-OSF (editor: ¼ubo Hrivòák)
Príruèka je urèená najmä pre úèastníkov programov regionálneho rozvoja.
29. STRATEGICKÝ PLÁN PODPORY A ROZVOJA SPOLOÈENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKANIA, KORPORATÍVNEJ
FILANTROPIE A MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE NA SLOVENSKU V ROKOCH 2002-2004  PANET
Zdruenie PANET, ktorého oblasou pôsobenia je podpora vzájomne prospených partnerstiev medzi neziskovým a podnikate¾ským sektorom, vypracovalo v druhej polovici roka 2002 strategický plán podpory a rozvoja spoloèenskej zodpovednosti podnikania, korporatívnej filantropie a medzisektorovej spolupráce na Slovensku pre roky 2002-2004. Jeho cie¾om bolo spracovanie koncepèného materiálu, ktorý by slúil
pre spoloèný postup a koordináciu projektov v rámci tejto problematiky s dôrazom na efektívne vyuitie disponibilných zdrojov a na dosiahnutie synergického efektu. Materiál obsahuje celkovo 22 projektov, ktorých realizáciou by pod¾a predstavite¾ov zdruenia prilo k výraznejiemu
zapojeniu sa podnikate¾ského sektora do spolupráce s neziskovým na Slovensku.
Bliie informácie o tomto materiáli sú k dispozícii v zdruení PANET (www.panet.sk).

ZHRNUTIE
Ako sme u v metodológii k tejto kapitole spomenuli, prostredníctvom vyie uvedených správ sme naèrtli akýsi prierez rôznorodosti aktivít
realizovaných na poli medzisektorovej spolupráce a rozvoja komunít. Aj keï sa zdá, e mnoho zo spomenutých správ, týkajúcich sa prieskumov, vzdelávania, konferencií èi ïalích konkrétnych projektov, predstavovalo a malo celkom odlinú históriu a úèel, pre ktorý vznikli, nieko¾ko
spoloèných prvkov môeme medzi nimi urèite nájs.
Aj keï sme u nieko¾kokrát v tejto túdii vyjadrili názor o potrebe väèej profesionalizácie neziskových, ale aj tátnych, samosprávnych a podnikate¾ských subjektov v prístupe k vzájomnej spolupráci, pozitívne príklady existujúcich profesionálnych partnerstiev môeme zaznamena
u aj v súèasnosti. Na príklade organizácii ako Junior Achievement Slovensko, Academia Istropolitana Nova alebo Agentúra pre rozvoj vidieka vidíme, e pri svojich vzdelávacích aktivitách vyuívajú nielen svoj kvalitný odborný potenciál, urèený pre prácu s cie¾ovými skupinami
(pozostávajúcimi z predstavite¾ov rôznych zloiek spoloènosti ako manaérov firiem, tudentov, starostov obcí, predstavite¾ov MVO a ïalích), ale vo svojej praxi aplikujú aj monosti nových informaèných technológií (Ditanèné vzdelávanie Rozvoj regiónu a vidieka"). Tieto sú
dnes nepochybne jedným z parametrov profesionálnej práce.
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V prípade desiatich prieskumných a analytických projektov sme sa zo strany neziskových organizácií mohli stretnú so snahou spozna rôzne
faktory, ovplyvòujúce ochotu podnikov a súkromných osôb podeli sa, prispie alebo podpori dobrú vec èi aktivitu verejnoprospeného charakteru. Zároveò táto èas prináa aj zaujímavé túdie èi poznatky z regionálneho rozvoja, ktoré vypracovali niektoré analytické organizácie.
Takmer kadý zo spomenutých prieskumov, výskumov, ankiet èi analýz priniesol zistenia kvalitatívneho a kvantitatívneho charakteru. Na ich
základe si kadý môe vytvori vlastný obraz o skúmanej problematike sám, keïe generalizova závery iba z týchto pár, navye neporovnate¾ných a metodologicky odliných analytických materiálov, by nebolo pravdepodobne vhodné. Je iba otázne, ko¾ko predstavite¾ov z jednotlivých sektorov sa k týmto výsledkom dostalo, ko¾kým tieto zistenia pomohli zorientova sa v danej problematike alebo aj to, ako s prieskumnými výsledkami naloili samotní iniciátori prieskumov. Z náho poh¾adu, a táto publikácia je toho dôkazom, je na Slovensku zapojených do
rieenia problémov, sprevádzajúcich nároènú problematiku medzisektorovej spolupráce v komunitnom èi regionálnom rozvoji, stále ve¾mi
málo subjektov. A navye, aj tým organizáciam èi jednotlivcom, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom rozhodli tejto oblasti venova, chýba spoloèná
strategická koncepcia, koordinácia aktivít èi vzájomná informovanos o zámeroch a krokoch do budúcnosti.
O tom, e aj na Slovensku existujú podniky, ktoré majú vo svojej firemnej stratégii zakomponovaný prvok darcovskej stratégie, svedèia okrem
výsledkov Kapitoly 3 a Kapitoly 5 (Analýza èlánkov èasopisu Trend; Prípadové túdie) aj konkrétne príklady podpory firiem z tejto kapitoly.
Chápanie filantropických aktivít firiem, ich obsah a forma sa líia od jedného podniku k druhému. Vo veobecnosti môeme zaznamena dva
smery spolupráce podnikov s neziskovými alebo verejnými subjektami. V prvom prípade ide o jednoduchiu formu spolupráce  podnikové
darcovstvo èi korporatívnu filantropiu, teda ochotu podniku venova nejakú hodnotu na verejnoprospený úèel, a to buï jednorazovo èi opakovane bez nároku na nejakú protislubu. Druhú, nároènejiu formu predstavuje dlhodobejie strategické partnerstvo, fungujúce na komerènejom princípe, alebo klasický komerèný vzah zaloený na báze sponzoringu. V slovenských podmienkach sa môeme stretnú prevane
s prvou formou spolupráce  darcovstvom, charitou èi jednorazovými filantropickými aktivitami firiem. Sponzoring ako obchodný vzah je zasa
rozírený napr. v oblasti portu.
Aj v práci neziskových organizácií sa môeme stretnú s rozmanitými aktivitami, z ktorých mnohé sú realizované na medzisektorovej báze.
Existujú organizácie (napr. Nadácia INTEGRA, Nadácia SOCIA), ktoré u svojím poslaním a misiou sú predurèené spolupracova so subjektami z iných sektorov. Nenahradite¾nú úlohu v oblasti rozvoja komunít zohráva napríklad obèianske zdruenie Vidiecky parlament. V piatej
kapitole sme v prípadovej túdii predstavili Obèianske zdruenie NÁVRAT, ktorého spolupráca so spoloènosou Orange je hodná nasledovania. aisko projektov týchto organizácií nachádzame práve v neustálom vytváraní a skvalitòovaní partnerských vzahov s podnikate¾ským èi
verejným sektorom. Domnievame sa, e práve takéto organizácie by mali by príkladom a hnacím motorom skutoèného rozvoja medzisektorovej spolupráce, a to tak na úrovni celonárodnej ako aj regionálnej a miestnej.
Téma vytvárania partnerstiev, rozvoja komunít a vzájomnej spolupráce rôznych subjektov spoloènosti zaznievala aj poèas konferencií zorganizovaných neziskovými organizáciami. O tom, e ide o komplexnú, irokú oblas obsahujúcu mnohé aspekty jej fungovania (regionálny
a vidiecky rozvoj, sociálno-ekonomické nástroje fungovania komunity, demokratické nástroje apod.) svedèí aj skutoènos, e kadá z konferencií v uvedených príkladoch sa téme medzisektorovej spolupráce ako takej venovala iba sèasti. Nelo teda o nosnú, hlavnú tému spomínaných konferencií. Napriek tomu vak môeme predpoklada, e ich úèastníci si osobitne uvedomili zmysel a význam tejto témy a e zapájanie
predstavite¾ov jednotlivých sektorov do vzájomne výhodnej spolupráce, najmä pri regionálnom a komunitnom rozvoji, pokladajú za nevyhnutné. Rovnako sa môeme domnieva, e aj prostredníctvom takýchto konferencií sa oblas medzisektorovej spolupráce stáva èoraz viac
súèasou irích verejných diskusií, organizovaných neziskovými organizáciami, samosprávnymi orgánmi èi inými zainteresovanými subjektami.
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V predkladanej túdii sme predstavili irokú kálu informácií a dát. Týkali sa rôznorodých udalostí, aktivít èi názorov na zdanlivo mnohé oblasti ivota obèianskej spoloènosti. Naím zámerom bolo da im spoloèného menovate¾a, a to v prepojení na oblas medzisektorovej spolupráce
a komunitného rozvoja. O mnohorakej podobe tejto oblasti sme sa mohli presvedèi u pri samotnom zbere a spracovaní údajov. Nielen zo
získaných písomných materiálov, ale aj pri osobnom kontaktovaní predstavite¾ov neziskového sektora sme boli svedkami, e na vyjadrenie
identických udalostí sa èastokrát pouíva rôzna, nejednotná terminológia.
Pojmy ako medzisektorová spolupráca, partnerstvá, korporatívna filantropia alebo komunitný èi regionálny rozvoj sa chápu a vysvet¾ujú rôznymi spôsobmi. Závisia od zdroja a subjektu, od ktorého pochádzajú, od jeho vnímania a skúseností s danou problematikou. V jednej situácii
sú definované príli iroko, inde zase úzko pecificky. Spôsobuje to prelínanie nieko¾kých oblastí do jednej, èím sa zároveò stráca samotná
podstata skúmanej problematiky. V inej situácii príli úzke videnie a zameranie sa iba na jeden aspekt spolupráce èi rozvoja bráni sledova
problematiku v celej jej írke a komplexných súvislostiach. Poèas realizácie projektu sme sa stretli s oboma situáciami. Neostávalo nám preto
niè iné, iba vytvori si vlastný názor na skúmanú tému a nájs v nej logické prepojenie vetkých odhalených súvislostí. V tejto závereènej èasti
sa o struèné vysvetlenie náho vnímania medzisektorovej spolupráce v komunitách na Slovensku pokúsime.
Vo veobecnosti môeme tvrdi, e na strane vplyvných predstavite¾ov verejného ivota chýba uvedomenie si a dôraz na nevyhnutnos prepojenia medzisektorovej spolupráce s komunitným rozvojom, prièom ich vzájomná previazanos je evidentná. Medzisektorová spolupráca má
väèie predpoklady pre svoj rozvoj v meních komunitách ako na regionálnej èi celoslovenskej úrovni, hoci aj tam má svoje nenahradite¾né
miesto (niektoré úspené partnerstvá sú toho dôkazom). Spolupráca s partnermi z iných sektorov nadobúda úspenú podobu v tých komunitách, kde sa podarilo tieto subjekty vtiahnu do spolurozhodovania a aktívneho pretvárania prostredia, v ktorom ijú a pracujú. Prvotné snahy,
efektívne presviedèanie (poukazovaním na konkrétne prínosy) a úspené príklady zohrávajú pri získavaní partnerov, budovaní vzájomnej
dôvery, nielen voèi sebe, ale aj vlastným komunitám, a rozvíjaní vzájomnej spolupráce k¾úèovú úlohu.
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ZÁVER

Motívy a výsledky spolupráce jednotlivých dvojsektorových spoluprác:
Motívom spolupráce neziskového a podnikate¾ského subjektu je na strane neziskovej organizácie predovetkým snaha o diverzifikáciu,
resp. získanie nového zdroja financovania pre vlastné aktivity, èo v súèasnej situácii vysychajúcich zdrojov zo zahranièia predstavuje pre
neziskový sektor výzvu do budúcnosti. Na strane biznisu sú motívy rôzne. Vychádzajúc z výsledkov naej predchádzajúcej analýzy (Podniky
a neziskové organizácie. Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku. PANET 2002) najväèím motívom pre podnikate¾ské subjekty je snaha
o budovanie lepieho imidu vlastnej znaèky, získanie pozitívnej odozvy verejnosti èi jednoducho snaha o uspokojenie iadate¾ov, ktorí sa na
nich obrátia. Zaujímavým je zistenie, e skoro na rovnakej úrovni sa umiestnila odpoveï, e prostredníctvom podpory neziskového sektora
chce skoro tretina podnikov dlhodobo zlepi svoje postavenie vo vlastnej komunite. Uvedené motívy i zistenia prvotnej analýzy nás vedú
k záverom, e spolupráca medzi týmito sektormi (neziskovým a ziskovým) má v súèasnosti na Slovensku poväèine charakter podnikového
darcovstva, korporatívnej filatropie ako dlhobej podpory èi strategickej partnerskej spolupráce. Podniky väèinou jednorazovo (niekde aj opakovane) bez nároku na nejakú protislubu venujú nejakú hodnotu (prednostne vlastné produkty èi peniaze) na verejnoprospený úèel.
Neziskové organizácie pritom len saka vedia profesionálne oslovi a dlhodobo rozvíja spoluprácu s partnermi z biznis sektora.
Vo vzahu medzi neziskovými subjektami a samosprávou èi tátnou správou sa rozvíja vzájomná spolupráca najmä v dôsledku reformy
a decentralizácie verejnej správy. Pri nej prechádza mnostvo kompetencií i povinností na mestá a obce a ich predstavitelia si postupne zaèínajú uvedomova, e v spolupráci s neziskovými subjektami (resp. v ich subkontrahovaní) dokáu efektívnejie zabezpeèi verejné sluby ku
spokojnosti vetkých partnerov vo vlastnej komunite  samosprávy èi tátnej správy, neziskovej organizácie i samotnej verejnosti. Potreby
jednotlivých komunít, ich poznanie a snaha o ich spoloèné rieenie sú jedným z hlavných predpokladov pre rozvoj takejto spolupráce
v budúcnosti.
Významným iniciátorom a motorom v procese nadväzovania dvojsektorovej (verejná správa  neziskový sektor), a za úèasti aj podnikate¾ských subjektov trojsektorovej spolupráce, je prebiehajúci proces integrácie Slovenska do Európskej únie. Princíp partnerstva je jedným
z k¾úèových princípov vyuívania predvstupových a najmä po vstupe do únie trukturálnych fondov a ich zdrojov. Tie sa budú da vyui hlavne na úrovni samosprávnych krajov v procese regionálneho plánovania a rozvoja. Partnerstvá za úèasti vetkých troch sektorov nadobúdajú
preto v tejto súvislosti na dôleitom význame a stávajú sa nevyhnutným predpokladom efektívneho vyuívania týchto prostriedkov. A hoci
takýchto trojsektorových partnerstiev je na Slovensku ete ako afranu, niektoré fungujúce príklady v regiónoch sa u dajú nájs. Z tohto tlaku
zhora a partnerskej spolupráce, ktorá v jeho dôsledku vzniká, sú vak niektorí predstavitelia neziskových organizácií skeptickí a bude si to
pravdepodobne vyadova ete ve¾a èasu a úsilia, aby sa partneri navzájom presvedèili o vzájomnej výhodnosti takejto spolupráce. Pri poh¾ade na neziskové subjekty sa nám zdá, e organizácie by sa mali najskôr nauèi spolupracova navzájom medzi sebou, aby potom mohli rozvíja takúto partnerskú spoluprácu aj s inými sektormi.
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Príloha è.1
DOTAZNÍK
OBLAS MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE
1. Realizovali ste vy/vaa organizácia niekedy prieskum zameraný na medzisektorovú spoluprácu, príp. na oblas filantropie? Viete o niektorých iných neziskových organizáciách vo vaom regióne, ktoré by takýto prieskum u realizovali?

2. Zorganizovali ste vy/vaa organizácia niekedy konferenciu alebo seminár zameraný na tému medzisektorovej spolupráce, filantropie? Ak
nie, zúèastnili ste sa u takejto konferencie/seminára? Ak áno, kedy, kde, kto bol organizátor?

3. Ste grantovou nadáciou/organizáciou? Ak áno, podporujete oblas rozvoja medzisektorovej spolupráce, filantropie v rámci komunitných
iniciatív vo vaom regióne?

4. Poznáte príklad partnerstva (dvoj- alebo troj-sektorovej spolupráce) alebo úspenej filantropickej kampane vo vaom regióne, ktorý by
mohol by vhodný pre spracovanie prípadovej túdie?

OBLAS POTRIEB KOMUNITY
5. Realizovali ste vy/vaa organizácia niekedy prieskum o potrebách ¾udí vo vaej komunite?

6. Poznáte, príp. máte k dispozícií analýzy, prieskumy rôznych marketingových agentúr o miestnych komunitných potrebách vo vaom
regióne? Ak áno, aké?

7. Poznáte, príp. máte k dispozícií metodické materiály zamerané na rozvoj a budúcnos komunity, ako aj na princípy a smery jej rozvoja?
Ak áno, aké?
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PREH¼AD ÈLÁNKOV V ÈASOPISOCH NONPROFIT
V ROKOCH 19952000 A SPRAVODAJCA 3S V ROKU 2002
1.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, máj 1995
Rozhodujúce úlohy, ktoré zazneli od úèastníkov Konferencie mimovládnych organizácií v dòoch 19.-20.4.1995 (Stupavská konferencia) smerom dovnútra sektora ako aj smerom k vláde a podnikate¾ským subjektom.
výstup z konferencie
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Príloha è. 2

Za rozhodujúce úlohy úèastníci konferencie oznaèili:
V rámci sektora
1. Pokraèova v skvalitòovaní informaèných tokov najmä smerom k mimobratislavským organizáciam, vyuíva pritom mesaèník NONPROFIT a databázu budovanú Servisným centrom pre tretí sektor, ako aj sluby viacerých strených mimovládnych organizácií (Slovenská
humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Rada mládee a podobne).
2. Rozvíja manaérske schopnosti profesionálnych a dobrovo¾ných pracovníkov neziskových organizácií v uej súèinnosti vetkých typov
organizácií, zaloenej na princípe solidarity.
3. Zapájaním sa do spolupráce v rámci programov mnohých zahranièných nadácii, ako aj vládnych programov, prispie k efektívnemu vyuívaniu finanèných prostriedkov, ktoré prichádzajú na Slovensko na podporu rozvoja tretieho sektora.
Smerom k vláde a podnikate¾ským subjektom
1. Organizácie tretieho sektora si váia záujem slovenskej vlády o partnerský vzah prezentovaný jej podpredsedom pánom Jozefom
Kalmanom. V tejto súvislosti povaujú za mimoriadne dôleité spolupodie¾a sa na urýchlenej príprave novej legislatívy, ktorá by u¾ahèila
pôsobenie mimovládnych organizácií a zároveò stimulovala podnikate¾ské subjekty k zvýenej podpore obèianskych zdruení, nadácii
a iných neziskových organizácií.
2. Úèastníci III. Stupavskej konferencie sú za vytvorenie preh¾adnej grantovej politiky vlády SR a vyslovujú uznanie aj vládam krajín
Európskej únie a USA za ich programy pre rozvoj obèianskej spoloènosti na Slovensku.
3. Na základe návrhov z piatich sekcií zvolili delegáti konferencie Grémium tretieho sektora, ktoré ich bude zastupova pri styku s predstavite¾mi vlády a podnikate¾ských subjektov a ktoré sa bude snai zabezpeèi lepiu informovanos v rámci sektora i medzisektorovú spoluprácu.
4. Novozvolené Grémium vytvorí v krátkej dobe pracovné skupiny pre pecializované oblasti (legislatíva, média, atd.)
5. Mimovládne neziskové organizácie budú rozvíja aktivity, vedúce k pozitívnemu formovaniu verejnej mienky o úlohe tretieho sektora
v pluralitnej demokratickej spoloènosti.

2.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, máj 1995
Pavol Deme, Grémium tretieho sektora
Zhodnotenie vzahu medzi neziskovým a ziskovým sektorom v rámci hodnotenia stavu tretieho sektora na Slovenska.
názor na stav spolupráce medzi ziskovým a neziskovým sektorom
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VZAH MEDZI NEZISKOVÝM A PODNIKATE¼SKÝM SEKTOROM
V rodiacej sa podnikate¾skej sfére na Slovensku ete nie je ve¾a podnikate¾ských subjektov, ktoré by mohli o sebe poveda, e sú stabilne
prosperujúce, e naakumulovali dostatoène ve¾ký kapitál. Je to pochopite¾né. Slovenský podnikate¾ a jeho firma sú mladí. Nielen nedostatok
kapitálu, ktorý sa postupne zväèuje, ale opä aj daòové zákony bránia podnikate¾om zapája sa vo väèej miere do filantropických aktivít.
Urýchlená tvorba vhodnej legislatívy, ktorá by stimulovala podnikate¾a k dávaniu, je nanajvý potrebná. Tu by sme sa, ako aj v ïalích prípadoch, mohli oprie o právne skúsenosti v krajinách Európskej únie.
Od podnikate¾ov nemusia neziskové organizácie iada len finanèné prostriedky. Verím, e mnohí z nich môu poskytnú aj svoje sluby
v oblasti úètovníctva, priestory, zariadenia èi manaérske schopnosti. Je dobré ma pragmatických a èas si váiacich podnikate¾ov v správnych radách neziskových organizácií.
Na druhej strane by poteilo, ak by sa západné prosperujúce podniky, ktoré pôsobia na Slovensku, mohli vo väèej miere zapoji nielen do
profitných, ale aj do dobroèinných aktivít, aby írili kultúru filantropie, tak typickú pre ich spoloènosti. Èo keby sme na budúcej stupavskej konferencii vyhlásili najlepích darcov z podnikate¾ských kruhov  domácich i zahranièných?
Aj keï sa spolupráca podnikate¾ských a neziskových organizácií iba rozbieha, nai podnikatelia u zaèínajú chápa zodpovednos za prostredie, v ktorom ijú, a ich zásluhou sa realizoval nejeden kultúrny, portový, humanitný èi zdravotný projekt.

3.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, jún 1995
O¾ga Marèáková, Podnikate¾ské fórum Princa Waleského
predstavenie projektov Podnikate¾ského fóra princa Waleského (The Prince of Wales Business Leaders Forum)
prezentácia aktivít, projektov organizácie
PODNIKATE¼SKÉ FÓRUM PRINCA WALESKÉHO

Pán Edward Chmara ma poiadal, aby som predstavila projekty Podnikate¾ského fóra Princa Waleského (Tuhe Princ o Wales Business
Leaders Forum, ïalej PFPW) na Slovensku. Rada by som zdôraznila dve veci. Nie sme organizácia, ktorá by poskytovala granty. Sme dobroèinná organizácia financovaná z príspevkov èlenov tejto organizácie a ïalie finanèné zdroje získavame od intitúcií, ako napr. Britská rada,
Charity Know-How Fund, rôznych nadácií ako CH. S. Mont Foundation, Westminster Foundation for Democracy a mnohých ïalích.
Druhá skutoènos, ktorú chcem zdôrazni, a ktorá slúi ku cti organizácie je, e PFPW ve¾mi citlivo pristupuje k námu domácemu prostrediu,
svoju pomoc zakladá na koordinátorovi a spolupráci s èo najirím okruhom ¾udí na Slovensku.
Spomeniem nieko¾ko projektov, ako napr. pobyt v Japonsku pre mladých manaérov. Majú monos oboznámi sa s japonskou kultúrou,
ivotným týlom a spôsobom práce v rôznych podnikoch.
K ïalím akciám patri workshop, ktorý sa konal v Banskej tiavnici na tému partnerského prístupu k regenerácii mesta a séria aktivít na tému
rozvoja náho hlavného mesta na báze partnerstva medzi vetkými tromi sektormi. Treba poveda, e slovo partnerstvo hrá k¾úèovú úlohu
v naej práci a v Londýne dokonca existuje oddelenie partnerstva, ktorého vedúca napísala nieko¾ko publikácií na témy èo je partnerstvo
a nástroje budovania partnerstva. Publikácia Nástroje budovania partnerstva vyla aj v slovenèine a kto by mal o òu záujem, môe sa na mòa
obráti.
Ïalí ná projekt, ktorý sa teraz rozbieha, sa nazýva Learning from Experience. V priebehu jeden a pol roka sa vytvorí devädesiatèlenná sie
aktivistov tohto partnerského prístupu zo tátov strednej a východnej Európy. Piati zo Slovenska sa zúèastnili dvojtýdòového kolenia vo
Ve¾kej Británii.

4.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:
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Denník SME (18.8.1995), NONPROFIT, august-september 1995
Pavol Deme
Hovorca Grémia tretieho sektora sa vyjadril k financovaniu a kontrolnému mechanizmu v neziskových organizáciach na
Slovensku. Jeho potrebu si vyiadala najmä diskusia o nadáciach a ich financovaní, ktorú vyvolali vyjadrenia viacerých
predstavite¾ov na túto tému.
osobný názor na oblas korporatívnej filantropie

5.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, október 1995
John M. Sumansky, prezident americkej nadácie Toshiba America Foundation
Podnety o monosti oslovi nádejného sponzora z podnikate¾ského sektora, urèené predovetkým novovznikajúcim
nadáciam. Príspevok prináajúci na daný problém opaèný poh¾ad  preèo má podnikate¾ský sektor nadviaza trvalú
komunikáciu s neziskovým sektorom?
poznatky zo zahranièia
PODNIKATE¼SKÁ SFÉRA MÔE ZÍSKA SPOLUPRÁCOU S NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI
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Podnikate¾ský sektor: Sponzorské aktivity v èase transformujúcej sa ekonomiky sa udomácòujú pomaly. Finanèné intitúcie, súkromné i tátne podniky i individuálni podnikatelia sa zapájajú predovetkým do podpory portových, kultúrnych, humanitných èi charitatívnych projektov.
Ich väèej aktivite na tomto poli bráni najmä nepriaznivá, nestimulujúca legislatíva. Bolo by iaduce, aby aj úspené zahranièné firmy pôsobiace na Slovensku prináali know-how v oblasti podnikovej filantropie.

Len v USA podnikate¾ské subjekty kadoroène darujú neziskovým organizáciam 6 miliárd dolárov.
Aj na Slovensku niektorí podnikatelia a firmy zaèínajú poskytova podporu mimovládnym neziskovým organizáciam (MVO). Väèina predstavite¾ov podnikate¾skej sféry vak má o tejto èinnosti ve¾mi nejasné predstavy. Mnohí z nich vidia sponzorstvo len ako vyhadzovanie peòazí
z okna. Mali by sa vak dôkladne zamyslie nad moným prínosom zo sponzorovania neziskových organizácií. Americké skúsenosti ukazujú,
e podpora MVO môe by úspenou podnikate¾skou stratégiou.
Poskytovanie podpory organizáciam tretieho sektora môe byt motivované èistou charitou a vlastným záujmom.
Darovanie peòazí v mnohých organizáciach odráa záujmy, vieru a hodnoty majite¾ov a manaérov spoloènosti. V tomto prípade sa nemusí
nevyhnutne oèakáva, e firma na oplátku nieèo získa.
Iné firmy vak chcú ma zo sponzorovania aj úitok pre seba. Ak má by spolupráca medzi firmou a MVO úspená, potom musí prináa úitok pre obe strany. Aké sú potom tieto prínosy pre jednotlivé strany?
Na strane MVO je tento prínos jasný. Získava zdroje pre svoju èinnos. A èo získavajú firmy? Niektoré z nich aia z toho, e sa o nich vie, e
konajú dobro. aia teda z publicity spojenej s konaním dobra, vytvárajú si imid firmy s dobrou vô¾ou, ktorá sa zaujíma o obèanov a spoloènos. A v trhovom hospodárstve má dobrá vô¾a (good-will) reálnu ekonomickú hodnotu, ktorú je moné vyèísli.
Pristupova k sponzorovaniu ako k podnikate¾skému zámeru
Rozhodovací proces v podnikaní sa dá definova aj ako neustály proces h¾adania alternatívy, ktorá pri daných vynaloených zdrojoch prináa
maximálny pozitívny výsledok.
Prínos z podpory MVO nie je automatický a na 100 percent zaruèený, vedúci pracovníci spoloènosti musia k sponzorovaniu pristupova ako
k podnikate¾skému problému. Tvorivos a zruènos, s akou k nemu pristupujú urèí, nako¾ko ich sponzorská èinnos bude pre samotný podnik
prospenou investíciou.
Je moné identifikova tyri podnikate¾ské postupy, ktoré môu priamo ovplyvni prínos zo vzahu medzi podnikate¾ským subjektom a MVO.
Uplatnením týchto tyroch postupov je moné iados o podporu pretransformova na dosiahnutie vytýèených podnikate¾ských cie¾ov.
Prvý prístup:
Na zaèiatku podnikate¾ského rozpoètového cyklu by mali manaéri spoloènosti vyèleni peniaze na podporu mimovládnych neziskových organizácií a priradi k nim podnikate¾ské ciele, ktoré touto èinnosou sledujú. K týmto cie¾om môu patri: imid, odlíenie a posilnenie charakteru
mena a znaèky firmy, dobré postavenie v rámci obèianskej spoloènosti, prípadne aj priamo predaj. Napríklad, spoloènos Toshiba sa rozhodla, e vo vetkých krajinách, kde podniká, musí vystupova ako dobrý èlen obèianskej spoloènosti (good corporate citizen).
Druhý prístup:
Spoloènos by sa mala rozhodnú, ktoré z rôznych mimovládnych neziskových organizácií chce podpori, ktoré sú pre òu strategickými. Inými
slovami, ktoré MVO vykonávajú èinnosti pre spoloènos významné. Príkladom tohto prístupu môe byt opä Toshiba, ktorej úspech na trhu
s poèítaèmi, televízormi, ako aj inou elektronikou a elektrickými prístrojmi je v podstate zaloený na základnom a aplikovanom výskume, vede
a technológii. Toshiba sa preto rozhodla, e bude podporova predovetkým matematické a prírodovedné vzdelanie.
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Tretí prístup:
Spoloènos by mala da o svojej ochote podporova urèité MVO vedie irokej verejnosti. Má to prinajmenom tri výhody:
Dobrá vô¾a firmy sa prejavuje u len samotným oznámením zámeru pomáha pri rieení niektorých spoloèenských, prípadne miestnych problémov. Èím viac verejnos vie o tomto zámere, tým silnejí imid dobrej vôle si firma vytvára.
Po druhé, ak firma dá verejnosti vedie o programoch, ktoré chce podporova, súèasne tým naznaèí, e o iné programy nemá záujem.
Koneèným výsledkom je, e firma dostane menej iadosti o podporu. A tie, ktoré dostane, budú viac zapada do sponzorských zámerov firmy.
Po tretie, ak sa zavedú urèité kritéria pre výber projektov, ktoré firma podporí, odmietnutia iadostí MVO budú relatívne oslobodené od politizovania a kandalizovania. V koneènom dôsledku, tie firmy, ktoré podporujú mimovládne neziskové organizácie, budú povaované za dobrých èlenov spoloènosti. Skôr èi neskôr sa bude na vetky ostatné firmy nazera ako na firmy, ktorým obèiansky prístup a záujem o verejnos
chýba.
tvrtý prístup:
Vedúci pracovníci firiem rýchlo zistia, e mimovládne neziskové organizácie sú viac ne ochotné podpori budovanie verejného povedomia
o firme, ktorá ich podporila. Firma by mala da podporenej mimovládnej neziskovej organizácii najavo, e od nej oèakáva verejnú zmienku,
poïakovanie za poskytnutú podporu. Toshiba ma skúsenos, e takmer vetky podporené mimovládne neziskové organizácie toto oèakávanie aj splnia. Mnohé mimovládne neziskové organizácie si uvedomili, e verejné poïakovanie za podporu je nielen spoloèenskou slunosou,
ale aj profesionálne zvládnutou prácou. Vedúci pracovníci MVO vedia, e zverejnením dobrovo¾nej podpory od firmy, jej dávajú nieèo, èo má
pre podnikajúcu firmu reálnu hodnotu.
Záverom:
Kadý slovenský manaér èi samostatný podnikate¾, podobne ako manaér, èi podnikate¾ kdeko¾vek vo svete, sa bude musie rozhodnú
o podpore pre neziskovú sféru a uvaova o výhodách, ktoré pre obèanov, ale aj samotnú firmu z tejto podpory plynú. Na základe pozitívnych
skúseností, ktoré má spoloènos Toshiba s podporou mimovládnych neziskových organizácii vade vo svete, je moné tvrdi, e aj pre slovenských manaérov a podnikate¾ov je podpora mimovládnych neziskových organizácii dobrou súèasou stratégie na dosiahnutie vytýèených
podnikate¾ských cie¾ov. Poiadavky MVO by sa preto nemali povaova za oknom vyhadzované peniaze, ale za príleitos na vytvorenie partnerského vzahu s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorý bude pre obe strany výhodný.
Slovenské firmy musia venova ve¾kú pozornos vytvoreniu svojej vlastnej stratégie a postupov, aby mohli vstúpi do vzahu s mimovládnymi
neziskovými organizáciami, ako napríklad:
§ uváené realistické rozpoètovanie,
§ oboznámenie verejnosti so svojimi podnikate¾skými zámermi a zverejnenie zámerov spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami.
Tento nenákladný prístup zabezpeèí maximalizáciu prínosu z prostriedkov vynaloených na podporu neziskových organizácii.

6.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, február 1996
Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS)
Informovanie mimovládnych organizácií zo strany Nadácie pre obèiansku spoloènos o dôleitosti vytvárania stratégie
vzahov s médiami.
prezentácia aktivít NOS
STRATÉGIA VZAHOV S MÉDIAMI PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Keïe práca MVO zasahuje do vetkých oblastí ivota spoloènosti na Slovensku, je dôleité ma premyslenú stratégiu komunikácie
s médiami, pomocou ktorej mono rozirova a zverejòova dôleitú prácu organizácií tretieho sektora. K úspenému rastu a naplneniu svojich cie¾ov musia by tieto organizácie schopné jasne pretlmoèi a sprístupni svoje názory, záujmy a aktivity v pozitívnom svetle tak,
aby ich prostredníctvom oslovili najrôznejie skupiny obèanov, ktorým sú urèené.
Vychádzajúc z podstaty ich práce, Nadácia pre obèiansku spoloènos, pecificky jej program Democracy Network, ale i iné mimovládne organizácie sa nachádzajú v prostredí, kde úspech ich snaenia závisí vo ve¾kej miere na veobecnej informovanosti a ochote obèanov spolupracova. Je vak závislý aj od komunikácie s tlaèou, elektronickými médiami, tak na celorepublikovej, regionálnej ako aj miestnej úrovni. Tento
stav vyvíja tlak na MVO, aby si vytvorili k verejnosti a k médiám aktívne väzby, ktoré im pomôu spája rôzne verejné a súkromné skupiny
obyvate¾ov a pozitívne ovplyvòova ich mienku.
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V priebehu februára 1996 sa uskutoènila v Bratislave, iline, Koiciach a v Banskej Bystrici séria kolení pre MVO zameraná na ich vzahy
s médiami. kolenia organizaène pripravili Centrum nezávislej urnalistiky a Nadácia pre obèiansku spoloènos ako súèas programu De-

7.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, apríl 1996
Zora Bútorová, Martin Bútora
Struèný výstup z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS uskutoènený v dòoch 13.-20. februára
1996, týkajúci sa témy Ako zmý¾ajú ¾udia o dobrovo¾níctve, nadáciach a iných mimovládnych organizáciach.
výstup z reprezentatívneho prieskumu

AKO ZMÝ¼AJÚ ¼UDIA O DOBROVO¼NÍCTVE, NADÁCIACH A INÝCH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIACH
Agentúra FOCUS uskutoènila v dòoch 13.  20. februára 1996 reprezentatívny prieskum verejnej mienky. Opýtaných bolo 1 011 respondentov. Výberová vzorka je reprezentatívna pre dospelú populáciu Slovenska z h¾adiska pohlavia, veku, vzdelania, ve¾kosti sídla, regiónu (kraja)
a národnosti. Respondentom bolo poloených aj viacero otázok, ktoré mali zachyti názory irokej verejnosti na mimovládne organizácie
(MVO).
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mocracy Network. Úèastníci kolenia mali monos nauèi sa porozumie potrebám médií a nauèi sa, ako získa a udra mediálnu podporu
pre svoju prácu. Na kolenia nadväzuje séria stretnutí so urnalistami, ktoré budú príleitosou pre praktické uplatnenie získaných poznatkov.
V snahe pomôc aj ïalím organizáciam pri rozvoji ich vzahov s médiami vypracovala Nadácia pre obèiansku spoloènos manuál, ktorý bude
pre èitate¾ov NonProfitu uverejòovaný na pokraèovanie.

1. Koho oslovila kampaò Tretí sektor SOS?
Jemnejie senzory dobrovo¾níkov
Výskum sa uskutoènil v èase, keï u bola v plnom prúde kampaò Tretí sektor SOS. Mono preto predpoklada, e názory verejnosti sú touto
kampaòou do istej miery ovplyvnené. Pod¾a zistenia výskumu toti iba 34% obyvate¾ov Slovenska nezaregistrovalo prebiehajúcu diskusiu
o MVO. 52% respondentov si túto diskusiu vimlo, hoci ju nato¾ko nezaujíma a 14% uviedlo, e túto diskusiu sleduje so záujmom.
Spomedzi respondentov, ktorí sú èlenmi nejakého obèianskeho zdruenia, spolku, klubu èi dobrovo¾níckej organizácie, kampaò so záujmom sledovalo 25%, vimlo si ju 48% a nezaregistrovalo ju 27%. U respondentov, ktorí nie sú èlenmi nijakej z uvedených organizácií, kampaò so záujmom sledovalo iba 10%, vimlo si ju 54% a vôbec ju nezaregistrovalo 36%.
Prebiehajúca diskusia o MVO väèmi zaujala aj ¾udí, ktorí majú nejakú skúsenos s darcovstvom, t.j. ktorí v uplynulom roku darovali nejaké veci alebo peniaze na zbierku alebo na èinnos niektorej MVO.
Vzdelanejí ¾udia prejavujú väèí záujem
Ukázalo sa, e záujem o kampaò Tretí sektor SOS prudko stúpa so zvyujúcim sa vzdelaním. Krajné póly predstavujú respondenti so základným a s vysokokolským vzdelaním: spomedzi respondentov so základným vzdelaním ju so záujmom sleduje iba 8%, vimlo si ju 48%
a vôbec ju nezaregistrovalo 45%, kým spomedzi vysokokolsky vzdelaných ju so záujmom sleduje 32%, vimlo si ju 49% a vôbec ju nezaregistrovalo 20%.
Kampaò vyvolala najmeniu odozvu v najmeních obciach (do 2 000 obyvate¾ov) a najväèiu odozvu v najväèích mestách  v Bratislave
a v Koiciach.
2. Imid MVO oèami verejnosti
K¾úèovú informáciu priniesli odpovede na otvorenú otázku tohto znenia: Èo vás napadne, keï poèujete pojmy ako nadácia, mimovládna,
netátna èi nezisková organizácia, tretí sektor?
Kým sme sa toti zaujímali o to, ako ¾udia hodnotia èinnos MVO, chceli sme vedie, èo o nich vôbec vedia.
MVO nie sú pre väèinu ¾udí na Slovensku ve¾ká neznáma
Analýza otvorených odpovedí ukázala, e a 78% opýtaných tieto pojmy pozná, iba 22% dospelých si pod nimi nevie niè predstavi. To je
povzbudzujúce zistenie, ak vezmeme do úvahy, e pre mnohých ¾udí sú to celkom nové výrazy: objavili sa a po Novembri ´89 a súvisia so
znovuoivením obèianskej spoloènosti u nás. V ïalej analýze sa sústredíme na skupinu zasvätených, t.j. na tých 78 percent, ktorí aspoò
nejasne tuia, o èo mimovládnym organizáciam ide.
Presvedèivá prevaha pozitívnych asociácií
Organizácia na pomoc niekomu alebo podporujúca nejakú dobrú vec. Vznikne spontánne a nie je podporovaná tátom.
Organizácie, ktoré pomáhajú ¾uïom v núdzi, respektíve tam, kde chýbajú peniaze, ako napr. kultúra, port.
Vzájomná pomoc medzi ¾uïmi, pomoc opusteným a chorým bez príbuzných.
Myslím si na ¾udí, ktorí sú odkázaní na finanènú, èi materiálnu podporu iných, hlavne na ¾udí starých, bezvládnych, na postihnuté èi opustené
deti, na hladujúcich a tie trpiacich vojnami.
Napadne ma, e sú ete ¾udia, ktorí chcú pomáha iným a nemyslia len na seba.
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K týmto typickým citátom z niektorých odpovedí môeme doda kvantifikované zistenie o tom, èo ¾uïom pojmy ako MVO, nadácie èi tretí sektor hovoria. Spontánne odpovede respondentov boli výreèné: a 93% tieto pojmy evokovali nieèo pozitívne, uitoèné. K¾úèové, najèastejie
sa vyskytujúce oznaèenia v odpovediach respondentov boli UITOÈNOS, POMOC, NEZITNOS, DOBROÈINNOS, OBETAVOS,
HUMANITA, CHARITA.
Ako sa dalo oèakáva, MVO sa v mysliach ¾udí spájajú predovetkým s pomocou pre deti i starých ¾udí, pre sociálne slabých.
Zriedkavejie spomínali respondenti MVO v kontexte tzv. rozvojových aktivít (napr. podpora kultúry a umeleckej èinnosti, pomoc nadaným
tudentom, vrátane organizovania túdia v zahranièí, podpora portovej a rekreaènej èinnosti, rozvoj ivotného prostredia). To svedèí o skutoènosti, e ¾uïom na Slovensku najviac leí na srdci aké zdravotné a sociálne poloenie niektorých ich spoluobèanov, a preto oceòujú predovetkým tie MVO, ktoré sa ho snaia u¾ahèi. Ostatné MVO, ktoré sa orientujú inak ne v kontexte tradiènej sociálnej solidarity, to majú
zjavne nároènejie pri oslovovaní svojho peciálneho publika.
Ojedinelé pochybnosti
Iba 7% respondentov vyslovili v súvislosti s MVO pochybnosti èi obavy. Podozrenia sa týkali najmä monosti nedostatoènej kontroly pouitia
zozbieraných finanèných prostriedkov, neoprávneného obohacovania sa (bezpracné zisky a finanèné pekulácie), alebo vyuívania MVO
na pestovanie osobnej popularity osobnosti (niekto sa chce predvádza). Jeden úèastník si povzdychol: Väèinou ten, kto by to potreboval,
sa k tomu nedostane.. Za zmienku vak stojí, e v podvedomí irokej verejnosti sa pôsobenie nadácii a MVO prakticky vôbec nespája s protivládnymi èi protitátnymi aktivitami.
MVO a zlyhávanie tátu
tyri percentá respondentov kontatujú, e MVO vypåòajú priestor tam, kde zlyháva tát. Ojedinele zaznieva z odpovedí nostalgia za socialistickým tátom, ktorý si údajne lepie plnil svoje funkcie. A ojedinele sa objavuje aj iluzórna predstava, e dobrý tát by mal na vetko staèi
sám. Sú to zásluné èiny obetavých jednotlivcov,  povedal jeden respondent, no na druhej strane sa mi nepáèi, e nahrádzajú povinnosti
tátu.
Dôraz na domáce potreby a domáci kontext
Je prekvapujúce a vzh¾adom na poskytovanú zahraniènú pomoc azda a nespravodlivé, e v odpovediach respondentov sa v doslova zanedbate¾nej miere vyskytla zmienka o zahraniènej podpore MVO pôsobiacich na Slovensku (6 z 875 odpovedí). Príjemne na tomto prekvapení
je vak to, ze iroká verejnos sa prakticky vôbec nedala ovplyvni takými kontrukciami, ako je obviòovanie mimovládnych organizácii z protikladnosti èi protislovenskosti organizovanej zvonku. Spomedzi 875 odpovedí vyzneli v tomto duchu iba dve.
Uitoènos mimovládnych organizácií v oèiach verejnosti
Ako sme videli, odpovede na otvorenú otázku naznaèujú skôr pozitívny imid mimovládnych organizácií. Najzrozumite¾nejie vyznela pre ¾udí
uitoènos MVO charitatívneho a sociálneho zamerania.
Aby sme si overili tieto zistenia a získali presnejí obraz o rozdieloch vo vnímaní uitoènosti jednotlivých typov MVO, poloili sme respondentom aj nasledujúcu otázku:
Na Slovensku pôsobí mnoho mimovládnych èi netátnych organizácií  nadácii, obèianskych zdruení, spolkov, klubov a pod. Budem vám
postupne èíta jednotlivé oblasti, v ktorých pôsobia a vy mi, prosím, povedzte, do akej miery pokladáte tieto organizácie za uitoèné.
Prevauje priaznivé hodnotenie pôsobenia MVO: väèina respondentov pokladá MVO za uitoèné a sú toho názoru, e tát by mal vytvára
podmienky pre ich prácu. Okruh respondentov, ktorí sa prikláòajú k názoru, e niektoré z uvedených MVO nie sú uitoèné a tát by nemal
vytvára podmienky pre ich existenciu, je úzky a ani v jednom prípade nepresahuje tvrtinu respondentov.
Ako najuitoènejie ¾udia vnímajú MVO, ktorých pôsobenia sa do istej miery prelínajú: MVO na pomoc nemocniciam, zdravotníckym
a sociálnym zariadeniam, MVO na pomoc zdravotne postihnutým a ako chorým, MVO na pomoc ¾uïom v núdzi. V druhom pásme uitoènosti sa nachádzajú MVO na pomoc kolám a MVO na ochranu ivotného prostredia. Prevane priaznivo vak hodnotia respondenti aj uitoènos vetkých ostatných skúmaných mimovládnych organizácií.
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NONPROFIT, máj 1996
Zora Bútorová, Martin Bútora
Ïalie zhrnutie reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky Agentúry FOCUS uskutoènený v dòoch 13.-20. februára
1996, týkajúci sa témy Ako sa ¾udia zapájajú do èinnosti mimovládnych organizácií.
výstup z reprezentatívneho prieskumu

Agentúra FOCUS uskutoènila v dòoch 13.  20. februára 1996 reprezentatívny výskum verejnej mienky. Oslovených bolo 1 011 respondentov. Výberová vzorka je reprezentatívna pre dospelú populáciu Slovenska z h¾adiska pohlavia, veku, vzdelania, ve¾kosti sídla, regiónu (kraja)
a národnosti. Respondentom bolo poloených viacero otázok, ktoré mali zachyti názory irokej verejnosti na mimovládne organizácie (MVO).
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V roku 1995 sa oproti roku 1993 mierne zvýil poèet ¾udí, ktorí vykonávali dobrovo¾nú a bezplatnú prácu pre mimovládne organizácie, a to
z 11% na 13%.
Ako ukázala analýza, dobrovo¾nícka èinnos nezávisí ani od pohlavia respondentov, ani od ich vzahu k viere; nemení sa ani s ve¾kosou
obce, v ktorej ijú. Mierne zvýenou aktivitou sa vyznaèujú respondenti s vyím vzdelaním: uvádza ju 10% spomedzi ¾udí so základným
vzdelaním, 15% spomedzi ¾udí s uèòovským vzdelaním, 16% spomedzi ¾udí so stredokolským vzdelaním, 19% spomedzi ¾udí s vysokokolským vzdelaním.
V uplynulom roku bola nasmerovaná dobrovo¾nícka a neplatená èinnos najmä pre MVO nasledujúceho charakteru:
§ MVO na pomoc nemocniciam, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam (napr. detským domovom alebo domovom dôchodcov)
§ MVO na pomoc zdravotne postihnutým a ako chorým
§ MVO poskytujúce humanitnú pomoc krajinám postihnutým katastrofou a uteèencom z iných krajín
2. Dobrovo¾nícka èinnos a èlenstvo v MVO
25% respondentov uviedlo, e sú èlenmi nejakého obèianskeho zdruenia, spolku, klubu, dobrovo¾níckej organizácie. 74% je neèlenov a 1%
respondentov nevedelo, resp. odmietlo odpoveda.
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1. Rozsah dobrovo¾níckej aktivity

Èlenstvo v obèianskom zdruení, spolku, klube, dobrovo¾níckej organizácii nie je v populácii rozloené rovnomerne. Mierne sa zvyuje s pribúdajúcim vzdelaním (uvádza ho 22% respondentov so základným vzdelaním, 25% so stredným vzdelaním bez maturity, 28% so stredokolským vzdelaním a 32% s vysokokolským vzdelaním). Výrazne èastejie ho uvádzajú obèania maïarskej národnosti (41% oproti 23%
Slovákov).
Dobrovo¾nícka èinnos a èlenstvo v obèianskych zdrueniach, spolkoch, kluboch a pod. pomerne úzko súvisia. Dobrovo¾nícku èinnos vykonávalo 31% spomedzi èlenov, ale iba 8% spomedzi ¾udí, ktorí nie sú èlenmi takýchto organizácií. Z ¾udí vykonávajúcich v uplynulom roku dobrovo¾nícku èinnos bolo 58% èlenmi obèianskeho zdruenia, spolku èi klubu a 40% bolo neèlenov. Naopak, z ¾udí nevykonávajúcich v uplynulom roku dobrovo¾nícku èinnos bolo 20% èlenmi obèianskeho zdruenia, spolku èi klubu a 79% bolo neèlenov. Èlenovia obèianskych
zdruení, spolkov, klubov a ïalích MVO sa líia od neèlenov nielen vyou participáciou na dobrovo¾níckej práci, ale aj na darcovstve pre
MVO. Pripisujú mimovládnym organizáciam výrazné vyiu uitoènos. Potenciál ich budúcej dobrovo¾níckej aktivity je výrazne vyí.
3. Dobrovo¾nícka èinnos a darcovstvo
Na Slovensku je pomerne rozírené darcovstvo. 56% respondentov uviedlo, e v uplynulom roku darovali nejaké veci alebo peniaze na zbierku alebo pre èinnos niektorej mimovládnej organizácie (napr. zbierka atstva, lotéria na podporu Národného divadla, Konto nádeje a pod.).
42% respondentov nedarovalo niè a 2% nevedeli, resp. nechceli odpoveda.
Darcovstvo vecí alebo peòazí na zbierku alebo pre èinnos MVO èastejie uvádzajú eny (59%) ako mui (51%). Medzi ¾uïmi rozdielneho
vzdelania, odlinej národnosti, medzi obyvate¾mi obcí rozdielnej ve¾kosti neboli zistené tatisticky významné rozdiely.
Darcovstvo a dobrovo¾nícka èinnos spolu úzko súvisia. Zvýenou dobrovo¾níckou aktivitou sa vyznaèovali v minulom roku ¾udia, ktorí
zároveò darovali nejaké peniaze alebo veci na zbierku alebo pre èinnos niektorej MVO. Spomedzi darcov vykonávalo dobrovo¾nícku èinnos
21%, kým spomedzi tých, ktorí niè nedarovali, iba 5 percent.
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NONPROFIT, november 1996
výstupy zo 4. Stupavskej konferencie
závereèná správa z konferencie
ZÁVEREÈNÁ SPRÁVA ZO 4. STUPAVSKEJ KONFERENCIE

Tretí sektor má v naej spoloènosti nezastupite¾né miesto v slube obèanom a rozvoji demokracie. Sme pripravení plni svoje poslanie osobitne v oblasti humanity, charity, starostlivosti o deti a mláde, kultúre, ochrane ivotného prostredia, vzdelávaní a ochrane ¾udských práv.
Úèastníci 4. Stupavskej konferencie  mimovládne organizácie Slovenska  iadajú tátne orgány a najmä vládu Slovenskej republiky,
aby boli plne akceptovaní ako rovnocenní partneri v spoloèenskom dialógu. Kontatujeme, e táto spolupráca bola doposia¾ nedostatoèná.
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4. Stupavská konferencia poveruje nové Grémium tretieho sektora zabezpeèi realizáciu uznesení predkonferencií jednotlivých sekcií ako aj
pracovných skupín konferencie.
Konferencia povauje existenciu a fungovanie Grémia tretieho sektora (G3S), Servisného centra pre tretí sektor (SCTS) a èasopisu NonProfit
za rozhodujúce komponenty fungovania tretieho sektora na Slovensku a poveruje nové grémium, aby definovalo vzájomné vzahy a postavenie G3S, SCTS a èasopisu NonProfit, ako i stanovenie etických princípov existencie mimovládnych organizácií.
Konferencia povauje za potrebné vytvori spoloènú platformu pre lepiu vzájomnú spoluprácu, informovanos a koordináciu èinnosti jednotlivých mimovládnych organizácii.
Konferencia poveruje G3S, aby navonok zastupovalo mimovládne organizácie a najmä pri príprave a schva¾ovaní novej legislatívy týkajúcej
sa organizácií tretieho sektora.
Konferencia vyjadruje poïakovanie zahranièným partnerom za odbornú a finanènú pomoc pri rozvoji tretieho sektora na Slovensku a povauje za nevyhnutné, aby táto spolupráca naïalej pokraèovala.
Konferencia víta ponuky na spoluprácu s podnikate¾ským sektorom, Konfederáciou odborových zväzov a ïalími partnermi.
Konferencia vyjadruje solidaritu a podporu jednotlivcom a skupinám v spoloènosti, ktorí sa rozhodným spôsobom zasadzujú za budovanie
obèianskej spoloènosti a demokracie v Slovenskej republike. Konferencia protestuje proti znevaovaniu a útokom voèi osobnostiam kultúrneho a spoloèenského ivota, osobitne voèi pánovi Petrovi Dvorskému. Taktie vyjadruje podporu aktivitám a poiadavkám otvoreného fóra
Zachráòme kultúru. Opakovane vyjadruje protest proti snahe vládnej moci novelizova Trestný zákon v navrhovanej podobe, ktorá smeruje
k podstatnému obmedzeniu slobody a demokracie na Slovensku.
Naa osobitná vïaka patrí mestu Banská Bystrica ako i vetkým miestnym organizátorom, ktorí vytvorili adekvátne podmienky pre nau prácu.
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NONPROFIT, marec 1997
Andrej Steiner
informácia o priebehu diskusného fóra pre výmenu informácií a skúseností komunitných iniciatív, uskutoèneného
12. februára 1997 v Trenèianskych Tepliciach
výstup z diskusného fóra

Diskusného fóra komunitných iniciatív na Slovensku, ktoré bolo zorganizované Konzorciom Nadácie ETP Slovensko a Nadácie PDCS, sa
zúèastnilo pribline 70 úèastníkov  èlenov mimovládnych organizácii z rôznych oblastí tretieho sektora.
Hlavným cie¾om stretnutia bolo umoni spoloèné stretnutie organizáciam, ktoré fungujú ako komunitné iniciatívy, za úèelom výmeny informácií a skúseností z ich pôsobenia. Ïalím cie¾om bolo poskytnú týmto organizáciam informácie o podpornom prostredí pre komunitné iniciatívy, ktoré môu vyuíva v súèasnosti a tie v najbliej budúcnosti.
V doobedòajom, veobecno-informaènom bloku odzneli nasledujúce prezentácie:
§ Komunitná filantropia na Slovensku  správa o túdii
§ Komunitná filantropia vo svete  správa z konferencie o filantropii v Portoriku
§ Prezentácie 10 organizácií podporujúcich prostredníctvom svojich programov miestne obèianske iniciatívy
V poobedòajom bloku sa úèastníci rozdelili do 4 diskusných skupín pod¾a tém:
§ Komunitné nadácie a fondy
§ túdia o komunitnej filantropii
§ Mestské obèianske iniciatívy
§ Vidiecke obèianske iniciatívy
Skupina Komunitné nadácie a fondy sa sústredila na výmenu informácií medzi u existujúcimi komunitnými nadáciami, fondmi a zdrueniami a tými, ktorí potenciálne o zaloení takéhoto typu organizácie uvaujú. Diskutovalo sa hlavne o prvých problémoch pri ich vzniku, úspechoch a veciach, ktoré by mohli by urobené lepie, o operatívnych otázkach a vzahoch medzi takouto organizáciou a miestnou verejnou
správou, ako aj podnikate¾ským sektorom.
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Skupina Mestské komunitné iniciatívy diskutovala o podmienkach pre vytvorenie úspených komunitných iniciatív a okrem iného sa dotkla
nasledujúcich tém: realizácia prieskumu potrieb, ktoré je moné uspokoji pomocou vlastných komunitných zdrojov, udriavanie dobrých vzahov s verejnosou a médiami, zainteresovanie miestnych sponzorov a organizácií, práca medzi ¾uïmi v teréne, zvidite¾nenie aktivít a pod.

Skupina túdia o komunitnej filantropii na Slovensku, ktorá bola vytvorená na základe prejaveného záujmu úèastníkov Diskusného fóra,
sa sústredila na poskytnutie podrobnej informácie o stave a filozofii túdie, výmenu názorov o jej zameraní a tie o oèakávaných výstupoch.
Bolo kontatované, e nedostatok informácií (ktorý bol spôsobený najmä urèitým èasovým posunom v jej realizácii a teda nedostatkom priebených výstupov) spôsobil urèité nedorozumenia u niektorých èlenov MVO. Bolo dohodnuté, e jednotlivé èasti túdie, tak ako to bude potrebné, budú podrobené internej oponentúre èlenmi irokého tímu pracujúcimi na tejto túdii a ïalími zástupcami MVO, ktorí o to prejavia
záujem.
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NONPROFIT, jún 1997
Nadácia pre obèiansku spoloènos
V rámci programu Iniciatíva rozvoja mimovládnych organizácií spracovala Nadácia pre obèiansku spoloènos analýzu
tretieho sektora na Slovensku, aby identifikovala tie MVO, ktoré majú schopnos ovplyvòova správu vecí verejných
a aby analyzovala ich potreby v oblasti cielených kolení a odbornej pomoci.
výsledky analýzy, informovanie o programe nadácie
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Skupina Vidiecke komunitné iniciatívy sa sústredila na príklady spolupráce s ostatnými sektormi, na pecifiká vidieckych komunitných iniciatív, na aktivity, ktoré boli èi neboli úspené a pod. Úèastníci tejto skupiny sa zhodli, e medzi nevyhnutné prvky úspených vidieckych iniciatív patria: podpora miestneho zastupite¾stva, podpora verejnosti, existencia pozitívnych príkladov a silných osobností, ktoré môu ostatní
nasledova. Skupina tie naèrtla problém získavania donorov a vyjadrila silný záujem by informovaná o stave túdie uskutoènite¾nosti
v oblasti komunitnej filantropie na Slovensku, prípadne aktívne spolupracova na jej vypracovaní.

The Foundation for a Civil Society (Nadácia pre obèiansku spoloènos) prostredníctvom svojho programu Iniciatíva rozvoja mimovládnych
organizácií (RI MVO) spracovala od 20. 1. 1997 do 20. 4. 1997 hodnotiacu analýzu tretieho sektora na Slovensku, aby identifikovala tie MVO,
ktoré majú potenciálnu schopnos ovplyvòova správu vecí verejných na Slovensku, a aby analyzovala ich potreby v oblasti cielených kolení
a odbornej pomoci. Naviac, táto túdia poskytuje obraz prostredia, v ktorom MVO pracujú ako aj odpoveï na otázku, èi existuje monos
a ochota MVO spolupracova so tátnymi orgánmi, podnikate¾skými subjektami a inými MVO.
Tím hodnotite¾ov sa skladal z piatich interných èlenov a 22 dobrovo¾níkov, reprezentujúcich irokú kálu kultúrnych a profesijných skúseností
a vedomostí. Po odbornej stránke, èlenovia tímu pracovali v oblastiach rozvoja MVO a podnikov, styku s verejnosou, organizovania komunít
a poskytovania odbornej pomoci. Kombinácia takýchto znalostí umonila vypracova irokú nestrannú túdiu slovenských MVO.
Poèas trojmesaèného hodnotiaceho obdobia bolo interviewovaných 203 MVO, dvadsatpä podnikate¾ských subjektov a pätnás úradov miestnej samosprávy. Na základe údajov získaných poèas hodnotiacej analýzy sa tím zhodol v názore, e mnohé organizácie potrebujú manaérske a organizaèné kolenia v oblasti správnych rád, organizaèného manamentu, ¾udských zdrojov, finanèných zdrojov a metód, prípravy
a hodnotenia programov, styku s verejnosou, a tak sektorovej ako aj medzisektorovej spolupráce.
Avak, napriek pokraèujúcej potrebe zvyova kvalifikáciu MVO v organizaènom rozvoji, je potrebné doda, e tretí sektor na Slovensku je silný a vitálny. Stojí na èele neziskového sektora krajín strednej a východnej Európy, vrátane Èeskej republiky, a to tak vo svojej zdatnosti ako aj
úspenosti. Naviac, jeho jadro tvoria oddaní jednotlivci, ktorých kreativita a vytrvalos dokázali prei, a aj vïaka nim sektor prosperuje, a to aj
napriek známym prekákam.
Je to práve nesmierna dynamiènos a vitalita slovenského tretieho sektora, na ktorej bola postavená Rozvojová iniciatíva MVO (RI MVO), 18mesaèný program, ktorý sa prostredníctvom peciálnych a osvedèených opatrení z podnikate¾skej praxe, korporaènej filantropie, pracovných
kolení, okrúhlych stolov a konferencií zameriava na potreby 30 a 50 MVO vyuitím troch stálych konzultantov existujúcich slovenských koliacich organizácií a krátkodobých odborných konzultantov.
pecifické intervencie osvedèené v podnikate¾skej praxi sú urèené pre MVO, ovplyvòujúce správu vecí verejných a obhajujúce záujmy
skupín obèanov, ktoré pracujú v oblastiach sociálnej retrukturalizácie, ekonomického rozvoja, ochrany ivotného prostredia alebo demokracie. RI MVO zlepí organizaènú truktúru MVO vybudovanej na tréningovej teórii, obdranej na koleniach, ale najmä jej priamym zavedením
v organizácii.
Korporaèná filantropia prostredníctvom pracovných raòajok, seminárov a diskusií za okrúhlym stolom oboznamuje podnikate¾skú komunitu
a miestnu samosprávu s nevyhnutnou potrebou spolupráce s tretím sektorom a dlhodobým úitkom takejto kooperácie. RI MVO v partnerstve
so slovenskými obchodnými a priemyselnými komorami uskutoènila takéto podujatia v iline, Poprade a v Banskej Bystrici. Ïalie sa budú
realizova v Koiciach (24. júna), Preove (16. septembra), Luèenci (10. októbra) a Bratislave (21. novembra).
Pracovné stretnutia formou peciálnych kolení zameraných na získavanie finanèných zdrojov, rozvoj èlenskej základne, získavanie a motivovanie dobrovo¾níkov a dosahu na verejnos. Tieto programy budú vytvárané na základe potrieb úèastníkov RI MVO, ktorí si elajú zdokonali u získané zruènosti. Budú pozostáva z poèetne malých skupín, 5-10 ¾udí, s prehratím si situaèných modelov pre styk s potencionálnymi sponzormi, oslovovaní moných èlenov, dobrovo¾níkov a pri budovaní vzahov s médiami.
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Konferencie budú pouité na vytváranie a udriavanie partnerskej siete slovenskej komunity MVO. Táto sie bude podporova rozvoj vzahov medzi slovenskými MVO, medzi slovenskými a medzinárodnými MVO, darcovskými a tréningovými organizáciami tak na republikovej ako
aj medzinárodnej úrovni.
Okrúhle stoly budú slúi na prehåbenie spolupráce medzi sektormi. To zahròuje stretávanie sa MVO s podnikate¾skými subjektami, ako aj
MVO s miestnymi samosprávami, prièom v úzkom pracovnom okruhu mono otvori aj nie èasto diskutované problémy s cie¾om zvýi pochopenie akosti v kadom sektore, definova výhodnos vzájomných vzahov a budova vzájomné rovnocenné partnerstvo.

12.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, jún 1997
O¾ga Marèáková
Závery zo stretnutia predstavite¾ov ve¾kých medzinárodných firiem z krajín Európy a Stredného Východu, Svetovej banky a Banky pre obnovu a rozvoj.
skúsenosti zo zahranièia prezentované na Slovensku

PODNIKATELIA AKO PARTNERI PRI ROZVOJI A TRANSFORMÁCII V EURÓPE A NA STREDNOM VÝCHODE
¼udský rozvoj je cie¾  ekonomický rast je prostriedok k tomuto cie¾u. Cie¾om rastu by teda malo by obohatenie ¾udského ivota. Posledné
desaroèia ukazujú ve¾mi jasne, e neexistuje automatické spojenie medzi ekonomickým rastom a ¾udským rozvojom. Aj keï sa vytvorí toto
spojenie, môe by postupne odstraòované  pokia¾ nie je pravidelne upevòované inteligentnou a cie¾avedomou politikou vedenia.
Správa o ¾udskom rozvoji, RP OSN, 1996
30. apríla 1997 sa konalo v Londýne stretnutie predstavite¾ov ve¾kých medzinárodných firiem z krajín Európy a Stredného Východu, ako aj
predstavite¾ov Svetovej banky a Banky pre obnovu a rozvoj, za prítomnosti princa Charlesa, ktorý je prezidentom a zakladate¾om neziskovej
organizácie The Prince Of Wales Business Leaders Forum. Stretnutie malo názov Podnikatelia ako partneri pri rozvoji a transformácii
v Európe a na Strednom východe. Slovensko na stretnutí zastupovala pani Eva Gollvitzerova z Coopers and Lybrand a pani Andrea Merz
z Molnlycke s.r.o. Gemerská Hôrka.
Podnikate¾ské fórum princa z Walesu pôsobí prostredníctvom svojich èlenov  predstavite¾ov podnikate¾skej sféry a ïalích partnerov u
sedem rokov a propaguje zapojenie svojich èlenov do transformácie a rozvoja v strednej a východnej Európe a v poslednom èase na
Strednom Východe. Poèas prevratných ekonomických, politických a sociálnych zmien v spomínaných oblastiach, boli vypracované a preverené modely, ktoré demontrujú, ako môu podnikatelia partnersky spolupracova s ïalími predstavite¾mi spoloènosti  verejným sektorom,
medzinárodnými agentúrami a miestnymi komunitami. Podnikatelia do tejto spolupráce môu vloi svoje podnikate¾ské zruènosti a zdroje,
môu pomôc vzdelávaniu a koleniu, propagovaniu podnikania, environmentálnemu zdokona¾ovaniu a sociálnemu rozvoju.
Aký je prínos podnikate¾skej sféry k trvalo udrate¾nému rozvoju regiónu?
Na takéto a podobné témy prebiehali diskusie pri okrúhlych stoloch. Ako vyplynulo z diskusií, ide predovetkým o generovanie bohatstva vplyvom obchodovania, investícií a pôsobenia produktívnych podnikov, za podmienky dodriavania najvyích etických, bezpeènostných a environmentálnych kritérií. Poskytovaním tovarov, sluieb a zamestnanosti sa dosahuje ekonomická regenerácia a rast. Výmena technológií
a manaérskych schopností môe zvyova konkurencieschopnos v prospech trvalo udrate¾ného ekonomického pokroku.
Podnikate¾ská sféra by mala zohráva významnú úlohu pri vyuití svojich podnikate¾ských zruèností a zdrojov v prospech rieenia sociálnych
a ekonomických problémov, a tak získa akceptáciu svojej úlohy v trhovej ekonomike.
Èo môe podnikate¾ská sféra urobi v prospech transformácie a rozvoja? Odpoveï, ako ukázala konferencia, sa dá zhrnú do týchto
desiatich bodov:
1. Hlavný prínos podnikate¾skej sféry  obchodovanie, investície, zamestnanos, vzdelávanie a tréning, vyuívanie domácich dodávate¾ov a sub-kontraktorov, príspevky do miestnych príjmov, technológie, manaérske odborné znalosti a dodriavanie etických noriem podnikate¾ského správania sa v záujme kvality, zdravia, bezpeènosti a ivotného prostredia.
2. Prispieva k zdravému podnikate¾skému prostrediu  dodriavaním zdravých a etických podnikate¾ských princípov a podelením sa
o know-how v riadení s miestnymi podnikmi.
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3. Poskytova manaérske skúsenosti  Vzdelávanie  riadenie kôl, ovplyvòovanie osnov, poradenstvo v kariére, pracovné skúsenosti.
§ Podnikate¾ský rozvoj  rady podnikate¾om, podnikate¾ská pomoc a kolenia, inkubátory.
§ ivotné prostredie  rady o riadení rizika, ochrana ivotného prostredia, eko-efektivita.
§ Zapájanie mladých a nezamestnaných  spolupráca s organizáciami, ktoré zniujú vylúèenie mladých a nezamestnaných ¾udí z pracovného procesu.

5. Poskytova svoje vybavenie  na pomoc miestnemu rozvoju  dovoli skupinám a intitúciam vyuíva zasadaèky, telekomunikaèné
sluby, vybavenie kancelárií.
6. Poskytova svoj produkt  venova alebo poskytova so z¾avou výrobky, zariadenia, materiály, prebytky skupinám a intitúciám, ktoré
napomáhajú miestnemu rozvoju.
7. Mobilizova podnikate¾skú sféru a obchodné asociácie  povzbudzova podnikate¾skú obec a obchodné asociácie a komory k propagovaniu podnikového obèianstva a aktívneho zapájania sa do miestnych partnerských aktivít.
8. Vyui podnikate¾ský vplyv  otvorene podporova aktivity zapájajúce podnikate¾skú sféru do vzdelávacieho a koliaceho procesu
a reformy verejnej správy.
9. Poskytova dary a robi sociálne investície  podporova dobrovo¾nícke a komunitné organizácie a programy v prospech sociálneho
a komunitného rozvoja v miestach svojho pôsobenia.
10. Medializova dosiahnuté výsledky  oboznamova o aktivitách podniku a o aktivitách svojich zamestnancov pomocou domácich publikácií, výstav a odmeòovania.
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4. Podporova svojich zamestnancov  aby boli aktívni vo svojom okolí, prispievali a spolupracovali na dobrovo¾nej báze s asociáciami,
dobrovo¾nými skupinami a obèianskou spoloènosou pomocou internej publicity a tímovej organizácie.

Mylienky stretnutia, ako aj praktické príklady nových vzahov sú slovenským podmienkam ete trochu vzdialené, avak naznaèujú, ktorým
smerom sa bude vývoj ubera. Aj napriek tomu je snáï vhodné zamyslie sa a vidie túto výzvu v irokých súvislostiach. U aj na Slovensku
existujú firmy, ktoré cie¾avedome budujú svoj imid, vedia, akú má hodnotu a chápu, e ak prostredie, v ktorom firma pôsobí nie je zdravé,
odráa sa to aj na výsledkoch firmy.

13.
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NONPROFIT, november  december 1997
Dana Pluèinská
oboznámenie èitate¾ov èasopisu Nonprofit o realizovaných aktivitách novovzniknutého obèianskeho zdruenia Partnerstvo pre rozvoj Regióna Tatier a Spia
predstavenie projektov organizácie
VE¼KÁ ARKANIÁDA PRE PARTNERSTVO, PARTNERSTVO PRE REGIÓN TATIER

V nede¾u 19. októbra 1997 na Letisku Poprad  Tatry sa uskutoènila Ve¾ká arkania show, ktorej hlavnými organizátormi boli Partnerstvo pre
rozvoj regiónu Tatier, SAIA  SCTS Poprad, Mestské vzdelávacie centrum, Italian Gold Promotions s.r.o., Zdruenie miest a obcí Slovenska,
Olympijský výbor ZOH 2006 a Slovenská sporite¾òa a.s.
Nad letiskom nelietali len arkany, ale aj velikánsky balón z Balón klubu Koice, ktorý vzbudzoval ve¾kú pozornos u detí, ktoré si v balóne aj zalietali. Nemenej zaujímavé boli vyhliadkové lety nad Tatrami. Do súae sa prihlásilo cca 150 detí z celého regiónu a s nimi prilo pribline 2 000 návtevníkov, ktorí si okrem pekných arkanov mohli pozrie aj exhibíciu na kolieskových korèuliach, cyklotrialistov, majstrov sveta v leteckom modelárstve alebo lukostrelcov. Ve¾kou atrakciou pre deti bolo divadlo na chodú¾och, ktoré k nám prilo z Vranova. Ako povedal
zástupca riadite¾ky letiska Ing. J. Rokfalusy, na letisku bolo naposledy tak ve¾a ¾udí pri návteve Svätého Otca Jana Pavla II. v Poprade.
Najmladej úèastníèke súae Emmke Kontrikovej z Novej Lesnej (ktorá má 1 rok a osem mesiacov) odovzdal primátor mesta Svit tortu
upeèenú a darovanú firmou TATRAPEKO zo Svitu. V rámci troch vekových kategórii bolo vyhlásených 18 víazov bohato odmenených cenami, ktorými na akciu prispeli sponzori z náho regiónu. Sponzorské dary, príspevky a pomoc (materiálna, personálna) by sa dali vyèísli
sumou 100 000 Sk.
Ve¾ká arkaniáda nebola vak prvou akciou, ktorú Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier zorganizovalo. Celý proces kontituovania medzisektorovej spolupráce sa zaèal 17. marca 1996 pod finanènou a organizaènou zátitou Podnikate¾ského fóra Princa Waleského (PWBLF)
z Londýna úvodným workshopom, ktorý sa uskutoènil v hoteli Poddaj vo Ve¾kej pri Poprade. Na tomto workshope boli prezentované základné princípy spolupráce troch sektorov (tátneho, podnikate¾ského a mimovládneho) a zároveò kontituovaná skupina zainteresovaných ¾udí
z regiónu, ktorí sa dohodli na ïalom procese a zaloení novej mimovládnej organizácie  Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier. Predsedom
prípravného výboru sa stal známy, skúsený a dlhoroèný pracovník v hotelierstve a turizme Ing. Frantiek Odloilík. Potom nasledovalo viacero pracovných stretnutí prípravného výboru, ktorého èlenmi sú reprezentanti vetkých troch sektorov.
V októbri 1996 sa uskutoènil pracovný workshop za úèasti Susan Simpson, manaérky programu Partnerstva z PWBLF z Londýna. Na tomto
workshope sme si dohodli podmienky spolupráce, odhlasovali program na obdobie roku 1997, prípravný výbor a jeho predsedu. Od PWBLF
sme dostali monos získa financie na zaloenie a èinnos novej MVO a zaèiatkom apríla sme boli úspení  získali sme grant vo výke
3 000 USD. Zaèiatkom júla 1997 bolo obèianske zdruenie Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
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V júli nasledovalo prvé stretnutie lídrov troch sektorov na Medveïovej Lúke pri Tatranskej Lomnici. Heslom tohto piatkového popoludnia bolo:
Aby ¾udia spolu hovorili!. Stretli sa tam primátori okolitých miest, riaditelia bánk, daòových úradov, hotelov, podnikatelia, predstavitelia MVO,
ktorí sa podie¾ali aj na príprave a realizácii celého podujatia: Partnerstvo, SAIA-SCTS Poprad, Italian Gold Promotions, s.r.o, Výkonný
Sekretariát OH 2006 Poprad-Tatry, Univerzita mesta Poprad. Znova vïaka sponzorom sme mohli úèastníkom ponúknu obèerstvenie (gulá)
a tombolu, z ktorej èas výaku bola venovaná Nadácii Obláèik v Poprade a Dennému Detskému Sanatóriu pre mentálne a telesne postihnuté deti v Kemarku. Nezabudli sme ani na sponzorské dary, ktorých hodnota bola cca 40 000 Sk. Napriek tomu, e pod¾a návratiek sme mali
prihlásených asi 130 úèastníkov, na stretnutie ich prilo okolo 200. Bol pripravený kultúrny program a rôzne portové súae.
Obidve tohtoroèné akcie mali ve¾ký ohlas a my sme boli spokojní, e mylienka spojenia troch sektorov sa vydarila. U poèas vianoèných
trhov plánujeme v Kemarku ïaliu akciu  výstavu produktov integrovanej dielne  mentálne postihnutých deti, ktoré so tudentmi Strednej
koly umeleckých ¾udových remesiel vyrábajú rôzne predmety. Táto výstava bude sprístupnená verejnosti v priestoroch Hotelovej Akadémie
v Kemarku s monosou dobrovo¾ného finanèného príspevku návtevníkov.
Na február pripravujeme pomyselnú bodku za projektom  ples Partnerstva v hoteli Patria na trbskom Plese, na príprave ktorého sa opä
budú podie¾a vetky tri sektory.
Dobrá skúsenos tohoto pilotného projektu je vak len tartom aktivít, ktoré prináajú prospech celému regiónu.

14.
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NONPROFIT, november-december 1997
Norbert Brázda, CEPA, Ponická Huta
Centrum pre podporu miestneho aktivizmu zaèalo v roku 1996 realizova projekt Stimulujúce ekonomické podmienky
pre fungovanie MVO. Bliie informácie o výsledkoch tohto projektu sú uvedené v nasledujúcom texte.
prezentácia projektu
SÚÈASNÁ LEGISLATÍVNA ÚPRAVA DARCOVSTVA JE NEDOSTATOÈNÁ

Mimovládne neziskové organizácie (MNO) sa podie¾ajú na rieení existujúcich ványch spoloèenských problémov, prièom v mnohých prípadoch nadlepujú kvalitu práce tátnych intitúcií, alebo úplne nahrádzajú ich èinnos. Èasto sa tak deje v spoloèensky najcitlivejích oblastiach, kde tátne intitúcie z ekonomických, personálnych a iných dôvodov nestaèia plni svoje funkcie. S výrazne pozitívnym efektom práce
MNO ostro kontrastuje ich nedostatoèná podpora zo strany tátu, èi u prostredníctvom transparentne poskytovanej finanènej podpory, alebo
prostredníctvom vytvárania vhodných legislatívnych podmienok na fungovanie MNO a stimuláciou darcov z radov obèanov i podnikate¾ského
sektora.
S cie¾om pripravi podklady pre efektívne presadzovanie záujmov mimovládnych neziskových organizácii zaèalo Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) v auguste 1996 realizova projekt Stimulujúce ekonomické podmienky pre fungovanie MNO. Jeho jednotlivé
èasti boli zamerané na analýzu platného zákona o daniach z príjmov z poh¾adu MNO, na doloenie spoloèenského prínosu práce MNO konkrétnymi ekonomickými údajmi a vypracovanie návrhov na zlepenie existujúceho stavu.
Analýza správania darcov vychádza z údajov daòových priznaní vetkých fyzických a právnických osôb v rokoch 1994 a 1995. Z celkového
poètu 341 tis. fyzických osôb v roku 1995 malo 299 tis. subjektov základ dane vyí ako 0,- a iba 13 tis. (4 % z celkového poètu) si uplatnilo
odpoèet daru zo základu dane. Právnických osôb bolo 38 tis., s kladným základom dane vak iba necelá polovica (16 tis.). Z tejto skupiny
potenciálnych darcov boli ïalej vylúèené subjekty so základom dane mením ako 100 tis. Sk (§ 20 ods. 4 zákona c. 286/1992 o daniach
z príjmov), èo predstavovalo 6 tis. darcov (39,1 %). Z 10 tis. právnických osôb, ktoré si mohli odpoèíta dar od základu dane, túto monos
vyuilo iba 3 297 subjektov. Celková hodnota darov, ktorú v roku 1995 poskytli fyzické osoby, bola 153 mil. Sk, právnické osoby poskytli dary
v hodnote 410 mil. Sk. Z výpoètu teoretického maximálneho moného objemu darov pri súèasnej právnej úprave vyplýva, e fyzické osoby
mohli poskytnú dary v maximálnej hodnote 477 tis. Sk a právnické osoby v hodnote 920 mil. Sk.
Pritom treba ma na pamäti, e pod¾a § 20, ods. 8 zákona o daniach z príjmov mono poskytnú dar právnickým osobám a obciam na financovanie vedy a výskumu, vzdelania, kultúry, kolstva, na poiarnu ochranu, na podporu mládee a bezpeènos obyvate¾stva, na sociálne,
zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, náboenské úèely, na telovýchovné a portové úèely a do tátneho fondu rozvoja bývania. Údaje o darcoch a daroch neumoòujú rozlíi, akú hodnotu darov dostali tátne organizácie (koly, nemocnice, divadlá), obce a ko¾ko
mimovládne organizácie.
Vylúèenie ve¾kého poètu potenciálnych darcov z radov právnických osôb, nízky podiel skutoèných darcov a niektoré ïalie výsledky analýzy
jednoznaène poukazujú na súèasnú nevýhodnú legislatívnu úpravu. Obsahom projektu Centra pre podporu miestneho aktivizmu sú preto aj
alternatívne návrhy nových mechanizmov podporujúcich poskytovanie darov pre veobecné prospenú èinnos mimovládnych neziskových
organizácií a odhadované ekonomické efekty týchto úprav.
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NONPROFIT, november-december 1997
Zora Bútorová, Martin Bútora (IVO)
Struèná informácia o niektorých výskumoch verejnej mienky o MVO, dobrovo¾níctve a darcovstve pripravená a prezentovaná úèastníkom 5. Stupavskej konferencie.
èas výstupov z prieskumov verejnej mienky o mimovládnych organizáciach, dobrovo¾níctve a darcovstve

Z VÝSKUMOV VEREJNEJ MIENKY O MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIACH, DOBROVO¼NÍCTVE A DARCOVSTVE
Súèasou vyspelého tretieho sektora je aj jeho sústavná kritická reflexia v podobe výskumu. Jedným z takýchto zrkadiel sú aj výskumy verejnej mienky, ktoré poskytujú obraz o tom, ako sa na jednotlivé stránky èinnosti tretieho sektora a s tým spojené problémy pozerá verejnos.
Intitút pre verejné otázky v Bratislave pripravil pre úèastníkov 5. Stupavskej konferencie, pre novinárov i ïalích záujemcov struènú informáciu o niektorých výskumoch uskutoènených v uplynulom období tykajúcich sa názorov ¾udí na Slovensku na mimovládne organizácie, úèasti
obèanov na dobrovo¾níckych aktivitách, ako aj potenciálu na rozírenie dobrovo¾níctva. Informácia sa opiera o tri zdroje:
§
§
§

reprezentatívny výskum, ktorý pre potreby UNICEF uskutoènila v apríli 1997 agentúra FOCUS;
reprezentatívne zisovania pripravené vïaka grantu Nadácie na podporu obèianskych aktivít (NPOA) poskytnutému nadácii Obèiansky
intitút v rámci programu Verejná mienka ako intitút demokracie; výskum realizovalo Centrum pre sociálnu analýzu v Bratislave, údaje
zozbierala anketárska sie agentúry FOCUS;
reprezentatívny výskum Intitútu pre verejné otázky uskutoènený v októbri 1997.
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15.

Vetky vzorky spåòajú kritéria reprezentatívnosti pod¾a pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, ve¾kosti sídla a kraja. Zistené skutoènosti mono
struène zhrnú takto:
Imid mimovládnych organizácií na Slovensku je prevane pozitívny. Vo verejnej mienke dominuje presvedèenie o uitoènosti MVO pôsobiacich vo sfére tradiènej sociálnej solidarity. Poèas roku 1996 sa vak aj zvýilo porozumenie obèanov pre dôleitos MVO pôsobiacich mimo
sféry zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, èo pravdepodobne mono pripísa úèinkom kampane Tretí sektor SOS.
Poèet dobrovo¾níkov za posledné roky mierne vzrástol. Vetky druhy MVO majú ancu pritiahnu k svojej práci ete viac dobrovo¾níkov
ako doteraz.
Údaje z rozlièných výskumov o rozírenosti darcovstva v populácii sa rozchádzajú, èo je spôsobené odliným definovaním tohto javu.
Mono odhadova, e okruh ¾udí, ktorí v uplynulom roku prispeli finanèným èi vecným darom na èinnos mimovládnych organizácii, sa pohybuje na Slovensku okolo 40%. Rozsah darcovstva je vyí, ak doòho zarátame aj príspevky na kostolné zbierky.
Opierajúc sa o výpovede respondentov, mono kontatova, e mimovládne organizácie majú ancu na rozírenie darcovstva v populácii. Mnohé bude závisie od ich schopnosti vhodným spôsobom oslovi a motivova potenciálnych darcov.
Èlenstvo v mimovládnych organizáciach, úèas na dobrovo¾níckych aktivitách a darcovstvo tvoria tri navzájom sa prelínajúce a umocòujúce spôsoby správania.
Dobrovo¾nícka èinnos a darcovstvo nie sú v populácii rovnomerne rozloené. Väèmi sa im darí vo vzdelanejom prostredí. eny prejavujú väèiu náchylnos k tradiènej dobroèinnosti ako mui, èo sa odráa na ich intenzívnejích dobrovo¾níckych aktivitách i na ich èastejom
darcovstve. Mladia generácia prejavuje vyie porozumenie pre uitoènos netradièných MVO. Zo strednej generácie sa zase regrutuje relatívne viac darcov ako z najmladej a najstarej.
1. Uitoènos mimovládnych organizácií
Rok 1996 vstúpil do histórie znovuoivenia obèianskej spoloènosti na Slovensku predovetkým ako rok kampane Tretí sektor SOS, ktorú
vyhlásilo Grémium tretieho sektora v snahe zabráni prijatiu retrikèného vládneho návrhu zákona o nadáciach. Na túto situáciu reagoval vo
februári 1996 výskum, ktorý monitoroval názory ¾udí na mimovládne organizácie (MVO) a dobrovo¾níctvo v èase, keï bola kampaò v plnom
prúde. O rok neskôr, vo februári 1997, sa k tejto téme vrátil ïalí výskum zachytávajúci posuny vo verejnej mienke.
... ¾udia vnímajú ako najuitoènejie tie MVO, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníckej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a vzdelania.
Presnejie, sú to MVO na pomoc nemocniciam, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, MVO na pomoc ¾uïom v núdzi a MVO na pomoc
kolám a vzdelávaniu...
...
3. Dobrovo¾nícka èinnos, èlenstvo v MVO a darcovstvo
Vo februári 1997 uviedlo 24% respondentov, e sú èlenmi nejakého obèianskeho zdruenia, spolku, klubu, dobrovo¾níckej organizácie. Ako
ukázala analýza, medzi èlenstvom v MVO a dobrovo¾níckou aktivitou existuje tatisticky významná korelácia. Dobrovo¾níckej èinnosti sa
venovalo poèas uplynulého roku 44% èlenov MVO, kým medzi neèlenmi MVO bolo dobrovo¾níkov iba 11%.
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Keï obrátime uhol poh¾adu, zisujeme, e 55% ¾udí, ktorí vykonávali poèas roku 1996 dobrovo¾nícku èinnos, boli èlenmi nejakého obèianskeho zdruenia, spolku, klubu èi inej dobrovo¾níckej organizácie a 45% neboli èlenmi nijakej MVO. Na druhej strane spomedzi ¾udí, ktorí
nevykonávali nijakú dobrovo¾nícku èinnos, bolo 17% èlenov a 83% neèlenov MVO.
Existuje aj tatisticky významná korelácia medzi dobrovo¾níckou aktivitou a darcovstvom. Spomedzi dobrovo¾níkov bolo 73% ¾udí, ktorí poèas
roku 1996 venovali vecný alebo peòaný dar pre nejakú MVO, kým spomedzi tých, èo nevykonávali dobrovo¾nícku èinnos, ich bolo iba 35%.
A vice versa: medzi ¾uïmi, ktorí poèas roku 1996 venovali vecný alebo peòaný dar pre MVO, boli dobrovo¾níci zastúpení väèmi (33%) ako
medzi ¾uïmi, ktorí neboli darcami (9%).
...
5. Darcovstvo
Na Slovensku je darcovstvo pomerne rozírené. Údaje o jeho rozsahu sa mierne rozchádzajú, èo súvisí s odlinými spôsobmi definovania,
a teda aj zisovania darcovstva.
Prvý spôsob zisovania viae darcovstvo na èinnos ¾ubovo¾ných mimovládnych organizácii, prièom berie do úvahy vecné i finanèné príspevky bez oh¾adu na ich hodnotu. Vo februári 1997 uviedlo 42% respondentov, e v minulom roku darovali nejaké veci alebo peniaze na
zbierku organizovanú mimovládnou organizáciou i na podporu èinnosti MVO.
Tabu¾ka 6
Darovali ste Vy alebo èlen Vaej rodiny v uplynulom roku nejaké veci alebo peniaze na zbierku organizovanú nejakou MVO alebo pre èinnos
nejakej MVO?

Áno
Nie
Neviem

Rok 1995

Rok 1996

56
42
2

42
51
7

Zdroj: FOCUS, 1996, Centrum pre sociálnu analýzu 1997
Darcovstvo je o èosi väèmi rozírené medzi enami (53%) ako mumi (47%). Kým ete v roku 1996 sa neprejavovali rozdiely medzi darcovstvom ¾udí s odlinou výkou vzdelania, tentoraz vystúpili do popredia. Tak napríklad medzi ¾uïmi so základným vzdelaním bolo iba 35% darcov, kým medzi ¾uïmi s vysokokolským vzdelaním ich bolo 56%.
Druhý spôsob zisovania definuje darcovstvo ako finanèný príspevok na èinnos organizácii pôsobiacich vo vopred zadefinovaných oblastiach, prièom stanovuje aj minimálnu výku tohto príspevku (tabu¾ka 7).
Tabu¾ka 7
Venovali ste za posledných 12 mesiacov 100 alebo viac korún nejakej organizácii pracujúcej v niektorej z uvedených oblastí? (%)
Pomoc telesne postihnutým
Pomoc deom v núdzi na celom svete
Ochrana ivotného prostredia
Boj proti chudobe v naej krajine
Pomoc uteèencom
Medicínsky výskum
Rozvoj tzv. tretieho sveta (Podpora rozvojových krajín)
¼udské práva
Iná oblas*

20
13
6
5
4
4
4
1
8

Zdroj: FOCUS, apríl 1997 (v spolupráci s UNICEF)
* V tejto kategórii respondenti najèastejie uvádzali napríklad cirkev, charitu, pomoc zdravotníckym zariadeniam i detským domovom.
Pri takomto spôsobe zisovania je poèet darcov v celej populácii 35%. Najèastejie uvádzanou oblasou to bola pomoc telesne postihnutým
a pomoc deom v núdzi na celom svete.
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Vimnime si teraz podnety, ktoré ¾udí najèastejie privádzajú k finanènej podpore zameranej do vyie uvedených oblastí.

Priame oslovenie aktivistami mimovládnej organizácie
Vaa náboenská obec
Výzvy v televízii
Výzvy v tlaèi
Potou doruèená iados o podporu
Zbierka na ulici
Výzvy v rádiu
kola
Iné podnety**

32
30
25
21
17
16
10
6
11

Zdroj: FOCUS, apríl 1997 (v spolupráci s UNICEF)
*

Odpovedali iba tí respondenti, ktorí za posledných 12 mesiacov venovali 100 alebo viac korún do niektorej z vyie uvedených oblastí.
Respondenti mali monos viacerých odpovedí, preto je súèet odpovedí vyí ako 100%.
** V tejto kategórii respondenti najèastejie uvádzali vlastné presvedèenie, súcit, humánnos, a pod.
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Tabu¾ka 8
Èo Vás podnietilo k tejto Vaej finanènej podpore? (%)*

Ako ukazuje tabu¾ka 8, ¾udí je moné získa pre darcovstvo rozmanitými spôsobmi. Dominantné sú dva spôsoby, ktoré majú znaène osobný
charakter: priame oslovenie aktivistami mimovládnej organizácie a výzva náboenskej obce. Výrazným stimulom vak bolo aj menej osobné
oslovenie prostredníctvom médií: výzvy v televízii a v tlaèi.
Ako ukázala tatistická analýza, citlivos na väèinu z uvádzaných podnetov je v populácii rovnomerne rozírená. Na výzvy náboenskej
obce reagujú citlivejie eny, ¾udia s najniím vzdelaním, prívrenci KDH. Na výzvy v tlaèi reagujú citlivejie prísluníci maïarskej meniny,
prívrenci KDH a MK.
Tretí spôsob zisovania darcovstva berie do úvahy finanèné i vecné dary a nestanovuje ich výku. Ako ukazuje tabu¾ka 9, sústreïuje sa na
vybrané formy darcovstva, prièom darcovstvo neviae na èinnos mimovládnych organizácií.
Tabu¾ka 9
¼udia sú neraz poiadaní o dar alebo finanèný prostriedok. Prispeli ste Vy osobne v poslednom roku nejakou finanènou èiastkou, a to nasledujúcimi spôsobmi? (%)

Kostolná zbierka
Dobrovo¾ný príspevok na èinnos kolských a predkolských zariadení
Príspevok na záchranu ivota konkrétneho èloveka
Príspevok na benefiènom koncerte alebo plese

Áno, raz

Áno, viackrát

Nie

15
14
13
8

31
9
4
4

54
77
83
88

Áno

Nie

Neviem

46
39
51
22

40
41
22
54

14
20
27
24

Zdroj: Centrum pre sociálnu analýzu, september 1996.
Tabu¾ka 10
Chcete nasledujúcimi formami prispieva v budúcnosti? (%)

Kostolná zbierka
Dobrovo¾ný príspevok na èinnos kolských a predkolských zariadení
Príspevok na záchranu ivota konkrétneho èloveka
Príspevok na benefiènom koncerte alebo plese
Zdroj: Centrum pre sociálnu analýzu, september 1996.

Najrozírenejou formou dávania s najdlhou tradíciou a vysokou mierou intitucionalizácie sú kostolné zbierky (pre zaujímavos: pod¾a
výskumu britskej The Charities Aid Foundation zaèiatkom 90. rokov 35% dospelých Britov prispelo na kostolnú zbierku). Takmer polovica dospelých obèanov aspoò raz za uplynulý rok prispela na kostolnú zbierku, prièom väèina z darcov to urobila opakovane.
Aj pre najbliiu budúcnos mono ráta s tým, e kostolné zbierky ostanú väèmi rozírené ako ïalie tri formy finanèného prispievania.
Z porovnania tabu¾ky 9 a 10 mono usudzova, e oproti minulosti sa frekvencia prispievania do kostolných zbierok pravdepodobne nezvýi.
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Druhou znaène rozírenou formou darcovstva je dobrovo¾ný príspevok na èinnos kolských a predkolských zariadení. Za uplynulých dvanás mesiacov ho odovzdala tvrtina respondentov. Porovnanie tabu¾ky 9 a 10 ukazuje, e prispieva na èinnos kolských a predkolských
zariadení v budúcnosti je pripravená ete väèia èas respondentov ako doteraz.
Menej èasto ¾udia prispievajú na záchranu ivota konkrétneho èloveka: za posledných 12 mesiacov to urobilo 17% respondentov. Ako ukazuje tabu¾ka 10, v budúcnosti mono ráta s tým, e sa výrazne rozíri okruh ¾udí ochotných poskytnú na tento úèel finanènú podporu.
Najmenej frekventované je zatia¾ prispievanie prostredníctvom úèasti na benefiènom plese èi koncerte. Za posledných 12 mesiacov túto formu darcovstva uplatnilo 12% respondentov (pod¾a citovaného výskumu sa vo Ve¾kej Británii v r. 1990 31% dospelých ¾udí zúèastnilo na spoloèenskom podujatí s charitatívnym zameraním). V budúcnosti by touto formou mohlo prispieva o èosi viac ¾udí ako doteraz. Pri vhodnej
motivácii a dostatku príleitosti by sa v budúcnosti mohlo darcovstvo rozíri.
V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma spôsobmi zisovania rozsahu darcovstva dochádzame k podstatne vyiemu poètu darcov (62%).
Pripomeòme si, e pri priamom zisovaní príspevku na èinnos MVO bolo darcov 42%; pri urèovaní rozsahu darcovstva na základe vymenovania oblastí, do ktorých v minulom roku smeroval finanèný dar respondentov v hodnote nad 100 Sk, ich bolo 35%. Táto odlinos je spôsobená tým, e medzi formy darcovstva boli zahrnuté aj kostolné zbierky, teda zbierky odohrávajúce sa mimo priestoru mimovládnych organizácií, i keï sèasti slúiace nielen cirkevným, ale aj humanitným úèelom.
Ïalie údaje ukazujú, e väèina prispievate¾ov na kostolné zbierky, ako aj prispievate¾ov na kolské a predkolské zariadenia je spokojná
s tým, ako boli peniaze pouité. Podiel nespokojných je marginálny. Na druhej strane treba upozorni na relatívne vysoký podiel darcov, ktorí
sa cítia neinformovaní o osude svojich peòazí. Dary na kostolné zbierky a na kolské a predkolské zariadenia sú nielen najèastejie, ale darcovia sú aj najèastejie spokojní s pouitím svojich peòazí.
6. Sociálna podmienenos darcovstva
eny majú k darcovstvu bliie ako mui. V porovnaní s mumi eny èastejie vynakladajú finanèné prostriedky na kostolné zbierky a èastejie prispievajú na záchranu ivota konkrétneho èloveka. Èastejie prejavujú zámer prispieva v budúcnosti na èinnos kolských a predkolských zariadení, na kostolné zbierky, na záchranu ivota konkrétneho èloveka. V uplynulom roku eny prispeli èastejie ako mui na pomoc
deom v núdzi, na boj proti chudobe, na pomoc telesne postihnutým, na podporu rozvojových krajín.
Vek celkom prirodzene ovplyvòuje darcovstvo. Na kolské a predkolské zariadenia najèastejie prispievajú ¾udia vo veku od 25 do 44 rokov,
t. j. rodièia detí v predkolskom a kolskom veku. Na kostolné zbierky zase èastejie prispievajú starí ¾udia (a 59% vo veku na 60 rokov,
a to na rozdiel od 35% vo veku do 24 rokov). Na dobroèinné plesy a koncerty èastejie prispievajú ¾udia vo veku do 44 rokov. Do zbierok na
záchranu ivota sa stredná generácia zapája èastejie ako najmladia a najstaria. Aj pod¾a poètu oblastí, do ktorých smerujú finanèné príspevky, sú ¾udia strednej generácie vo veku od 35-54 rokov aktívnejí ako prísluníci najmladej a najstarej generácie.
Výrazným diferencujúcim èinite¾om je vzdelanie. ¼udia s vyím vzdelaním èastejie dávajú príspevky na kolské a predkolské zariadenia
a zriedkavejie prispievajú na kostolné zbierky. Èastejie prispievajú na medicínsky výskum, na pomoc telesne postihnutým, na pomoc deom v núdzi, na ochranu ivotného prostredia.
¼udia vykonávajúci nároèné duevné profesie, podnikatelia, ivnostníci a samostatne ekonomicky èinní èastejie prispievajú na medicínsky
výskum, na pomoc telesne postihnutým, na pomoc deom v núdzi, na ochranu ivotného prostredia. Pre túto kategóriu je ïalej charakteristické èastejie prispievanie prostredníctvom benefièného koncertu a plesu, ako aj èastejie príspevky na záchranu ivota konkrétneho èloveka.
Podnikatelia èastejie prispievajú na viaceré oblasti súèasne.
Vierovyznanie ovplyvòuje príspevky na kostolné zbierky. U respondentov gréckokatolíckeho vyznania bola vyia ako u respondentov rímskokatolíckeho vyznania, ale najmä evanjelického vyznania (aspoò raz za posledný rok prispelo na kostolnú zbierku 77% respondentov gréckokatolíckeho vyznania, 56% rímskokatolíckeho a 45% evanjelického vyznania).
V malých obciach ¾udia èastejie prispievajú na kostolné zbierky a zriedkavejie na benefièné koncerty i plesy.
Tabu¾ka 11
Zastúpenie darcov pod¾a poètu oblastí, na ktoré prispievajú (%)
Neprispel/a na iadnu oblas
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Prispel/a na jednu oblas

Prispel/a na viaceré oblasti

POHLAVIE
Mui
eny

69
60

17
21

14
19

VZDELANIE
Základné
Uèòovské

76
63

13
21

11
16

59
47

21
23

20
30

EKONOMICKÁ AKTIVITA
Podnikatelia
Nezamestnaní
Dôchodcovia
Robotníci v priemysle
Odborníci vykonávajúci nároènú duevnú prácu

36
83
71
67
47

34
1
16
22
23

30
16
12
11
30

Zdroj: FOCUS, apríl 1997
...
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Stredokolské
Vysokokolské

NONPROFIT, december 1997
tefan Harna, Katedra marketingu EU
Priblíenie zmyslu projektu Marketing v èinnosti spoloèenských a neziskových organizácií, ktorý realizovala Katedra
marketingu EU v roku 1997.
predstavenie projektu Ekonomickej Univerzity v Bratislave
PROJEKT MARKETINGU V ÈINNOSTI SPOLOÈENSKÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Marketing vznikol a dlho sa rozvíjal ako podnikate¾ská disciplína, ako teória podnikania poskytujúca prepracované a prakticky pouite¾né
poznatky pre prácu firiem v konkurenèných podmienkach trhu. Niektoré marketingové metódy a nástroje  reklama, osobná prezentácia, rôzne podporné akcie, public relations atï.  sa bene vyuívali a vyuívajú aj v neziskovej sfére. Vyuívali sa väèinou jednotlivo, a nie ako
ucelená marketingová koncepcia, èasto bez toho, aby tí, ktorí ich pouívali, vedeli, e toto sú nástroje marketingu.
V uplynulých pribline dvoch desaroèiach sa aj v neziskových organizáciach zaèal uplatòova marketing komplexne ako ucelená marketingová stratégia zvyujúca úèinnos ich práce. Dolo k preberaniu metód, techník a nástrojov marketingu, ktoré boli pôvodne vypracované pre
potreby podnikate¾skej sféry.
Uplatnenie marketingu v neziskovej sfére umonila aj skutoènos, e v uvedenom období dospel vývoj marketingu do tádia oznaèovaného
ako koncepcia spoloèenského marketingu. Táto koncepcia je spotrebite¾sky orientovaná, èo znamená, e vychádza zo skúmania potrieb,
elaní a záujmov spotrebite¾ov, resp. cie¾ových skupín, prièom sa ich usiluje uspokoji lepie ako konkurencia. Robí to vak tak, aby boli zoh¾adnené a rieili sa aj globálne problémy ¾udskej spoloènosti, akými sú ochrana ivotného prostredia, nedostatok energetických a surovinových zdrojov, sociálne problémy a podobne.
Popri tvorivej aplikácii metód, techník a nástrojov marketingu vyvinutých pre potreby ziskovej sféry dochádza aj k tvorbe originálnych metód
a techník pre neziskovú sféru. Tieto vznikajú predovetkým pre tie oblasti èinností neziskových organizácií, ktoré sú pre ne typické, napríklad
získavanie èlenov a spolupracovníkov (dobrovo¾níkov), získavanie finanèných prostriedkov na èinnos organizácií od sponzorov a darcov
(napríklad fundraising) atd. Takto sa postupne formuje nová marketingová disciplína  marketing pre neziskové organizácie.
Aj Katedra marketingu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zapojila do procesu rieením výskumnej úlohy Marketing v èinnosti spoloèenských a neziskových organizácií. Do rieenia sú zapojení tie tudenti formou diplomových prác. V roku 1998 sa katedra chystá vypísa nieko¾ko takýchto tém na doktorandské túdium. Jedným z cie¾ov je aj vytvori volite¾ný predmet o tejto problematike. Výstupom z rieenia
výskumu bude kniná publikácia.
Na slovenskom kninom trhu sa u objavili prvé publikácie s tematikou marketingu, ktoré sú urèené pre neziskové organizácie. Ide zatia¾ najmä o preklady diel zahranièných autorov, napríklad kniha Tima J. Hannagana: Marketing pro neziskový sektor, Petra F. Druckera: Øízení
neziskových organizaci a taktie najnovia práca Oldøicha Èepelku a kol.: Práce s veøejností v nepodnikatelském sektoru a ïalie.
Skúsenosti získané v ekonomicky rozvinutých demokratických krajinách s rozsiahlou sieou neziskových organizácií nám potvrdzujú, e v èinnosti týchto organizácií je nevyhnutne uplatni marketing. Významne to zvýi ich efektívnos a spoloèenskú akceptáciu, ako aj úspenos
plnenia ich verejno-prospenej èinnosti.

107

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

17.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, január 1998
Nora Beòáková
materiál o darcovstve zahranièných firiem na Slovensku pripravovaný pre týdenník TREND
príklady zo zahraniènej praxe v oblasti darcovstva
PRÍKLADY DARCOVSTVA ZAHRANIÈNÝCH FIRIEM NA SLOVENSKU

Citibank
Zdravé podnikanie potrebuje zdravú komunitu, hovorí heslo Citibank. Banka je prvou zástupkyòou amerického bankovníctva vykonávajúcou
svoju èinnos na Slovensku (pôsobí tu od novembra 1995). V júli 1997 získala ocenenie Najlepia zahranièná banka na Slovensku od prestíneho èasopisu Euromoney. Citibank sa orientuje na poskytovanie bankových sluieb podnikovému sektoru  zameriava sa na popredné slovenské firmy, medzinárodné spoloènosti pôsobiace na Slovensku a na finanèné intitúcie. Týdenne dostáva Citibank priemerne tyri iadosti
o podporu zo strany MVO. O stratégii v oblasti filantropie hovorí Denisa Králiková, riadite¾ka pre ¾udské zdroje:
Citibank sa krátko po príchode na slovenský trh zaèala zaobera mylienkami aktivít v oblasti filantropie, sponzorstva a podpory komunity.
Rok 1996 bol v tejto oblasti dos ivelný, a tak sme ku koncu roka zaèali rozmý¾a nad koncepciou. Sme súèasou celosvetovej siete (banka
pôsobí v 100 krajinách), preto sa musíme aj v oblasti filantropie pridàa medzinárodných zásad. Citibank celosvetovo podporuje dve oblasti 
vzdelávanie a rozvoj komunity. Na rok 1997 sme urèili výku finanèných prostriedkov, ktoré poskytneme, a potom sme uvaovali, komu a ako
ich rozdelíme.
Uvediem iba jeden príklad. Sme jediná banka so sídlom v Petralke, toto sídlisko pokladáme za komunitu, na ktorú sa chceme orientova.
Vetci vieme, ze tu existujú váne problémy s kriminalitou a drogovou závislosou mladých ¾udí, ktoré súvisia aj s nedostatkom aktivít pre vo¾ný èas. Na zaèiatku sme sa spojili s pánom Bajanom, starostom Petralky. Nápady boli rôzne, nae finanèné prostriedky limitované. Potom sa
vak vyskytla monos poiada o grant materskú firmu Citicorp prostredníctvom Citicorp Foundation New York. Podmienkou na udelenie
grantu 10 000 USD bolo uskutoèni projekt v spolupráci s miestnou MVO. A tak sme oslovili Obèianske zdruenie Petralská komunita, ktoré
sa v tom èase zaoberalo ve¾mi podobnou mylienkou, a síce, e sa podporuje pomerne ve¾a aktivít pre deti choré a postihnuté a málo sa robí
pre deti »zdravé«. Spoloène sme sa dohodli na výstavbe basketbalových ihrísk. Pri technicko-realizaènej èasti projektu podali pomocnú ruku
Verejnoprospené sluby Petralky, zaistili dodávate¾ov, zabezpeèili úpravu terénu, oplotenie... A tak sa podarilo postavi prvé basketbalové
ihrisko na Znievskej ulici. Potom nasledovala spoloèná akcia Citibank a OZ Petralská komunita Basketbalové koe pre Petralku dna
25.10.1997. Obyvate¾ov sídliska sme pozvali zaportova si a zabavi sa pri rockovej hudbe. Prvý zápas odohrali pracovníci banky proti drustvu zástupcov Mestskej èasti Petralky. Zvyných 20 basketbalových koov je u na sklade a plánujeme ich umiestni na vytipované miesta
v Petralke na jar 1998.
Procter & Gamble
Nadnárodná spoloènos Procter & Gamble pôsobí na naom trhu od roku 1990. Tak ako vo vetkých krajinách, kde pôsobí, snaí sa aj na
Slovensku prispie k prosperite okolitej spoloènosti s cie¾om pomôc dobrej veci. Kadý rok vyèlení z rozpoètu èiastku na príspevky a dary,
celosvetovo sa orientuje najmä na vzdelávanie, zdravotníctvo, ivotné prostredie a rodinu.
Najprv sme podporovali projekty rôznych zameraní, vyberali sme z tých, ktoré sme dostali, hovorí Marián Horváth, asistent pre vzahy
s verejnosou P&G Slovensko. V roku 1995 sme vybrali jeden z najpálèivejích spoloèenských problémov spoloèný pre SR i ÈR. Pod¾a tatistík je ním primárna drogová závislos, oblas, ktorej sa mnohé podniky radej vyhýbajú. Ide o pomerne chúlostivú tému.
P&G podporuje projekty, ktoré prispievajú k zvýeniu informovanosti mladých ¾udí o drogách, aby si uvedomili svoju vô¾u a zodpovednos za
ich odmietnutie, a programy, ktoré ponúkajú alternatívne trávenie vo¾ného èasu. Vyberá si projekty s celoslovenskou pôsobnosou alebo sa
zameriava na problémovú komunitu Bratislavy. V roku 1996/97 vybrala a v rámci stratégie podporova primárnu protidrogovú prevenciu
finanèné podporila napríklad Klub abstinentov Malacky a Nadáciu pre prevenciu drogových závislosti FILIA z Nových Zámkov, ktorým prispela
na vydanie publikácie Výkladový slovník pre drogové závislosti. Pre rok 1997 sa firma tie stala generálnym sponzorom Detskej linky záchrany, ktorú prevádzkuje obèianske zdruenie Slovenská nádej dieaa. Denne sem telefonuje pribline sto detí (vo veku 10  17 rokov), asi 1/4
telefonátov sa týka aj drogovej problematiky.
Okrem podpory programov MVO firma iniciovala vlastný program o dospievaní a hygiene Èas premien reagujúci na problematiku kvality
vzdelávania mládee. Podobne ako drogy, patrí aj príprava detí na pohlavné dospievanie v rámci kolského vyuèovania k najcitlivejím otázkam spoloènosti. Na jednej strane prebiehajú diskusie o vhodnosti a nevhodnosti zaradenia tejto problematiky do osnov, na druhej strane
v prípade zaradenia výuky do predmetov biológia, etika alebo obèianska náuka chýbajú pedagógom kvalitné uèebné pomôcky. Súèasou
programu sú semináre, ktorých cie¾om je pripravi uèite¾ov a vychovávate¾ov na výuèbu tematiky a vybavi ich sadou metodických materiálov
(metodická príruèka, videokazeta, obrazová anatomická príloha, pracovné listy). Pre vetkých iakov iestych tried ZS, resp. druhých tried
osemroèných gymnázií pripravili autori informaèné broúrky (zvlá pre chlapcov a dievèatá), v ktorých deti nájdu zhrnutie vetkých informácií
a odpovede na najèastejie problémy súvisiace s procesom dospievania.
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NONPROFIT, január 1998
Zuzana Fialová (na základe materiálu Renáty Mintalovej)
Problematika získavania zdrojov od podnikate¾ov sa ukázala ako vysoko aktuálna aj poèas 5. Stupavskej konferencie,
a preto téma januárového Nonprofitu bola vo¾ným pokraèovaním zaèatej diskusie. V tomto príspevku prináame zamyslenie sa autorky èlánku nad výsledkami ankety.
výsledky ankety
DARCOVSTVO, SPONZORSTVO A PODNIKATE¼SKÁ FILANTROPIA

Dlhodobá udrate¾nos tretieho sektora, spolupráca s podnikate¾ským sektorom, medzisektorové partnerstvo. Pojmy, ktoré nachádzajú ivý
ohlas v nejednej organizácii tretieho sektora. Preèo nie, sú predsa aj o preití. Záujem o problematiku získavania zdrojov od podnikate¾ov sa
ukázal ako vysoko aktuálny aj poèas 5. Stupavskej konferencie, kde sa pracovnej skupiny na túto tému zúèastnilo takmer 60 zástupcov MVO.
Opä raz o darovaní: z ankety Nadácie Rozum a cit  Ecce Homo
ijú medzi nami. Ich monosti im nestaèia na dosiahnutie toho, o èom snívajú. Mono ste to niekedy boli aj Vy, Vá blízky známy, kto potreboval pomoc. Alebo jednoducho Vás niekto oslovil, pretoe potreboval práve Vás. A Vy ste s nimi cítili, len mono ste mali málo èasu, aby ste
sa im venovali, mono ste nepoznali spôsob, ako im pomôc. A mono ste pomohli a nikdy ste sa nedozvedeli, èi Vaa pomoc bola uitoèná.
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18.

Týmito vetami oslovila respondenta Nadácia Rozum a cit  Ecce Homo zo iliny na anketovom lístku s otázkami týkajúcimi sa predovetkým
darovania a vzahu ziskového a neziskového sektora. Potovej ankety, ktorú nadácia zorganizovala v marci 1997 medzi èitate¾mi Poradcu
Podnikate¾a, sa zúèastnilo 690 respondentov, ktorí sa dobrovo¾ne podelili o svoje skúsenosti a názory na darcovstvo.
Keïe sponzorstvo èi darcovstvo sú u nás fenoménmi novými, stojí zato neustále sa k ním vraca a skúma, ako sa im darí v slovenskej spoloènosti. Rozírenos darcovstva na Slovensku potvrdzujú aj reprezentatívne prieskumy verejnej mienky. Ako uvádza Z. Bútorová (1), vo februári 1996 viac ako polovica respondentov uviedla, e v uplynulom roku darovali nejaké veci alebo peniaze na zbierku alebo pre èinnos niektorej mimovládnej organizácie. Tento výskum takisto potvrdil, e ¾udia, ktorí darujú veci alebo peniaze, sú èastejie ochotní vykonáva aj
nejakú dobrovo¾nícku prácu pre tieto organizácie. Bezpochyby darcovstvo a dobrovo¾ná práca pre spoloèensky prospené mimovládne neziskové organizácie (MNO) spoloènos kultivujú, podporujú v ¾uïoch altruistické cítenie, pocity solidarity a schopnos vzájomnej pomoci.
Sponzorstvo a darcovstvo, ak sa majú rozvíja, musia by podporované taktie tátom, a to prostredníctvom daòových ú¾av èi iných výhod pre
jednotlivcov alebo iné subjekty, ktoré podporujú verejnoprospené aktivity. Ak takéto priate¾ské prostredie pre sponzorstvo neexistuje, je ove¾a
aie motivova darcov. Samozrejme, existujú ete iné podmienky, ktoré musí obdarovaný subjekt spåna, aby sa stal dôveryhodným pre darcu a pritiahol na seba jeho pozornos a  peniaze. Nad niektorými z nich sa tu zamyslíme hlbie.
Èo by firmy chceli vedie
Na základe spôsobu, akým bola anketa uskutoènená, mono hneï na zaèiatku vyslovi nieko¾ko veobecných charakteristík súboru respondentov:
1. Ako èitatelia Poradcu Podnikate¾a sú to prevane ¾udia pracujúci v ziskovom sektore, najmä v súkromných firmách.
2. Rozhodne sú to ¾udia, ktorých táto problematika zaujíma, veï anketa bola dobrovo¾ná a anonymná.
3. Vzorka 690 ¾udí nie je ve¾ká. Odpovede vak mono zoveobecni ako názor ¾udí ziskového sektora, ktorí sa zaujímajú o problematiku
neziskových organizácii a darcovstva.
Druhú charakteristiku respondentov bezprostredne potvrdzujú odpovede na prvú otázku ankety Uvaovali ste niekedy nad tým, e by ste radi
pomohli ¾uïom, ktorí to potrebujú? A 95,7% respondentov odpovedalo kladne.
Ïalia otázka nasto¾uje èasto sa opakujúci problém publicity MNO, resp. informovanosti verejnosti o ich aktivitách. Na otázku Ste dostatoène
informovaný o èinnosti a monostiach neziskových organizácií? odpovedalo viac ako polovica respondentov (53,9%) záporne. Takýto subjektívny pocit nedostatoènej informovanosti vak nemono stotoòova s objektívnym nedostatkom informácií, skôr ho mono chápa ako výzvu,
chu a potrebu dozvedie sa ete viac. Èo konkrétne naich respondentov zaujíma? Ich odpovede v otvorenej otázke mono zaradi do
nasledujúcich tematických oblastí:
a) Databáza organizácií s popisom ich èinností a cie¾ov, ako aj cie¾ových skupín. Informácie o vnútornej truktúre organizácii, ako aj o monostiach ich zriaïovania. Ide o nahliadnutie do kuchyne neziskovej organizácie, ktorá sa vtedy automaticky stáva dôveryhodnejou.
b) Moností finanènej podpory neziskových organizácií, informácie o monostiach kontroly vyuitia darovaných finanèných prostriedkov,
monosti daòových ú¾av pre sponzorov  a vôbec vetky informácie súvisiace bezprostredne s darovaním a sponzorstvom.
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Nasledujúce témy sa týkajú skôr konkrétneho tematického zamerania MNO. Tu sa ukazuje, ktoré problémy povaujú respondenti osobne za
najpálèivejie a ktoré cie¾ové skupiny za najdôleitejie. Hoci otázka nebola poloená priamo, mono predpoklada, e svojím hladom po
informáciach na urèitú tému respondenti vyjadrili tie svoju hierarchiu sociálnych problémov.
c) Najèastejie spomínanou témou boli deti, a to v rôznych spojeniach  sociálny aspekt (detské domovy, siroty, opustené deti, sociálne
odkázané deti), zdravotný aspekt (postihnuté deti, detská onkológia), alebo vzdelávací aspekt (zahranièné túdium, koly, kultúra deom)
a pod.
d) Iné skupiny sociálne odkázaných ¾udí (dôchodcovia, zdravotne postihnutí, bezdomovci, a pod.).
e) Ako samostatná téma tu bola vymedzená charita, humanitná pomoc ako taká, zameraná na rôzne cie¾ové skupiny.
f) Za pálèivý problém povaujú respondenti taktie problém zdravotníctva, lieèenia i prevencie rôznych chorôb (rakovina) ako aj zhubných
návykov (alkohol, drogy).
g) Respondenti v nezanedbate¾nej miere chcú by taktie informovaní na tému ivotného prostredia, ochrany prírody, zaujímajú sa o organizácie zaoberajúce sa environmentálnou výchovou.
h) Najmenej, ale predsa spomínanými témami, o ktorých chýbajú informácie, sú port, kultúra a umenie. Ide tu zrejme predovetkým o monos sponzorstva a spolupráce s MNO v tejto oblasti.
Z tohto súpisu tém, ktoré respondenti povaujú za najzaujímavejie z oblasti neziskového sektora, jasne vyplýva známa priorita sociálnej
a zdravotnej oblasti v hierarchii spoloèenských problémov a neziskové organizácie zamerané na tieto problémy sú vnímané ako najuitoènejie(2).
Preèo prispeli, preèo neprispeli
Medzi respondentmi je vysoký podiel nielen tých, ktorí chcú pomáha, ale aj tých, ktorí skutoène pomáhajú. Na aktivity MNO prispieva 41,6%
respondentov individuálne ako súkromná osoba, zatia¾ èo v 39,7% prípadoch prispieva firma, ktorej sú majite¾mi alebo zamestnancami.
Najpoèetnejie sú v skupine darcov zastúpení obèasní darcovia, ktorých je takmer polovica. Tých, ktorí darujú pravidelne, je iba 11%.
Zaujímavosou je, e darcovia pribline rovnako èasto prispievajú na nejakú konkrétnu alebo na náhodne vybranú organizáciu.Ak mali uvies
konkrétnu organizáciu, na ktorú prispeli, respondenti najèastejie uvádzali skôr typ, ne názov organizácie. Odpovede na otázku, akú èinnos
èi cie¾ovú skupinu organizácií respondenti podporujú alebo by najradej podporili, predstavuje Tab. 1.
Tabu¾ka 1
Akú èinnos (resp. skupinu ¾udí) podporujete, alebo by ste radi podporili?
Deti
Zdravotne postihnutí
Zdravotníctvo
Vzdelanie a kultúra
portové podujatia
Ekológia
Cirkvi, náboenské spolky

57,8%
41,2%
31,0%
24,3%
23,2%
16,2%
16,2%

A aké sú dôvody tých, ktorí doteraz neprispeli? Hlavnou príèinou sa ukazuje nedôvera, èi peniaze budú pouité na daný úèel. Tento dôvod
uviedlo a 23,8% respondentov. Druhým najèastejie uvádzaným dôvodom bola nedostupnos informácií (11,2%). Oba tieto dôvody majú
spoloèný koreò (pod¾a názoru respondentov) v slabej publicite MNO, èoho následkom je nedostatoèná informovanos verejnosti nielen o aktivitách, ale aj o hospodárení. Problém dôveryhodnosti je aktuálny okrem iného aj preto, e väèina organizácií je mladá a skutoèná dôveryhodnos sa musí opiera o tradíciu, ako aj o dobré meno. Pri iných dôvodoch neprispenia na verejnoprospené úèely respondenti uvádzali
predovetkým nedostatok finanèných prostriedkov a daòové regulácie, ktoré rozhodne nepodporujú sponzorstvo. Najschodnejou cestou
podpory neziskových organizácii je pre rozhodnú väèinu respondentov (63,3%) jednorazový finanèný dar. Pribline tvrtina (26,2%) respondentov uprednostòuje sponzorstvo. Pre pravidelnú finanènú podporu nejakej organizácie sa rozhodlo 13%.
Problém nepriaznivých daòových zákonov sa v ankete objavil ete raz, a to pri priamej otázke Pokia¾ prispievate alebo by ste prispeli, záleí
Vám na tom, aby finanèný dar bol odpoèítate¾ný z dani? Polovica respondentov odpovedala jednoznaèné  áno. Ïalích 28,8% potvrdilo, e
by bolo vhodné, keby sa z dani dala odpoèíta aspoò urèitá èas daru. Len 21,3% tvrdí, e im na daòových ú¾avách z darovania èi sponzorstva nezáleí.
Sila osobného kontaktu
Nasledujúci problém, ktorý v ankete vystúpil ako ve¾mi dôleitý, je potreba darcu vedie, na aký konkrétny cie¾ sú peniaze pouité. Monos
bezprostrednej kontroly investovania peòazí zvyuje nielen dôveryhodnos organizácie, ale aj satisfakciu darcu. V tejto súvislosti má vysokú
výpovednú hodnotu otázka Zaujímate sa o to, akým spôsobom, na aký úèel sa Vá dar pouil? Kladne na òu odpovedalo a 78,7% respondentov. Monos sledova osud svojich peòazí po ich darovaní sa tu ukazuje ako ve¾mi silný motivaèný faktor darcov.
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Nasledujúca otázka sa týkala spôsobu kontroly, ktorý darcom najviac vyhovuje. Opä je tu kladený dôraz na hmatate¾nos dôkazu, ktorý darcu uspokojí. A tak, mono paradoxne, len minimum darcov sa uspokojí s nahliadnutím do výroènej správy organizácie (9,7%). Väèina darcov
potrebuje priamy kontakt  fyzické overenie, èi peniaze slúia na daný úèel (33,5%). Dôleitým elementom kontroly môe by tie úèas na
odovzdaní daru, resp. realizácii projektu (32,3%). Pomerne spo¾ahlivým spôsobom kontroly je aj správa, reportá v médiách (29,6%). Iné
moné formy, ktoré napadli respondentov, mali najèastejie charakter overovania cestou oslovenia adresáta danej pomoci, alebo priamo
uhradzovania konkrétnych faktúr za tovar kupovaný organizáciou. Veobecne ale vetky uprednostòované spôsoby majú formu bezprostredného kontaktu s klientom ako aj s organizáciou.
Sila osobného kontaktu sa potvrdzuje nielen pri kontrole, ale tie pri propagácii projektov a akcií neziskových organizácii. Nadácia Rozum
a cit  Ecce Homo sa opýtala svojich respondentov na humanitárne projekty. Tabu¾ka 2 ukazuje, e opä je tu dôleitá hmatate¾nos
a osobný charakter ponuky, napriek pomerne vysokej dôveryhodnosti, ktorej sa teia medzi respondentmi médiá.
Tabu¾ka 2
Aký spôsob oslovenia pri predstavovaní humanitárnych projektov Vám vyhovuje?
Osobný kontakt
Osobný list
Prostredníctvom médií
Úèelové akcie
Vloená ponuka v èasopise
Verejná zbierka
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Taktie z toho dôvodu sú medzi sponzormi preferované miestne a regionálne projekty pred celotátnymi. 56,5% respondentov by podporilo
projekt miestneho významu, 26,7% projekty regionálneho významu a 21,4% uprednostòuje projekty celotátne. Súvisí to taktie s monosou
neformálnej reklamy, ktorá je v miestnych podmienkach neporovnate¾ne väèia v porovnaní s projektmi na úrovni regiónu èi tátu. Túto istú
líniu sleduje rozloenie odpovedí na otázku, èi by ako sponzori podporili projekty, ktoré majú úèel veobecný alebo konkrétny. A 64,8% by
zvolilo úèel konkrétny.

44,6%
26,4%
23,8%
20,3%
12,6%
9,4%

Ochota darova sa zvyèajne u respondentov nespája s potrebou rekompenzácie èi s oèakávaním protisluby. A 51,6% respondentov na
otázku Ak ste sa rozhodli ako firma venova finanèný dar, akú protihodnotu Váho príspevku by ste akceptovali? odpovedala, e to nie je pre
nich dôleité. Slovne to vyjadril jeden respondent: Nedávam, aby som získal, ale aby som pomohol. Ak u respondenti uvaujú o nejakej forme protihodnoty, ktorú by prijali od obdarovanej organizácie, uprednostòujú úèas na odovzdávaní daru (23,9%) pred zvýhodneným uverejnením reklamy (11,2%) alebo reportáou v médiách (10,4%).
Otázka Aký finanèný príspevok ste ochotný roène darova neziskovým organizáciam? nevypovedá ve¾a o monostiach a dobrej vôli respondentov vzda sa istej èasti svojich príjmov v prospech neziskových organizácií. To, e 42,9% respondentov uviedlo, e sú ochotní darova roène do 3 000 Sk, nie je ani ve¾a, ani málo (hovorí skôr o ve¾kosti firiem, ktoré sa zúèastnili ankety  pozn. red.). Zaujímavou informáciou vak
je, e a 16,4% deklaruje ochotu darova 1% z obratu svojej firmy. Ako sme uviedli na zaèiatku, skupina ¾udí, ktorá sa zúèastnila tejto ankety,
patrí medzi tých s pozitívnym vzahom k darovaniu a k MNO vôbec. Ochota darova je nepochybne príjemným zistením a zároveò výzvou na
získanie potenciálnych darcov.
Ak zhrnieme výsledky ankety do nieko¾kých základných zistení, treba zdôrazni, e:
1. ¼udia pracujúci v ziskovom sektore majú ochotu podporova aktivity neziskových organizácií. Èas z nich u darovala, väèina èaká na
oslovenie.
2. Respondenti cítia najväèiu potrebu podpory projektov, ktoré sú zamerané na deti, zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných.
3. Dôvera darcu sa najlepie získava prostredníctvom priameho kontaktu s organizáciou.
4. Firmy uprednostòujú sponzorstvo miestnych projektov, ktorých efekty sú bezprostredne vidite¾né. Taktie radej podporia konkrétne osoby ne projekt zameraný na nieko¾ko pre darcu anonymných osôb.
5. Dôleitým èinite¾om pri budovaní dôvery je monos kontroly hospodárenia s darom, èo ale nemusí znamena kontrolovanie úètov organizácie. Ove¾a dôleitejia je priama úèas firmy na projekte alebo spokojnos klientov organizácie, ktorá je aj pre sponzora najlepou
satisfakciou.
6. Od¾ahèenie od daòového zaaenia vïaka darovaniu by väèina sponzorov privítala, nie je to vak chápané ako podmienka darovania.
Najèastejie poadovanou protihodnotou za dar je jeho správne vyuitie a spokojnos tých, ktorým má slúi.
7. Osobný kontakt medzi firmou a organizáciou je dôleitý tak pri oslovení, iadosti o darovanie, ako aj pri kontrole vyuitia prostriedkov.
Tvorí základ vzájomnej dôvery a dobrej spolupráce medzi ziskovým a neziskovým sektorom.
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Pozn.:
(1) Bútorová, Z. a Bútora, M. 1996. Mimovládne organizácie a dobrovo¾níctvo na Slovensku oèami verejnej mienky I., Bratislava: SPACE,
s. 35
(2) Rebríèek mimovládnych organizácii pod¾a ich uitoènosti. Tame, s.28
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NONPROFIT, január 1998
redakcia èasopisu Nonprofit
Názor na situáciu v legislatíve upravujúcej podporu MVO podnikate¾mi (právnickými a fyzickými osobami)
rozhovor
LEGISLATÍVA V OBLASTI DARCOVSTVA

Na súèasnú situáciu v legislatíve upravujúcej podporu MVO podnikate¾mi (právnickými alebo fyzickými osobami) sme sa spýtali p. Heleny
Wolekovej, èlenky G3S:
HW: Podnikatelia (právnické alebo fyzické osoby) môu podporova mimovládne organizácie (MVO) formou poskytnutia daru alebo formou
sponzorstva  spolupráce na komerènej baze. Pre podnikate¾a je výhodný kadý zmluvný vzah, ktorý môe vykáza ako nákladovú poloku.
V prospech sponzorstva hovorí fakt, e podnikate¾ môe poadova protislubu  reklamu svojich výrobkov èi firmy. Na druhej strane pre
MVO z toho môe vyplynú povinnos zdani zisk (suma po odpoèítaní nákladov), ak presiahne hodnota tohto zisku 100 000 Sk za zdaòované obdobie. Pre MVO je výhodnejie dosta od podnikate¾a dar, keïe tento príjem je od dane oslobodený, ak bol pouitý na verejnoprospené úèely menované v daòovom zákone. To treba preukáza.
Súèasná daòová legislatíva motivuje podnikate¾ov k poskytovaniu darov na verejnoprospené úèely nasledovne: Dar venovaný na verejnoprospené úèely mono odpoèíta od základu dane. Pre právnickú osobu musí by hodnota daru minimálne 2 000 Sk, prièom celkovo mono
odpoèíta 2% zo základu dane. Pre fyzickú osobu (bez oh¾adu na to, èi ide o podnikate¾a  ivnostníka alebo zamestnanca) je to 1 000 Sk
alebo 2% zo základu dane, maximálne mono odpoèíta dar do výky 10% zo základu dane.
NP: Je súèasná legislatívna úprava dostatoène motivujúca pre podnikate¾ov?
HW: O tom, e takáto legislatívna úprava nie je pre podnikate¾ov dostatoène motivujúca, hovoria nasledovné údaje o darcovstve za rok 1995
(pod¾a daòového úradu). Z celkového poètu 38 000 registrovaných právnických osôb (PO) 16 tisíc preukázalo daòový základ väèí ako 0 Sk.
Iba 6 tisíc z nich vykázalo dostaèujúci daòový základ (min. 100 000 Sk), spåòajúci podmienku darova minimálne 2000 Sk (2% zo základu
dane). Z tohto poètu darovalo 3297 PO (32% z potenciálnych 16 000 PO). Z 341000 registrovaných fyzických osôb (FO) vykázalo 299 000
daòový základ väèí ako 0 Sk, z nich darovalo 13 000 FO (4%).
Treba zároveò pripomenú, e dary môu dostáva a väèinou aj dostávajú tátne rozpoètové a príspevkové organizácie (koly, nemocnice,
divadlá), obce a ïalie subjekty.
NP: Aké sú monosti zlepenia súèasnej legislatívy?
HW: Existuje nieko¾ko moností, ktoré by zlepili situáciu. Pod¾a návrhov, ktoré vypracovalo Centrum pre podporu miestneho aktivizmu
v Ponickej Hute, mono uvaova o nieko¾kých rieeniach:
a) odstráni minimálnu podmienku výky poskytnutého daru  2 000 Sk, keïe táto vyaduje daòový základ min. 100 000 Sk,
b) zvýi 2% odpoèítate¾nú poloku z daòového základu, ktorá by motivovala dáva viac,
c) inou úvahou je rozmý¾a nie o daòovom základe, ale o samotnej dani, kedy by sa sám podnikate¾ rozhodol, e èas dane odvedie na
verejnoprospené úèely a zvynú èas do tátneho rozpoètu. Ako príklad uvádzam Maïarsko, kde fyzické osoby pod¾a novej legislatívnej
úpravy môu 1% z dane venova pre MVO  staèí, keï na daòovom úrade nahlásia identifikaèné èíslo organizácie (ICO) a adresu MVO.
To je zároveò výzva pre MVO, aby sa vhodne prezentovali pred verejnosou a získali ich pre podporu svojich aktivít.

20.
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NONPROFIT, január 1998
Nadácia pre obèiansku spoloènos, Bratislava
NOS zorganizovalo dobrovo¾nícku a filantropickú aktivitu s cie¾om povzbudi realizáciu podobných aktivít v budúcnosti.
prezentácia aktivity

Scéna, ktorú bolo moné vidie na Sedlárskej ulici v Írskej krème Dubliner koncom minulého roka, bola ve¾mi typickou pre jedno nede¾né bratislavské popoludnie. Prechádzajúci sa tudenti, rodinky... pristavujúci sa pri tabuli vábiacej spolu s vôòou èerstvo napeèených koláèikov do
Írskej krèmy. Hlasný smiech zo vetkých strán, pivo Guiness veselo sa prelínajúce s hudbou v...
Poèkajte chví¾oèku. Èerstvo napeèené koláèe? V Írskej krème? Znamená to, e sa èosi zmenilo v stálom menu Írskej krèmy, èo by ulo
pozornosti tých najvernejích stamgastrov?
Nie, predaj domácich pochúok (keksíkov, buchtièiek, pagáèikov a iných dobrôt) bol len jednodòovou udalosou, ktorú zorganizovala Nadácia
pre obèiansku spoloènos (nástupca The Foundation for a Civil Society) s cie¾om ukáza, ako jednoduchá charitatívna akcia s neve¾kými prípravami a propagáciou môe by zábavná a aj prospená.
Letáèik pripevnený ku kadému balíèku oznamoval, e výaok z predaja bude venovaný na dobroèinné úèely... estisícdvestodvadsaosem
korún spolu s ïalími príspevkami od jednotlivcov znamenalo vyzbieranie èiastky väèej ako dvanás tisíc korún, ktorú sme venovali Nadácii
pre deti Slovenska v rámci kadoroènej kampane Americkej obchodnej komory, zameranej na získavanie finanèných prostriedkov pre vybranú organizáciu pri príleitosti Dòa vïakyvzdania.
A preèo o tom hovoríme dnes? Pracovnici Nadácie pre obèiansku spoloènos spolu s priate¾mi a príbuznými, ktorí prispeli k tejto akcii peèením koláèov a ich predávaním v Írskej krème, preili nádherný deò s pocitom, e urobili èosi uitoèné. I touto cestou ïakujú Dublineru, ktorý
im prepoièal svoje priestory a poskytol nápoje pre predávajúcich dobrovo¾níkov.
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NOS PIEKOL KOLÁÈE... ALEBO ZÍSKAVANIE FINANÈNÝCH PROSTRIEDKOV

A hoci èiastka, vyzbieraná poèas tohto dòa, nezabezpeèí iadnej organizácii dlhodobú ani krátkodobú finanènú nezávislos, cie¾om Nadácie
pre obèiansku spoloènos pri organizovaní tohto podujatia bolo a aj v budúcnosti bude povzbudi realizáciu podobných filantropických a dobrovo¾níckych aktivít na Slovensku a zároveò ukáza, e kadý dobrý nápad dokáe zoskupi okolo seba dobrých a tvorivých ¾udí. Filantropia
toti nie sú len ve¾ké sumy darované kultúrnej akcii, portovému klubu èi detskému domovu v období Vianoc, ale kadá malá èiastka, èi u vo
forme peòazí alebo vo¾ného èasu, ktorá prispieva k vytváraniu celkovej kultúry a atmosféry darcovstva v spoloènosti.
Pracovníci Nadácie pre obèiansku spoloènos sa preto rozhodli nadviaza na Deò predávania koláèov èi podujatie Dobrovo¾níctvo 1997,
uskutoènené spolu s ïalími MVO a podnikate¾skými subjektami v októbri 1997 v Stitaroch pri Nitre, a organizova pravidelné aktivity získavania finanèných prostriedkov poèas roka 1998. A èi sa u v rámci týchto aktivít vyzbiera tisíc alebo stotisíc korún, NOS verí, e napomôu
pocíti ¾udskú spolupatriènos a budú motivova v h¾adaní tvorivých ciest ako podpori hodnoty, na ktorých sa malými pozitívnymi krôèkami
buduje obèianska spoloènos.

21.
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NONPROFIT, január 1998
redakcia èasopisu Nonprofit
Na Medzinárodný deò dobrovo¾níctva (5. 12.) sa v Mojmírovciach z iniciatívy Regionálnej komory Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (SOPK) Nitra a SAIA-SCTS Nitra uskutoènilo stretnutie podnikate¾ov a MVO Nitrianskeho kraja.
Na stretnutí, prvého svojho druhu v regióne, sa zúèastnilo 23 zástupcov z radov podnikov, SOPK a èlenov krajského
G3S.
výstup zo seminára

PODNIKY A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE NITRIANSKEHO KRAJA  VZÁJOMNE PROSPENÁ SPOLUPRÁCA
Zámerom seminára bolo zvýi povedomie podnikate¾ov o úlohe tretieho sektora, o monostiach spolupráce s neziskovými organizáciami
a v neposlednom rade o moných ziskoch plynúcich z podpory MVO. Súèasou boli aj prezentácie prípadových túdií firiem v oblasti stratégie
ich darcovstva. Cie¾om organizátorov bolo zisti názory podnikate¾ov na darcovstvo. Zo závereènej diskusie vyplynuli tieto závery:
1) Existuje tendencia miestnych podnikov podporova rôznorodé aktivity s dôrazom na svoj región.
2) Pre podnik je z finanèného h¾adiska výhodnejí kadý obchodne zmluvný vzah, ktorý môe vykáza ako daòový náklad (sponzorstvo 
spolupráca na komerènej baze). Pre neziskovú organizáciu je výhodnejie dosta dar na základe zmluvy o darovaní, pretoe dar pre
neziskovú organizáciu nie je predmetom zdaòovania.
3) Jednou z najvánejích potrieb sa ukázal nedostatok informácií podnikate¾ov:
§ o potrebách pomoci svojmu regiónu (Je ve¾a podnikate¾ov, ktorí chcú spravi nieèo pre svoje mesto, ale nevedia, èo konkrétne mesto potrebuje.),
§ o aktívnych MVO v regióne, aby si aj sami podnikatelia mohli vybra, koho podpori,
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§

o projektoch mimovládnych organizácii, na ktoré h¾adajú finanènú a materiálnu podporu (najmä inovatívnych projektov, ktoré prináajú kvalitatívne rieenie problémov v regióne).

4) SOPK by sa z h¾adiska svojho poslania mohla sta premostením medzi podnikate¾ským a tretím sektorom ako moné miesto disponujúce
informáciami o treom sektore a jeho projektoch v danom regióne.
Zástupcovia druhého a tretieho sektora zhodne kontatovali, e ilo o vzájomne uitoèné stretnutie a uvítajú podobné stretnutia aj v budúcnosti. Z úst podnikate¾ov zazneli napríklad aj takéto slová: Pragmatizmus v týchto aktivitách nehrá u podnikate¾ov hlavnú úlohu, alebo
Neziskový sektor a podnikate¾ov zjednocuje jedno  cie¾, na ktorý budú peniaze pouité. Preto by sa mali obe strany orientova na ciele
a pracova na nich spoloène. Peniaze sú v tomto prípade technológiou procesu, nie úèelom.

22.
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NONPROFIT, február 1998
ETP  Slovensko, Koice
Tréningový vzdelávací program zameraný na rozvoj podnikate¾ských zruèností pre vodcov/lídrov MVO.
propagácia programu

ETP-SLOVENSKO PRIPRAVUJE VZDELÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ PODNIKATE¼SKÝCH ZRUÈNOSTÍ
PRE VODCOV/LÍDROV ZASTUPUJÚCICH RÔZNE OBLASTI TRETIEHO SEKTORA
Tréningový program je zameraný na rozvoj veobecných podnikate¾ských zruèností a myslenia u mimovládnych organizácií s cie¾om nauèi
ich porozumie podnikate¾skému prostrediu a vedie s ním komunikova, tak, aby sa to v koneènom dôsledku odrazilo v efektívnejom získavaní a manaovaní finanèných zdrojov zúèastnených MVO.
Aktívnou úèasou na dvoch trojdòových tréningových moduloch sa úèastníci nauèia základné podnikate¾ské zruènosti, pochopia zákonitosti fungovania trhovej ekonomiky, porozumejú problémom, s ktorými sa stretávajú podnikatelia, nauèia sa základy finanèného riadenia
a prakticky si budú môc precvièi fungovanie trhu a vedenie firmy v trhovom prostredí na poèítaèových simulaèných hrách.
Program sa realizuje v prvej polovici roka 1998 a prvý modul sa uskutoèní v apríli 1998.

23.
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NONPROFIT, marec-apríl 1998
Helena Woleková, SPACE
Grémium tretieho sektora schválilo zloenie a plán èinnosti legislatívnej skupiny.
informovanie o èinnosti legislatívnej skupiny G3S
LEGISLATÍVNA SKUPINA G3S INFORMUJE O SVOJICH AKTIVITÁCH

Grémium tretieho sektora schválilo zloenie a plán èinností legislatívnej skupiny, v ktorej budú pracova títo èlenovia G3S: Rastislav Diskant
(Rada mládee Slovenska), Martin Giertl (Nadácia Charty 77), Anna Greschnerová (Slovenská katolícka charita), Helena Woleková (Centrum
pre analýzu sociálnej politiky) a Jiøi Zatovic (Centrum lokálnej demokracie Lucenec).
Základným cie¾om legislatívnej skupiny v zmysle záverov 5. Stupavskej konferencie je pripravi legislatívne návrhy, ktoré zlepia podmienky
pre èinnos mimovládnych organizácií (MVO). Prioritou sú daòové zákony, ale bokom nemôe zosta ani novelizácia zákonov prijatých
v rokoch 1996 a 1997. Okrem nevyhnutnej novely zákona o neziskových organizáciach poskytujúcich veobecne prospené sluby (zrui
4%-ný limit na správne výdavky a rozíri veobecne prospené úèely) budeme uvaova o jednom zákone o nadáciach a nadaèných fondoch a podstatných zmenách ich obsahu oproti súèasnému stavu.
Legislatívna skupina sa vo svojej práci chce oprie o dve veci:
§
§

o skupinu právnikov, ktorá sa sformovala v minulom roku okolo právnych poradní pre nadácie a ostatné MVO a ktorá má bohaté skúsenosti z aplikácie zákonov v praxi,
o skúsenosti naich najbliích susedov z Èeskej republiky a Maïarska, ktorí rovnako ako my h¾adajú vhodný právny rámec pre MVO.

Legislatívne návrhy chceme spracova tak, aby boli hotové, keï zaène svoju zákonodarnú èinnos nový poslanecký zbor po vo¾bách na jeseò
tohto roku. Legislatívna skupina ma záujem zapoji do práce vetkých, ktorí vedia pomenova problémy a formulova návrhy. V najbliích
mesiacoch bude organizova tri odborné semináre, na ktorých sa môu zúèastni vetci, ktorí majú k tematike èo poveda.
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Na druhý seminár v máji pozývame právnikov z Èeskej republiky. Radi by sme poèuli, ako sa im osvedèil zákon o veobecnoprospenej spoloènosti, ktorý u nich platí od roku 1995. Budeme zvedaví, aké sú ich návrhy na zlepenie finanènej situácie MVO a ako sa im osvedèila novela daòového zákona (podobnú malo prichystanú aj slovenské ministerstvo financií).
V júni plánujeme okrúhly stôl, na ktorý pozveme politikov, podnikate¾ov a médiá. Chceme im predostrie na diskusiu nae návrhy na novelu
daòového zákona, aby ete pred vo¾bami mali monos vyjadri sa k nim.
Po organizaènej stránke bude èinnos legislatívnej skupiny zabezpeèova Centrum pre analýzu sociálnej politiky.

24.
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Na 2. apríla pripravila odborný seminár s pracovníkmi Ministerstva financií a zástupcami MVO z Maïarska, kde koncom roka 1996 prijali tzv.
jednopercentný zákon. Pod¾a neho kadý zamestnanec môe 1% zo svojich daní darova mimovládnej organizácii. Koncom roka 1997 prijali
tie zákon o verejnoprospených organizáciach, ktorý ukladá MVO preukáza svoju verejnoprospenos. Tie, ktoré sú uznané pre spoloènos
za dôleitejie, majú výhodnejie podmienky pre získavanie finanèných prostriedkov ako ostatné. Na seminári chceme s maïarskými kolegami diskutova o výhodách a nevýhodách takýchto zákonných úprav a tým konkretizova nae vlastné predstavy o tom, ako by mala vyzera
budúca úprava naich daòových zákonov.

NONPROFIT, marec-apríl 1998
Milan Ukrop, odborný poradca podpredsedníèky vlády pre legislatívu, autor zákona o nadáciach
Prvá z reakcií k èlánku: Legislatíva v oblasti darcovstva (Nonprofit 1/1998), ktorý predstavoval rozhovor s p. Helenou
Wolekovou.
reakcia na èlánok uverejnený v Nonprofite zo strany tátneho úradníka
NEVYUITÉ MONOSTÍ MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
(K èlánku: Legislatíva v oblasti darcovstva, NonProfit 1/1998)

V januárovom èísle NonProfitu sme opätovne vyzvali èitate¾ov ku vzájomnej komunikácii cez stránky èasopisu, k zrozumite¾nej, vecnej a obohacujúcej diskusii a polemike. V tom istom èísle sme uverejnili rozhovor s H. Wolekovou o situácii v oblasti darcovstva na Slovensku, na ktorý
sme dostali prvú reakciu.
V januárovom èísle NonProfitu bol uverejnený rozhovor s Helenou Wolekovou o súèasnej situácii v legislatíve upravujúcej podporu MVO
právnickými a fyzickými osobami. Ako u neraz, tak aj v tomto príspevku sa èitate¾ovi podsúva mylienka, e nedostatok zdrojov pre èinnos
MVO je zavinený legislatívnymi bariérami, a preto sa vzápätí rozvíjajú kontrukcie na rozírenie zákonom vymedzených hraníc podpory darcovstva na prospech MVO spojené s daòovými ú¾avami.
Ja ako profesionálny legislatívec nepopieram nikomu, a teda ani Helene Wolekovej, právo rozvíja vlastné alebo prezentova úvahy iných
o tom, aké by právo malo by. Avak, ak niekto chce meni právnu úpravu, musí v prvom rade vyhodnoti efektívnos existujúcich právnych
nástrojov. Ak sa niekomu zdá, e hranica 2 resp. 10 percent je nízka, mal by vedie, èi sa vyuíva alebo nie. Príèiny nedostatoènej vyuite¾nosti treba skúma aj z h¾adiska dôvodov, pre ktoré obèania a podnikatelia neposkytujú dary pre MVO v rozsahu, aký tieto oèakávajú.
Pozrime sa, ako sa monosti poskytovania darov na veobecne prospené úèely s daòovým zvýhodnením darcov vyuívajú pri existujúcej
úprave pod¾a zákonov o dani z príjmov. Z údajov, ktoré Úradu vlády SR poskytla daòová a colná sekcia Ministerstva financií SR  odbor dani
z príjmov a majetku, vyplýva, e v rokoch 1993, 1994 a 1995, za ktoré boli k dispozícii analýzy daòových priznaní, mohli poskytnú, resp. poskytli právnické a fyzické osoby dary nasledovne:
Z vyie uvedených údajov vyplýva, e za tri sledované roky zníili fyzické osoby základ dane z titulu poskytnutia daru o pribline 389 miliónov korún. Zákon im vak umoòoval vyui túto výhodu a do výky 10 miliárd 312 miliónov Sk, nevyuitý rozdiel predstavuje sumu 9 miliárd
923 miliónov. Právnické osoby z tohto titulu mohli poskytnú dary v hodnote 2 miliardy 110 miliónov, poskytli vak len 1 miliardu 22 miliónov
Sk. Nevyuitá monos sa rovná sume 1 miliardy 88 miliónov Sk. Mono teda kontatova, e oproti poskytnutým darom ostáva ete obrovská rezerva v nevyuitých monostiach zníi základ dane. Za tri uvádzané roky je to vye 11 miliárd korún. Zákonom vytvorené monosti sa
teda ani zïaleka nevyuívajú. Legislatíva preto nie je tým faktorom, ktorý by, èi u obèanov alebo podnikate¾ov, obmedzoval v ich vôli poskytnú dar na veobecne prospený úèel. Ako vidie, v celkovom merítku zákonné moností vyuívajú právnické osoby pribline na 50% a fyzické osoby iba na necelé 4%. Tieto èísla ukazujú, e najmä obèania by mali by mimovládnymi organizáciami intenzívnejie oslovovaní a presvedèovaní, aby s prispením tátu (vo forme nevybranej dane) poskytli dar na veobecnoprospený úèel.
Nemenej zaujímavý je aj údaj o tom, ako vyzerá porovnanie úrovne dobroèinnosti naich obèanov s inými tátmi. Keï si za vzorku vyberieme
rok 1995 s najvyou poskytnutou èiastkou (152 mil. Sk), vidíme, e to z 32 miliárd Sk, teda z celkového roèného príjmu obyvate¾stva za rok
1995  pod¾a zákona o dani z príjmov  predstavuje iba pol percenta. Vo Ve¾kej Británii poskytujú obèania na charitatívne ciele asi tri tvrtiny
percenta svojho príjmu. Rozdiel teda nie je nijako priepastný, no zároveò ukazuje aj na skutoènos, e otvorenie bariér daòových výhod nie je
iaden zázraèný prútik, ktorý vyriei nedostatok zdrojov mimovládnych organizácií. Toto tvrdenie podopieram o to, e aj ochota obyvate¾stva
poskytnú dar má svoju hranicu, ktorá zrejme neprekraèuje jedno percento roèného príjmu. Potvrdzuje to aj skúsenos z Ve¾kej Británie.
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K úvahám moných rieení ïalej stimulácie darcov zvyovaním hranice daòových výhod sa môem vyjadri (ak mi na to èasopis poskytne
priestor) v niektorom z ïalích vydaní NonProfitu. Dopredu vak chcem naznaèi, e monosti dosiahnutia poadovaného cie¾a osobne nevidím v spôsoboch, ktoré naznaèujú návrhy Centra pre podporu miestneho aktivizmu v Ponickej Hute v uvedenom rozhovore v NP 1/1998.

25.
Zdroj:
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NONPROFIT, marec-apríl 1998
Nora Beòáková, prevzaté z Corporate Contribution in 1996, Conference Board
Základné charakteristiky darcovstva v podnikate¾skom sektore v USA.
skúsenosti zo zahranièia
PODNIKATE¼SKÝ SEKTOR A DARCOVSTVO V USA

Podporovanie dobroèinných cie¾ov podnikate¾mi má v USA silnú tradíciu. Prístup podnikov k darcovstvu v 90. rokoch zaznamenáva dôleitú
zmenu. Tradièná èistá filantropia, kedy podniky prispievali na dobroèinné ciele, pretoe je to správne, je na ústupe. Súèasná generácia
manaérov chce vidie, aké výsledky a úitok prinesú darované peniaze nielen komunite, ale aj samotnej firme.
Strategicky a lokálne
Otázka, ktorú si v súèasnosti kladú podniky v oblasti darcovstva, nie je KOLKO, ale AKO dáva. Odpoveï znie: strategicky a lokálne. Podniky
darcovské programy spájajú so svojimi potrebami a záujmami. Oblasti, ktoré sa firma rozhodne podporova, súvisia s odvetvím priemyslu,
produktom firmy, jej zákazníkmi alebo zamestnancami.
Auditorské a konzultaèné firmy sa zameriavajú na podporu vyieho vzdelávania kvôli náboru perspektívnych pracovníkov. Pre banky je dôleitý ekonomický rozvoj miest a rozvoj malého podnikania a kvôli príleitosti stretnú bohatých jednotlivcov budú vdy podporova prestíne
kultúrne a umelecké predstavenia. Výrobcov potravín a nápojov zaujímajú rodiny a detská problematika, kozmetické firmy zasa otázky týkajúce sa ien, vydavate¾ov otázky gramotnosti, farmaceutické firmy medicínsky výskum a zdravotníctvo.
Ïalím kritériom pre rozhodovanie o poskytovaní grantov je kritérium lokálnosti. Podniky chcú, aby ich príspevky zostali v komunite, kde pracujú a ijú ich zamestnanci a zákazníci. S dôrazom na lokálnost darcovstva súvisí aj decentralizované rozhodovanie o pride¾ovaní darov.
Napríklad ústredie firmy SONY Electronics necháva vo¾nú ruku a èas rozpoètu svojim poboèkám pri urèovaní, kam by mala ís podpora, pretoe zamestnanci lepie poznajú situáciu v komunite a jej potreby. Na poboèkách si zamestnanci vytvárajú komisie, fungujúce na dobrovo¾níckom princípe, ktoré skúmajú potreby komunity, prijímajú iadosti neziskových organizácií a zdôvodòujú svoj výber ústrediu.
Skutoènos, e podniky si vytipovali oblasti a lokality podpory, u¾ahèuje ivot ¾uïom, ktorí sa zaoberajú fundraisingom v neziskových organizáciach. Podniky na poiadanie poskytujú informaèné broúry o svojich darcovských programoch. Viacero organizácií sa zaoberá zberom
informácií o podnikoch a vydáva pre potreby neziskových organizácií adresáre podnikatelskych darcov, potrebných pre vyh¾adávanie perspektívnych podporovate¾ov.
Silná tradícia dobrovo¾níctva
Rozírenou formou darcovstva je poskytovanie darov prostredníctvom podnikových nadácii, ktorých je v USA registrovaných okolo dvoch
tisíc. Cohn Sumansky, prezident Nadácie Toshiba America, vidí nasledovné dôvody pre vytvorenie podnikovej nadácie: Podniková nadácia
pomáha zvýrazòova dobroèinné aktivity podniku. Verejnos povauje nadáciu za èistú formu filantropie, aj keï nadácia svojim poslaním
a aktivitami vdy podporuje záujmy firmy. Poskytovanie grantov z roèných úrokov z poèiatoèného vkladu firmy umoòuje poskytova dobroèinné príspevky aj v rokoch, keï zisky firmy nie sú dostatoèné. V prípade, e príspevky neposkytuje podnik cez nadáciu, ale priamo, vyèleòuje
kadoroène èas rozpoètu pre dobroèinné ciele. Výka príspevkov má vo veobecnosti stúpajúcu tendenciu, nie vak v priamej úmere s rastom ziskov podnikov. V priemere podnik venuje na dobroèinné ciele 1% zo zisku pred zdanením. Neziskové organizácie sa preto èasto uchádzajú o prostriedky z rozpoètu oddelenia marketingu, vzahov s verejnosou alebo personálneho oddelenia.
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Ob¾úbená Metóda spolupráce marketingového oddelenia s neziskovými organizáciami je podpora predaja výrobkov, kedy idú percentá z ceny
výrobku na podporu vybranej organizácie. Na trhu presýtenom výrobkami sa firmy snaia udra lojalitu zákazníkov k znaèke. Firma Evin
Naturel Spring Water, jeden z najväèích podporovate¾ov environmentálnej organizácie WWF (Svetový fond na ochranu prírody), získal právo
pouíva prestíne logo WWF na f¾akách minerálnej vody znaèky EVIAN, keïe firma napomáha ochraòova vodné zdroje. Okrem budovania dobrého mena firmy medzi zákazníkmi je ïalím z motívov pre darcovstvo rozvoj kladného vzahu zamestnancov voèi firme. Podniky zoh¾adòujú pri darcovstve záujmy svojich zamestnancov prostredníctvom tzv. matching programov. V prípade, keï sa zamestnanec rozhodne
venova dar zo svojich prostriedkov neziskovej organizácii, firma zvýi jeho príspevok v pomere 1:1, teda napríklad ak zamestnanec venuje
100 dolárov, celkovo nezisková organizácia získa 200 dolárov. Firma takto na jednej strane motivuje zamestnancov k individuálnemu darcovstvu, na druhej strane rozde¾uje prostriedky tým organizáciam, ku ktorým majú jej zamestnanci vzah.

Súèasné trendy v oblasti darcovstva firiem v USA kladú zvýené nároky na neziskové organizácie a ich ikovnos uspie v súai o filantropický dolár.
Podnikate¾ský sektor prispel v roku 1996 na dobroèinné aktivity sumou 8,5 miliárd USD. Najväèí záujem majú podniky o podporu vzdelávania (33%), zdravotné a sociálne sluby (26%), komunitné záleitosti, rozvoj komunity a ivotné prostredie (11%), kultúru a umenie (10%).
Najtedrejím darcom je farmaceutický priemysel, nasledovaný poèítaèovými firmami, telekomunikáciami a maloobchodnými sieami.
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NONPROFIT, marec-apríl 1998
Mike Hochleutner, dobrovo¾ník Amerických mierových zborov
The Foundation for a Civil Society v rámci programu NGO DI (Iniciatíva rozvoja mimovládnych organizácií), ktorý je
financovaný nadáciami The Ford a C. S. Mott, usporiadala sériu pracovných raòajok pre podnikate¾ov a manaérov
v rôznych slovenských mestách. Zúèastnilo sa ich viac ako 200 podnikate¾ov a predstavite¾ov miestnych zastupite¾stiev,
aby otvorene prediskutovali svoje skúsenosti a potenciálne problémy spojené s podporovaním mimovládnych organizácií (MVO) v komunite. Tento èlánok je súborom nieko¾kých postrehov zo stretnutí.
postrehy z realizácie projektu FCS (NOS) zo Slovenska
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Neziskové organizácie majú väèiu ancu získa finanènú podporu, ak ponúkajú monos zapoji pracovníkov firmy do svojich aktivít.
Tradícia dobrovo¾níctva je v USA ve¾mi silná a keïe ¾udia kvôli pracovnej vyaenosti nemajú to¾ko vo¾ného èasu, poadujú, aby firma zoh¾adnila ich záujmy. V Industrial Bank of Japan som mala monos zúèastni sa ich dobrovo¾níckeho programu v Komunitnom zariadení pre
sociálne odkázaných obèanov v New Yorku. Zamestnanci sa tu striedajú dvakrát týdenne pri servírovaní obedov poèas ich vlastných obedòajích prestávok. Ïalou spoloènou akciou po práci bola pomoc miestnemu múzeu pri intalovaní novej výstavy pre deti. Obe organizácie
dostávajú od Industrial Bank of Japan finanènú podporu.

KORPORAÈNÁ FILANTROPIA  POSTREHY ZO SLOVENSKA
Hoci sa NGO DI prvotne zameriava na posilnenie vnútornej organizaènej kapacity MVO, je len prirodzené, e program vynakladá aj nemalé
úsilie na zlepenie vonkajieho prostredia, v ktorom tieto organizácie pracujú (tátny, podnikate¾ský a obèiansky sektor). U dlhiu dobu sa aj
na Slovensku hovorí o nemonosti trvalo udra tak mimovládne organizácie, ako aj celý tretí sektor bez podpory zo strany podnikate¾ov. Je
iróniou, e do dneného dòa rozhodujúca miera finanènej podpory pre MVO v strednej a východnej Európe prichádzala od zahranièných vlád,
medzinárodných súkromných nadácií a nadnárodných firiem. V súèasnosti je vak u len málo tých, ktorí sa domnievajú, e táto situácia
bude pokraèova donekoneèna.
Je preto dôleité h¾ada podporu financovania z miestnych zdrojov a upriami sa na zdôraznenie mylienky vzájomnej súdrnosti podnikate¾ského sektora s MVO, teda korporaènej filantropie èi podnikového darcovstva. A to aj napriek tomu, e v mnohých ekonomikách západného
typu predstavujú príspevky jednotlivcov venované na charitatívne úèely ove¾a väèie percento podpory ako podnikové darcovstvo. Podnikové
darcovstvo vak stále tvorí asi tretinu vetkých filantropických aktivít, a preto si oprávnene zasluhuje nau pozornos. Na prvý poh¾ad je zrejmé, e ako na Slovensku, tak aj v celom stredoeurópskom regióne sú monosti podpory zo strany podnikate¾ov teoreticky omnoho väèie,
ako je realita.
Pracovné raòajky pre podnikate¾ov
Ako teda mimovládny sektor vníma postavenie a úlohu podnikate¾ského sektora voèi neziskovým organizáciam? A ako sa na mimovládne
organizácie pozerajú podnikatelia? Nie je iadnou novinkou, e obe tieto skupiny majú rozdielne priority v oblasti korporaèného darcovstva.
A je viac ako pravdepodobné, e ich priamym odrazom je aj mnostvo finanènej èi inej podpory poskytovanej neziskovým aktivitám.
Na jednej strane je ete aj dnes pre mnohých podnikate¾ov v stredoeurópskom regióne filozofia korporaènej filantropie novinkou.
Nedostatoène si uvedomujú úlohu, ktorú ich firma èi korporácia zohráva, resp. by mala zohráva v rámci rozvoja a podpory komunity, podobne, ako je to v prípade ich západoeurópskych èi amerických kolegov. Aj to bolo jedným z dôvodov, preèo program NGO DI priiel s iniciatívou
korporaèných raòajok pre podnikate¾ov a manaérov. Bolo dôleité poskytnú bezpeèné fórum pre podnikate¾ov na prezentáciu ich skúseností so sponzorskou stratégiou, na otvorené vyslovenie obáv z darovania ve¾kých finanèných èiastok, èi na vyjadrenie spokojnosti alebo
nespokojnosti s profesionalitou mimovládnych organizácií.
Tým, e sa za jedným stolom stretli predstavitelia podnikate¾ov bez prítomnosti zástupcov tretieho sektora, sa v otvorenej diskusii podarilo
získa mnoho zaujímavých informácií. Jednou z najdôleitejích je zistenie, e podnikatelia, tak ako väèina mimovládnych organizácií, majú
záujem o zvýenie kvality ivota vo svojom okolí, prièom sú ochotní poskytnú finanènú èi inú podporu, avak v medziach vzájomnej výhodnosti pre obe strany.
A tu sú niektoré z priamych názorov úèastníkov:
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§
§
§
§
§

§

Hlavnou motiváciou podnikate¾ov zaèa spolupracova s tretím sektorom a podporova jeho aktivity je poznanie, e takáto partnerská
spolupráca môe z dlhodobého h¾adiska prinies podniku rast zisku, väèiu spokojnos zamestnancov, zlepenie imidu firmy a verejné
uznanie.
Korporaèná filantropia sa teí väèej podpore na miestnej èi komunitnej úrovni ako na celorepublikovej, pretoe podnikatelia majú ve¾ký
záujem napomáha zlepeniu ivotnej úrovne práve v rámci svojej bezprostrednej miestnej komunity. Samospráva môe zohráva k¾úèovú úlohu pri motivácii v oblasti darcovstva zo strany korporácií.
Podnikatelia môu èasto získa cenné podnikate¾ské kontakty práve prostredníctvom príspevku do komunitných iniciatív.
Mnoho korporácií má pocit, e venujú podpore veobecného dobra komunity nemálo finanèných prostriedkov alebo nefinanènej pomoci,
hoci nie práve vo forme priamej pomoci zamestnancov v ich platenom pracovnom èase. V tejto súvislosti by podnikatelia privítali väèie
ocenenie takejto podpory zo strany tretieho sektora.
Len ve¾mi malá èas podnikate¾ov, ktorá venuje finanèné prostriedky na charitatívne úèely, sa domnieva, e organizácie, ktoré získajú tieto príspevky, sú nato¾ko zrelé, aby ich mohli oslovi ako partnerov a na darované prostriedky nazera ako na investíciu s právom poloi
rovnaké otázky, aké by kládli svojmu podnikate¾skému partnerovi v snahe urobi múdre rozhodnutie o návratnej investícii.
V prípadoch nieko¾kých korporácií sa podporované aktivity úzko zhodujú s osobnou skúsenosou tých, ktorí o sponzorstve rozhodujú 
napr. manaér, ktorý ma postihnuté diea, inklinuje k prispeniu na aktivity, ktoré podporia sluby práve pre takéto deti.
Mnoho ve¾kých medzinárodných korporácií, ako napríklad Citibank, stavia svoj sponzorský plán na základe výsledkov dosiahnutých
v konkrétnej krajine.
Sú to práve medzinárodné firmy, ktoré majú jasnú stratégiu èi plán darcovstva, prièom sa o svoje skúsenosti ve¾mi radi delia (Citibank,
Bank Austria, Whirlpool). K radosti vetkých vak mono doda, e existuje u nieko¾ko ve¾mi aktívnych slovenských podnikov, ktorým
pojem korporaèná filantropia nie je neznámy. Nielene si uvedomujú priamu súvislos medzi ivotaschopnosou ich podniku, spokojnosou zamestnancov a zlepením ivota v komunite, ale priamo tento proces ovplyvòujú (Chemosvit, a.s., Prvá komunálna banka, a.s.).
A poznámka na záver  nemálo podnikate¾ov od ich záujmu o podporu odradili práve mimovládne organizácie, lebo k nim pristupovali
ako k niekomu, kto je povinný sponzorova a podporova tretí sektor.

Mnohé z MVO nedokázali predstavi svoje poslanie a vyuitie prostriedkov a, ak ich nakoniec aj dostali, obèas zabudli nielen na ïakujem, ale
aj verejné ocenenie sponzora a zaslanie spätnej informácie o tom, ako bola jeho investícia zúroèená...
The Foundation for a Civil Society realizovala prvé zo série pracovných raòajok v marci 1997 v iline v spolupráci so Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou (SOPK) a ilinskou univerzitou, prezentujúcimi firmami bola Citibank a Prvá komunálna banka. Nasledovali ïalie
stretnutia: v Poprade za spolupráce SOPK a Regionálneho poradensko-informaèného centra a s prezentujúcimi firmami Chemosvit, a.s.;
Tatramat, a.s.; Whirlpool, a.s.; v Banskej Bystrici za spolupráce s SOPK a Klubom podnikate¾ov, prezentujúcim hosom bola spoloènos
Tesco, a.s.; v Koiciach pod zátitou primátora a za spolupráce SOPK v Koiciach, prezentujúcimi hosami boli VSZ, Citibank a Koické
Fórum.
V tomto roku sa pracovné raòajky uskutoènili v Preove v spolupráci s primátorom mesta Preov a SOPK, prezentujúcimi boli Chemes, a.s.
Humenné, ZVL AUTO a Signum, a.s. Poprad; v Bratislave v spolupráci s Americkou obchodnou komorou, Slovensko-rakúskou obchodnou
komorou a Dánskou obchodnou komorou, prezentujúcimi hosami boli Bank Austria, právnièka Zuzana Magurová a prezident Slovenskorakúskej obchodnej komory a posledné zo série, organizované v spolupráci s SOPK a RPIC v Komárne, kde o svojich skúsenostiach a stratégiach v oblasti sponzoringu hovorili riaditelia Zlatého baantu, Hurbanovo a filiálky Po¾nobanky v Komárne.
V druhej fáze programu korporaènej filantropie vyuijeme poznatky z podnikate¾ských raòajok v pracovných dielòach pre MVO na tému ako
oslovova podnikate¾ov a ako vytvori a udra partnerský vzah na báze vzájomnej uitoènosti.
V tretej fáze programu prizveme zástupcov oboch sektorov k spoloènému okrúhlemu stolu, aby ukázali vzájomné porozumenie pre spoluprácu tak, aby z nej mali úitok obe strany.
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NONPROFIT, júl-august 1998
Nadácia pre obèiansku spoloènos
Nadácia pre obèiansku spoloènos ponúka mimovládnym organizáciam (MVO) monos zúèastni sa na celodennom
tréningu v jednom zo 6 miest Slovenska. Tréningy bude vies Heather LAYCOCK, ktorá je ve¾mi úspená pri oslovovaní
domácich ako aj medzinárodných podnikate¾ských spoloèností pôsobiacich na Slovensku.
ponuka celodenného tréningu NOS
AKO ÚSPENE OSLOVI PODNIKATE¼OV
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Potrebuje vaa mimovládna organizácia podporu zo strany podnikate¾ov? Chcete by úspenejí v oslovovaní podnikate¾ských spoloèností?
Radi by ste si vetko prakticky vyskúali pod vedením podnikate¾a a vypoèuli si jeho hodnotenie váho prístupu? Ak je vaa odpoveï na ktorúko¾vek z týchto otázok ÁNO, pozývame vás, aby ste sa zúèastnili jedného z naich workshopov na tému ,Ako úspene oslovi podnikate¾ov.

§
§
§
§
§
§

identifikovanie podnikate¾ských spoloèností
kontaktovanie týchto spoloèností (písanie listov a telefonovanie) a príprava stretnutí
simulovanie stretnutí so zástupcom slovenskej a/alebo medzinárodnej podnikate¾skej komunity
udranie záujmu podnikate¾ov o MVO  náväznos na prvé stretnutie
príprava a realizácia plánov sponzoringu
sumarizácia získaných poznatkov

Oivením workshopu bude úèas zástupcu podnikate¾skej obce, ktorý/a posúdi listy pripravené úèastníkmi a bude simulova telefónne hovory
a stretnutia. Prítomnos zástupcu podnikate¾skej obce vám umoní pochopi (a osvoji si) podnikate¾ský týl a jazyk a získa schopnosti potrebné pre prezentovanie vaej MVO.
Poplatok za úèas pre 1 osobu je 600 Sk (zahàòa pracovné materiály, obed a obèerstvenie poèas prestávok).
Dátumy a miesta v roku 1998:
§ Banská Bystrica (20. október, 21. október)
§ Bratislava (1. september, 12. november)
§ Koice (8. september, 9. september)
§ Nitra (7. október, 8. október)
§ Poprad (2. september, 3. september)
§ ilina (4. november, 5. november)
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Tréningy sa budú venova nasledovným oblastiam:

Ak máte záujem o úèas na uvedenom workshope, kontaktujte èo najskôr NOS, aby sme vám mohli rezervova miesto. Vami uprednostòované dátumy môete tie zasla faxom alebo e-mailom.
UPOZORNENIE: maximálny poèet úèastníkov na jednom workshope je 10 (maximálne 2 zástupcovia z jednej MVO).
Pozn.: Workshopy sú realizovane vïaka finanènej podpore Ve¾vyslanectva Holandského krá¾ovstva.
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NONPROFIT, september 1998
Nadácia pre obèiansku spoloènos
Nadácia pre obèiansku spoloènos sa po úspechu projektu Dobrovo¾níctvo 1997 v minulom roku rozhodla zorganizova ïaliu dobrovo¾nícku akciu.
ponuka zapojenia sa do projektu Dobrovo¾níctvo 1998
DOBROVO¼NÍCTVO 1998 VENUJ HODINU SVOJHO ÈASU

Nadácia pre obèiansku spoloènos sa po úspechu projektu Dobrovo¾níctvo 1997 v minulom roku rozhodla zorganizova dobrovo¾nícku akciu
taktie túto jeseò. Vlani sme v snahe zvidite¾ni a podpori mylienku dobrovo¾níctva na Slovensku spojili predstavite¾ov podnikate¾ského,
neziskového a vládneho sektora 4. októbra 1997 v obci Stitare (10 km východne od Nitry), kde spoloène ukázali, ako môe fungova dobrovo¾níctvo v praxi. Pri práci na úpravách domu pre týrané deti sa stretlo viac ako 200 dobrovo¾níkov a 52 sponzorov.
17. októbra 1998 bude ma projekt Dobrovo¾níctvo svoje druhé výroèie a chceme ho oslávi spolu s dobrovo¾níkmi na celom území
Slovenska. Konkrétnu pomoc dnes potrebuje kadá komunita, a preto sa k projektu pripoja aj existujúce komunitné iniciatívy, nadácie a zdruenia pôsobiace na Slovensku. Vetci spoloène budeme prezentova staré známe viac rúk viac urobí, èi spoleènì jde vechno líp. Úèas
na Dobrovo¾níctve 1998 pris¾úbili Nadácia Oblazy (rozhodli sa vyèisti a skráli hlavnú ulicu a potok v obci Kvaèany), Komunitná nadácia
Preov (chcú vyèisti divoké skládky odpadu na sídlisku Sekèov), Komunitné zdruenie SAMI-SEBE Pezinok (je odhodlané získa dobrovo¾níkov na vyèistenie èasti zámockého parku), obèianske zdruenie Petralská komunita (zorganizuje cyklistické portovo-zábavné podujatie spojené s prevenciou drogových závislostí) a Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica (vyèistí park na sídlisku Sásová). Ïalími aktivitami projekt
podporia Komunitné zdruenie Zemianske Kosto¾any, Trenèianske neformálne zdruenie a obèianske zdruenie ¼udia a voda z Koíc.
Veríme, e aj Vaa organizácia, prípadne Vy osobne sa pridáte k dobrovo¾níckym aktivitám v komunite, kde ijete, a tak prispejete nielen
k skráleniu okolia, ale aj k atmosfére lepieho spoluitia.
Ak máte otázky k jednotlivým projektom, prosíme, kontaktujte buï priamo organizácie, ktoré sa zúèastòujú projektu Dobrovo¾níctvo 1998,
alebo sa obráte na nau nadáciu. Teíme sa na Vás vetkých 17. októbra. Venujte hodinu svojho èasu komunite, v ktorej ijete...
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29.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, december 1998
Martin Kvitek, Bulletin ´98 è. 10/98
Aktivity neziskového sektora v Èeskej republike poèas public relation kampani 30 dní pro neziskový sektor, ktoré by
mohli slúi ako inpirácia pre podporu a rozvoj tretieho sektora na Slovensku.
skúsenosti zo zahranièia
ÈESKÁ REPUBLIKA: NÁMETY PRE TRETÍ SEKTOR NA SLOVENSKU

Èitate¾om NonProfitu ponúkame nieko¾ko mylienok z Bulletinu 98, mesaèníka pre neziskový sektor v Èeskej republike, ktorý vydáva
Informaèní centrum nadací a jiných neziskových organizací v Prahe. O public relation kampani 30 dní pro neziskový sektor, ktorá sa uskutoènila tento rok od 25. januára do 25. februára, sme vás podrobne informovali v NonProfite 6/98, str. 9-11. Niie predstavené aktivity by
mohli poslúi ako inpirácia pre podporu a rozvoj tretieho sektora aj na Slovensku.
Ve dnech 25. ledna  25. února 1999 probehne kampaò 30 dní pro neziskovy sektor. Cílem kampane je upozornit v Èeské republice na význam neziskového sektoru jako partnera pro sektor státní a soukromý. Snahou je:
§ zlepit komunikaci mezi neziskovými organizacemi a státem i orgány místní samosprávy;
§ zvýit informovanost o neziskovém sektoru v podnikatelské sféøe;
§ rozvinout spoleèenskou diskusi o neziskovém sektoru ve vech jeho aspektech (aspekt filozofický, politický, iniciatíva obèanù);
§ poukázat na dosavadní úspìchy èeského neziskového sektoru, prièem dùraz bude kladen na konkrétní projekty a organizace;
§ pøispìt k diskusi o obèanské spoleènosti a úloze obèanských iniciativ v ní;
§ definovat roli neziskových organizací ve vztahu ke státnímu sektoru (vytýèení rozdílù a spoleèných rysù).
Základními nástroji kampane jsou akce neziskových organizací a masmédia. Neziskové organizace by své aktivity v rámci styku s veøejností
a rùzné zajímavé akce mìly naplánovat na období kampane a spolupracovat na nich s uznávanými nadacemi, které tvoøí èestný výbor kampanì, a s neziskovými organizacemi, které pùsobí jako koordinátoøi kampanì, øekla Marcela Bergerova, je za koordinaci kampanì v ICN
odpovídá.
Kampaò je koncipovaná tak, aby po celou dobu tøiceti dní byla v celé zemi vìnována zvýená pozornost neziskovému sektoru. V obcích i
celých regiónech probìhnou prezentaèní akce a diskusní fóra, které bude monitorovat koordinaèní skupina se sídlem v ICN, bude na nì upozornovat média a vyzývat pøedstavitelé státu k úèasti na nìkterých z nich.
V rámci kampanì se dne 19. února 1999 uskuteèní Mezinárodní fórum nevládních neziskových organizací, které probìhne v sídle Radia
Svobodná Evropa. Na fórum jsou pozvaní významné evropské osobnosti, napø. Václav Havel èi Richard von Weizsacker.

30.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, január 1999
JUDr. Zuzana Magurová (Ústav tátu a práva SAV)
Odborný poh¾ad na sponzorstvo ako jednu z významných moností rozvíjania veobecno-prospených aktivít mimovládnych organizácií.
výah z odborného èlánku o právnej úprave sponzorstva
SPONZORSTVO

Sponzorstvo sa stalo neodmyslite¾nou súèasou náho ivota. V médiách sa èoraz èastejie spomína sponzorovanie mimovládnych organizácií, politických strán, portových a kultúrnych podujatí, portovcov a umelcov. V kruhoch mimovládnych organizácií a podnikate¾ov sa sponzorstvo povauje za jednu z významných moností rozvíjania veobecno-prospených aktivít mimovládnych organizácií. Ale je to skutoène
tak? Je sponzorstvo naozaj tou správnou formou podpory?
Vzh¾adom na skutoènos, e doteraz sa problematike sponzorstva u nás nevenovala ve¾ká pozornos, je chápanie pojmu sponzorstva èastokrát ve¾mi odliné. V prípade, e sa v publikáciach objavili nejaké zmienky o sponzorstve, väèinou to boli skreslené informácie. Podobne ako
mnoho ïalích pojmov v terminológii tretieho sektora u nás, bol pojem sponzor, sponzorstvo prevzatý zo zahranièia.
Právna úprava sponzorstva
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Pojem sponzorstvo je u nás v praxi ve¾mi pouívaný, no ná právny poriadok ho upravuje len v Zákone o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania c. 468/1991 Zb. c. 268/1993 Z. z. v úplnom znení, v par. 2 ods. f). Sponzorovaním sa rozumie akýko¾vek príspevok poskyt-

Sponzorská zmluva
Zmluvu o sponzorstve ako samostatný zmluvný typ ná Obèiansky zákonník ani Obchodný zákonník neupravuje. Pri uzatváraní sponzorskej
zmluvy zmluvné strany vyuívajú monosti nepomenovanej zmluvy (par. 51 Obèianskeho zákonníka a par. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka), prièom musia dba na dostatoèné urèenie predmetu svojich záväzkov.
Dane a sponzorstvo
Daòové zákony problematiku sponzorstva doteraz neupravujú. V komentároch k zákonu o daniach z príjmov sa síce stretávame s pojmom
sponzorská èinnos, ale to len kvôli chybnému stotoòovaniu sponzorstva s darcovstvom. So stotoòovaním, resp. zamieòaním sponzorstva
s darcovstvom alebo reklamou sa èastokrát stretávame aj v praxi.
Darovacia zmluva
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nutý fyzickou alebo právnickou osobou na priame alebo nepriame financovanie relácií za úèelom propagácie mena, továrenskej alebo
obchodnej známky, známky sluieb alebo postavenia takej osoby.

Darovacia zmluva je (na rozdiel od sponzorskej zmluvy) upravená v Obèianskom zákonníku v par. 628 a par. 630. Ide o dvojstranný právny
vzah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t.j. darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca nieèo bezplatne prenecháva alebo s¾ubuje obdarovanému a ten dar alebo s¾ub prijíma.
Dane a darovanie
Z daòového h¾adiska je pre darcu dôleité, ako si môe ako daòovník zníi základ dane. V oboch prípadoch, èi je darcom fyzická osoba alebo právnická osoba, môe si táto odpoèíta hodnotu darov od základu dane len v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
1) Dar môe by poskytnutý obciam a právnickým osobám so sídlom na území SR. To znamená, e daòovník si od základu dane nemôe
odráta hodnotu darov, ktoré poskytol fyzickej osobe, napr. portovcovi, umelcovi alebo právnickej osobe so sídlom v zahranièí. Ak chce
darca podpori jednotlivca, napr. portovca, robí to prostredníctvom daru pre právnickú osobu  portový klub, ktorého je portovec èlenom.
2) Zákon taxatívne vymedzuje úèel, na ktorý sa dar môe poskytnú. Ide o financovanie vedy a vzdelania, kultúry, kolstva, na poiarnu
ochranu, na podporu mládee, na ochranu a bezpeènos obyvate¾stva, na ochranu zvierat, na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, náboenské úèely, pre tátom uznané cirkvi a náboenské spoloènosti, telovýchovné a portové úèely. Na presné
vymedzenie úèelu daru treba dba v darovacej zmluve. Ak je toti dar poskytnutý na iné úèely, ako sú v zákone urèené, stáva sa príjem
z takého daru predmetom dane a darca si taký dar nemôe odpoèíta zo základu dane.
3) Zákon stanovuje hodnotu darov v zdaòovacom období, ktorá musí by pri fyzickej osobe minimálne vo výke 2% základu dane alebo
1 000 Sk. V úhrne vak mono odpoèíta maximálne 10% zo základu dane (par. 15 ods. 8 zákona o daniach z príjmov). V prípade právnickej osoby musí by hodnota daru minimálne 2 000 Sk. V úhrne mono odpoèíta najviac maximálne 2% zo základu dane (par. 20 ods.
4 zákona o daniach z príjmov).
Právna úprava reklamy
Reklama je upravená v dvoch osobitných právnych predpisoch.
Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania c. 468/1991 Zb. c. 268/1993 Z. z. v úplnom znení. Pre úèely tohto zákona
v par. 2 ods.1 pís. e) sa reklamou rozumie akéko¾vek verejné oznámenie urèené na podporu podnikania alebo dosiahnutie iného úèinku sledovaného zadávate¾om reklamy, ktorému sa vysielací èas poskytol za odplatu alebo za inú protihodnotu.
Pod¾a Zákona o reklame c.220/1996 Z. z. v par. 2 ods.1 pís. a) je reklamou verejná informácia uskutoèòovaná prostredníctvom nosièov
informácií, ktorej úèelom je informova spotrebite¾a o produktoch, presviedèa a získa ho na ich uívanie alebo inak ovplyvòova jeho rozhodovanie pri výbere produktov.
Zmluva o reklame
Zmluva o reklame nie je upravená ako samostatný zmluvný typ ani v Obèianskom, ani v Obchodnom zákonníku. Zmluvné strany opä vyuívajú monos nepomenovanej zmluvy, ale najmä zmluvy o dielo (par. 631 a nasledujúce Obèianskeho zákonníka, par. 536 a nasledujúce
Obchodného zákonníka). Vzh¾adom na skutoènos, e zákon o reklame zakotvil poiadavku, e na írenie reklamy je oprávnený buï podni121
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kate¾ský subjekt alebo osoby, ktoré vykonávajú túto èinnos pod¾a osobitných predpisov, t.j. zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania a zákona o audovízii, nemôu mimovládne organizácie bez ivnostenského oprávnenia na írenie reklamy reklamu íri.
Práve tejto, na prvý poh¾ad bezvýznamnej poiadavke, èastokrát podnikatelia a najmä mimovládne organizácie nevenujú pozornos. Prijatím
zákona o reklame v takejto podobe sa znemonila dovtedy ve¾mi rozírená forma podpory mimovládnych organizácií prostredníctvom zadávania reklamy.
Dane a reklama
Výdavky na reklamu si podnikate¾ské subjekty zahàòajú do nákladov vynaloených na dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie príjmov (par. 24
ods.2 pís. w) zákona o daniach z príjmov). Z toho dôvodu podnikatelia uprednostòovali pred prijatím zákona o reklame podporu mimovládnych organizácii formou zadávania reklám.
Napriek skutoènosti, e pri sponzorstve, darcovstve a reklame dochádza k zhode pri niektorých ich podstatných znakoch, ide o tri odliné
pojmy, ktoré nemono zamieòa.
Ako ïalej?
Súèasná právna úprava sponzorstva, ako financovania relácií, sa ukazuje ako nevyuite¾ná na podporu èinnosti mimovládnych organizácií.
Sponzorstvo by sa malo, tak ako v ostatných krajinách, sta predovetkým platformou pre podporu veobecno-prospených aktivít, prièom by
mal ma urèitý úitok v podobe propagácie svojho mena aj sponzor. Nevyhovujúca je aj súèasná právna úprava dani z príjmov, nako¾ko dostatoène nemotivuje podnikate¾ov k darcovstvu. Mimovládne organizácie by mali by u v najbliích mesiacoch pripravené formulova a predloi konkrétne poiadavky nielen na zmeny právnej úpravy tykajúcej sa jednotlivých typov mimovládnych organizácií, ale aj zákona
o daniach z príjmov, zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní a zákona o reklame.

31.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, január 1999
Tatiana Vorzáková, ACDI/VOKA
V roku 1997 sa dva vidiecke regióny východného Slovenska zúèastnili Projektu naèúvania. Jeho hlavným organizátorom bola banskobystrická ACDI/VOCA  Program budovania kapacity vidieckych komunít: poskytla odborné zabezpeèenie a vedenie vo forme konzultantov zo Spojených tátov amerických.
informovanie o realizácii projektov
PROJEKT NAÈÚVANIA  NÁSTROJ, AKO PRINIES POZITÍVNE ZMENY DO KOMUNITY

V roku 1997 sa dva vidiecke regióny východného Slovenska zúèastnili Projektu naèúvania. Jeho hlavným organizátorom bola banskobystrická ACDI/VOCA  Program budovania kapacity vidieckych komunít: poskytla odborné zabezpeèenie a vedenie vo forme konzultantov zo
Spojených tátov amerických. V regióne hornej Torysy projekt v siedmich dedinách realizovala organizácia ¼udia a voda z Koíc; v kapuianskom mikroregióne sa za aktívnej úèasti starostov zapojili tyri dediny; priebeh projektu tam zabezpeèili zdruenie Dubiny a spolok Stráe.
V roku 1998 Program naèúvania úspene pokraèoval (zúèastnilo sa ho 22 obcí); doteraz ho ukonèili napríklad obce Ostrá Lúka, Dolná
Mariková, Baèurov a Breziny a ïalie.
Projekt naèúvania je pecifickým druhom komunitného prieskumu. Povzbudzuje rozprávanie a poèúvanie medzi ¾uïmi, ktorí spolu ijú v jednej obci. Zároveò poskytuje informácie o tom, èo vlastne obyvatelia obcí chcú (aby sa udialo, zmenilo èi zlepilo v ich obci). Môe teda znamena tie prvý krok k regionálnemu plánovaniu obcí do budúcnosti. Bez realizácie Projektu naèúvania by mohli starostovia alebo iní predstavitelia obce èi regiónu urobi chyby a naplánova také projekty, ktoré ¾udia nechcú alebo nepotrebujú. Alebo iný príklad: bez naèúvania
susedom ¾udia nechcú spolupracova, pretoe sa na plánovaní a rozhodovaní nezúèastnili od zaèiatku. Niektoré dobré nápady na zlepenie
ivota obce alebo regiónu by takto mohli osta nevypoèuté... Projektom naèúvania môe zaèa teda dobrá komunikácia medzi obyvate¾stvom
a ich samosprávou.
es základov na pochopenie
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1. Projekt naèúvania je nástroj na prinesenie pozitívnej zmeny do komunity.
2. Jeho základným princípom je aktívne, nenásilné h¾adanie nie preto, aby sme identifikovali a porazili nepriate¾a, ale aby sme konfrontovali
¾udí a problémy v silnom duchu porozumenia, lásky a zmierenia.
3. Cie¾om projektu je lepie pochopenie rôznorodosti: aby ¾udia prekonali svoje spory a boli ochotní spolupracova na spoloènom rieení
komunitných problémov.

Spomínaná forma zisovania názorov a potrieb vidieckeho obyvate¾stva sa na Slovensku realizovala po prvýkrát v roku 1997. Srdcom celého
projektu bola práca dobrovo¾níka, ktorý iiel do komunity a tam sa rozprával s ¾uïmi. Vykolené dvojice vo svojich dedinách robili pohovory so
susedmi na vopred pripravené otázky a výsledky pohovorov zaznamenávali do svojpomocne zostavených dotazníkov. Kadá dvojica sa pýtala 10 otázok pod¾a zoznamu, ktorý vopred pripravili na spoloènom stretnutí dobrovo¾níkov. V kadej obci boli kladené tie isté otázky. Tu sú
niektoré z nich:
§
§
§
§

Èo sa mi páèi na ivote v tejto obci?
Máte nejaké nápady, ako by nezamestnaní mohli pomôc obci?
Ak by ste mohli zmeni jednu vec v tejto obci, èo by to malo by?
Ako k tomu môete prispie vy osobne?

Rozdiel medzi naím prieskumom a nede¾nou návtevou bol asi taký, e dvojice vedeli, e ich úlohou nie je diskutova, vnáa svoje èi vyvraca susedove názory, ale naopak poèúva: teda jemu alebo jej aktívne naèúva. Nebola to debata, ale skôr spôsob, ako získa èo najviac
informácií a podnecova hovoriacich k vyjadreniu svojich mono skrytých názorov, ku ktorým sa predtým nemali monos alebo nechceli
vyjadri.
Takto získané informácie môu by pouité rôznym spôsobom. V horeuvedených regiónoch na základe názorov obèanov vypracovali starostovia obcí pracovné plány; mimovládne organizácie získali nových spolupracovníkov a spojencov, uverejnili nieko¾ko èlánkov o priebehu
akcie a jej výsledkoch v miestnych a regionálnych novinách.
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4. Základnou metódou je peciálny komunitný prieskum, ktorý podporuje dialóg a osobnú výmenu názorov medzi tými, ktorí rozprávajú
a tými, ktorí poèúvajú.
5. Projekt naèúvania síce prináa významné výsledky pre komunitu, mal by vak by pouitý iba ako doplnok, nie ako veliek èi náhrada
iných stratégií a taktík, ktorými sa dosahujú dlhodobé skupinové ciele.
6. Príprava, uskutoènenie a pokraèovanie projektu si vyaduje znaèné mnostvo èasu a ¾udskej energie. Na druhej strane vak pomáha
budova mosty medzi rôznorodými skupinami v komunite a vedie ich k novým mylienkam a monostiam. Naèúvanie nie je nede¾ná
debata.

Èo sa nauèili dobrovo¾níci
Krátko po skonèení Projektov naèúvania v oboch mikroregiónoch sa konala malá oslava spojená s hodnotením, na ktorej sa zili organizátori
a dvojice, ktoré robili naèúvanie, a vzájomne sa podelili o svoje dojmy a skúsenosti. Boli zaujímavé, posúïte sami: Prvý krok vyadoval istú
dávku odvahy  zaklopa na prvé dvere, oslovi ¾udí. Nali sa aj takí, ktorí pohovor odmietli, väèina ¾udí pozvala dvojice dnu do svojich
domovov. Mnohí z nich mali ve¾mi konkrétne nápady, èo je potrebné urobi pre obec, ba niektorí boli aj ochotní pomôc a osobne sa podie¾a
pri konkrétnych prácach. Naèúvanie pomohlo dobrovo¾níkom viac spozna svojich vlastných susedov...
Rozhodujúcim bodom pre získanie dôvery a úèasti obèanov je u od zaèiatku ich oboznámi s tým, èo Projekt naèúvania je, z èoho pozostáva, èo od neho môu oèakáva a èo získa. Preto pre potreby ïalích dedín a regiónov ACDI/VOCA  Program budovania kapacity vidieckych
komunít pripravil príruèku  praktický návod na organizovanie projektu aj vo vaej obci. Príruèka bola zostavená tak, aby sa z nej dali jednotlivé stránky vybera, kopírova a pouíva pod¾a návodu a potreby organizátorov. Ak máte záujem o pomoc pri realizácii Projektu naèúvania vo
vaej obci, skontaktujte nás.
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NONPROFIT, apríl 1999
Historicky prvé pracovné stretnutie poslancov Národnej rady SR a èlenov vlády SR so zástupcami dobrovo¾níckych
humanitných a charitatívnych organizácií, zdruených v Slovenskej humanitnej rade, ktoré sa konalo 5. marca 1999 na
Bratislavskom hrade.
informácie o priebehu stretnutia medzi predstavite¾mi tátnej správy a tretieho sektora
PRIESTOR PRE PARTNERSTVO

Cie¾om tohto stretnutia bolo predovetkým vytvori priestor pre vzájomný dialóg, informovanos a partnerskú spoluprácu, prediskutova aktuálne problémy, s ktorými sa mimovládne organizácie stretávajú v kadodennom ivote, pokúsi sa nájs monosti ich spoloèného rieenia tak,
aby sa ïalej posilnil celospoloèenský význam tretieho sektora na Slovensku. Zároveò to bol prvý krok k zaloeniu novej tradície takýchto
stretnutí zástupcov tátnej správy a poslancov s dobrovo¾níkmi na zaèiatku kadého kalendárneho roka.
Stretnutie sa konalo pod zátitou a za osobnej úèasti predsedu parlamentu J. Migaa. Zúèastnili sa ho podpredseda Výboru NR SR pre
sociálne veci a bývanie M. Mesiarik, minister práce, sociálnych vecí a rodiny P. Magvai, minister kolstva M. Ftáènik, minister výstavby
a verejných prác I. Harna, vedúci pracovníci z ministerstiev práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, zahranièných vecí, financií a kultúry, viacerí poslanci, zástupcovia vye 100 humanitných a charitatívnych organizácií, novinári a ïalí hostia.
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Atmosféra podujatia bola od prvej chvíle a do neskorého popoludnia pracovná. Zástupcovia èlenských organizácií Slovenskej humanitnej
rady na základe dlhodobých vlastných skúseností presne pomenúvali a pecifikovali svoje problémy. Zároveò prili aj s konkrétnou predstavou, s kontruktívnymi podnetmi a návrhmi na ich rieenie vo vzájomnej spolupráci so tátnou správou a poslancami.
O èom sa hovorilo najèastejie? O tom, e existencia a postavenie tretieho sektora sa odvíja od legislatívneho rámca a platných zákonných
noriem. Viaceré by mohli by voèi dobrovo¾níctvu a dobrovo¾níkom priaznivejie. Je to napríklad zákon o sociálnej pomoci, zákon o nadáciach, o verejnoprospenej práci, o civilnej slube, celý balík daòových zákonov èi zákon o lotériach. V ich úprave a novelizácii vidia èlenovia
neziskových organizácií  okrem posilnenia statusu dobrovo¾níka a vytvorenia priaznivejích podmienok pre rozvoj dobrovo¾níctva  moný
významný zdroj finanèných prostriedkov na svoju èinnos a aktivity. Nová legislatíva by mohla napomôc tie rieeniu pretrvávajúcich problémov a nedostatkov v oblasti peciálneho kolstva a vzdelávania hendikepovaných detí a mladých ¾udí
Doslova existenèným problémom mimovládnych organizácií je ich financovanie. V èase rozpoètového provizória a deficitného tátneho rozpoètu je predstava o zväèení objemu finanèných prostriedkov na podporu dobrovo¾níckych organizácií a obèianskych zdruení zrejme nereálna. Reálne by vak aj v tejto ne¾ahkej situácii mohlo by spreh¾adnenie finanèných zdrojov tátu, ktoré je moné poui na èinnos a aktivity
neziskových organizácií.

33.
Zdroj:
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NONPROFIT, apríl 1999
Oceòovanie darcov z radu podnikate¾ov v rámci projektu Cena Via Bona Slovakia 1998, ktorú organizovala Nadácia pre
obèiansku spoloènos (NOS).
výsledky projektu NOS
CENA VIA BONA SLOVAKIA  OCENENIE DARCOV PODNIKATE¼OV

Za rozvoj a írenie mylienky filantropie a darcovstva formou podpory verejnoprospených aktivít bola 9. marca udelená Cena Via Bona
Slovakia 1998. Hlavnú cenu, 181 000 korún a plastiku od sochára Ivana Patúca, získala koická firma KOPA za dlhodobú a nezitnú pomoc
pri stavbe viacúèelového zariadenia pre telesne postihnuté deti. tefan Pacák zo spoloènosti KOPA uviedol, e firma má presné pravidlá podpory. Peniaze, vedomosti èi kontakty vkladajú len vtedy, ak vidia, e aj druhá strana má záujem nieèo vloi, resp. kona v prospech nieèoho
alebo niekoho, napríklad regiónu. S tým, e niekomu pomôeme vo finanène vyèíslite¾nej forme, tak oèakávame od tohto partnera, e sám
sa tie prièiní a prinesie rovnaký vklad, a to v tom, èím sa on zaoberá, dodáva . Pacák.
Z 38 nominácií udelila porota, zloená z podnikate¾ov, médií a neziskových organizácií, aj dve èestné ceny. Po 85 000 korún získali za systematickú podporu miestnych aktivít Alcatel Liptovský Hrádok a trnavská firma APS Litva, ktorá finanène pomáhala pri práci s postihnutými ¾uïmi. Získané odmeny sa ocenení rozhodli venova na podporu verejnoprospených projektov alebo mimovládnych organizácií.
Cie¾om ceny, ktorú organizuje Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS), je pod¾a Róberta Vlaièa, koordinátora projektu, upozorni na darcov v pravom zmysle slova. Na tých, ktorí myslia v prvom rade na prospech komunity, v ktorej pôsobia, a nie na svoju propagáciu. Zároveò
sme im aj touto formou chceli vyjadri uznanie za finanènú i nefinanènú podporu komunite, v ktorej pôsobia, dodáva R. Vlaiè.

34.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
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NONPROFIT, apríl 1999
Jana Kadlecová
interview redaktorky mesaèníka Nonprofit s Rudolfom Chmelom
èas rozhovoru
FILANTROPIA JE VIAC AKO SOCIÁLNA VÝPOMOC
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NP: Aké je vae vnímanie obèianskej spoloènosti? Aké v nej majú miesto mimovládne organizácie, verejná správa èi podnikate¾ský
sektor? Má svoje limity? Èím je podmienená? Kedy mono hovori o dosiahnutej obèianskej spoloènosti?
R. Chmel: Ak máme prija akúsi zauívanú interpretáciu obèianskej spoloènosti, tak treba poveda, e ju tvorí práve oná sie, sie dobrovo¾ných, na táte nezávislých intitúcií (zdruení, spolkov...), ktoré pôsobia horizontálne (vertikálne pôsobí tátna moc) vo svete verejného (to
jest medzi privátnym a tátnym). Do tohto sveta verejného popri univerzitách, cirkvách, odboroch, ale napríklad i verejnoprávnych elektronických médiach atï., patria nezastupite¾ne mimovládne a neziskové organizácie. Viaceré intitúcie obèianskej spoloènosti plnia funkcie, ktoré
by mal plni tát. Èinnos týchto intitúcií, a teraz mám na mysli najmä mimovládne organizácie, nezávisí, naastie, na výsledku volieb. Tým
sa im dostáva predsa len význam nadpolitický, ktorý zároveò do istej miery relativizuje napríklad aj význam politických strán, ktorých predsta-

NP: Èo v tom prípade ostatné sektory spoloènosti?
R. Chmel: Nezastupite¾ným motorom spoloènosti, jej politiky, je vláda a parlament, ale hnacou silou, ktorá kadodennou èinnosou realizuje
to, èo sa deje v spoloènosti, by mali by okrem vlády najmä verejná správa a podnikate¾ský sektor. Podnikate¾ský sektor môe napríklad
pomôc v rieení nezamestnanosti èi inovácie a modernizácie  hospodárskej aj finanènej. Základným problémom verejnej správy zvyèajne
je, e kadá vláda si myslí, e ak odovzdá centrálne právomoci (napríklad z daòového systému), oslabí tým suverenitu tátu. To je, pravdae,
nezmysel. Oslabí sa síce suverenita vlády, rezortov, ale posilní sa suverenita tátu a zvýi sa aj úloha zákonodarstva, ktoré sa nemusí sústreïova iba na vládu, ale na dianie v krajine veobecne.
NP: George Soros v rozhovore pre aprílové èíslo mesaèníka Duel uviedol, e filantropia je plná paradoxov a nezamý¾aných dôsledkov. Dávanie sa pokladá za pomoc iným, ale v skutoènosti èasto slúi na oslavu dávajúceho. ¼udia sa èasto zapoja do filatropie,
lebo sa chcú cíti dobre, a nie preto, aby robili dobre. Aký máte vy náh¾ad na filantropiu? Preèo pod¾a vás ¾udia, podniky venujú
svoje peniaze, èas?
R. Chmel: Poznám u dlhie G. Sorosa, aby som vedel, e mu pramálo záleí na oslavovaní èi sebaoslavovaní. Je filantrop nezvyèajného
typu, mono preto mnohých tak drádi. Nie náhodou tak irituje u nás, ale napríklad aj v Maïarsku a v irom stredovýchodoeurópskom priestore najmä harcovníkov za uzavretú èi priam zatvorenú spoloènos, nacionalistov, ovinistov a xenofóbov vetkých krajín. Filantropia v mene
mylienky otvorenej spoloènosti je toti tak trochu viacej ako jednoduché mecenástvo èi sociálna výpomoc. Pokia¾ ide o mòa, mám síce cit
pre filantropiu, ale nemám peniaze. Pokúam sa teda dáva èosi  zo seba. Ak vak môem oslovi naich bohatích, zjednoduene podnikate¾ov, chcel by som im pripomenú, e by mali podporova kultúru, vzdelávanie, vedu, tretí sektor atï. Len cez ne a cez nich budú môc by aj
oni nezávislí. Aj od politickej moci. Na vzájomnú solidaritu medzi tretím sektorom, kultúrou a podnikate¾mi sa preto iba èaká. Presnejie, èaká
sa na osvietenejiu podnikate¾skú generáciu, ktorá by pochopila, e aj jej záujmom by mal by ivot v otvorenej spoloènosti. Èaká sa preto na
slovenského Sorosa, alebo skôr  na slovenských sorosovcov!
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vitelia sú v prípade volebného víazstva aj predstavite¾mi tátu a ako takí majú tendenciu absolutizova tát a jeho moc. Obèianska spoloènos a jej intitúty vak práve naopak obmedzujú význam tátu ako mocenskej intitúcie, obmedzujú, no nepopierajú, nevyluèujú ju tam, kde
je tát nezastupite¾ný, kde má by, celkom prirodzene, silný.
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NONPROFIT, apríl 1999
Judita Podolinská (Zdroj: túdia Asociácie Fórum darcú)
Asociácia Fórum darcov (Fórum dárcú  FD), ktorá reprezentuje èeských a zahranièných darcov, vypracovala koncom
roka 1998 túdiu, ktorej zámerom bolo mapova vnímanie a prax sponzorstva a darcovstva v Èeskej republike. Pri jej
zostavovaní FD vychádzalo z prvej túdie, ktorú vydalo v roku 1996. K aktualizácii pristúpilo FD aj vzh¾adom na neustále zmeny v podnikate¾skej sfére.
poznatky zo zahranièia (Èeská republika)
FINANÈNÉ DARY SÚ NAJPOUÍVANEJOU FORMOU DARCOVSTVA V ÈECHÁCH

Zámerom túdie bolo zaznamena súèasné vnímanie a prax sponzorstva a darcovstva èeských podnikov. Zo 148 oslovených firiem sa do
prieskumu bolo ochotných zapoji 60 spoloèností. Najviac zastúpené boli ve¾ké podniky zo zoznamu TOP 100 a nieko¾ko stredných firiem,
ktoré reprezentovali hlavne oblas energetiky, chemického priemyslu, bankovníctva a poisovníctva. Viac ako tvrtina podnikov sa zúèastnila
túdie z roku 1996.
Budovanie imidu nie je motívom pre darcovstvo
Zo túdie èeských a zahranièných podnikov vyplynulo, e tyri pätiny podnikov poznajú rozdiel medzi sponzorstvom a darcovstvom. Aj keï
81% opýtaných vie, èo je dar z právneho a daòového h¾adiska, takmer tretina podnikov tento faktický rozdiel vo svojich pojmoch nerozoznáva. Mnohé podniky si vytvorili vlastnú terminológiu: charita, filantropia, mecenástvo, humanitárne dotácie, partnerstvo.
Takmer pre tretinu firiem je monos odpisu 2% z daòového základu motivaèná. Najsilnejím motívom k darcovstvu je pomoc tým, ktorí ju potrebujú (47%). Budovanie dlhodobého imidu (32%), vytváranie dobrých vplyvov na okolie (28%) a posilnenie znaèky (23%) sú na niích
prieèkach v poradí. Zrete¾ne prevláda podpora formou finanèných darov  85%. Materiálnu pomoc  vecné dary poskytuje tvrtina podnikov.
Sluby ponúka formou daru 7% opýtaných. Výsledky výskumu ukázali, e stratégia podnikovej filantropie èasto záleí na osobe, ktorá je za
túto problematiku zodpovedná. Vo viac ako polovici podnikov sa problematikou darcovstva zaoberá oddelenie marketingu alebo vonkajích
vzahov. U jednej pätiny z respodentov rozhoduje o daroch riadite¾ podniku.
Hlavnou podporovanou sférou je sociálno  zdravotná oblas. Nasleduje kultúra, port, deti a mláde a kolstvo. iadna z firiem nepodporila
projekty v oblasti ¾udských práv.
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Prevláda regionálna podpora
V roku 1996 viac ako tretina opýtaných uviedla, e má vypracovanú dlhodobú stratégiu darcovstva. V roku 1998 bolo toto percento ove¾a niie (18%). Autori túdie k tomuto postoju kontatujú, a to zhodne s rokom 1996, e podniky majú vypracovaný súbor viacmenej záväzných
kritérií na výber projektov (58%). Takmer dve tretiny z nich vak za jediné kritérium povaujú fakt, e peniaze sú investované v regióne, v ktorom podnik pôsobí.
Dlhodobé plánovanie väèinou neexistuje, rovnako ako definovanie stredno- a dlhodobých cie¾ov, ktoré by svojou èinnosou chceli dosiahnu.
Len necelá polovica zúèastnených v hrubých rysoch vie, aké projekty podporí nasledujúci rok. Väèina podnikov dáva prednos regionálnemu
vymedzeniu darcovskej èinnosti. Viac ako tretina podnikov prezentuje svoju verejnoprospenú èinnos na verejnosti, a to predovetkým prostredníctvom výroèných správ. Dôvodom, preèo tak nerobia vo väèej miere je fakt, e sa obávajú prílevu ïalích iadostí, prípadne záujmu
daòových úradov. Zároveò prezentovanie èinnosti podnikov navonok obèas naráa na nepochopenie novinárov, ktorí ho povaujú za bezplatnú reklamu.
Výka darov v stotisícoch
Dôveryhodnos partnera sa hodnotí najviac pod¾a odporúèania dôveryhodnej osoby (18%). Takmer tvrtina podnikov nekontroluje, ako sa
vyuili darované prostriedky (23%). Ostatní sledujú vyuitie prostriedkov nepriamo: zúèastòujú sa podporených akcií, dostávajú fotodokumentáciu.
Èiastky poskytované na darcovstvo sa pohybujú väèinou v stotisícoch. U nieko¾kých firiem sa výnimoène dá hovori o miliónoch alebo
desiatkach miliónov. es desiatok podnikov, ktoré sa na prieskume pre potreby túdie zúèastnili, vydali na dary spolu roène prinajmenom
30 miliónov korún.
Tretina podnikov tvrdí, e sa v budúcnosti bude správa tak, ako doteraz. tvrtina podnikov deklaruje, e u nich nastanú v budúcnosti zmeny
 retrukturalizácia alebo zmena majite¾a. Skoro estina podnikov sa obáva, e sa ich sponzorské aktivity v budúcnosti výrazne obmedzia.
Len ve¾mi malá èas podnikov sa chystá sponzorské a darcovské aktivity rozirova.
Terminológia
Fórum darcov pouíva pojem darcovstvo tam, kde podnik venuje finanèné prostriedky, výrobky èi slubu výhradne na veobecne prospené
úèely a výhradne zo zisku (s monosou daòového odpisu 2% daòového základu), bez nároku na zmluvné protiplnenie.
Sponzorstvo v tomto chápaní je poskytovanie finanèných prostriedkov, výrobkov a sluieb za dohodnutú protislubu. Sponzorský príspevok
nemusí by verejnoprospený a je väèinou zahrnutý do nákladov.
Podporované oblasti:
Sociálnozdravotná oblas  50%
Kultúra  40%
port  37%

Deti a mláde  35%
kolstvo, vzdelanie  30%
Telesne/duevne postihnutí  23%

Ekológia, ochrana prírody  12%
Podpora jednotlivcov  8%
Ochrana zvierat  5%
Rozvoj komunity formou podpory miestneho úradu  5%
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NONPROFIT, apríl 1999
Poh¾ad na získavanie peòazí z úryvku knihy Kay Sprinkel Grace: Beyond Fund Raising. New Strategies for Nonprofit
Innovation and Investment. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Kniha sa nachádza v kninici SAIA  SCTS.
úryvok z knihy
ÈO JE ZA ZÍSKAVANÍM PEÒAZÍ

Keï som po prvý raz naznaèila priate¾om, ako sa bude vola moja kniha, reagovali pozitívne. Èlenov správnych rád a ïalích dobrovo¾níkov nadchlo a poteilo, e za získavaním peòazí je ivot. Aj profesionáli v tejto oblasti dychtivo èakali, aby sa dozvedeli, èo
je za získavaním peòazí.
Za získavaním peòazí  èo to znamená
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Princíp je jednoduchý: aby ste sa dostali za získavanie peòazí, musíte urobi viac, ako len získava peniaze.
Musíte uplatòova princíp, e vývoj je komplexný proces a fundraising je jeho k¾úèovou èasou.

Rastúca potreba
Potreba ís za získavanie peòazí, pochopi a aplikova princípy vývoja, v neziskovom sektore stále rastie. Väèia konkurencia a väèia
sofistikovanos donorov zmenili podstatu filantropie. Neziskové organizácie, ktorým kedysi ¾udia prispievali z pocitu akéhosi spoloèenského
záväzku, sú dnes postavené pred iné, ove¾a tvrdie kritériá zaloené na finanènom a spoloèenskom výkone organizácie a na jej schopnosti
uspokoji potreby donora. Tento posun v oèakávaní vyaduje, aby organizácie uplatòovali dlhodobý proces vývoja, aby sa dostali za fundraising.
Nové stratégie
Princípy a stratégie tejto knihy sa stali základom pre workshop, ktorý som organizovala od roku 1987 pre èlenov správnych rád, dobrovo¾níkov a zamestnancov neziskových organizácií. Program je zaloený na inovatívnych stratégiach, ktoré menia staré pojmy fundraisingu.
Ponúka rieenia, ktoré pomáhajú vytvára pozitívny imid neziskových organizácií v komunite. Aj keï sa tieto organizácie od seba odliujú,
v problematike, ktorá ich zaujíma mono nájs spoloèné èrty:
strach z odmietnutia a nechu by vnímaný ako obrák  hlavné dôvody, pre ktoré sa fundraising vníma ako nepríjemná záleitos,
obava iada peniaze príli èasto a potreba ma nové, efektívnejie stratégie, únava z nekoneèného cyklu fundraisingových aktivít
potrebných na zabezpeèenie príjmov, túba vedie, ako kultivova a udra si donorov, entuziazmus z vlastnej organizácie a jej úlohy
v spoloènosti.
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Musíte chápa, e vývoj je sledom premyslených aktivít, v rámci ktorých angaujeme a udríme poskytovate¾a peòazí v donorsko-investorskom vzahu s naou organizáciou.
Musíte sa vzda názoru, e vývoj je iba nesúrodá séria prístupov k donorom (maily, telefonické rozhovory, charitatívne podujatia, kampane), ktorá kadoroène prináa príspevky a nových donorov.

Hlavné princípy
Aby nadácie preli od jednorazových príspevkov za fundraising, musia:
§ sa definova ako organizácie, ktoré plnia poiadavky a nie majú poiadavky,
§ sa zamera na programové výsledky, nie na finanèné ciele,
§ nezabúda, e proces iadania a dávania je zaloený na zdie¾aní spoloèných hodnôt,
§ zapoji predstavite¾ov neziskových organizácií a donorov do vetkých úrovní procesu, ktorý ich zmení na donorov-investorov v dlhodobom partnerstve, zaloenom na zdie¾aní spoloèných hodnôt a vízií,
§ chápa príspevky nezárobkovým organizáciam ako investície do spoloèenstiev, ktorým tieto organizácie slúia,
§ chápa proces získavania prostriedkov ako väèí, veobsaný a aktivizujúci proces s názvom vývoj.
Mnohé organizácie chcú vyskúa nové spôsoby získavania peòazí. Neuvedomujú si ale, e im stále chýba rámec vývoja, ktorý vytvorí dlhodobú donorsko-investorskú bázu. H¾adajú inovatívne stratégie na zvýenie príjmov: výnimoèné udalosti, intelektuálne alebo emotívne ladené
listy, ktoré prinesú organizácii prvý príspevok alebo angaovanie najlepích fundraiserov. Bez principiálnej inovácie, ktorá ide za získavanie
prostriedkov, iadna z týchto stratégií nevybuduje pevnú a kontinuálnu bázu pre získavanie financií.
Inovácia, ktorá má mimoriadny vplyv na kadú z neziskových organizácií, je inovácia v prístupe k celému procesu získavania prostriedkov.
Inovácia, ktorá tento proces správne kladie do irieho kontextu vývoja a filantropie. Len potom sa prístup môe zmeni. Jedna z úèastníèok
môjho workshopu sa vyjadrila: Odteraz budem peniaze pre nau kolu iada s hrdosou.

37.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, máj 1999
Téma budúcnosti darcovstva na Slovensku diskutovaná v rámci VI. Stupavskej konferencie, ktorej názov bol Tretí sektor za centralizáciu a transparentnos.
záznam z diskusie

BUDÚCNOS DARCOVSTVA NA SLOVENSKU
V rámci druhého panelového bloku Filip Vagaè z Nadácie pre deti Slovenska spomenul dva základné trendy v darcovstve. Prvým je pod¾a
neho decentralizácia. Vychádza pritom z faktu, e ve¾a zahranièných donorov odchádza, èo znamená, e na Slovensku bude v budúcnosti
viacero malých a menej ve¾kých zdrojov financujúcich aktivity MVO. Donori na Slovensku chcú preto investova do trvaloudrate¾nosti tretie-
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ho sektora, uvádza F. Vagaè. V rámci darcovstva sa prejavuje i druhý trend. Ide o potrebu transparentnosti MVO. Otvorenos, napriek tomu,
e ju deklarujeme, v reálnej podobe chýba, dodáva F. Vagaè.
Zahranièné skúsenosti priblíila Andrea Reidy, riadite¾ka Know-How Fund z britského ve¾vyslanectva: Trendy v oblasti korporatívneho darcovstva boli vdy úzko spojené s ekonomickým a politickým vývojom. Keï sa zaèal klás väèí dôraz na zodpovednos jednotlivca za seba a
za spoloènos, korporatívne darcovstvo zaèalo úmerne rás a prekraèova hranice peòaných príspevkov. Upozornila vak na fakt, e firmy
aj za takúto formu investovania oèakávajú istú návratnos. Tento fakt potvrdila i Andrea Cocherová, manaérka pre komunikáciu spoloènosti
Globtel a uviedla, èo môe pomôc pri zlepení komunikácie MVO a podnikate¾ského subjektu: Je pre nás ve¾kým prínosom, ak dostaneme
projekt, v ktorom sa dozvieme, nielen èo od nás MVO iada, ale aj èo ponúka.
Na rozsah darcovstva má dopad aj postoj tátu. Britská vláda iniciatívy podnikov podporuje a v súèasnosti pripravuje návrhy na zlepenie
podmienok verejného darcovstva, hovorí A. Reidy. Zároveò uvádza, e v minulom roku bol vo Ve¾kej Británii vytvorený rámcový dokument,
ktorého cie¾om je podporova nový prístup k partnerstvu medzi vládnym a dobrovo¾níckym sektorom. Z praktického h¾adiska to znamená, e
pri akýchko¾vek zmenách legislatívy berie vláda do úvahy dopad na dobrovo¾nícke organizácie.

38.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, jún 1999
Alena Pániková, výkonná riadite¾ka NOS-OSF
Poh¾ad predstavite¾a významnej donorskej nadácie na financovanie aktivít mimovládnych organizácií.
osobný názor na budúcnos financovania 3S
H¼ADANIE ALTERNATÍV FINANCOVANIA AKTIVÍT MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Od roku 1989 sa v rámci transformácie tátu zaèali nadácie a iné mimovládne organizácie èoraz výraznejie podie¾a na rozvoji obèianskej
spoloènosti na Slovensku. Svojou poèetnosou a aktivitami v najrozliènejích oblastiach vyvrátili komunistickým reimom pestované presvedèenie, e ako preitý útvar si nezaslúia ani len zmienku v zákonodarstve. Ve¾mi skoro sa sformoval osobitný sektor s prívlastkom mimovládny, oznaèovaný aj ako tretí èi neziskový sektor.
Za devä rokov v òom vyrástlo mnostvo osobností a kvalifikovaných odborníkov. Mimovládne organizácie sa zdokonalili organizaène. Vznikli
servisné centrá a rôzne záujmové zoskupenia, ktorých cie¾om je spoloèné h¾adanie rieení zásadných problémov rozvoja sektora ako takého,
ale aj jeho identifikácia voèi tátnej správe a podnikate¾skej sfére.
Tretí sektor má na Slovensku od zaèiatku ve¾mi dobré medzinárodné kontakty. Zatia¾ èo na úrovni odborníkov sa predstavitelia slovenských
mimovládnych organizácií stali svojim zahranièným kolegom rovnocennými partnermi, v oblasti sponzorstva domáce zdroje ïaleko zaostávajú. Sú to predovetkým zahranièné súkromné a tátne zdroje, ktoré doteraz financujú aktivity neziskových organizácií. Take hoci sú kvalitné
¾udské zdroje ve¾mi podstatným predpokladom úspeného vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj a trvalú udrate¾nos sektora, nevyhnutnou podmienkou preò boli a sú dostatoèné finanèné zdroje.
Mimoriadne výrazne to zaèíname pociova u dnes, keï finanèná podpora zo zahranièia klesá. Mnohí medzinárodní sponzori u stanovili
ukonèenie svojho pôsobenia na Slovensku, v lepom prípade zúenie podporovaných aktivít.
Èasto sa spomína nepriaznivá legislatíva, existujúca daòová politika a ekonomická kríza ako dôvod slabej a v niektorých oblastiach nulovej
podpory zo strany domácich darcov. Pretrvávajúci nedostatok miestnych finanèných zdrojov z podnikate¾ského prostredia je zapríèinený aj
nedostatoèným povedomím o treom sektore a podceòovaním významu podpory jeho aktivít. Prekákami zvyovania spolupráce s podnikate¾mi, ale aj so tátnou správou sú i nedostatoèná transparentnos mimovládnych organizácií a ich neschopnos jasne odôvodni potrebnos
a prínos ich aktivít pre spoloènos (mono aj vo finanènom vyèíslení).
Hoci sú príèiny správania podnikov a podnikate¾ov v oblasti darcovstva a sponzorstva i prístup tátnej správy akéko¾vek, potreba dlhodobých
finanèných zdrojov na krytie aktivít mimovládnych organizácií je èoraz naliehavejia. Je dôleité, e si uvedomujeme nevyhnutnos h¾adania
alternatív, a to predovetkým v miestnych zdrojoch. Jednou z moností je podnikanie organizácií tretieho sektora. Táto forma získavania
prostriedkov môe slúi ako doplnkový zdroj financovania niektorých typov mimovládnych organizácií.

39.
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Zdroj:
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NONPROFIT, jún 1999
Monika Petríková, Klára Hodnièová
Poh¾ad na problematiku financovania miezd v mimovládnej organizácii.
osobný názor

Na Slovensku je ve¾a mimovládnych organizácií (MVO), ktoré postupne zanikajú, pretoe nemôu zabezpeèi pre svojich zamestnancov iadnu, ani základnú finanènú istotu a stabilitu. Existuje skupina MVO, kde s poètom jedného a troch zamestnancov, pod¾a rozsahu èinnosti
MVO, nemajú iadne mzdové prostriedky. Sú registrovaní na úradoch práce, kde dostávajú podporu alebo sociálnu výpomoc, a za takýchto
podmienok vykonávajú denne 8  a 12  hodinovú prácu v MVO. Takéto váne zistenie je na zamyslenie hlavne pre tých, ktorí zastávajú
práva a vymoenosti pre tretí sektor. Alebo zamestnanci vetkých MVO sú nato¾ko uvedomelí, e pracujú iba ako dobrovo¾níci? Zároveò je
potrebné vyriei problém zaaenosti MVO platením odvodov. Je neúnosné, aby zamestnanec MVO, ktorý má hrubý plat 5000 Sk, platil
odvody vo výke 38 %. Taktie navrhujeme oslobodi zamestnancov s minimálnou mzdou od platenia daní.

40.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, jún 1999
Duan Ondruek
Monosti náhrad tradièných spôsobov fundraisingu novými samofinancujúcimi rieeniami.
príklad zo zahranièia (USA)
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PROBLÉM S FINANCOVANÍM MIEZD

NEBOJOVA O ZMENUJÚCI SA PODIEL V EXISTUJÚCOM GRANTOVOM KOLÁÈI  ZVÄÈOVA HO
Nevieme presne, ako budú vyzera spoloèenské zmeny, ale je nepochybné, e neziskové organizácie budú v centre diania a budú základom
èohoko¾vek, èo príde... Tretí sektor sa presunie z tradiènej podporujúcej pozície do situácie, keï bude k¾úèovým a nezamenite¾ným. (...)
Neziskové organizácie budú vyuíva èoraz viac nielen monosti prerozde¾ova bohatstvo (èo mnohé prakticky u robia), ale tie vytvára
nové. Ide o iný druh bohatstva, ktoré by sa dalo nazva komunitným. Bill Shore, zakladate¾ neziskovej organizácie SOS (Share Our Strength
 Zdie¾ajte nau silu) v USA.
Odkedy sa tátna podpora tretieho sektora v USA zaèala zniova a konkurenèná súa o získanie podpory zo strany donorov sa pritvrdila,
viacero neziskových organizácií sa rozhodlo ís inou cestou. I keï predtým o tom neuvaovali, púajú sa do neziskového podnikania, komerèných aktivít èi marketingu s humanitným posolstvom.
Organizácia SOS  Share Our Strength od svojho vzniku  roku 1984  venovala viac ako 40 miliónov dolárov v grantoch pre rôzne skupiny,
ktoré realizovali programy na pomoc hladujúcim po celom svete. Tento úspech sa jej podaril vïaka tomu, e v organizácii prehodnotili tradièné spôsoby fundraisingu a zaèali experimentova so samofinancujúcimi rieeniami. Tak sa im napríklad podarilo vytvori partnerstvo s bankovou intitúciou, ktorá spravuje karty American Express. Pri kadej operácii s touto bankovou kartou, vdy poèas posledných dvoch mesiacov
v roku, sa odpíu 3 centy (zhruba 120 halierov). Tie prechádzajú na úèet organizácie SOS. Nezisková organizácia a korporácia tak utvárajú
partnerstvo, ktoré posilòuje integritu oboch. Pod¾a slov Billa Shorea: ...ijeme v èase závratnej sociálnej zmeny... Niekedy ¾udia rozmý¾ajú
o bohatstve ako o nieèom, èo má naplni nae peòaenky.
No existuje aj iný druh bohatstva  taký, èo posilòuje nae deti, zlepuje koly, zniuje kriminalitu... Tretí sektor je tu na to, aby utváral toto
komunitné bohatstvo.
Monosti zväèovania grantového koláèa
Filozofia organizácie SOS je ve¾mi jednoduchá. Neziskové organizácie by sa nemali vyèerpáva nekoneèným vzájomným bojom o väèí
podiel pri delení existujúceho grantového koláèa. Radej by svoju energiu mali upriami na spôsoby ako zväèi tento koláè. Potom aj ich
podiel bude automaticky väèí.
SOS sa pokúala o samofinancovanie rôznymi spôsobmi. Podarilo sa jej presvedèi siete retaurácií a jedální, aby èas od èasu navarili
a ponúkli jedlo aj na dobroèinné úèely, èím by pomohli hladujúcim a chudobným. Ukázalo sa, e majitelia podnikov radej pripravili charitatívne akcie, ktoré ich stáli 500 dolárov, ne by venovali na charitu ek na 50 dolárov. Monos priamej rukolapnej pomoci bola pre nich ove¾a
motivujúcejia.
Niektorí literáti napísali pre SOS poviedky, ktoré boli publikované a ich výnos (napr. 4500 dolárov za poviedku Anne Tyler pre Ladies Home
Journal) bol venovaný na charitatívne ciele SOS. V inom prípade poskytla SOS ve¾kým potravinárskym firmám  ako napríklad Cambells
Soup  monos pouíva logo SOS na ich výrobkoch. Za kadý predaný výrobok SOS získava urèitú sumu a firmy zaznamenali v niektorých
prípadoch a pänásobný nárast predaja výrobkov, ktoré boli oznaèené logom tejto mimovládnej organizácie. Z podobnej dohody s potravinárskou firmou Calphalon získala SOS len za prvý rok príjem 105 000 dolárov.
Cie¾om týchto partnerstiev nie je len získa peniaze, ale aj vytvára taký vzah s podnikate¾ským sektorom, ktorý prináa obojstranný prospech.
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41.
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NONPROFIT, september 1999
Jana Kadlecová
Slovnaft, a.s., roène podporí nieko¾kými desiatkami miliónov korún aktivity organizácií zameraných na kultúru, zdravotníctvo èi vzdelávanie. Jednou z priorít podniku je i starostlivos o svojich bývalých zamestnancov, predovetkým prostredníctvom Zdruenia dôchodcov pri a.s. Slovnaft.
príklad podpory podnikate¾ského subjektu v SR
STAROSTLIVOS O DÔCHODCOV  ÚLOHA I PRE ZAMESTNÁVATE¼A?

,,Vznik naej dôchodcovskej organizácie, ktorej pôvodný názov bol Klub dôchodcov, sa datuje júlom 1984. Vtedy sme pracovali pod zátitou
odborovej organizácie podniku, pribliuje históriu zdruenia predseda jeho rady Vlastimil Suchánek. Podpredseda rady zdruenia Jaroslav
Mikej dodáva: ,,Relatívne samostatní sme od roku 1989. Vtedy sme dostali prvých 100 000 korún, o ktorých sme mohli rozhodova sami.
K ïalím zmenám dolo zaèiatkom roku 1997, keï sa dôchodcovská organizácia na návrh manamentu podniku pretransformovala na
obèianske zdruenie. ,,Keïe máme ve¾a dôchodcov  zdruuenie dnes eviduje cez 1600 èlenov, z ktorých sa pribline 600 zapája do aktivít
zdruenia , vznikol nnápad zaloi obèianske zdruenie, ktorého právna forma prináa výhody i z poh¾adu firmy. Takéto zdruenie môeme
sponzorova, a to bez závislosti od kolektívnej zmluvy, vysvet¾uje motívy týchto krokov personálny riadite¾ Slovnaftu a tútor zdruenia
Jaroslav Ïuroka. Ten zároveò dodáva dôvody, ktoré viedli podnik k starostlivosti o dôchodcov firmy: ,,Nechceli sme vytvára bariéru opustenosti  isttú stenu medzi pracoviskom a itím v dôchodku. Nechceli sme, aby odchod do dôchodku bol zlomový. ¼udia potom zatrpknú
a nehovoria dobre o svojom podniku. Máme záujem, aby dôchodcovia organizovaní v zdruení írili dobré meno svojho materského podniku.
Nejde pritom len o istý reklamný ah vytvárania pozitívneho imidu o podniku, ale zámerom je bývalým zamestnancom ukáza, e fabrika má
o nich naïalej záujem. Snaíme sa, aby bola kontinuita v informovaní o tom, ako sa firma ïalej rozvíja, ako sa jej darí. Máme záujem aj
o udranie ich kondície. V. Suchánek dodáva i ïalí rozmer prínosu pre Slovnaft: ,,Podnik sa môe so zdruením chváli. Tým, e má vzorovú organizáciu s bohatým programom pre dôchodcov.
Èo zdruenie robí? Hlavnými èinnosami zdruenia sú usporadúvanie pravidelných stretávok v Apollo klube, ktoré sú dopåòané prednákami
odborníkov (najmenej 10 do roka), prevane so zdravotnou a sociálnou tematikou, turistické zájazdy, rekreácie spojené s rehabilitaèno-relaxaènými procedúrami aj návtevy kultúrnych podujatí. ,,Vytvoril sa i Senior klub, ktorého zámerom bolo vyuitie vedomostí naich bývalých
zamestnancov. Prevláda vak skôr spolupráca s jednotlivými dôchodcami, ktorých èerpáme zo svojej databázy, dodáva J. Duroka.
V. Suchánek uvádza príklady: ,,Podnik vyuíva dôchodcov predovetkým pri generálnych opravách, kde mono vyui ich vedomosti. Hlavne
strojárov so znalosou angliètiny.
Väèinu aktivít zdruenia financuje Slovnaft, a to na základe dohody o spolupráci. ,,Roène dávame okolo 600 000 korún, spresòuje J. Ïuroka. Podnik zároveò nad rámec tejto sumy poskytuje zdrueniu priestory, hradí potovné. Èlenovia majú monos stravova sa v tyroch stravovacích zariadeniach Slovnaftu, a to s vyuitím výhod, ktoré platia pre zamestnancov podniku. Zároveò môu vyuíva i ïalie výhody, ktoré
im Slovnaft ponúka, napríklad permanentky na vetky portové podujatia, ktoré poriada Inter. ,,Asi polovica naich èlenov si udriava èlenstvo
v odboroch a tým je odborárska organizácia ná druhý sponzor. Odbory prispievajú v nieko¾konásobnej výke k èlenským známkam, take
z týchto prostriedkov je moné hradi kytice na pohreby alebo sociálnu výpomoc. Tie prostriedky sú vak urèené len tým èlenom, ktorí sú
v odboroch, objasòuje V. Suchánek. Na aktivitách zdruenia sa finanène podie¾ajú i jeho èlenovia, a to na príprave obèerstvenia pri stretnutiach èi na spolufinancovaní rekreaèných pobytov.
Aké sú plány do budúcna? Obaja zástupcovia zdruenia majú istú obavu z príchodu nového partnera Slovnaftu, ktorý môe zmeni postavenie zdruenia, a preto podnikli prvé kroky. ,,iadali sme aj odbory, aby trvali na zachovaní spolupráce, hovorí J. Mikej. Zdruenie má záujem
rozvíja spoluprácu aj s podobnými organizáciami existujúcich hlavne pri podnikoch. ,,Vieme len náhodne, kto èo robí. Chýba koordinácia. Ak
by sme o niektorých vedeli, iste by sme ich oslovili, dodáva J. Mikej.

42.
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NONPROFIT, október 1999
Juraj Mesík
Nadácia Ekopolis spracovala pre úèely zavedenia indikátora ,,sociálny kapitál, pripravovaného pre potreby diagnostikovania rozvojového potenciálu regiónov Slovenska, materiál, ktorého cie¾om bolo zmapova mieru reálnej aktivity MVO
v území.
výsledky túdie
SOCIÁLNY KAPITÁL ZÁVISÍ AJ OD SILY MVO V REGIÓNOCH
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V posledných rokoch vyvolal ve¾kú diskusiu sociológov, ekonómov, politológov a ïalích odborníkov koncept sociálneho kapitálu vypracovaný
harvardským profesorom Robertom Putnamom, ktorý prezentoval v práci Making Democracy Work  Civic Traditions in Modern Italy.

Nadácia Ekopolis spracovala pre úèely zavedenia indikátora ,,sociálny kapitál, pripravovaného pre potreby diagnostikovania rozvojového
potenciálu regiónov Slovenska, materiál, ktorého cie¾om bolo zmapova mieru reálnej aktivity MVO v území. Aktivita bola meraná poètom
grantov, ktoré MVO v jednotlivých okresoch v rokoch 1997 a 1998 získali od najvýznamnejích nezávislých grantových nadácií pôsobiacich
na Slovensku: Nadácie otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation, Nadácie pre podporu obèianskych aktivít, Foundation for Civil
Society, Nadácie Ekopolis*, Nadácie pre deti Slovenska a Karpatskej nadácie. S výnimkou Karpatskej nadácie operujúcej len na východnom
Slovensku ostatných pä má celoslovenskú pôsobnos. Uvedených es nadácií v rokoch 1997 a 1998 podporilo na Slovensku celkovo 810
projektov rozlièných MVO. Na jednej strane niektoré MVO získali väèí poèet grantov, na druhej strane na realizácii niektorých podporených
projektov sa podie¾al väèí poèet MVO.
Poradie okresov pod¾a poètu získaných grantov:
Bratislava  299
Koice (mesto a Koice-okolie)  79
Preov  50
Banská Bystrica  32
Zvolen  26
Trenèín  21
ilina  21
Nitra  19
Pezinok  15
Topo¾èany  13
Banská tiavnica  11
Liptovský Mikulá  11
Trnava  10
Luèenec  10
Spiská Nová Ves  10
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R. Putnam v nej analyzuje priepastné rozdiely vo výkonnosti bohatého talianskeho severu a zaostalého juhu a ponúka výklad úspenosti
regiónov ako dôsledok ich sociálneho kapitálu. Ten definuje ako poèet formálnych aj neformálnych obèianskych iniciatív pôsobiacich v komunite, resp. v regióne, hustotu ich vzájomných prepojení a sietí a od nich sa odvíjajúcu úroveò vzájomnej dôvery. Takto definovaný sociálny
kapitál sa správa podobne ako kapitál finanèný: umoòuje realizova zámery, prune vyuíva príleitosti a èeli hrozbám vynárajúcim sa pred
komunitou. Regióny s vysokým sociálnym kapitálom sa presadzujú ako historicky úspené.

Najviac grantov získali MVO v Bratislave, èo èiastoène odráa lokalizovanie najbohatích nadácií práve v tomto meste, ako aj to, e znaèná
èas projektov vykazovaných v Bratislave má iriu geografickú pôsobnos. Za Bratislavou nasledujú postupne krajské mestá s výnimkou
Zvolena, ktorý sa vïaka ve¾kému poètu grantov do oblasti ivotného prostredia presadzuje na piatom mieste.
Pomer grantov na poèet obyvate¾ov
Po prepoèítaní na poèet obyvate¾ov pripadajúcich na jeden grant poradie okresov sa zmení: prvenstvo si zachováva Bratislava s jedným
grantom pripadajúcim na 1510 obyvate¾ov, tesne po nej vak nasleduje historická Banská tiavnica s pomerom 1/1550 a za òou Zvolen
s 1/2620. Nasleduje Preov 1/3160, Banská Bystrica a Pezinok (oba 1/3530) a Koice (mesto a okolie poèítané spolu) 1/4340. Ïalie okresy
patria medzi tie, ktoré majú výsledky lepie ako celoslovenský priemer, resp. na jeho úrovni: Trenèín, Topo¾èany, Stará ¼ubovòa, Ve¾ký Krtí,
Roòava a Liptovský Mikulá. Poradie okresov pod tatistickým celoslovenským priemerom (1 grant na 6 610 obyvate¾ov) dosahujú
zostupne: Luèenec, Povaská Bystrica, ilina, iar nad Hronom, Revúca, Tvrdoín, Nitra, Spiská Nová Ves, Rimavská Sobota, Pieany.
Takmer dve desiatky okresov získalo pä a desa grantov, 24 okresov jeden a tyri granty a 13 okresov nezískalo ani jeden grant. iadnu
podporu nezískali spravidla novovytvorené malé okresy, èo mono interpretova ako ïaliu známku ich nedostatoèných ¾udských zdrojov.
V smere z východu na západ sú to Sobrance, Stropkov, Gelnica, Kemarok, Poltár, Detva, arnovica, Kysucké Nové Mesto, Èadca, Partizánske, Zlaté Moravce, a¾a a Skalica. Výraznou výnimkou z tohto kontatovania je okres Banská tiavnica.
Zmena poradia pri porovnaní krajov
Zaujímavý obraz sa nám naskytne pri porovnaní jednotlivých krajov. Toto porovnanie sme urobili jednak medzi krajmi ako celkami a jednak po
odèítaní poètu obyvate¾ov a grantov sídelných okresov krajského mesta.
Tri kraje dosiahli väèiu hustotu grantov, ako je 1/9950, t.j. celoslovenský priemer po abstrahovaní od mesta Bratislava. Odpoèítanie okresu,
v ktorom sídli krajské mesto, a grantov, ktoré jeho MVO získali od celkových údajov za kraje, síce poradie krajov zásadne nemení, ale odkrýva zaujímavú skutoènos. Hustota grantov v Banskobystrickom kraji len mierne klesá na 1/6890 a kraj sa posúva na vedúce postavenie v rebríèku. Bratislavský kraj bez Bratislavy sa posúva na druhé miesto s hustotou grantov 1/9220. Hustota grantov v Koickom a Preovskom kraji
výrazne klesá na zlomok s päciferným menovate¾om: v prípade Koického kraja na 1/15 220, Preovského na 1/16 070.
Tieto údaje je moné ïalej interpretova. Hyperkoncentrácia grantov v Preovskom a Koickom kraji nie je kompenzovaná porovnate¾nou
mierou aktivity v rurálnejom zázemí krajských sídel. Inak je to v kraji Banskobystrickom, kde granty získali aj mnohé MVO pôsobiace mimo
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sídla kraja  v okresoch Banská tiavnica a Zvolen dokonca v prepoète na poèet obyvate¾ov viac ako v Banskej Bystrici. Relatívne ve¾a grantov a nadpriemerne dobré skóre hustoty grantov na poèet obyvate¾ov získali aj MVO v okresoch Luèenec (10 grantov, 1/7300) a Rimavská
Sobota (9 grantov, 1/9110) a ïalej Ve¾ký Krtí (1/6710), iar nad Hronom (1/8170) a Revúca (1/8200).
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Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

NONPROFIT, december 1999
Pod¾a 1999 Giving and Volunteering in the United States by Independent Sector, Washington, USA spracoval Robert
Vlaiè.
tatistický poh¾ad na úroveò darcovstva domácnosti, ich vlastných dobrovo¾níckych aktivít a vzahu k neziskovým organizáciam.
poznatky zo zahranièia (USA)
DARCOVSTVO A DOBROVO¼NÍCTVO V USA

V máji 1999 uskutoènila organizácia Gallup pre intitúciu Independent Sector prieskum u 2553 respondentov. Jednotlivcom starím ako 18
rokov bola poloená séria otázok o celkovom darcovstve ich domácnosti aj o ich vlastných dobrovo¾níckych aktivitách a o vzahu k neziskovým organizáciam.
Z interview vyplynulo, e:
§ 56 % dospelých respondentov pracovalo v roku 1998 ako dobrovo¾níci.
§ 109 miliónov jednotlivcov pracovalo v roku 1998 ako dobrovo¾níci, èo predstavuje viac ako 9 miliónov zamestnancov na plný úväzok alebo hodnotu 225 miliárd USD.
§ 70 % domácností v roku 1998 poskytlo dary v priemernej hodnote 1075 USD.
§ 84 % vetkých charitatívnych darov v roku 1998 poskytli domácnosti aktívne sa zapájajúce do dobrovo¾níctva.
§ 90 % respondentov dobrovo¾ne pracovalo, ak o to boli poiadaní, a 81 % poskytlo dar, ak o to boli poiadaní.
§ 68 % respondentov vyjadrilo vysokú mieru dôvery organizáciam, ktoré sa venujú sociálnej èinnosti.
§ 76 % respondentov súhlasilo s tvrdením, e neziskové organizácie vo veobecnosti hrali dôleitú úlohu v ich komunite.
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Zdroj:
Autor:
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NONPROFIT, február 2000
Z knihy An agile servant  Community Leadership by Community Foundations, The Foundation Center.
Zamyslenie sa nad úlohou a budúcnosou komunitných nadácií, a to nielen v USA, ale aj ïalích krajinách.
úryvok z literatúry
KOMUNITY A KOMUNITNÉ NADÁCIE V BUDÚCOM STOROÈÍ

Základná úloha a výzva pre komunitné nadácie
Základnou úlohou komunitných nadácií je: pôsobi na to, aby daná komunita prehåbila vnímanie samej seba ako komunity, upevòova vzahy,
ktoré ju spájajú, zdôrazòova výhody samostatnosti, ale zároveò zmieròova individualitu, sústredenos na samého seba a únik do izolovaného sveta  mimo humanizujúcich ¾udských vzahov.
Komunitné nadácie sú zodpovedné za to, aby v rámci definovaného teritória vyuili vetko, èo je moné vyai z darcovstva  akoko¾vek ve¾ké je toto územie alebo akoko¾vek iroko mono vníma pojem komunita.
truktúra týchto nadácií  niekedy viac a niekedy menej  im vkladá na plecia bremeno, ktoré vyplýva z ich zodpovednosti voèi komunite.
Budúcnos a komunitné nadácie
1. Komunitné nadácie budú aj naïalej najrýchlejie rastúcim sektorom nadaèného sveta. Dôvodov je nieko¾ko. Najdôleitejou je úloha, ktorú filantropia zohráva v rozvíjajúcej sa a èoraz komplikovanejej spoloènosti. Filantropia symbolizuje a uvo¾òuje spoloèenskú energiu, ktorá je dosiahnute¾ná len vtedy, ak je vyjadrená spontánne a autonómne. Navye, potenciál reprezentovaný komunitnými nadáciami je
dostupný len urèitému poètu lokalít.
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2. V najbliej budúcnosti dôjde k prehåbeniu typov komunitných nadácií. Môeme oèakáva nielen odliný rozsah pôsobnosti  od mestských tvrtí po región a tát, ale aj rôzne prispôsobenia formy a týlu rôznym správnym jednotkám, potrebám a kultúram.
V tomto móde teritoriálne spoloèenstvá (tvrte), ktoré uviedol do pohybu trend charakterizovaný ako nové kolo boja proti chudobe a ktoré
sa plne hlásia k tradícii asertivity a samostatnosti, ve¾mi pravdepodobne preberú generický koncept komunitných nadácií, získavania
prostriedkov, ktoré potom nezávisle rozdelia. A nielen teritoriálne spoloèenstvá, ale aj skupiny rovnako zmý¾ajúcich ¾udí pracujú nezávisle. Prototypom je napríklad Haymarket Fund, typ verejnej charity, ktorý systematicky zbiera prostriedky na následnú distribúciu.
3. Komunitné nadácie a ich varianty budú vníma svoju generickú filantropickú funkciu asertívnejie a explicitnejie.
V sociálnom kontexte budúceho storoèia sa komunitné nadácie budú riadi filantropickými potrebami alebo zaniknú. Nebude to jednoduché storoèie. V globálnom meradle budú tlaky narastajúcej a èoraz chudobnejej populácie spolu so zhorujúcim sa ivotným prostredím
vyadova taký stupeò ¾udskej kreativity a otvorenosti pre sociálne zmeny, aký sa v súèasnosti ete neprejavil. Neziskové organizácie,
ktoré u aj tak trpia úspornými opatreniami vlády, sú neustále konfrontované s akumulujúcimi sa sociálnymi potrebami  rovnako ako ich
náprotivok vo vládnom sektore. Komunitné nadácie postupne zaijú, e toto nároèné prostredie sa stane ich kadodennou realitou.
S¾ubný segment lokálnej filantropie dnes dokazuje, e je pripravený. Dá sa to vytui v kreatívnom talente a programoch ve¾kých komunitných nadácií, ale aj v tých meních, ktoré objavili mnohé nepeòané spôsoby ako malé môe by efektívne.
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Ïalím z dôvodov neustáleho a pravdepodobne rýchlejieho rastu je väèia kompatibilita komunitných nadácií s demokratickými tradíciami ktoréhoko¾vek z moderných alebo modernizujúcich sa národov.

4. Nebude to vak stále len zábava, rast, osvietenie. Nepochybne mnohé komunitné nadácie z cesty odpadnú. Jednými z postihnutých
budú tí, ktorí nedokáu získa kritický objem financií a rastového potenciálu v komunite, ktorej slúia. No budú aj obete konkurenèného
boja. U teraz existujú ospalé komunitné nadácie, ktoré nedokázali reagova na trendy a potreby, èím odovzdali iniciatívu a priestor na
preitie asertívnejím a ïalekozrakejím súkromným nadáciám alebo iným donorom. Ïalí typ konkurenèného boja je ve¾ký verzus malý
 väèinou vo ve¾kých mestských a metropolitných oblastiach, kde centralizovaná komunitná nadácia profituje z územnej a fundraisingovej výhody voèi mením kolegom. Konkurencia existuje aj medzi niektorými komunitnými nadáciami. Predovetkým sa týka fundraisingu,
za ktorým sú ve¾mi podobné snahy na zlepenie komunity. Perspektíva filantropie, ktorá vystúpi do popredia a bude pôsobi asertívnejie, zrejme vyvolá ïalie lokálne trenice.
5. Filantropia vo veobecnosti, a komunitné nadácie v jej rámci, sa stane terèom verejného záujmu. Nadácie  naastie i naneastie 
doteraz prekvapujúco stáli mimo dôslednej verejnej kontroly. V situácii, keï filantropia vstupuje do obdobia zvýeného spoloèenského
významu, mono oèakáva, e záujem verejnosti sa obráti na to, èím sa nadácie zaoberajú. Komunitné nadácie, majú verejnos vo svojej definícii, a preto sú, v tomto prostredí verejného záujmu, v lepom postavení ako súkromné nadácie. Pozornos verejnosti vak
v plnom svetle ukáe a verejnej kritike vystaví niektoré ich vlastnosti (napríklad pomalos v reagovaní a iniciovaní a izolovanos od sociálnej diverzity komunít).
6. Dávanie v USA bude pravdepodobne stúpa. Ak sa to naozaj stane, komunitné nadácie budú medzi tými, ktorí budú z toho profitova najviac. Individuálne dávanie bude pragmatickejie, opatrnejie, s tendenciou dáva tomu, èo je bliie a známe. Toto je výhoda pre komunitné podniky a nadácie, pretoe ve¾kým donorom môu poskytnú daòové výhody. Malým zase umonia efektívne kombinova menie
dary do väèích výkonov.
7. Model komunitných nadácií je adaptabilný v rôznych krajinách a pravdepodobne sa medzinárodne rozíri. Zdá sa kompatibilný s celým
radom kultúr. Jeho prirodzenos a afinita s tradíciou vzájomne si pomáhajúcich spoloèností sa zhoduje so skúsenosou ktorejko¾vek
krajiny.
Budúcnos je aké predvída a pripravené scenáre môu nakoniec vypáli úplne inak, pretoe závisia od obrovského mnostva síl a ich
kombinácií. Komunitné nadácie ako podávatelia efektívneho výkonu vak u minulosti zohrávali významnú úlohu nielen na americkej
scéne. Preto nie je vôbec scestné oèakáva, e v budúcnosti budú prekvita.
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NONPROFIT, marec 2000
Jana Kadlecová
Poh¾ad na partnerstvo, spoluprácu.
názor na danú tému
OSOBNÝ PROFIT NIE JE PARTNERSTVOM

Nie je ¾ahké podnika. Je èoraz aie získa grant na projekt, na èinnos organizácie. Predpokladom úspechu je nápad. Mnohí uspeli vïaka
svojmu nadeniu. Dnes majú vak perspektívu profesionáli.
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Dosiahnu vytýèený cie¾ je niekedy moné len spoluprácou. Keï do vzahu vstupujú viacerí hráèi. Rozhodujú pravidlá. Ak tie nie sú urèené,
oèakávania sa môu minú s realitou. Dosiahnutie stanoveného cie¾a je vtedy neisté.
Nie je dobré, ak základom partnerstva je zachovanie dobrého mena, emotívne naladenie, nepremyslené rozhodnutie.
Jeden èlovek mi raz povedal: Od ¾udí neèakaj pomoc, vïaku a uznanie. O èom má by teda spolupráca? Peniaze nie sú vetko. ¼udské rozhodovanie ovplyvòujú osobné pohnútky. Prejavia sa záujmom, aktívnym zapojením sa èi ¾ahostajnosou a apatiou.
O výsledkoch rozhodujú ¾udia. ¼udská práca a um sú základom. Ochota prispie je hnacím motorom. Peniaze sú nástrojom. Niekedy je
rados z práce, spokojnos iných jediným prínosom. Tam, kde sa s iným nepoèíta. Výdavky by vak mali by kryté príjmami. Aspoò dlhodobo. Odklada rieenie je príli riskantné.
Je prínosné, ak partneri navzájom komunikujú. Vetci úèastníci vzahu. Vyhnú sa nedorozumeniam, sklamaniam. V partnerstve sa ráta
s úèasou vetkých strán. Nie s prís¾ubmi. Úèas na papieri nie je prínosom. Osobný profit nie je partnerstvom. Kadý vzah buduje èas. Ten
nikdy nie je statický. Staré japonské príslovie hovorí: Ak ste nejakého èloveka nevideli tri dni, musíte si dáva dobrý pozor na to, akými zmenami preiel.
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NONPROFIT, marec 2000
Jana Kadlecová
Od roku 1997 sa Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS) aktívne zapájala do vzdelávania podnikate¾ského i mimovládneho sektora, h¾adala cesty ich vzájomnej spolupráce. Nosným programom v tejto oblasti bol program Iniciatíva
rozvoja mimovládnych organizácií (NGO DI). Od roka 1996 i ocenenie podnikate¾ov za ich prínos pre komunitu Cena
Via Bona. Preèo sa organizácia rozhodla tejto èinnosti venova, aké má skúsenosti s podnikate¾mi, hovorí Róbert
Vlaiè, riadite¾ nadácie.
rozhovor
PODNIKOVÉ PARTNERSTVO  ZISK ALEBO STRATA

Preèo ste sa rozhodli robi osvetu v oblasti spolupráce mimovládnych organizácií a podnikate¾ov?
NOS nadviazala na èinnos the Foundation for a Civil Society, ktorá pracovala na amerických princípoch. Tie potvrdzovali, e spolupráca
s podnikate¾mi je moná. Potrebu týchto krokov potvrdzovali i donori v roku 1997 a 1998. Tí sa zaèali z tohto regiónu sahova. Bolo treba
h¾ada alternatívne zdroje financovania aj pre nau organizáciu, pre sektor.
S mylienkou istej osvety prila bývala pracovníèka naej nadácie Greta Siegelová v roku 1997, keï navrhla trojstupòový program
Iniciatíva rozvoja mimovládnych organizácií, ktorý by sa pecificky zameriaval na podnikate¾ov a rozvoj korporaènej filantropie. Projekt mal
oboznámi podnikate¾skú komunitu a miestnu samosprávu s nevyhnutnou potrebou spolupráce s neziskovým sektorom a dlhodobým úitkom
takejto kooperácie. Tento zámer vyplýva z dvoch hlavných nedostatkov súèasných mimovládnych organizácií na Slovensku  potreby ich
vzdelávania v oblasti manaovania, komunikácie s podnikate¾mi a h¾adania ïalích finanèných i nefinanèných zdrojov, napríklad vo forme
darcovstva výrobkov alebo vlastnej dobrovo¾nej práce.
V prvej fáze to boli podnikate¾ské raòajky, ktoré sa uskutoènili po celom Slovensku. Druhým stupòom boli semináre pre MVO ako úspene oslovi podnikate¾a. Èerpalo sa zo skúseností z prvej fázy. Treou fázou, ktorá prebieha ete aj v súèasnosti, je vytváranie konkrétneho
partnerstva s podnikate¾mi. Do tejto fázy je zapojených desa organizácií. Koncom júna, keï program ukonèíme a zhodnotíme, stanovíme
ïalie kroky. Posúdime, èo fungovalo alebo nefungovalo v komunikácii s podnikate¾om.
Ako ste celý program zostavovali?
Keïe sme chceli oslovova podnikate¾ov, program komentoval podnikate¾ský poradný výbor NOS. Ten tvoria zástupcovia bánk, médií i iných
firiem. Predloili sme im nae predstavy. Chceli sme získa len ich názory, pripomienky. Na základe ich odporúèaní sme oslovili obchodné
komory. Zároveò nám dali odporúèania na ¾udí, na ktorých sme sa mohli obráti.
Na základe èoho prijali oslovení podnikatelia pozvanie do váho poradného výboru?
Vedeli sme ponúknu nae kontakty, ktoré máme na Slovensku aj v zahranièí. Nielen na MVO, ale aj iné firmy, na politikov. Príkladom je stretnutie èlenov poradného výboru s èlenkou naej správnej rady Brigitou Schmögnerovou a ve¾vyslancom Ve¾kej Británie, exkluzívne len pre
nich. Nieèím sme ich dokázali oslovi, ponúknu nieèo, o èo mali záujem a na èo sami nemajú priamy dosah. U nás to bola napríklad spomínaná exkluzivita v kontaktoch. Na druhej strane je dôleité, aby organizácia vedela, èo od oslovených podnikate¾ov chce. My sme nemali záujem iada finanèné prostriedky. Èo sme potrebovali, boli ich informácie, poznatky, skúsenosti. Zároveò je dôleité zachova aktívny vzah zo
strany MVO a vybudova pocit dôleitosti.
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Pod¾a èoho treba podnikate¾ov vybera?
My sme vyberali pod¾a toho, èo sme chceli v budúcnosti robi, èomu sa venova. Ak sme chceli budova základinu, potrební boli ¾udia z bánk.
Ak chce organizácia robi napríklad grantový program, je dobré ma kontakty s ¾uïmi z médií.
Ako prebiehali spomínané podnikate¾ské raòajky?
Cie¾om raòajok bolo ukáza monosti podpory miestnych verejnoprospených organizácií a zároveò prínos z nich pre podniky. Tomu bol prispôsobený i priebeh stretnutí. Pracovné raòajky dávali dohromady skupinu podnikate¾ov viac èi menej skúsených s darcovstvom v komunite.
Slúili na výmenu konkrétnych skúseností z podpory miestnych mimovládnych organizácií, prièom sa hovorilo aj o celkovej úlohe korporaènej
filantropie a zodpovednosti firiem voèi komunite. Pre slovenské firmy bolo dôleité vidie, e aj slovenské podniky majú históriu v dávaní
a niektoré z nich majú strategický plán, ako sa zblíi s komunitou formou spolupráce s verejnoprospenými organizáciami. Taktie niektoré
z nich podporujú aj svojich zamestnancov, aby sa zaujímali o mimovládne organizácie. Pre mnohých úèastníkov bolo zaujímavé spozna
moné daòové ú¾avy, o ktorých predtým nerozmý¾ali. Mnohí ani netuili, e tu nejde len o peniaze, ale aj o ich dobrovo¾níctvo a ich produkty,
èas a úsilie. Niektoré banky podnecujú svojich zamestnancov, aby prednáali na univerzitách, trénovali. Niektoré firmy podporujú pracovníkov, aby pracovali priamo v mimovládnych organizáciach.
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Je dobré, aby si MVO vytvárali takéto odborné tímy?
Momentálne vetci rozprávajú o tom, ako sa krátia zdroje, aká je dôleitá podniková filantropia. Pokia¾ MVO chcú efektívne získava finanèné
prostriedky a efektívne ponúka svoje produkty, musia pozna trh. Kto im lepie poradí ako robi dobrý marketing ako firma, ktorá má oddelenia zaoberajúce sa len touto oblasou? Myslím si, e podnikate¾ské poradné výbory sú aplikovate¾né na vetky typy organizácií.

Èo nasledovalo?
Na základe podnikate¾ských raòajok sme pripravili manuál. Na koleniach pre MVO sme ponúkali teoretickú, ale i praktickú èas  interaktívnu hru s reálnymi podnikate¾mi. Vytvorený manuál bol nato¾ko úspený, e sme ho predávali.
Vy máte aj iný produkt. Systém ako sledova ude¾ovanie grantov.
Zo skúseností s programom Democracy Network sme si vypracovali systém evidencie grantov. Napríklad i komentáre o tom, v akom stave je
organizácia. Pre túto oblas pripravujeme softvér. Práve je vo fáze pripomienkovania v rámci organizácie. Zároveò uvaujeme o ïalom projekte. Keïe máme skúsenosti s ude¾ovaním grantov a chceli by sme v tom pokraèova, máme záujem vytvori virtuálnu databázu. Tá by
mala by prístupná v internete a poskytovala by preh¾ad donorom o organizáciach na Slovensku. Momentálne máme databázu rómskych
organizácií, ale aj tých, ktoré pracujú s Rómami. Uvaovali sme, e by sme túto databázu mohli ponúknu aj priamo firmám a organizáciam
ako produkt, za ktorý by si zaplatili. Zvaujeme i monos ponúknu správu takejto databázy nejakej firme za urèitý poplatok. Výsledky náho
prieskumu spred roka toti ukázali, e chýbajú informácie. Zo sto oslovených firiem 94 dáva podporu  finanèné prostriedky alebo materiálnu
pomoc.
Sú firmy ochotné informova, e nieèo podporujú?
Je to dané rozhodnutím firmy. Ako identifikuje samu seba a ako chce, aby bola vnímaná. Postoje firiem súvisia so súèasnou ekonomickou
situáciou, daòovými zmenami. Väèina je opatrná. Niet sa èo divi. Ak sa rozíri informácia, e nejaká firma dáva peniaze, tak tá je následne
zahltená iadosami. Mnohé firmy vak nemajú vytvorenú truktúru pre darcovstvo. Na osobitnú agendu tohto typu nemajú èas a ani vo¾né
finanèné zdroje. Nemajú èloveka, ktorí by sa tomu pravidelne venoval. Momentálne je ve¾kým trendom outsourcing, t.j. pre firmu, hoci má
prostriedky na niektoré èinnosti, je efektívnejie nerobi niektoré èinnosti sama, ale si ich objednáva. Túto formu by sme chceli uplatni
i v oblasti firemného darcovstva. Zistili sme, e väèina firiem sa bráni dáva peniaze, lebo nemá kapacitu na odsledovanie ich vyuitia. Je to
dané i tým, e MVO nie sú ve¾mi zvyknuté na spätnú väzbu s podnikate¾mi. Takýto postoj niekedy odradí podnikate¾ov od ïalieho poskytovania prostriedkov.
U druhý rok organizujete cenu Via Bona...
Chceme, aby sa kadoroène upozoròovalo na príkladnú spoluprácu podnikate¾ského a neziskového sektora. Má by ocením podnikate¾ov
a firmy za ich príspevok na verejnoprospené aktivity. Ná cie¾ je, aby sa cena vyhlasovala kadoroène. Teraz prebieha jej druhý roèník, take
vychytávame detské choroby. Obdobná cena sa ude¾uje i v Èesku, Po¾sku, Maïarsku.
Aký je trend v dávaní na Slovensku?
Zatia¾ stále platí to, e firmy dajú prostriedky priamo na nejakú aktivitu konkrétnej organizácii. Skôr ako keby si zriaïovali vlastný fond, nadáciu. Nové monosti ukázala i spolupráca mimovládnej organizácie ETP a Globtelu. Je to prvá lastovièka o tom, e to funguje a e sa to firme
aj vyplatí. Trend do budúcnosti bude smerova k outsourcingu a zakladaniu podnikových nadácií a nadaèných fondov pri organizáciach, ktoré
sa u dnes zaoberajú poskytovaním grantov. Tam by sme chceli smerova aj nae aktivity.
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Prezentácia stratégií darcovstva dvoch firiem pôsobiacich na Slovensku  Citibank (Slovakia), a.s. a Alternatívne spracovanie odpadov  ASO Bratislava, s.r.o.
skúsenosti zo slovenského prostredia
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POTREBNÁ JE AJ LISTINA ODPORÚÈANÍ PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
Sú organizácie, ktoré majú svoju stratégiu darcovstva. Medzi ne patria i firmy Citibank (Slovakia), a.s., Bratislava èi spoloènos s ruèením
obmedzeným Alternatívne spracovanie odpadov  ASO Bratislava. Reklama ani pritiahnutie nových klientov nie sú primárnym cie¾om ani jednej z uvedených firiem.
S mimovládnymi organizáciami spolupracujeme na partnerskej báze a dôvere. Priamo sa angaujeme v projektoch, hovorí o svojich skúsenostiach riadite¾ka firmy ASO Tatiana Maárová. Spoluprácu s neziskovými organizáciami podnik rozbehol u v roku 1996 v rámci kampane
zameranej na ivotné prostredie a deti pod názvom Moje mesto  moja záhrada. Podporuje i kultúru èi projekty v sociálnej oblasti.
Kritéria výberu
Tým, e sme dcérska firma americkej organizácie, musíme sa riadi pravidlami materskej organizácie. Jednou z vecí, ktoré vyadujeme, je
podloenie projektu. Organizácia musí uvies cie¾, prínos i finanènú predstavu, hovorí Denisa Králiková, vedúca oddelenia ¾udských zdrojov
Citibank, a dodáva:
Rozhoduje kvalita predkladaného projektu. Zavái, èi danú organizáciu poznáme. Zaujíma nás, kto v nej pracuje. Ve¾mi dôleitá je i kontaktná osoba, èi vie reagova, dohodnú sa. Mimovládnu organizáciu (MVO) si Citibank overuje z dostupných materiálov, najèastejie z tlaèe. Aj
z referencií od ¾udí, s ktorými daná MVO v minulosti spolupracovala.
Výberový proces
pecifikácia podporovaných oblastí je nevyhnutná. Ako uvádza D. Králiková, nie je moné uspokoji vetky iadosti. Jednou z oblastí, ktoré
Citibank podporuje, je vzdelávanie. Snaíme sa nájs dlhodobejie projekty. V oblasti vzdelávania sme dlho rozmý¾ali, na èo sa orientova.
Skúsili sme si vybra nejaký segment z kadej úrovne vzdelávania  základného, stredného i vysokokolského. Príkladom podpory je kola
pre mimoriadne nadané deti v Petralke. Dnes vidíme, ako sa kola rozrastá, hovorí D. Králiková. Do projektov sa snaí firma zapoji
i zamestnancov. Napríklad prednákami v rámci Letnej koly ekonómie.
iadosti o podporu prichádzajú zodpovednej osobe na stôl. Tá vytriedi tie, ktoré nespåòajú kritériá tejto organizácie. Následne zasadne
Donation Committee, ktoré spraví základný výber. Pripraví podklady pre ve¾kú komisiu.
Aj napriek stanovenému postupu nie je schopná jedna pracovníèka, ktorá má v opise práce aj iné èinnosti, odpoveda na vetky iadosti
adresované Citibank. Ve¾mi nás to trápi, pretoe kadý projekt, kadá iados si zaslúi odpoveï. Snaíme sa, napriek tomu nestíhame.
Nemáme osobu, ktorá by bola zamestnaná len za týmto úèelom, dokres¾uje situáciu D. Králiková.
Spätná väzba
Skúsenosti so spoluprácou s MVO sú v oboch firmách dobré. Práve preto v spolupráci pokraèujú. Podporovaná organizácia musí vypracova
vyúètovanie, ktoré postúpime naej materskej organizácii. Potrebujeme uvies informácie, ako celá akcia prebehla, èi dosiahla to, èo sa oèakávalo, hovorí D. Králiková.
Je dobré, ak sa podporená organizácia minimálne za podporu poïakuje. Veï darcov nie je ve¾a. I týmto krokom sa prejaví úcta k donorovi,
tvorí sa dlhodobý vzah, hovorí T. Maárová. Zároveò dodáva, e je dobré, ak majite¾ firmy chápe, e treba podporova komunitu, a to aj
v prípade, ak je spoloènos v strate.
K dobrým vzahom prispieva i zasielanie správ o èinnosti èi výroènej správy. Staèia mono dve strany o tom, èo sa spravilo. Veï ani podnikatelia nemajú èas èíta dlhé texty. Ich hlavnou èinnosou nie je sponzorovanie. Informácie vak musia by preh¾adne spracované, dodáva
T. Maárová.
Listina práv darcov
Je dobré, ak existuje listina práv darcu. Ja by som skôr privítala listinu odporúèaní pre mimovládne organizácie. Ako sa majú správa voèi
sponzorovi. Je lepie, ak niektoré podnikatelia nemusia niektoré veci vyadova, ale MVO ich robia automaticky, hovorí T. Maárová.
D. Králiková sa domnieva, e sú potrebné obe listiny: Asi obe strany potrebujú trochu viac osvety, viac informácií o tom, èo môu navzájom
vyadova. Niektoré MVO sú skúsenejie, vedia, èo organizácia od nich iada. Bolo by zrejme uitoèné pripravi zoznam, èo má iados o príspevok obsahova. Týka sa to aj druhej strany. Tí, ktorí darujú, oèakávajú správu o tom ako celý projekt prebehol, èi mal význam, a na základe toho uvaova, èi v tom pokraèova alebo nie.
Èo MVO chýba? Majú rezervy v komunikácii, v schopnosti vedie sa presadi a pozna aj pravidlá trhu, uzatvára T. Maárová.
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Na základe dlhodobých skúseností s prácou s neziskovými mimovládnymi organizáciami a organizáciami angaujúcimi
sa v darcovstve sformulovala v marci roku 1999 Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS) Listinu práv darcu.
prezentácia materiálu
AJ DARCA MÁ SVOJE PRÁVA

A do zaèiatku minulého roka neboli na Slovensku jasne stanovené výhody a práva subjektu, ktorý inému jednotlivcovi alebo organizácii bezodplatne venoval finanèný èi hmotný dar. Dovtedy sa sponzori mohli spolieha len na korektnos obdarovaného, èo v mnohých prípadoch zlyhalo.
Na základe dlhodobých skúseností s prácou s neziskovými mimovládnymi organizáciami a organizáciami angaujúcimi sa v darcovstve formulovala v marci minulého roka Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS) Listinu práv darcu.
Tento dokument je výsledkom interaktívneho procesu, ktorý v etickej rovine odzrkad¾uje úctu a dôveru verejnosti  obdarovaných voèi sponzorom. Etický kódex darcu je tandardným dokumentom v demokratických krajinách, ktorý chráni práva darcu a zároveò poskytuje priestor
pre partnerské a uie vzahy s obdarovaným.
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48.

Pri príprave základnej filozofie a konceptu sa NOS obrátila na podobné modely v okolitých krajinách v Európe i zámorí. Na základe domáceho prostredia pripravila koncepciu, ktorú poskytla na komentáre medzinárodným sponzorom, predovetkým Agentúre USA pre medzinárodný
rozvoj (USAID), Podnikate¾skému poradnému výboru NOS, ako aj Fóru donorov na Slovensku.
Snahou Nadácie pre obèiansku spoloènos vak nebolo pripravi tento základný rámcový dokument v teoretickej rovine, ale zároveò iniciova
jeho osvojenie si neziskovými organizáciami, obdarovanými intitúciami a jednotlivcami. Listina by mala by aj základom irieho etického
kódexu neziskového mimovládneho sektora, ktorý by slúil na zvýenie jeho dôveryhodnosti a transparentnosti.
Listina práv darcu
S cie¾om zabezpeèi, aby sa dobroèinné konanie darcu odzrkadlilo v úcte a dôvere verejnosti a darcovia èi perspektívni darcovia mohli dôverova organizáciam, ktoré ich poiadajú o podporu, vyhlasujeme, e vetci darcovia majú nasledovné práva:
Profesionálny prístup
§ Právo dosta informácie o poslaní prijímate¾skej organizácie, spôsoboch a monostiach prijímate¾skej organizácie naklada s poskytnutým darom v súlade s dohodnutým zamý¾aným pouitím daru tak, aby bol v danom èasovom rámci vyuitý efektívne.
§ Právo dosta informácie o èlenoch správnej rady prijímate¾skej organizácie a právo oèakáva zodpovedný prístup správnej rady k plneniu
si svojich povinností.
§ Právo na ubezpeèenie sa, e s informáciami o darcovstve sa zaobchádza s maximálnou úctou a dôverou v súlade s platnými právnymi
predpismi a normami.
§ Právo na vynechanie informácií o sebe zo zoznamov adresátov prijímate¾skej organizácie, pokia¾ ho distribuuje aj iným organizáciam.
§ Právo klás pri poskytovaní daru otázky a oèakáva pravdivú, okamitú a otvorenú odpoveï.
§ Právo dosta dokumenty o tom, e prijímate¾ská organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia.
§ Právo na profesionálny prístup a pochopenie trhového prostredia, v ktorom darca pôsobí  zo strany prijímate¾skej organizácie.
Podávanie správ
§ Právo ma prístup k aktuálnym finanèným správam prijímate¾skej organizácie.
§ Právo dostáva správy o pouití a spravovaní darov v dohodnutých èasových intervaloch.
§ Právo dosta presné a úplné informácie vychádzajúce z platných metód úètovníctva o výsledkoch a stave získavania finanèných a nefinanèných prostriedkov.
§ Právo oèakáva, e vetky informácie o daroch poskytované prijímate¾skou organizáciou sú presné a správne odzrkad¾ujú spravovanie
a pouitie darov.
§ Právo predpoklada, e èinnos prijímate¾skej organizácie je v súlade s relevantnými slovenskými právnymi normami, predpismi a veobecnými miestnymi nariadeniami.
Uznanie
§ Právo dosta patrièné uznanie, zvidite¾nenie a potvrdenie o prevzatí kadého prijatého daru.
§ Právo vyjadri súhlas predtým, ako dôjde k zmene dohodnutého pouitia daru.
§ Právo ubezpeèi sa, e dary budú pouité na dohodnuté úèely.
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Predstavenie dôvodov vstupu podnikov do spolupráce s mimovládnymi organizáciami.
skúsenosti zo zahranièia (GB)
PREÈO SPOLUPRACOVA

Pod¾a Davida Clarka z britskej Business in the Community podniky vstupujú do spolupráce s mimovládnymi organizáciami z dôvodu 5 P 
profit (zisk), power (sila), premises (budovy), product (produkt)a people (¾udia).
Profit
Zisk sa môe dosiahnu podporou urèitej mimovládnej organizácie èi jej aktivít a uvedením mena èi produktu firmy v informaèných materiáloch a na podujatiach neziskových organizácií. ¼udia z organizácie, ako aj verejnos, ktorú svojou èinnosou oslovujú mono sú alebo sa stanú zákazníkmi sponzorskej firmy.
Power
Podnikate¾ská sféra si niekedy nedostatoène uvedomuje svoju silu. Podporuje veci, ktoré by tát nemohol zabezpeèi a ktoré realizuje nezisková sféra. Touto podporou môe v prípade svojej potreby dosiahnu vplyv na mieste, kde pôsobí, na dosiahnutie vlastných cie¾ov, napr. zlepenie kvality vody.
Premises
Vo¾né haly a budovy èi iné priestory, ktoré sú vo vlastníctve firiem a ktoré práve firma nevyuíva, ale za ktoré u zaplatila, môu poslúi potrebám komunity.
Product
Prebytoèné výrobky firmy èi nepodarky, ktoré sú funkèné a ktoré by sa za iných okolností dostali do odpadu, redistribuovaním do dobrovo¾níckeho sektora môu taktie pomôc komunite.
People
V neposlednom rade svoju úlohu zohrávajú aj ¾udia. Zamestnanci firmy z èasu na èas potrebujú dodatoèné kolenia. Tu môu napomáha
mimovládne organizácie. Namiesto kolenia mono pravidelne vysiela zamestnancov do neziskových organizácií, kde sa zdokonalia v oblastiach, ktoré potrebujú aj na výkon svojho zamestnania vo firme.
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Prezentácia nieko¾kých poh¾adov na spoloèenskú podnikovú aktivitu.
odborný èlánok
TRI STRATÉGIE SPOLOÈENSKEJ PODNIKOVEJ INVESTÍCIE
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1. Strategický obchodný záujem je orientovaný hlavne na rozhodnutia prijaté individuálnymi firmami. Tieto rozhodnutia odzrkad¾ujú podnikate¾skú iniciatívu tej-ktorej firmy. Námety na takéto iniciatívy dostávajú firmy od svojich zamestnancov alebo od komunity, v ktorej podnikajú. Následne oslovia niektorú z mimovládnych organizácií, aby pre nich vybranú iniciatívu po organizaènej stránke zabezpeèila. Táto
organizácia získa od firmy prostriedky vo forme grantu alebo kontraktu. K¾úèovým faktorom je, aby snaha celej iniciatívy smerovala
k hmatate¾ným výhodám, ktoré tým firma získa vo forme zvidite¾nenia sa alebo priameho spojenia danej akcie s poslaním a obchodnými
záujmami firmy.

3. Podniková filantropia èi podnikové darcovstvo predstavuje formálny nástroj realizácie komunitných aktivít. Mnoho firiem v USA,
Japonsku, Kanade, Austrálii, ale i v mnohých európskych krajinách si osvojilo istý formálny postup v súlade so zákonmi a nariadeniami,
ktorý pomáha podporova komunitne zamerané aktivity. Z historického poh¾adu bola podniková filantropia primárnym nástrojom financovania charitatívnych aktivít, menovite v USA, kde sa tento spôsob azda najviac udomácnil. truktúra a model financovania sa líia od krajiny ku krajine. Niektoré darcovské programy sú priamou súèasou podnikovej truktúry, prièom predstavitelia spoloènosti sú èlenmi
takýchto komunitných organizácií alebo sú v ich správnych radách a financie sú závislé od hospodárskeho výsledku firmy. Iné sú nezávislé, fungujúce ako neziskové organizácie, financované z výnosu vlastnej základiny.
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Slavomír Danko
Baa Junior Achievement (BJA) je jedna z mála mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, ktorá sa dlhodobo a programovo zaoberá rozvíjaním mylienky podnikového darcovstva. Nadtandardné výukové programy pre tudentov  potenciálnych budúcich podnikate¾ov, ktoré organizácia ponúka, budujú základ nového myslenia, nového podnikového manamentu, ktorý môe zmeni poh¾ad slovenského podnikate¾ského sektora na podporu aktivít tretieho
sektora a obèianskej spoloènosti ako celku. O tom, aké má táto organizácia skúsenosti v oblasti spolupráce a budovania partnerstva s podnikate¾ským sektorom, je nasledujúci rozhovor s generálnou riadite¾kou BJAAnnou Sýkorovou.
rozhovor
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2. Podnikate¾ské/Komunitné partnerstvo je zamerané na proaktívnu stratégiu, ktorú spoloène aplikujú firmy a komunitné organizácie pri rieení krízových situácií. Typickými partnermi firiem sú MVO a v niektorých prípadoch i vláda. Stratégia je zaloená na spolupráci týchto
subjektov v oblasti rozhodovania a uskutoèòovania aktivít. Zámer je, aby tieto aktivity boli strategické tak pre firmu, ako je pre komunitu.
MVO môu by v tomto vzahu inovátormi, ale musia osta partnermi. V tom duchu by sa mala nies celá stratégia. Hodnotenie aktivít je
na komunite a odzrkad¾uje sa v podnikate¾ských výsledkoch.

PODNIKATE¼ MUSÍ MA ANCU PARTNERSTVA
Ako by ste objasnili pojem podniková filantropia?
Podniková filantropia vychádza z podnikovej kultúry. Nadnárodné spoloènosti túto otázku u dávno vyrieili. Kadý podnik má vypecifikovanú svoju vlastnú podnikovú kultúru a smerovanie darcovstva, ktorými priamo zasahuje spoloènos, v ktorej pôsobí.
Mnohí podnikatelia na Slovensku sa darcovstvu u èiastoène venujú, ale nemajú v òom úplne jasno. Filantropiu nemono chápa len ako
jednoduché odovzdávanie peòazí do vzduchoprázdna. Nie sú to peniaze odovzdané organizácii, ktorá si ich prila pýta, ale dávajú ich na
vec, o ktorej sú presvedèení, e v budúcnosti bude pre ich organizáciu istým spôsobom prospená. Peniaze idú na konkrétne akcie, ktoré
podporujú a skvalitòujú ivot v danej spoloènosti, komunite. Moností je mnoho, veï tretí sektor má ve¾mi iroký diapazón pôsobnosti.
Èo konkrétne v tejto oblasti robíte? Èím oslovujete podnikate¾ov?
Mnohé firmy majú vo svojej podnikovej filozofii priamo zakotvené, e si svojich budúcich prípadných zamestnancov, bez rozdielu ich pracovného zaradenia, pripravujú i prijímajú na základe istej filozofie. Keïe v slovenskej spoloènosti filozofia vo¾ného trhu ete nie je ujasnená, prila naa organizácia s ponukou nadtandardných vzdelávacích programov v tejto oblasti. Nevychovávame nových podnikate¾ov, ale propagujeme filozofiu, ktorá umoòuje zdravo podnika. Vzdelávame ¾udí, ktorí budú chápa podnikanie. Túto mylienku nie je nutné objasòova
nadnárodným spoloènostiam. Nie je problém od nich získa peniaze na podobné aktivity. Slovenskí podnikatelia majú k tejto oblasti ete stále
rezervovaný prístup. Prepojenie podnikate¾ského sektora s tretím sektorom nastane vtedy, keï túto filozofiu zaènú chápa aj podnikatelia na
národnej úrovni. Nie ako idealistickú predstavu, ale ako fakt, ktorý v budúcnosti, a mono u v blízkej budúcnosti, vo ve¾kej miere zasiahne do
ich vlastného pôsobenia.
Je moné vidie nejaký posun v oblasti darcovstva na Slovensku?
Proces zmien postojov ¾udí a organizácií v tejto oblasti stále trvá. Dalo by sa poveda, e vnímanie funkcie darcovstva a prepojenia podnikate¾ského sektora s tretím sektorom je ete len na zaèiatku. Vývoj bude dlhodobý, pretoe myslenie ¾udí sa mení najpomalie zo vetkých vecí
v naom ivote. Pokrok tu, samozrejme, je. Podnikatelia si uvedomili existenciu tretieho sektora, e sú to spoloèenstvá, ktoré sú pre nich potrebné. Väèinou vak nevnímajú, e prostredníctvom pomoci organizáciam tretieho sektora pomáhajú aj sebe. Aj keï to momentálne nepociujú, výsledok sa prejaví v ich prospech v blízkej budúcnosti.
Líi sa pod¾a vás chápanie darcovstva èi podnikovej filantropie v závislosti od jednotlivých regiónov? Je táto mylienka bliia len
väèím mestám èi priamo hlavnému mestu alebo si potrebu darcovstva u zaèínajú uvedomova aj menie firmy vo vnútri jednotlivých regiónov?
Je zrejmé, e v Bratislave sa kapitál kumuluje, aby sa potom prerozdelil do jednotlivých regiónov. Samozrejme, existujú výnimky, ale poväèine je to tak. Tu sú úrady, intitúcie, banky, informácie. Väèina firiem so zahraniènou úèasou sídli v Bratislave. Preto je aj prítok peòazí do
neziskových organizácií v Bratislave silnejí.
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V regiónoch je situácia problematickejia. Zväèa v nich pôsobia len poboèky ve¾kých spoloèností. Tie nemajú dostatoèné kompetencie na to,
aby o rozde¾ovaní peòazí mohli rozhodnú. Ak aj áno, tak len o ve¾mi malej sume. Pri vyej sume alebo dlhodobejom prispievaní sa aj tak
musia poradi so svojím centrom. K takýmto situáciám dochádza v prípade firiem so zahraniènou úèasou alebo poboèiek zahranièných firiem
na Slovensku. Èo sa týka èisto slovenských podnikov, podpora z ich strany je takmer nulová. Príspevok, ak je, tak býva len náhodný a jednorazový. Keïe nae programy sa kadoroène opakujú, organizácia sa orientuje na dlhodobé partnerstvo. H¾adáme dlhodobých sponzorov.
A práve v prípade dlhodobej spolupráce sme v regiónoch málo úspení.
Vaa organizácia má na Slovensku vytvorenú sie regionálnych poboèiek. Aká je ich úloha?
Spåòajú odbornú úlohu. Pri írke náho pôsobenia musíme ma priame prepojenie so kolami, koordinátormi a dobrovo¾níkmi, s ktorými spolupracujeme. Samozrejme, v kadej kancelárii máme spolupracovníka, ktorý má za úlohu aj získavanie finanèných zdrojov a nadväzovanie
prvého kontaktu s potenciálnym sponzorom  darcom. Naa skúsenos je taká, e pri prvom oslovení kadého naa mylienka zaujme. Je to
dané tým, e väèina má rodinu a deti a vie, e dosta nadtandardné vzdelanie zakladá istú monos úspenejieho etablovania sa v pracovnej sfére. Oslovený súhlasí s tým, e je to dobrý nápad a dobrá mylienka. Následne, keï ho poiadame o finanèný príspevok, a pokia¾
mono zaloený na pravidelnosti, zvyèajne odpovie, e práve musí riei iné problémy a na takúto aktivitu nemá peniaze.
Tu by som vak chcela pripomenú jednu závanú vec. Spoloènosti, ktorá riei len momentálne problémy a nemyslí na budúcnos, sa
môe sta, e ju aktuálne veci pohltia nato¾ko, e kým jej bude horie predsieò, zhorí jej celý dom. Predsieò sa mono podarí uhasi, ale dom
sa nezachráni. Keï o týchto problémoch hovorím, nemám na mysli krízové situácie, v ktorých ide o samú existenciu èloveka alebo podniku,
no neverím, e na Slovensku sú len podniky, ktoré sú na existenènom rozhraní.
V tejto krajine sú aj podniky a jednotlivci, ktorí napriek zlej ekonomickej situácii prosperujú. Keby vyuívali aspoò zákonom danú monos
odpísania si zo základu dane sumu na dar, u týmto krokom by si mohli zaèa vytvára istý most do budúcnosti. Napríklad cez nae vzdelávacie programy, ale aj cez iné programy mimovládnych organizácií. Táto monos sa v myslení naich podnikate¾ov zaèína ete len rodi. Asi by
bola k tejto téme potrebná celonárodná diskusia.
Na èo sa pod¾a vás ¾ahie získavajú peniaze  na chod organizácie alebo na konkrétne programy?
Na túto otázku je odpoveï jednoduchá. Len na programy. Na chod organizácie vám peniaze nikto nedá. Dokonca aj v grantoch sú tieto
výdavky zachytené len percentuálne, ve¾mi malé percento. Pri jednorazových programoch, ktoré je moné organizova poved¾a svojej profesie, je moné zvládnu nízke reijné náklady. Ak je vak nutné vykonáva profesionálnu èinnos, a tretí sektor má profesionálne èinnosti, tak
je potrebné zamestnáva ¾udí v hlavnom pracovnom pomere. Nie sú to len náhodile vybratí pracovníci, ale vysoko vzdelaní a pripravení
odborníci, ktorých treba zaplati. Napriek tomuto faktu, keï sa vo vyúètovaní grantu alebo sponzorského príspevku objaví poloka platy
zamestnancov alebo náklady na elektrinu, plyn a pod., v tom momente má donor pocit, e nepodporuje program, ale ¾udí, ktorí ho zabezpeèujú, a to by nemusel.
Tu naráame na ve¾ký problém, tentoraz v celkovom chápaní tretieho sektora. Ak má by takáto práca uitoèná, nesmie sa robi na kolene. Tretí sektor síce pracuje s obrovským mnostvom dobrovo¾níkov, ale tých musia riadi profesionáli. Ak má by konkrétny program uskutoènený, musia by zaplatení aj profesionálni pracovníci.
Ako by pod¾a vás mali MVO oslovova podnikate¾ov? Aký by mal by spôsob komunikácie, aby vyústila do dlhodobej spolupráce?
Existuje literatúra, ktorá sa zaoberá otázkou oslovovania podnikate¾ov. Spôsobov je mnoho, no vdy si treba vybra ten najvhodnejí.
Jednoznaèný, univerzálny návod vak neexistuje. Môeme vak hovori o nieko¾kých zákonitostiach.
Keï idem oslovi podnikate¾a, musím ma presne pripravený materiál, plán èi projekt. A to v nieko¾kých rovinách. Prvá úroveò je rétorická. Mali by sme hovori ve¾mi zaujímavo, ivo a struène. Musíme si dopredu túto prezentáciu pripravi. To súvisí s druhou rovinou, a to písomnou. Na stretnutie musíme prinies písomné, ponukové materiály, ktoré si, v prípade záujmu, môe oslovený podnikate¾ dôkladnejie pretudova po ukonèení rozhovoru.
Ïalí predpoklad úspechu je prieskum, na základe ktorého bude ten-ktorý podnikate¾ oslovený. Nemôeme jednoducho zaklopa na ktoréko¾vek dvere a pýta peniaze.
Zvyèajne idem za podnikate¾om, ktorý u o mne èosi vie na základe odporúèania niektorého z naich spolupracovníkov. To je azda najprofesionálnejí a najklasickejí fundraising.
Istee, na menie, jednorazové akcie môeme pokojne klopa aj od dverí ku dverám, ale napriek tomu musíme o tých dverách nieèo
vedie. Existuje mnoho foriem oslovovania podnikate¾ov. Záleí na kreativite ¾udí z danej organizácie.
Mohli by ste poradi MVO, ako by sa pri získavaní finanèných prostriedkov nemali správa? Èoho by sa mali vyvarova?
Vyiel materiál o etike fundraisingu a právach darcov, kde sú odpovede na vae otázky. Z vlastnej skúsenosti vak aspoò nieko¾ko postrehov.
Nikdy nejdem pýta peniaze. Idem ponúka, predáva môj projekt. Je to obchod. Ak je projekt dobrý, tak zákazník, môj partner, mi naò dá
peniaze. Niekedy vak aj napriek kvalite projektu podnikate¾ nemusí ma oò záujem. V takom prípade sa jednoducho rozídeme. Apelova na
niekoho, e musí podpori nieèo, na èo v tejto spoloènosti nie sú peniaze, je scestná mylienka. Ak ma niekto chce podpori, musí ma ancu
partnerstva. Nemôe ís o nerovný prístup. Práve ním si ho môem získam pre spoluprácu.
Ïalím predpokladom úspechu je predkladanie projektu, ktorému rozumie nielen jeho predkladate¾. Projektu musí rozumie predovetkým ten, od ktorého iadame finanèné prostriedky. Musí by blízky jeho mysleniu.
Ve¾mi èastou chybou pri spolupráci s podnikate¾om je predstava MVO, e tým, e niekto môj program alebo slubu kúpi, sa môj vzah
k nemu konèí. Musím ho ïalej informova o tom, ako sú poskytnuté peniaze vyuité. Najlepie je opýta sa hneï na zaèiatku, èi daný donor
chce presné vyúètovanie alebo nie, èi sa chce na ním podporenej akcii zúèastni atï.
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Práve otázka vyúètovania, resp. nevyúètovania finanèných prostriedkov smerom k podnikate¾om je kameòom úrazu pri dlhodobejej spolupráci mimovládneho sektora s podnikate¾ským. MVO si zvykli, e granty od nadácií je potrebné vyúètova presne, no èasto na tento fakt zabúdajú pri finanèných daroch od podnikate¾ov. Navrhujete opýta sa ich vopred, èi si budú iada koneèné vyúètovanie?

Aký je pod¾a vás rozdiel medzi dlhodobými a krátkodobými darcami? Majú u dlhodobí prispievatelia z podnikate¾ského sektora na
Slovensku tradíciu alebo je to zatia¾ otázka len jednorazových príspevkov?
To súvisí s u spomínanou filozofiou podnikov. Tí, ktorí filozofiu majú, sú dlhodobí partneri. To sú spomínané nadnárodné spoloènosti.
Slovenskí podnikatelia ete dlhodobé partnerstvo s tretím sektorom nepoznajú. Existujú výnimky, no tých je len ve¾mi málo. Tvoria také malé
percento, e sa tu nedá hovori o nieèom, èo je uvedomelé a cielené.
Dlhodobé partnerstvo má zmysel. Náhodné alebo jednorazové partnerstvo je opä len hasenie malého ohòa, no nie je systémovým rieením. Nie je to ani rieenie v zmysle podnikovej filantropie. Dlhodobé partnerstvo môe ma viacero podôb. Podnikate¾ sa môe rozhodnú, e
bude dlhodobo rozde¾ova svoje peniaze medzi rozdielne akcie a organizácie. Aj to je spôsob, no pre tretí sektor je zaujímavejia spolupráca
formou dlhodobej podpory takej filozofie èi èinnosti, ktorú daná organizácia vykonáva. Ak má napríklad naa organizácia dlhodobo pôsobi,
musím ma dlhodobé zmluvy s prispievate¾mi, aby som vedela, e program, ktorý mám na kadý rok naplánovaný, bude vdy finanène
zabezpeèený.
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Je to dobrý spôsob udrania partnerstva. Nemyslím si vak, e je nutné presné vyúètovanie. A to aj v prípade grantov. Ono to toti niekedy
ani nie je moné. V priebehu akcie, napríklad v roènom trvaní, do procesu vstupujú iné okolnosti  výdavky, ktoré sú pre program nutné, no
neboli v pôvodnom návrhu zahrnuté. Nevedeli sme o nich. Iné poloky, naopak, odpadajú, lebo ich môeme získa inde. Istá pohyblivos by
tu mala by. Vyúètovanie by malo by otvorené, no transparentné.
Myslím si, e aj voèi podnikate¾om musíme vedie dokladova, kde a na èo peniaze ili. Pre nich je zaujímavé vidie sám produkt.
Zároveò by mala by akási rekontrukcia toho, èo produkt obsahoval. Samozrejme, v tom sú aj platy, réia a dúfam, e v budúcnosti do toho
budú zahrnuté aj administratívne sily, ktoré profesionálom uetria ich drahocenný èas.
Na èo sa dos zabúda, najmä pri dlhodobejích programoch, je priebené informovanie podnikate¾a o postupnom uskutoèòovaní projektu. S týmto mám aj ja sama problémy, napriek tomu, e to robím u profesionálne. Jednoducho, kontaktov je tak ve¾a a stále pribúdajú, e ich
nestaèím dostatoène oetrova. Týka sa to najmä meních prispievate¾ov. Tí si vak zaslúia takú istú úctu ako nieko¾kostotisícoví darcovia.
Napriek tomu sa to niekedy nedá zvládnu.
Viem pochopi organizácie, kde túto prácu vykonáva dobrovo¾ník. Na tieto menej prioritné aktivity mu u vôbec neostáva kapacita.
Kadý by si vak mal nájs aspoò to¾ko èasu, aby zaneprázdnenos nebola príèinou preruenia spolupráce s konkrétnym podnikate¾om.

Vedeli by ste MVO ponúknu akýsi návod na úspech?
Úspech sám osebe nemá definíciu. No môeme ete raz zhrnú predpoklady na dobré fungovanie MVO. V zásade sú to dve veci. V prvom
rade musia by seriózni. Ich programy musia by nielen dobre vymyslené, ale aj ich objasnenie a predloenie musí by jasné, zrozumite¾né
a na potrebnej úrovni. Jedine vtedy môu vstúpi do nejakého partnerského vzahu. Tým druhým predpokladom je udriavanie partnerstva
v rámci podmienok, ktoré si spoloène stanovíme. A to vetko je zastreené profesionalitou. V treom sektore budú aj entuziasti a dobrovo¾níci
ove¾a lepie vyuití, ak na istých postoch budú sedie profesionálni pracovníci.
Naa legislatíva umoòuje, aby podnikate¾ské subjekty darovali 2 percentá zo základu svojej dane...
Naa organizácia sa pokúsila v tomto smere apelova na podnikate¾ov umiestnením oznamu o takejto monosti na internetovej stránke jedného profesijného zdruenia na Slovensku. Ponuku sme na túto stránku umiestnili v novembri minulého roka. Dodnes sme nedostali ani jednu odpoveï. Nikoho to neoslovilo. A tu sa opä núka potreba národnej diskusie zameranej na veobecné povedomie ¾udí a ich vzah
k obèianskej spoloènosti. Tu by sa mohlo hovori aj o tom, e napriek zákonom dovolenej monosti podpori nejaké aktivity v tejto spoloènosti
ju podnikatelia nevyuívajú.
Ak sa podnikate¾ rozhodne podpori nejaký projekt, môe to urobi nieko¾kými spôsobmi. Môe to by sponzoring, reklama èi iný
dostupný spôsob podpory. Èo by sa malo v legislatíve v tomto smere zmeni, aby sa celý proces zjednoduil?
Mali by sa vytvori konkrétne, reálne zákony, presne formulované, spracované odborníkmi, ktoré sa budú dotýka tretieho sektora. Pretoe to,
èo tu teraz existuje, je náhodné. Tretí sektor si to vie ujasni, ale èasto to nechápu priamo kompetentní na daòových èi ivnostenských úradoch. Potrebu nezastupite¾ného miesta tretieho sektora by si mali zaèa uvedomova aj tí, ktorí zákony tvoria. Tí síce deklarujú dobrú vô¾u,
ale potom, keï vidím odborné zásahy do zákonov, som zhrozená.
Mgr. Anna Sýkorová (1944) je generálnou riadite¾kou Baa Junior Achievement Slovensko. Je odborníèkou v oblasti nadtandardných vzdelávacích programov pre mláde, zakladajúcou èlenkou MENSY Slovensko, èlenkou Asociácie trénerov manamentu SR a Klubu profesionálnych ien. Pred rokom 1989 pôsobila ako hereèka v Divadle JGT vo Zvolene a rozhlasová reisérka. V rokoch 1991  1993 vyuèovala na
Univerzite Komenského v Bratislave, v rokoch 1995  1998 pracovala ako lektorka samostatných vzdelávacích programov A-Studia. Od roku
1998 je generálnou riadite¾kou Baa Junior Achievement Slovensko. A. Sýkorová je absolventkou Vysokej koly múzických umení
v Bratislave, postgraduálneho túdia rozhlasovej réie a pedagogiky, ako i kurzu psychológie v Brne. Je autorkou mnohých èlánkov a vysokokolských uèebníc.
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Sociálna angaovanos podnikov z globálneho h¾adiska.
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GLOBÁLNE ZMENY: SOCIÁLNA ZODPOVEDNOS PODNIKOVÉHO SEKTORA
V roku 1994 Organizácia Spojených národov evidovala 37-tisíc nadnárodných spoloèností, z ktorých 24-tisíc sídlilo v Európskej únii,
Japonsku a Spojených tátoch amerických. Tieto spoloènosti sú prepojené so 177 tisícami vlastných poboèiek. Ich poèet dramaticky vzrástol
zo 7-tisíc v roku 1975. V kadom z týchto troch regiónov platia iné spoloèenské truktúry a normy pre podnikové darcovstvo. Tie urèujú formu
firemného správania a financovania mimovládnych organizácií.
Napríklad v USA lobovali podniky za to, aby dane z príjmov boli nízke a aby sa minimalizovali regulácie. Na druhej strane vak daòový systém umoòuje odpoèíta èas dane na podporu charitatívnych aktivít. Tento systém dáva firmám jasný motív na investovanie do sociálneho
a komunitného rozvoja prostredníctvom neziskových charitatívnych organizácií. Odpoèítate¾nú èas z daòového základu si môu uplatni podniky a jednotlivci, ktorí takýmto organizáciam prispievajú finanènou alebo materiálnou formou.
V európskych krajinách sú vo veobecnosti dane z príjmov vyie a vládne regulácie ovplyvòujú podniky v irom rozsahu. V Európskej únii
je systém firemnej podpory pre MVO menej formálny. Priama spolupráca medzi podnikmi a MVO je niia tam, kde vláda hrá úlohu prostredníka. Veci sa postupne menia. V roku 1994 vo Ve¾kej Británii rozbehli projekt so zámerom íri dobrovo¾níctvo zamestnancov podnikov.
V Japonsku sú vláda a podniky vnímané ako dva primárne sektory spoloènosti. Napriek tomu, e v posledných rokoch má tretí sektor v tejto
krajine narastajúci charakter, problémom ostáva daòový a regulaèný systém. Daòové odpoèty sú limitované na podporu politických a charitatívnych aktivít. Väèina podnikov preto vyuíva dovolený odpoèet na politickú podporu. Taktie regulácie saujú zakladanie MVO
v Japonsku. Na druhej strane, japonské firmy boli zvyknuté prispieva na zdravie a blaho zamestnancov a komunity, v rámci ktorej pôsobili.
Mnohé komunity v Japonsku majú nemocnice, koly, kninice a iné zariadenia a sluby budované väèinou podnikmi.
Rodinné podniky
Je ve¾mi málo rodinných podnikov, ktoré z h¾adiska ich pôsobnosti a dosahu mono skutoène povaova za globálne. V USA patrí medzi najznámejie Levi Strauss & Co. Z ázijských podnikov je to Toyota v Japonsku a Tata Group v Indii. V Európe sú to firmy ako Robert Bosch
(Nemecko), Marks & Spencer (Ve¾ká Británia) alebo Bekaert Steel Company (Belgicko), ktoré sú silno ovplyvnené kultúrou svojich zakladate¾ov.
Spomenuté podniky sú lídrami v uplatòovaní správneho podnikového obèianstva vo svete. Urèujú tandardy v úrovni darcovstva a trvalej kvality svojich obèianskych programov.
Verejne obchodovate¾né podniky
Definovanie firemného obèianstva musí by v prípade verejne obchovate¾ných podnikov ove¾a komplexnejie ako v prípade rodinných firiem.
V mnohých pôvodne rodinných podnikoch preíva rodinná interpretácia firemnej zodpovednosti. Napríklad v IBM to bola rodina Watsonovcov,
ktorá írila dobrovo¾níctvo zamestnancov.
V iných prípadoch typ podniku urèuje charakter uplatòovania princípov firemného obèianstva. Rozhodujúce ropné spoloènosti uplatòujú princípy dlhodobej podpory, pretoe ako ve¾ký aobný priemysel musia ma dobré vzahy s miestnou komunitou a národnými vládami na to, aby
mali zabezpeèené licencie na svoju èinnos. Preto sa nemono èudova, e európske i americké ropné spoloènosti majú rozsiahle programy
na komunitné vzahy a na miestnej úrovni.
Farmaceutický priemysel má odliný prístup. Ide o regulované odvetvie, ktoré si musí budova svoj imid na vysokých tandardoch bezúhonnosti a dôvery. Vyadujú sa tu vysoké tandardy riadenia a firemného správania, pretoe ich výrobky ovplyvòujú zdravie ¾udí. Strata dôvery
v prípade firiem, ako sú Johnson & Johnson, Merck & Co. alebo Glaxo Inc., by iste výrazne pokodila ich reputáciu a predaj ich výrobkov.
Zamestnanci sa starajú o tieto hodnoty a firmy sa snaia dosiahnu iriu spoloèenskú zodpovednos. Merck je pravidelne oznaèovaný za
najuznávanejiu spoloènos v USA. V Európe je to Ciba Geigy Corporation, ktorá je porovnate¾ná s firmou Merck v rozsahu a zábere svojich
firemných obèiansky zameraných programov.
Firmy v elektronickom priemysle  ako IBM Corporation, Apple Computer, Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard Company
a Honeywell v USA alebo Sony, Toshiba a Hitachi v Japonsku èi Bull vo Francúzsku  vetky z nich majú svoje firemné obèiansky zamerané
programy. Tieto a ïalie firmy v tomto segmente sú si vedomé svojho mimoriadneho potenciálu sily, ktorú predstavuje ich technológia pre
spoloèenské dobro. IBM a Apple napríklad jasne deklarovali, e sa chcú podeli so silou ich technológií so vetkými skupinami v spoloènosti.
Nechcú vidie skupiny, ktorým by nebol umonený prístup z dôvodu príjmu alebo spoloèenského postavenia. Na dosiahnutie tohto cie¾a takéto firmy èasto podporujú vzdelávacie intitúcie.
Podniky zamerané na výrobu spotrebného tovaru a poskytovanie sluieb musia smerova svoje podporné programy tak, aby boli dostatoène
vidite¾né. Dayton Hudson Group v Minneapolise vlastní obchody Target, ktoré rozvinuli komunitný program zameraný na rodiny, súvisiaci s ich
zákazníckym profilom. American Express podporuje programy v oblasti umenia a pamiatkovej starostlivosti, prièom skúma záujem a sanosti
svojich zákazníkov. Hnacím motorom darcovstva v prípade týchto spoloèností sú sluby zákazníkom, ktoré ich vedú k budovaniu dobrých
vzahov so zákazníkom. Potom je takáto spoloènos vnímaná ako èlen komunity.
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Prezentácia darcovských stratégií troch zahranièných podnikate¾ských spoloèností  Hitachi, Whirlpool Corporation,
American Express
príklady podnikového darcovstva vo svete

Nadácia Hitachi
V roku 1985 zaloila tokijská spoloènos Hitachi Nadáciu Hitachi vo Washingtone ako neziskovú filantropickú organizáciu. Jej hlavným poslaním bola propagácia spoloèenskej zodpovednosti prostredníctvom efektívneho zapájania sa do globálnej spoloènosti. Pri napåòaní tohto
poslania nadácia zapája spoloènos Hitachi do rieenia kritických spoloèenských tém prostredníctvom veobecných programov, ako aj cestou
peciálnych partnerských programov s poboèkami Hitachi.
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Kapitálové spoloènosti a firmy sprostredkujúce tovary, ktoré predávajú len medzi firmami, potrebujú taktie podnikové programy. Rastúce
obavy o ivotné prostredia a o istoty pracovnej sily túto potrebu ete podèiarkujú.

V roku 1987 spustila nadácia spolu s poboèkami Hitachi tzv. Matching Funds Program  program cielenej podpory, zameraný hlavne na
komunitné aktivity. Program je realizovaný prostredníctvom komisií komunitných aktivít  Community Action Committees, ktoré sú zloené
z miestnych zamestnancov firmy. Ich úlohou je rozvíja stratégiu, ktorá by zoh¾adòovala potreby a zlepila kvalitu ivota èlenov komunity. Na
napåòanie tejto stratégie poskytujú komisie finanèné dary, zabezpeèujú dobrovo¾níkov alebo sprostredkúvajú materiálne dary v podobe zariadení èi servisu.
Úlohou komisií je analyzova kritické potreby komunity, ktoré najviac korporáciu a jej zamestnancov zaaujú, ako je vzdelanie alebo sluby,
a následne smerova zdroje týmto smerom a vyriei tak vzniknutý problém. Ich zodpovednosou je taktie prehodnocova, zlepova
a vyhodnocova stratégiu u realizovaných komunitných aktivít.
V Spojených tátoch amerických je do Programu cielenej podpory zapojených viac ako 40 poboèiek firmy Hitachi. Do programu sa
postupne zapojili aj poboèky vo Ve¾kej Británii. Program pomohol spoloènosti Hitachi pochopi rôznorodos amerických komunít a zapoji
seba i svojich zamestnancov do zlepenia vzahov v rámci komunitného partnerstva.
Whirlpool Corporation
Spoloènos Whirlpool Corporation je svetovým lídrom vo výrobe a predaji domácich spotrebièov s výrobnými centrami v 13 krajinách a predajom v 140 krajinách sveta. Základnou filantropickou jednotkou spoloènosti je Nadácia Whirlpool s roèným grantovým rozpoètom 5,5 mil. amerických dolárov. Jej èinnos je sústredená hlavne na USA a Európu, kde podporuje celoivotné vzdelávanie, kultúru a rodinný ivot.
Nadácia si uvedomila, e je potrebné zaobera sa problémami ivota modernej rodiny. Preto prila s výskumnou iniciatívou zameranou na
poh¾ad ien na prácu, rodinný ivot a spoloènos s predpokladom, e eny sú nosite¾kami zmien v ivote rodiny. Cie¾om výskumu bolo tie
získa strategické informácie pre spoloènos, ktoré by jej umonili lepie pochopi svojich zákazníkov, uívate¾ov svojich výrobkov, ako aj svojich zamestnancov, pretoe eny tvoria väèinu pracovnej sily korporácie Whirlpool. Èas výskumu sa uskutoènila v Severnej Amerike a èas
v Európe. Princíp projektu bol zaloený na generovaní dát z výskumu, na základe ktorých bola zostavená grantová stratégia firmy. Výskum sa
uskutoènil v rokoch 1995 a 1996 v ôsmich krajinách Severnej Ameriky a Európy na vzorke 10 000 muov a ien.
Priamym dôsledkom výskumu bolo, e Nadácia Whirlpool v roku 1996 rozdelila 17 % grantových prostriedkov na projekty zamerané na enskú problematiku. Verejný a profesionálny profil organizácie zaujímajúcej sa o problémy ien a rodiny stúpol, èo organizácii zabezpeèilo nové
partnerské vzahy.
iroké mediálne pokrytie zvýilo publicitu nadácie a vidite¾nos jej záujmu o enskú problematiku. Médiá tie v tomto prípade napomohli írenie nových dôleitých informácií o poh¾ade ien na prácu a rodinný ivot, èo malo za následok prehodnotenie postoja verejnosti k enskej
otázke.
American Express
Spoloènos American Express u nieko¾ko rokov podporuje prostredníctvom neziskovej organizácie Share Our Strength (Rozdávajte nau
silu) boj proti hladu na svete. Táto nezisková organizácia prerozde¾uje prostriedky získané od American Express do lokálne pôsobiacich organizácií na celom svete na projekty boja proti hladu. V roku 1996 sa American Express zaviazal venova dva centy z kadej predanej kreditnej
karty tejto organizácie, prièom maximálna suma bola stanovená na 5 mil. dolárov. Celú sumu sa podarilo vyzbiera.
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V tomto prípade sa ukázala komparatívna výhoda takejto spolupráce  American Express uznáva Share Our Strength za odborníka v otázke
rieenia problému svetového hladu, a na druhej strane American Express je odborníkom v marketingu. Tento partnerský vzah teda vyuíva
kauzálny marketing ako prostriedok na generovanie prostriedkov na svoje granty. Obe organizácie pravidelne rokujú o cie¾och a podmienkach
svojej ïalej spolupráce.
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NONPROFIT, marec 2000
Council of Foundations 1992; American Leadership Forum 1996; Financial Times 1998
Prezentácia poh¾adov na podnikové darcovstvo, korporatívne obèianstvo zo zahranièných zdrojov.
výber èlánkov zo zahraniènej literatúry
KORPORATÍVNA FILANTROPIA  KORPORATÍVNE OBÈIANSTVO

Darcovstvo a podniky
Filantropiu môeme definova viacerými spôsobmi. Moderné definície zahàòajú koncept dobrovo¾ného dávania jednotlivca alebo skupiny ako
príspevok verejnému blahu a na zlepenie kvality ivota. V Spojených tátoch sa termín filantropia pouíva tie na oznaèenie peòaných
grantov, ktoré sa dávajú mimovládnym organizáciam a iným subjektom.
Ako sa filantropia odliuje od charity?
Filantropia a charita sa èasto pouívajú na oznaèenie rovnakej veci. V USA sa charitou väèinou oznaèuje dávanie peòazí na okamité
odstránenie utrpenia èloveka v núdzi. Filantropia má irí význam a znamená prispievanie organizácii, ktorá sa zaoberá príèinami chudoby
a sociálnych problémov a zlepením kvality ivota vo veobecnosti.
Filantropické dávanie podporuje irokú paletu aktivít  napríklad výskum, zdravotníctvo, vzdelávanie, umenie, kultúru, prispieva na tipendiá
a tudijné pobyty. Napriek uvedenému vymedzeniu pojmov sa organizácie, ktoré poskytujú neziskové sluby a sú podporované aj èiastoène
z individuálnych darov, èasto nazývajú charitatívne.
Podnikové nadácie
Existujú dva hlavné typy grantových nadácií: súkromné a komunitné. (Grantová nadácia je nezisková mimovládna organizácia, ktorá dáva
peòané granty iným neziskovým organizáciam poskytujúcim sluby, kvalifikovaným jednotlivcom a iným entitám  vrátane vlády. Tieto nadácie sú nástrojom na systematické, dobrovo¾né dávanie donorov.)
Medzi súkromné grantové nadácie patria aj podnikovékorporatívne nadácie. Ako nezávislé grantové entity ich zakladajú ziskové organizácie
 firmy. Tieto podniky zvyèajne kadoroène prispievajú nadácii na jej grantový program a zároveò v nej vytvárajú malú základinu, ktorá produkuje prostriedky na grantové programy v tých rokoch, keï je zisk podniku nií ako zvyèajne. Tieto nadácie riadi správna rada, ktorej èlenmi
sú zástupcovia vedenia podniku a niekedy aj osoby, ktoré s ním nie sú spojené.
Mnohé podniky majú vytvorený program, ktorý rozde¾uje peniaze, ale nie je organizovaný ako samostatná nadácia. V roku 1992 bolo v USA
1587 korporatívnych nadácií (5 % z celkového poètu), ktoré spravovali 5,73 mld. dolárov.
Philanthropic Foundations in the Unites States
Council of Foundations 1992

Úèas podnikov na rozvoji komunity
Vzahy medzi firmou/intitúciou a komunitou sú v súèasnosti iroké a rôznorodé. Pojem komunita má pre podniky irí význam  nie je to len
miesto pôsobenia firmy. Rovnako sa zmenil záujem spoloèností  je ním zlepenie kvality ivota komunity. V minulosti sa mnohé spoloènosti
aktivovali len pri katastrofách alebo ivelných pohromách.
V devädesiatych rokoch záujem firiem získal nové rozmery, ktoré zahàòajú podnikové  korporatívne dávanie, dobrovo¾nícku prácu zamestnancov, dary a naturálie. Tradièné praktiky dávania sa stali integrálnou èasou stratégie komunitných vzahov. Vonkají dopyt dosiahol, e
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Corporate Community Involvement: Philosophy and Values
American Leadership Forum 1996

Korporatívne obèianstvo
Úspené spoloènosti zajtrajka u nebudú môc by intitúcie bez vlastnej tváre, ktorých cie¾om je iba preda vhodný produkt za správnu
cenu. Budú sa musie prezentova, ako keby boli individuálne osoby  ako inteligentný subjekt, s nepokriveným charakterom, ktorý spravodlivo narába s vlastnými zamestnancami a irokým okolím. The Economist.
Podniky majú vplyv na miestnu komunitu a platí to i naopak. Èo to znamená? Je moné si poloi napríklad otázku: Poskytuje miestny vzdelávací systém adekvátne vzdelanie pre budúcich zamestnancov? Ak nie, firma by mala uvaova nielen o poskytnutí prostriedkov pre vzdelávacie intitúcie, ale aj o aktívnej úèasti. O úèasti zamestnancov podniku na prednákach alebo v èinnosti kolských správnych rád.
Mnohé spoloènosti povaujú za prejav korporatívnej spoloèenskej zodpovednosti vracanie peòazí komunite prostredníctvom grantov. Charita
je chvályhodná vec, ale sú spoloènosti, ktoré prispievajú komunite skôr cez svojich zamestnancov a produkty. Vo Ve¾kej Británii mnohé spoloènosti umoòujú svojim zamestnancom pracova na èiastoèný, alebo na plný úväzok v nadáciach. Povaujú to za dobrý spôsob na získanie
skúseností a zruèností.
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programy komunitnej angaovanosti sú dnes výkonnejie a presne cielené. Korporácia sa uèí, e problémy komunity nemono riei iba
peniazmi, h¾adajú cesty ako prida hodnotu k sociálnym investíciám a filantropickým fondom.

K britským firmám, ktoré uznávajú svoju korporatívnu zodpovednos, za komunitu patria: Marks and Spencer, BP, Grand Metropolitan (teraz
Diageo), IBM UK, NatWest, Whitebread. Tie sa zdruili do neformálneho zdruenia The London Benchmaking Group. Táto skupina pouíva
nasledujúce kategórie opisujúce príspevok komunite:
§ charitatívne dávanie: ako odpoveï na potreby komunity poskytuje dary, sociálne sponzorstvo, konzultácie, dary v naturáliách, dobrovo¾níctvo, zhromaïovanie peòazí pre nadácie od svojich zákazníkov
§ sociálne investovanie: úèas na problémoch, ktoré sú pre komunitu dôleité prostredníctvom grantov a darov, konzultácií, naturálií, vzdelávania
§ komerèné aktivity: partnerstvo pri rozvíjaní a ochrane komerèných záujmov, ako je sponzorstvo, marketing, zvyovanie kvality zamestnancov.
Corporate Citizenship, Financial Times 1998
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NONPROFIT, marec 2000
Martina Tvrdoòová, Boris Streèanský
Charakteristika spolupráce medzi ETP Slovensko  Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity a Konto Globtel.
príklad partnerstva zo Slovenska
PREMENY JEDNÉHO PARTNERSTVA

ETP Slovensko  Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity a Konto Globtel
Konto Globtel odtartovalo spoloène s organizáciou ETP v októbri roku 1999 Otvorený grantový program zameraný na podporu rozvojových
aktivít v regiónoch. V rámci tohto programu doteraz Konto Globtel udelilo 15 grantov v celkovej sume 3 mil. Sk. V súèasnosti prebieha jeho
druhá etapa a do konca júna sa uskutoèní tretia fáza. Celkove v rámci programu prerozdelia 8 miliónov Sk, na aktivity ako je skatepark,
vidiecka farma, informaèno-komunikaèné centrum a pod. Organizácia ETP pomáha program realizova a vyhodnocova.
Preèo sme sa do spolupráce zapojili, ako sa vyvíjala a ako ju s vye polroèným odstupom hodnotíme?
Preèo ETP a Konto Globtel
Jedným z cie¾ov ETP Centra pre filantropiu a neziskové aktivity je rozvoj filantropie v podnikovej sfére. Ide nielen o motivovanie podnikate¾ov
na poskytovanie príspevkov na dobroèinné úèely, aj o tvorbu vhodných modelov darcovstva a kultivovanie a zefektívòovanie systému dávania.
145

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

Otvorený grantový program patrí svojou otvorenosou a dostupnosou príleitosti uchádza sa o grant, regionálnym záberom, participatívnym
rozhodovaním a profesionálnym partnerským vzahom neziskovej organizácie s podnikate¾ským subjektom k ojedinelým slovenským projektom.
Od poskytovania jednoduchých sluieb k slubám s vyou pridanou hodnotou a knowhow
Spoèiatku sme poskytovali jednostranný servis zameraný na monitoring výsledkov predchádzajúceho programu Pomôte pomôc.
Spoloènos Globtel GSM vak mala záujem ís nad rámec tejto akcie. Po dobrej skúsenosti s naou spoluprácou nás Globtel GSM poiadal
o vypracovanie návrhu iného, truktúrovanejieho programu s dôrazom na regióny. Od tohto momentu sme sa z úlohy poskytovate¾a sluieb
bez vplyvu na celkovú darcovskú politiku, dostali do roly spolutvorcu, konzultanta a èiastoèného realizátora tejto politiky.
Ako k tomuto obratu prilo? S odstupom èasu sa zdá, e faktor dôvery z prvej spolupráce tu zohral významnú úlohu. Ná vzájomný vzah sa
stále vyvíja, pretoe kontakt s firmou Globtel GSM nás vedie k prispôsobovaniu sa jej rýchlemu tempu a orientácii na výsledok. Pre nás to
znamená, e kadé ustrnutie, kadá neinovácia je krokom spä.
Serióznos v h¾adaní spoloèného záujmu
Je pravda, e nae sluby sme neposkytovali zadarmo, ale naa spolupráca s Kontom Globtel bola hlavne o partnerstve. Kvalita tohto vzahu
je daná predovetkým serióznosou v h¾adaní spoloèného záujmu, h¾adaní spoloèných priorít. My sme spoloèný záujem s Kontom Globtel
nali: Konto Globtel chcelo dáva inak ako dovtedy a ís do regiónov. ETP Slovensko malo záujem poskytnú svoje skúsenosti tak, aby takéto
dávanie spåòalo nae kritériá: otvorenos a transparentnos.
Dnes má spoloènos Globtel GSM základný rámec svojej darcovskej politiky sformulovaný a verejne ho prezentuje. Zdá sa nám, e spoloènos Globtel GSM vníma dnes svoje darcovské aktivity ako integrálnu èas svojej obchodnej politiky. Konto Globtel verejne prezentuje uzávierky, kritériá rozhodovania, proces posudzovania, snaí sa o objektívny výber, poskytnú vetkým rovnaké ance a repektuje konflikt záujmov. V roku 1999 darovalo 10,5 milióna Sk.
Spolupráca s firmou Globtel GSM nás núti kona profesionálne. Pre nau organizáciu a èas neziskového sektora je to permanentná výzva.
Je vak dôleité nestrati pri tejto profesionalizácii zo zrete¾a hodnoty a ideály, kvôli ktorým pracujeme v tejto oblasti.
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NONPROFIT, apríl 2000
Romano Prodi, Neil Kinnock (upravené redakciou èasopisu Nonprofit)
Partnerstvo v kontexte Európskej komisie a mimovládnych organizácií. Výber z príspevku prezidenta Európskej komisie
Romana Prodiho a viceprezidenta Neila Kinnocka, ktorý odznel v Bruseli zaèiatkom roka 2000.
výber z príspevku
EURÓPSKA KOMISIA A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE: BUDOVANIE SILNEJIEHO PARTNERSTVA

Za posledných dvadsa rokov sa spolupráca medzi Európskou komisiou a mimovládnymi organizáciami (MVO) rozírila do mnohých oblastí.
Zvýená aktivita sa dotkla irokého spektra oblastí  od politického dialógu po projektový a programový manament v krajinách EÚ, ako aj
v jej partnerských krajinách. Pramení to z mnostva navzájom prepojených faktorov, ktoré súvisia so zmenami a rozvojom v rámci intitúcií
EÚ, ako aj s rozvojom mimovládnej neziskovej komunity. Zvýenie zodpovednosti, ktorú si vo viacerých oblastiach osvojila Európska komisia,
bolo reakciou na rastúci poèet mimovládnych organizácií aktívnych v Európe, ale aj mimo nej, ako aj na rozirujúci sa záber ich èinností.
Tento trend je badate¾ný vo zvyujúcom sa poète národných MVO vytvárajúcich európske zdruenia a siete, ktoré majú väèinou svoje centrály v Bruseli, alebo spolupracujúcich s nimi. S postupným rozirovaním EÚ a so zvyovaním verejnej kontroly èinnosti EÚ sa dá predpoklada, e tento proces sa nespomalí, ba práve naopak.
Hoci komisia jasne deklaruje svoju vô¾u udra a posilni partnerstvo s mimovládnymi organizáciami, doterajie postupy to nepotvrdzujú.
V súèasnosti sa odhaduje, e komisia vyèlení roène na projekty mimovládnych organizácií viac ako miliardu eúr. Najväèia èas tejto sumy
v oblasti vonkajích vzahov je venovaná na rozvojovú spoluprácu, ¾udské práva, rozvoj demokracie, ale predovetkým na humanitárnu
pomoc (pribline 400 mil. eúr). Medzi ostatné poloky patrí sociálny sektor (asi 70 mil. eúr), kolstvo (asi 50 mil. eúr) a ivotné prostredie.
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Avak zloité opatrenia Európskej komisie, ako aj rastúci poèet regulatívnych opatrení a rozpoètových limitov, podèiarknutých súèasnými
problémami s finanènou bezpeènosou, zapríèinili, e MVO pociujú v otázke spolupráce s komisiou znaènú dávku neistoty. Tak komisia, ako
aj mimovládne organizácie sú za to, aby ich vzájomný vzah nadobudol novú dimenziu. Jedným z dôvodov nového prístupu je aj zvýenie
finanèných zdrojov na aktivity mimovládnych organizácií zo strany Európskej únie. Nová komisia sa zaviazala k zmenám a reformám, z èoho
vyplýva, e èas na novú spoluprácu s MVO práve nastal.

V podstate mono hovori o piatich základných dôvodoch, pre ktoré Európska komisia s mimovládnymi organizáciami spolupracuje a pre ktoré ich podporuje:
1. Podpora veobecnej demokracie
Európska únia je zaloená na princípoch slobody, demokracie, vlády zákona a uznávaní ¾udských práv a základných slobôd. Tieto princípy sú vlastné vetkých èlenským tátom. Právo obèanov na vytváranie zdruení s cie¾om presadi veobecný zámer patrí k základným
právam v demokratickom táte. Èlenstvo v zdrueniach umoòuje obèanom aktívne sa zapája do spoloèenského ivota bez toho, aby
boli èlenmi politickej strany alebo odborovej organizácie. Mimovládne organizácie sa èoraz viac stávajú významnou zlokou obèianskej
spoloènosti, ktorá poskytuje cennú podporu demokratickému systému vlády. Vlády a medzinárodné organizácie ich berú viac do úvahy
a zapájajú ich do plánovacích a rozhodovacích procesov. Tento poznatok je dôleitý v kontexte rozirovania únie. Pod¾a tzv. Kodanských
kritérií si èlenstvo v EÚ vyaduje, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu intitúcií zaruèujúcich demokraciu, vládu zákona, dodriavanie ¾udských práv a ochranu národnostných menín. Mimovládne organizácie môu významným spôsobom prispie k rozvoju demokracie a obèianskej spoloènosti v kandidátskych krajinách.
2. Tlmoèenie názorov pecifických skupín obèanov smerom k európskym intitúciám
Úloha MVO pri tlmoèení názorov pecifických skupín obèanov (ako napr. telesne postihnutých, predstavite¾ov národnostných menín
a pod.) alebo názorov na pecifické problémy (ivotné prostredie, svetový obchod atï.) smerom k európskym intitúciám je preukázate¾ná. Mnoho MVO má schopnos oslovi tých najchudobnejích a najviac postihnutých a poda im informácie, ktoré nie sú dostupné cez
bené komunikaèné kanály. V európskom kontexte plnia MVO túto úlohu nie len vo vzahu ku komisii, ale aj k Európskemu parlamentu,
Výboru pre ekonomiku a sociálnu politiku, Regionálnemu výboru, ako aj vo vzahu k Rade Európy. Ich zapojenie do tvorby a implementácie politiky napomáha akceptaèný proces do EÚ. V niektorých prípadoch môu by protiváhou aktivít a názorov, reprezentujúcich iné
záujmy v krajine.
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Dôvody spolupráce Európskej komisie s mimovládnymi organizáciami

3. Prínos k tvorbe politiky
Mimovládne organizácie nepochybne prispievajú k politickým diskusiám. Cez ich spojenia na miestnej, regionálnej, národnej a európskej
úrovni dokáu MVO poskytnú odborné zázemie pre vstup európskej politiky.
4. Prínos k projektovému manamentu
MVO sú schopné prispie k manamentu, monitorovaniu a vyhodnocovaniu projektov financovaných z fondov EÚ. Ich prínos je dôleitý
hlavne v otázkach týkajúcich sa sociálnej diskriminácie, ochrany ivotného prostredia a zabezpeèovania humanitárnej a rozvojovej pomoci. Vysoká úroveò a nasadenie MVO, ako aj ich vô¾a pracova v akých podmienkach potvrdzujú, e mimovládne organizácie sú dôleitým partnerom Európskej komisie tak v krajinách patriacich do únie, ako aj mimo nich.
5. Prínos k európskej integrácii
Tým, e európske siete mimovládnych organizácií spolupracujú s národnými MVO pri dosahovaní spoloèných cie¾ov, dávajú základ
k vytvoreniu európskej verejnej mienky. Táto je èasto definovaná ako predpoklad na ustanovenie skutoènej európskej politickej jednotky. Okrem toho to tie prispieva k propagácii európskej integrácie na najniej úrovni.
Vo veobecnosti je schopnos európskych mimovládnych organizácií a sietí MVO pre komisiu ve¾mi dôleitá, a to hlavne z h¾adiska spájania poh¾adov rôznych národných organizácií na urèitý problém.
Preto môe budovanie pevnejích vzahov medzi MVO a Európskou komisiou pomôc obom zainteresovaným stranám pri úspenejom
dosahovaní svojich cie¾ov. Taktie bude nutné, aby komisia uznala a podporila nezávislos mimovládneho sektora.
Existujúci vzah Európskej komisie a MVO
Súèasný vzah komisie s mimovládnymi organizáciami charakterizuje nieko¾ko aspektov, ktoré by sa dali zosumarizova nasledovne:
§
§
§
§
§

Podpora rozvoja obèianskeho dialógu a obèianskej spoloènosti na európskej úrovni a posilòovanie obèianskej spoloènosti ako cie¾ spolupráce s neèlenskými krajinami.
Dialóg a konzultácie zástupcov MVO pri tvorbe politiky. Isté MVO alebo ich siete, hlavne tie, ktorú pracujú na európskej úrovni, boli zaloené s cie¾om poskytova informácie, skúsenosti a analýzy. Niektoré generálne riadite¾stvá si vytvorili peciálne fóra, na ktorých pôde je
vytvorený priestor pre dialóg.
MVO ako informaèné kriovatky. Európske MVO so svojimi sieami a èlenmi na národných úrovniach slúia ako dodatoèné informaèné
kanály pre komisiu. Tieto dokáu zaruèi, e potrebné informácie týkajúce sa politiky EÚ oslovia èo najväèí poèet ¾udí.
Finanèná podpora aktivít uskutoèòovaných mimovládnymi organizáciami v rámci európskej komunity i mimo nej, ktoré sú v súlade
s implementáciou politiky Európskej komisie. Tieto programy sú charakteristické vysokým stupòom zaangaovanosti mimovládnych organizácií.
MVO ako subjekty, ktoré uvádzajú do ivota komunitné programy a projekty, hlavne v oblasti spolupráce s neèlenskými krajinami. V týchto prípadoch boli MVO vybraté za partnerov z dôvodu ich pecifickosti, odbornosti a technickej kapacity.
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Problémy, ktoré v súèasnosti spôsobujú prekáky v komunikácii
Nasledujúce problémy sú príkladmi oblastí, v ktorých by sa spolupráca Európskej komisie s mimovládnymi organizáciami mohla zlepi:
§ Spolupráca s MVO sa realizuje cez jednotlivé oblasti (ivotné prostredie, sociálna oblas, humanitárna a rozvojová pomoc, obchod atï.),
èo spôsobuje vidite¾né rozdiely vo vzahu medzi MVO a komisiou pri jednotlivých sektoroch, a to hlavne v prístupe k informáciám, spôsobe, akým je vedený dialóg a konzultaèná èinnos, ako aj v dostupnosti finanèných zdrojov.
§ Niektoré dôleité informácie potrebné pre MVO, a to hlavne tie, ktoré sa týkajú finanèných zdrojov, sú nedostatoèné alebo úplne chýbajú.
Ocenite¾ná by bola lepia organizácia vybavovania prihláok, ako aj zrozumite¾nejie prihlasovacie formuláre.
§ Mimovládny sektor je dynamickým a stále sa vyvíjajúcim celkom. Jednotlivé oddelenia komisie majú èasto problém dra krok s týmto
vývojom. Napríklad im chýbajú informácie o mnohých MVO, s ktorými prichádzajú do kontaktu.
§ Interné procesy v rámci komisie sú èasto zdåhavé. Hoci MVO ako celok uvítali Vademecum Európskej komisie Grantový manament,
ktorý opisuje jasné pravidlá financovania, obávajú sa, e dôraz na striktnú finanènú politiku zo strany EÚ im ete saí cestu k získaniu
grantu.
§ Ako súèas celkovej politiky v oblasti transparentnosti by mala komisia poskytova mimovládnym organizáciam lepie informácie a zlepi
tak komunikáciu v mene budovania skutoèného partnerstva.
Vytvorenie fungujúceho vzahu
Zatia¾ èo Európska komisia si uvedomuje, e svoj vzah s mimovládnym sektorom musí zlepi a posilni, takisto aj samy MVO si musia uvedomova svoju zodpovednos v tomto vzahu. Kadá strana by mala by schopná rozpozna a vzia do úvahy priority a skutoèné monosti tej
druhej strany. To, pravdae, nevyluèuje rozdielnos názorov.
Èo sa týka financovania, mimovládne organizácie musia akceptova fakt, e v tejto oblasti bude vdy istá legitímna potreba komisie stanovova isté podmienky na rozde¾ovanie a kontrolu finanèných zdrojov. MVO sú povinné preukáza, e majú vybudovaný dostatoèný systém
manamentu a vnútornej kontroly vhodný na druh práce, ktorú vykonávajú v mene Európskej komisie.
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NONPROFIT, apríl 2000
Evanjelická diakonia
Úèastníci tretej celoslovenskej konferencie Evanjelickej diakonie, ktorá sa konala 31. marca a 1. apríla 2000 v Martine,
vyzvali vetky subjekty na spoluprácu pri pomoci ¾uïom v núdzi. Zároveò vyzvali obèianske organizácie na deklarovanie
svojho vzahu k cirkevným organizáciam.
výstup z konferencie
EVANJELICKÁ DIAKONIA VYZÝVA K PARTNERSTVU

Vyhlásenie 3. celoslovenskej konferencie Evanjelickej diakonie
Evanjelická diakonia chce pripravi prostredie pre diakonickú slubu, a to tak pre dobrovo¾níkov, ako aj pre profesionálov. Vyzýva vetkých
¾udí, ktorí chcú stá v slube pre blíneho, aby prevzali svoj diel zodpovednosti a nali si svoj priestor a úlohu v tejto slube.
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku si uvedomuje svoj diel sociálnej zodpovednosti. Jedným z prejavov tohto uvedomenia je zriadenie
Evanjelickej diakonie ECAV, ktorej aisko práce je v pomoci núdznym.
Evanjelická diakonia deklaruje, e je neoddelite¾nou súèasou misie, a vyzýva evanjelickú cirkev na maximálnu podporu vetkých pracovníkov na poli diakonie duchovnej, ako aj morálnej a materiálnej.
Evanjelická diakonia poskytuje pomoc núdznym bez oh¾adu na ich náboenské vyznanie, národnostnú alebo rasovú príslunos. Zároveò
deklaruje otvorenos k spolupráci s ostatnými organizáciami, ktoré vykonávajú podobnú alebo rovnakú èinnos. Evanjelická diakonia sa
podie¾a na budovaní obèianskej spoloènosti.
Vyzývame organizácie tretieho sektora, aby aktívne h¾adali a deklarovali svoj vzah k cirkevným organizáciam. Vyzývame kresanské organizácie na úèinnejiu spoluprácu medzi sebou, predovetkým pri humanitných alebo prírodných katastrofách.
Evanjelická diakonia je zaloená na regionálnych aktivitách miestnych cirkevných zborov. Deklarujeme ochotu k úzkej spolupráci s miestnymi
samosprávami, k rieeniu sociálnych problémov regiónov.
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NONPROFIT, máj 2000
Príklad úspeného partnerstva neziskovej organizácie (BJA), podnikate¾ských subjektov a kôl.
slovenské skúsenosti dobre fungujúceho partnerstva
VE¼TRH TUDENTSKÝCH SPOLOÈNOSTÍ PRIBLIUJE PODNIKANIE

tudenti tretích roèníkov stredných kôl majú monos u es rokov zapája sa do celoroèného vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia (AE), ktorý zabezpeèuje nezisková organizácia Baa Junior Achievement (BJA). tudenti sa v rámci neho uèia teóriu pomocou bilinguálnych slovensko-anglických uèebníc. Súèasou programu je vedenie tudentskej spoloènosti a ekonomická simulácia MESE. Program je prepojený i s odborníkmi z praxe. Konzultanti z podnikate¾skej a manaérskej sféry pravidelne navtevujú triedu, odovzdávajú tudentom svoje
skúsenosti a praktickými radami dopåòajú teoretický uèebný materiál. V minulom kolskom roku absolvovalo program AE 1700 tudentov
stredných kôl v SR. V rámci tohto programu BJA SR organizovalo v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex v Nitre aj Ve¾trh tudentských
spoloèností, ktorého cie¾om je èo najviac tudentom priblíi skutoèné podnikanie a poskytnú im priestor na ,,konkurenèný boj. Na tohtoroènom ve¾trhu sa zúèastnilo pribline 100 mladých manaérov z 20 tudentských spoloèností z Bratislavského, Trenèianskeho, Nitrianskeho
a Trnavského kraja. Nezávislá odborná a tudentská porota ich hodnotila v tyroch súaných kategóriách: najzaujímavejí výrobok/sluba,
výrobok/sluba a ivotné prostredie, najlepí manaérsky tím, imid a prezentácia podporných materiálov. Prvýkrát bola na ve¾trhu tudentských spoloèností oficiálne vyhodnotená aj súa Humanitný èin nového tisícroèia. Túto súa vyhlásil tudentský táb pri Baa Junior
Achievement SR. Úlohou tudentských spoloèností bolo humanitným èinom dokáza, e im záleí aj na iných. Víazom sa stala tudentská
spoloènos MAUS zo Stredného odborného uèilia Dubnica nad Váhom, ktorá napiekla medovníky a odniesla ich do detského domova.
Organizácia Baa Junior Achievement SR vznikla ako nezávislá nezisková organizácia v roku 1994 s cie¾om vzdeláva mladých ¾udí na
Slovensku a vies ich k vo¾nému podnikaniu, pochopeniu princípov trhovej ekonomiky a rozvoju profesionálnych manaérskych kvalít, zaloených na etike podnikania. Ako jedna z prvých neziskových organizácií zaèala poskytova nové nadtandardné a prakticky orientované vzdelávacie programy aplikovanej ekonómie pre iakov základných a stredných kôl ako doplòujúce programy k predmetom vyuívaným na týchto
kolách.
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Evanjelická diakonia poskytuje sluby obèanom tohto tátu, podie¾a sa a naïalej sa chce podie¾a na procese decentralizácie sociálnych sluieb. V tomto procese máme záujem na pestovaní dobrých partnerských vzahov s miestnou aj ústrednou tátnou správou. Vyzývame tátnu
správu na vetkých úrovniach, aby zachovala vnímanie Evanjelickej diakonie ako svojho rovnocenného partnera i do budúcnosti.
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NONPROFIT, jún 2000
Nadácia pre obèiansku spoloènos
Prezentácia cie¾ov a výsledkov projektu Cena Via Bona za rok 1999, ktorý realizovala nezisková organizácia Nadácia
pre obèiansku spoloènos.
výsledky projektu
CENA VIA BONA SLOVAKIA 1999, ODMENA PODNIKATE¼OM ZA VEREJNOPROSPENÉ AKTIVITY

Oceni podnikate¾ské spoloènosti, ktoré prispievajú k rozvoju a íreniu mylienky filantropie a darcovstva prostredníctvom podpory verejnoprospených aktivít v mieste svojho pôsobenia, je zámerom Ceny Via Bona. Víazov z rok 1999 vyhlásil 7. júna 2000 hlavný podporovate¾
ceny  generálny riadite¾ Citibank (Slovakia), a.s., Arif Usmani v bratislavskej kaviarni Reduta.
Udelením druhého roèníka ceny chceme upozorni na darcov v pravom zmysle slova  na tých, ktorí myslia v prvom rade na prospech
komunity, v ktorej sídlia alebo pôsobia, a nie na svoju propagáciu. Na miestnej úrovni existuje mnostvo menej vidite¾ných, ale nesmierne potrebných aktivít, ako napríklad strediská pre integráciu hendikepovaných do normálneho ivota alebo na pomoc ¾uïom so závislosami.
Takéto aktivity sa bez podpory miestnych darcov nezaobídu, hovorí Róbert Vlaiè z Nadácie pre obèiansku spoloènos a dodáva, e darcovstvo ako také prináa úitok aj samým firmám a podnikate¾om  v podobe spokojných zamestnancov, silnej a zdravej komunity, prestíe
a dobrej povesti v regióne, v ktorom pôsobia.
Výberová komisia zloená zo zástupcov sponzorov, podnikate¾ov, médií a neziskových organizácií vybrala v tomto roku z 32 nominácií z celého Slovenska jednu hlavnú a dve èestné ceny. Víazom sa stal Chemosvit, a.s., zo Svitu za opakovanú, systematickú a irokospektrálnu podporu verejnoprospených aktivít. Èestné ceny putovali do popradskej firmy KELCOM International Poprad, s.r.o., za ochotu, iniciatívu a h¾adanie nových prístupov k darcovstvu v regióne Poprad a do spoloènosti Transozeta z Tornale za dlhodobú osobnú podporu a angaovanos
v komunite.
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Hlavnú cenu predstavuje finanèná odmena vo výke 90 000 Sk a pamätné umelecké dielo mladého slovenského sochára Ivana Patúca.
Drite¾om èestných cien boli odovzdané finanèné odmeny  kadému v hodnote 45 000 Sk. Získané finanèné prostriedky sa ocenení rozhodli
venova na podporu aktivít alebo mimovládnych organizácií pracujúcich v prospech komunity.
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NONPROFIT, jún 2000
Nora Beòáková
Darujme deom poslednú hodinovú mzdu tisícroèia, S Ligou proti rakovine nosíme kvet ¾udskosti, Ostrovy ivota 
Vaa vo¾ba pomôe zachráni ivot dieaa  slogany z televíznych èi rozhlasových spotov, ktorými sa v posledných
mesiacoch mimovládne organizácie (MVO) snaili oslovi verejnos a vyzbiera èo najviac finanèných prostriedkov na
verejnoprospené úèely. V súèasnosti pozorujeme nárast poètu profesionálnych mediálnych kampaní, realizovaných
MVO. Mesaèník NonProfit oslovil organizátorov najznámejích z nich, aby sa s èitate¾mi podelili o svoje skúsenosti.
výsledky analýzy
MEDIÁLNE KAMPANE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Poh¾ad do kuchyne
Pri organizovaní kampaní MVO, zameraných na zbieranie finanèných prostriedkov na verejnoprospené úèely, nie je moné obís médiá.
Elektronické a tlaèové médiá v nich zohrávajú k¾úèovú úlohu. Pôsobia na verejnú mienku a vedia ju ovplyvni. Jedným z predpokladov
umiestnenia kampane do médií je jej profesionálne a divácky zaujímavé spracovanie formou spotov, upútaviek èi inzerátov.
Spôsob, akým jednotlivé MVO pristupujú k tejto úlohe, sa líi. Pre vetky kampane je vak jedna vec spoloèná  ani jedna organizácia nefinancuje náklady na kampaò z prostriedkov, ktoré vyzbiera od verejnosti.
Organizácie Liga proti rakovine a Detský fond SR získali pre svoje kampane silných partnerov z reklamnej oblasti. Kampaò a výrobu spotov
pre Deò narcisov u tradiène pripravuje reklamná agentúra Soria & Grey, pomoc pri h¾adaní mediálneho priestoru ponúka agentúra Unimedia.
Obe firmy pracujú bez nároku na odmenu.
Najprv sme si kampane v rámci Konta bariéry pripravovali sami. Postupom èasu sa organizovanie kampaní zaèína profesionalizova a urèité
oblasti si MVO nedokáu zabezpeèi vlastnými silami. Preto h¾adáme reklamné agentúry, ktoré kampaò pripravia, a firmy, ktoré sponzorsky
pokryjú náklady kampane, hovorí Alena Synková, riadite¾ka Detského fondu SR. Spoty a inzeráty pre kampaò Konto bariéry vyrába reklamná
agentúra Monarch a grafické túdio September. Pri kampani Ostrovy ivota spolupracovala PR agentúra VERTE a reklamná agentúra
Istropolitana. Náklady spojené s výrobou spotov a úhradou mediálneho priestoru zaplatili sponzori kampaní, ku ktorým patria firmy Globtel,
Èeská poisovòa  Slovensko, Danone, Pepsi Cola a Procter & Gamble.
Kampaò Hodina deom, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska (NDS), pripravilo po kreatívnej stránke obèianske zdruenie Hlava 98,
v ktorom sú zdruení profesionáli z mediálnej oblasti. Nadácia zaplatila len za výrobné náklady, a to z prostriedkov získaných od sponzorov
kampane  podnikate¾ských subjektov a nadácií.
Pre kampane Slovenského výboru pre UNICEF pripravila spoty Slovenská televízia (STV) a rozhlasové túdio, výbor uhradil len výku výrobných nákladov. Podobne Slovenský Èervený krí (SÈK) vyuíva pomoc STV, ktorá mu bezplatne vyrobila jednoduché upútavky pre zbierky
na Turecko a pre obyvate¾ov JZR a Kosova, obsahujúce logo SÈK, výzvu na pomoc a èíslo konta. Zdruenie Èlovek v ohrození si spoty vyrába samo  pomáhajú mu v tom bezplatne èlenovia èi sympatizanti zdruenia pracujúci v mediálnej oblasti.
Dobré meno je základ
Vetci organizátori kampaní sa zhodli na tom, e základom úspeného presadenia sa v médiach je dobré meno a dôveryhodnos organizácie. Vybudova dobré meno je ve¾mi aká a dlhodobá úloha. Skúmané organizácie majú rozlièné pozície. Slovenský Èervený krí má mimoriadne postavenie v rámci humanitných organizácií, pretoe nie je obèianske zdruenie, ale intitúcia zriadená zo zákona, vyplývajúceho
z medzinárodných dohovorov. Má dlhoroènú tradíciu, disponuje domácou i zahraniènou sieou, take ide o subjekt, ktorý je dôveryhodný,
spo¾ahlivý a nestranný, vysvet¾uje Bohdan Telgársky, generálny sekretár SÈK.
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Zahraniènou sieou, dlhoroènou tradíciou a verejnosti známou znaèkou disponuje aj Slovenský výbor pre UNICEF. Aj keï pod¾a slov jeho
hovorkyne Zuzany Alnerovej je to niekedy na obtia, keïe mnohí partneri si myslia, e majú od svojho ústredia plné vrecia peòazí. Detský
fond a Liga proti rakovine si svoje pevné postavenie na mediálnom trhu vybudovali nieko¾koroènou tradíciou kampaní, na ktorých pozicionovanie obe organizácie vyuili pomoc silných partnerov z oblasti reklamy. Zdrueniu Èlovek v ohrození, ktoré je najmladou organizáciou
z uvedených, pomáha získa dôveru médií skutoènos, e v mediálnej brandi pôsobia jeho zakladatelia a mnohí sympatizanti.

Verejne známe osoby v úlohe patrónov kampaní pouívajú viaceré organizácie  Ladislava Chudíka pre kampaò Deò narcisov, Júliusa
Satinského a Kamilu Magálovú pre spoty UNICEF atï.
Výber a získavanie mediálneho priestoru
Pri výbere médií je podstatná ich sledovanos a cie¾ová skupina, ktorú oslovujú. Organizácia môe vyjednáva bezplatný priestor s mnohými
médiami, ale dôleité je, aké obecenstvo sa podarí kampaòou oslovi.
V prípade elektronických médií sa vetkým osloveným organizáciam podarilo získa vysielací priestor bezplatne. Humanitné spoty boli ochotné odvysiela STV aj TV Markíza, kampaò Deò narcisov i TV Luna. Z rozhlasových staníc boli najèastejie spomínané Slovenský rozhlas a za
komerèné stanice Rádio Twist.
Mimovládne organizácie èasto podpisujú s médiami dohody, pod¾a ktorých sa vybrané médiá stávajú hlavnými mediálnymi alebo reklamnými
partnermi kampane. Problematickou oblasou pri získavaní priestoru v elektronických médiách je, e nie vo vetkých prípadoch televízne stanice zaruèili na odvysielanie spotov vysielací èas.
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S prístupom do médií pomohli kampani Hodina deom pod¾a slov riadite¾a NDS Filipa Vagaèa osobné kontakty v médiách sprostredkované èi
u èlenmi správnej rady alebo hovorkyòami kampane  Alenou Heribanovou a Andreou Vadkerti. Aj keï kampaò Hodina deom bola organizovaná po prvýkrát a NDS nie je pre verejnos a taká známa organizácia ako UNICEF èi SÈK, získala najviac prostriedkov spomedzi vetkých menovaných kampaní. Svoj kredit pri získavaní partnerov, spolupracovníkov a médií sme vak mohli preukáza výsledkami, ktoré NDS
dosiahla na Slovensku za pä rokov pôsobenia, hovorí F. Vagaè.

V prípade tlaèových médií je situácia s darovaním inzertného priestoru komplikovanejia kvôli odvádzaniu dane z pridanej hodnoty (DPH) za
uverejnený inzerát. Väèina uvedených organizácií musela zaplati aspoò 10 percent z komerènej ceny inzerátu alebo DPH z minimálnej
komerènej ceny. Daòový zákon hovorí, e audiovizuálne médiá sú povinné na daòové úèely archivova svoj program len po dobu 30 dní.
Preto je pre ne ¾ahie darova èas. Nie sú napadnuté daòovým úradom, e oberajú tát o DPH. V tlaèových médiách je spätná kontrola moná a treba zdôvodòova kadú inzertnú plochu, výku platby a odvod DPH, dodáva F. Vagaè.
Jedným zo spôsobov ako sa vyhnú problému, èi ide alebo nejde o reklamu alebo inzerciu, je umiestòovanie posolstva kampane namiesto
inzertnej stránky na redakènú, formou èlánku alebo správy. I v tejto súvislosti väèina MVO organizuje pred zaèatím kampane tlaèovú konferenciu. Na nej poiada novinárov o pomoc, vysvetlí úèel zbierky a zverejní èíslo úètu.
To isté platí pre elektronické médiá. Nae spoty pre kampaò Hodina deom boli vysielané ako upútavky, teda mimo reklamného priestoru.
Keïe boli spoty divácky zaujímavé, boli odvysielané ete èastejie, ako sme mali dohodnuté, vysvet¾uje F. Vagaè.
Pre upútanie pozornosti médií je dôleitá tie atraktívnos mylienky kampane a aj to, èi je kampaò dostatoène zaujímavá pre diváka.
Zverejnenie sponzorov kampane
Ve¾kým problémom je zabezpeèi bezplatnú inzerciu, ak má by uvedený sponzor kampane. Èo vak väèinou zaujíma sponzorov, ktorých
oslovujeme, je mediálny priestor, ktorý môu získa. A mediálny priestor tohto typu u nie je zadarmo, uvádza Ivana Bánová, èlenka zdruenia Èlovek v ohrození, a dodáva: Keï TV Markíza dá do hlavných správ spravodajský ot o èinnosti svojej nadácie, kde hovorí o svojich
sponzoroch a tým ich propaguje, dochádza k nerovnosti ancí. MVO sa potom môu snai, ako chcú, ale takúto publicitu pre svojich sponzorov nemôu zabezpeèi.
Podobné skúsenosti majú aj ostatní organizátori. Väèina z nich neuvádza logo sponzora v rámci humanitných spotov a inzerátov, ktoré sa
snaí získa bezplatne alebo za minimálnu sadzbu. Vyuívajú vak ïakovné inzeráty na záver kampane, v ktorých ïakujú svojim darcom, a
za tieto inzeráty sú pripravené zaplati zo sponzorských zdrojov kampane. Vo väèine prípadov sumy platené za zakúpený priestor nezodpovedajú plnej výke komerènej ceny.
Sponzorov kampaní MVO tie zverejòujú inými spôsobmi  prostredníctvom letákov, tlaèových konferencií atï.
Skladanie závereèného úètu
Budovanie dôveryhodnosti organizácie voèi médiaam a verejnosti by nebolo moné bez poskytovania spätnej väzby. Vetky z oslovených
organizácií si dávajú mimoriadne zálea na zverejòovaní výsledkov zbierky a informácií o pouití vyzbieraných prostriedkov. Aby boli nae
finanèné toky transparentné, stále zverejòujeme zoznam osôb a intitúcií, ktoré nám pomohli, hovorí A. Synková. Nadácia pre deti Slovenska
po ukonèení kampane Hodina deom zabezpeèila relácie v STV a TV Markíza, kde spolupracovníci kampane informovali verejnos o výsledkoch zbierky. Okrem toho vyrobili nieko¾ko päminútových televíznych otov o projektoch, ktoré boli zo zbierky podporené.
Keï sme zozbierali 1,5 milióna korún na Kosovo, cítili sme povinnos poskytnú verejnosti autentickú informáciu. Rozhodli sme sa vycestova na nae náklady do Kosova a s malým tábom zdokumentova, ako sa so získanými peniazmi narába, dodáva Z. Alnerová. Podobne
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zástupcovia zdruenia Èlovek v ohrození zbierajú autentický materiál pre èlánky a dokumenty priamo na mieste, kam pomoc smeruje,
a dokumentujú jej pouitie.
Komercionalizácia kampaní  áno èi nie?
Ani jedna z organizácií nefinancuje mediálny priestor a výrobu spotov z prostriedkov, ktoré vyzbiera od verejnosti. H¾adajú na to alternatívne
monosti financovania. Jedna monos je vyjedna mediálny priestor bezplatne alebo za minimálne poplatky a zabezpeèi èo najmenej
nákladnú výrobu spotov èi inzerátov, iná monos jej nájs sponzorov, ktorí mediálny priestor môu zaplati. Slovenský výbor pre UNICEF
zatia¾ nepristúpil k partnerstvu so silným komerèným partnerom. Okrem toho si nemôeme dovoli ís do spoloènej kampane s kadou firmou,
pokia¾ sú produkty firmy a ich pouívanie v rozpore s naimi cie¾mi, vysvet¾uje Z. Alnerová.
Iný názor má na financovanie nákladov kampane organizácia Detský fond. Za kampaòami Konta bariéry stoja vdy silní firemní sponzori.
Kampaò Ostrovy ivota bola priamo spojená s podporou predaja výrobkov firiem Danone, Pepsi Cola a Procter & Gamble. A. Synková
vysvet¾uje: Treba bra dobu takú, aká je. A rozhodnú sa medzi monosou neby a by v médiu za peniaze, ktoré zaplatí sponzor. Myslím si,
e aj takýmto spôsobom je moné realizova kampaò. Potvrdením, e na túto otázku nepanuje medzi MVO rovnaký názor, dokumentuje aj
poznámka Blaeja Slabého, programového a finanèného riadite¾a Ligy proti rakovine, ktorý uvádza: Pri získavaní bezplatného mediálneho
priestoru sme narazili na problém, o aký charakter verejnoprospenej kampane ide. Sú kampane s verejnoprospeným zameraním, ktoré
zároveò podporujú predaj výrobku. Médiá si ove¾a otvorenejie môu iada úhradu inzertného priestoru, keïe sponzor to môe zaplati.
Stretli sme sa s informáciou, e niektoré organizácie si zaplatili a 50 percent komerènej ceny inzercie. Aj samy médiá si musia potom dáva
otázku  ako to, e jedna kampaò si inzerciu èiastoène zaplati môe a iná ju chce bezplatne?
Konkurencia na mediálnom trhu
Mediálne prostredie, najmä v tlaèových médiach, je èím ïalej tvrdie. Treba dlhie presviedèa a pouíva viac argumentov. Sú aj prípady, e
sa nedohodneme, a to pred nieko¾kými rokmi nebolo. V minulosti sme mali napríklad predvianoènú inzerciu na predaj poh¾adníc UNICEF vo
vetkých médiach zadarmo, hodnotí situáciu Z. Alnerová.
Mediálnych kampaní MVO na Slovensku pribúda. Na jednej strane je ve¾mi pozitívne, e stále ïalie MVO sú schopné oslovi verejnos. Na
druhej strane tým rastie tlak na médiá. Kadý organizátor novej kampane by si mal uvedomi, do akého konkurenèného prostredia u existujúcich kampaní vstupuje, a pod¾a toho svoju kampaò naèasova. Pokia¾ bude prebieha viacero kampaní v rovnakom èase, bude omnoho
aie získa mediálny priestor pre vetkých, odporúèa B. Slabý.
Dobrá rada na záver
Záverom uvádzame ete pár postrehov organizátorov kampaní, ktoré odporúèajú vetkým záujemcom o spoluprácu s médiami.
B. Telgársky: Pokia¾ vieme preukáza, e SÈK vie operatívne reagova na krízové situácie a dokáe rýchlo pomoc doruèi, pomáha nám to
vytvára dobré meno a udriava vzahy s médiami.
A. Synková: Odporúèam vytvori kvalitné materiály organizácie s preh¾adom jej aktivít a pouitím vyzbieraných financií, aby mediálny partner,
od ktorého nieèo chcete, vedel, kto ste. Snate sa získa silných firemných partnerov kampane, ktorých je dôleité nesklama, aby s vami
spolupracovali dlhodobo.
B. Slabý: Práca s médiami sa èoraz viac profesionalizuje. Nae médiá za posledných desa rokov ve¾mi vyzreli a je ove¾a nároènejie získa
mediálny priestor. Ak má MVO záujem presadzova sa touto cestou, mala by spolupracova s odborníkmi a pripravova kampane na profesionálnej úrovni.
Úspenos vybraných kampaní mimovládnych organizácií
Organizácia

Názov kampane

Úèel zbierky

Doba trvania

Vyzbieraná
suma v Sk

Èlovek v ohrození

Pomoc pre Kosovo
SOS Èeèensko
Konto bariéry
Ostrovy ivota

Humanitná pomoc uteèencom z Kosova
Pomoc obetiam vojnového konfliktu v Èeèensku
Nákup kompenzaèných pomôcok pre postihnuté deti
Nákup pec. prístrojov pre detské jednotky
intenzívnej starostlivosti
Podpora programov prevencie, diagnostiky a lieèby
rakoviny
Podpora programov pre deti a mláde

júl 99  jún 00
január 00  trvá
1995  máj 00
sept. 99  jan. 00

700 000,320 000,2 243 627,4 850 768,-

7. apríl 00

6 600 000,-

máj 99  dec. 99

13 078 499,-

Detský fond
Liga proti rakovine

Deò narcisov

Nadácia pre deti Slovenska Hodina deom
152

Zbierka UNICEF
pre Kosovo

Slovenský Èervený krí

Pomoc bez hraníc
Pomoc nemôe
èaka

Dodávka materiálu pre uteèenecké tábory,
marec 99  jún 99 1 652 202,odmínovanie, nákup protetických pomôcok
pre detské obete ná¾apných mín
Pomoc obyvate¾om JZR a Kosova
marec 99  nov. 99 1 093 896,Pomoc povodòami postihnutým obyvate¾om Ukrajiny dec. 98  feb. 99 5 260 234,(5 mil. Sk od
vlády SR)
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NONPROFIT, jún 2000
Gabriel itòanský
NonProfit oslovil predstavite¾ov médií Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, STV, TV Luna, Slovenský rozhlas, Nový
deò s tým, aby sa vyjadrili k spolupráci s mimovládnymi organizáciami (MVO). Tí prejavili ochotu poskytnú väèí priestor pre MVO, pokia¾ im tie budú vedie ponúknu kvalitné informácie. Prevládajúca nedostatoèná schopnos komunikácie a prezentácie svojej práce zo strany MVO je pod¾a zástupcov oslovených médií hlavnou prekákou pri umiestòovaní
informácií do mediálneho priestoru.
výsledky prieskumu o spolupráci médií s mimovládnymi organizáciami
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Slovenský výbor
pre UNICEF

PRIESTOR V MÉDIACH MÔU MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE ZÍSKAVA
PREDOVETKÝM VLASTNOU ZAUJÍMAVOU ÈINNOSOU
Je v záujme MVO, aby sa o nich vedelo
Tlaèová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je základná distribuèná báza informácií. Do agentúrnej databázy sú informácie o aktivitách
a problémoch tretieho sektora zaraïované pod¾a ich spravodajskej atraktívnosti. Na Slovensku sa dejú aj zaujímavejie veci, ako sú výroky
politikov. Naa spoloènos je prepolitizovaná. My radi uvítame informácie o MVO. Pozornos by si zaslúili, hovorí Ivan Èeredejev, generálny
riadite¾ TASR. Dodáva, e jednou z chýb MVO pri komunikácii s médiami je, e nejdú cez agentúru. Argumentuje tým, e tlaèová agentúra
poskytuje získané informácie pre ostatné médiá, èím sa môe zabezpeèi väèie írenie informácií poskytnutých MVO. Pod¾a Ivana Èeredejeva je hlavný problém nedostatoèného záujmu o èinnos MVO v prezentácii. V prípade, e by sa uskutoènilo koliace stretnutie pre tretí sektor o komunikácii s médiami, urèite radi prispejeme. Opakujem, e sme schopní a ochotní spracova informácie, pokia¾ sú kvalitné, povedal
I. Èeredejev a poznamenal: Èím je MVO známejia, tým skôr si bude vedie zohna peniaze na svoje aktivity.
MVO by mali samy na seba prevzia spôsob svojej prezentácie
Správ o MVO je vo vysielaní Slovenského rozhlasu [SRo], myslím, viac ne v ostatných médiach, povedal ¼ubomír Zeman, marketingový
riadite¾ SRo. Ako dodal, tretí sektor je svedomie obèanov, a preto je dôleité, aby sa o nich vedelo. Pod¾a ¼. Zemana je potrebné, aby MVO
bojovali samy za seba a za svoje ciele. Zaraïovanie správ do vysielania je vecou redakcií. Im z mediálnych zákonov vyplýva povinnos informova verejnos o dianí. Pri kampani o slobodnom prístupe k informáciám SRo v podstate poruil zákon, keï vysielal spoty v reklamnom
èase. Rieenie by som videl v legislatíve, hovorí ¼. Zeman.
Zo strany MVO chýba viac iniciatívy a vytrvalosti
Problematika a informácie o treom sektore sa na stránky novín dostávajú predovetkým pod¾a významu, dôleitosti, a najmä frekvencií podujatí, ktoré MVO pripravujú a zabezpeèujú. Doterajie poznatky potvrdzujú, e vo vzájomnej komunikácii pretrvávajú urèité rezervy, povedal
Jozef Kuchár, zástupca éfredaktora denníka Nový deò. Aktivity niektorých v minulosti ve¾mi iniciatívnych organizácií pod¾a jeho názoru
v súèasnosti klesli. Do centra pozornosti by sa mala dostáva aj úèinnos práce MVO, hovorí J. Kuchár, a dodáva: Priestor v médiach by si
MVO mali získava svojou prácou. Keï sa im to podarí, tak médiá zvýia frekvenciu a rozsah informácií o ich èinnosti, s¾úbil J. Kuchár.
Pod¾a Petra Sedláka, riadite¾a TV Luna, si za problém nedostatoènej mediálnej pozornosti k tretiemu sektoru môe sektor sám. Sme iba radi,
keï nás niekto osloví a môeme nieèo o MVO zaradi do vysielania, hovorí P. Sedlák, ale my sa budeme zbytoène snai pomôc, keï ani
nie je ve¾mi èomu.
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NONPROFIT, jún 2000
Jana Kadlecová
Zástupcovia z Konta Globtel, Ministerstva vnútra SR a neziskových organizácií diskutovali o vzájomnej spolupráci a prezentovaní jej výsledkov v médiach.
výsledky diskusie
NONPROFIT KLUB O PODNIKOVOM DARCOVSTVE A SPOLUPRÁCI S MÉDIAMI

Nové formy spolupráce
Aprílový NonProfit klub nadviazal na marcovú tému mesaèníku NonProfit o podnikovom darcovstve. Na úvod sa hovorilo o novej forme spolupráce medzi podnikate¾mi a mimovládnymi organizáciami, ktorú rozbehla na jeseò minulého roka organizácia ETP. Tá sa spolupodie¾ala na
tvorbe darcovskej politiky firmy Globtel GSM. (viac v NonProfite 3/2000). Nik z nás nepracoval v biznise. Ponímanie biznisu bolo plné predsudkov a naivných predstáv, ale ili sme do spolupráce úprimne. Bola to ohromná výzva, hovorí o prvých pocitoch z monosti spolupracova
s firmou Globtel GSM Martina Tvrdoòová z obèianskeho zdruenia ETP. Dnes ETP manauje program Konta Globtel.
O podobnej spolupráci s konkrétnou spoloènosou uvauje i Nadácia pre obèiansku spoloènos (NOS), ktorá pripravila bliie nepecifikovaný produkt, ktorý chce firmám ponúka. Do plánovaných aktivít chce vtiahnu i reklamnú agentúru. Bude to postupné a systematické.
Zaèneme asi s mením rozsahom a postupne ho budeme rozirova. Po urèitom èase uvidíme, ako to bude fungova, hovorí o postupnosti
krokov Róbert Vlaiè z NOS.
Po prvých vlastných skúsenostiach M. Tvrdoòová oponuje: Mono netreba prichádza pri ponuke pre biznis s úplne jedným fantastickým
modelom. Nefunguje to tak, e dostaneme zadanie. Je to o tom, e na jednu mylienku sa naba¾uje druhá a postupne sa obsah práce tvaruje. Staèí prís s nejakým návrhom, ktorý sa dotvorí. To vak platí len vtedy, ak podnikate¾a predloená mylienka nadchne. Zároveò si myslím,
e takáto spolupráca nemôe stá na obchode. ¼udia vo firme musia inklinova k podpore, k darcovstvu.
Èo je a èo nie je reklama
Mnohé MVO majú problémy s prezentovaním darcov v médiach z dôvodu nevyjasnenosti výkladu termínu, èo je reklama. Podobný problém
majú i firmy, ktoré podporujú projekty MVO. Globtel sa snaí profilova ako sociálne orientovaná firma. Pri prezentovaní nami podporených
programov máme niekedy problém s médiami. Tie nám povedia  uhraïte faktúru alebo sa dohodnite s marketingovým oddelením. Kto rozlíi, èo je naozaj reklama? hovorí Angelika Lichnerová z firmy Globtel GSM. Podobnú skúsenos má i R. Vlaiè s vyhlasovaním víazov minuloroènej Ceny Via Bona (ocenenie udelené podnikate¾om za ich podporu poskytnutú miestnej komunite na verejnoprospené aktivity priamo
alebo prostredníctvom MVO): Oslovili sme viaceré médiá s tým, aby informovali o cene, o víazoch. Boli i také, ktoré nás vykázali ve¾mi tvrdým spôsobom. Uviedli, e by to bola reklama. NOS sa podarilo informova o cene v niektorých médiach, avak skôr s regionálnym pokrytím. Regionálne denníky majú väèí záujem uverejòova pozitívne príklady darcovstva, dodáva R. Vlaiè.
¼ubo Kadlec z Asociácie scenáristov Slovenska uvádza svoje postrehy z pôsobenia v médiach: Hoci ve¾ké firmy pravidelne zadávajú reklamu, médiá sa bránia tomu, aby sa podnikate¾ské subjekty dostávali na obrazovku cez nekomerèné vysielanie. Boja sa, e nastane odlev
prostriedkov z priamej reklamy, reklamných spotov. Zároveò dodáva: Ak sa v pecializovanej relácii hovorí o nejakom produkte, tak sa to
vníma ako informácia pre diváka. Len èo by sa v relácii spomenula nekomerèná aktivita firmy, paradoxne sa to môe povaova za skrytú
reklamu.
O. korecová vníma vzah s médiami nasledovne: Naimi najväèími akciami, kde zvidite¾òujeme darcov, sponzorov, podnikate¾ov, sú Dar
roka a Benefícium. Nestalo sa nám, e by o ne nebol záujem zo strany médií. Je to i otázka formulácie, ako sa aktivita médiám prezentuje.
Je situácia rieite¾ná?
Pod¾a ¼. Kadleca mono túto oblas upravi buï v zákone o reklame, alebo v rámci internej politiky kadého média. MVO sú vo ve¾mi
nevïaènej situácii, pretoe oni sú ten hrot ¾adoborca, ktorý musí prerazi a poveda  viete, my to vysielanie potrebujeme, pretoe nae aktivity sú zaujímavé a môu ¾udí inpirova. Zároveò potrebujú zverejni svojich darcov, pretoe bez ich podpory by sa tieto aktivity nedali zrealizova. Kadé médium si poloí otázku, èo z toho má. Iná situácia je vo verejnoprávnom a iná v súkromnom médiu. Kadé médium sa riadi
urèitou stratégiou, ktoré aktivity bude podporova a ktoré akcie chce získa pre seba, hovorí ¼. Kadlec.
Nevhodné umiestòovanie aktivít MVO a informácií prináa dve riziká. Na jednej strane môe dôjs k osloveniu nesprávnej cie¾ovej skupiny
alebo k devalvácii istých aktivít MVO, napríklad pri vyhlasovaní charitatívnych zbierok.
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Niekedy je aké zladi to, èo chceme my, s redakèným zámerom. Treba nájs tú správnu mieru. Nemôeme od niekoho iada, aby robil pre
nás informaèný servis, hovorí O. korecová a dodáva: Nemáme inú monos len vychováva, kultivova povedomie a sociálne cítenie pra-

Protiargumentuje ¼ubo Tvrdoò z ETP: Je to otázka ostatných MVO, ktoré sú neschopné ponúknu nieèo nové a prerazi. Iný názor má
¼. Kadlec: Treba ís tou aou cestou, treba kultivova divákov, poslucháèov, èitate¾ov. Nejde len o to, dosta sa do média, ale informova
tých, ktorým daná informácia nieèo prinesie. Ak sa oni budú doadova informácií, tak aj majitelia médií budú ochotní vytvori priestor na takéto správy.
Doplnkové ponuky pre zadávate¾ov reklamy majú svoje obmedzenia
Tým, e patríme k ve¾kému nákupcovi reklamného priestoru, média nám oficiálne v rámci reklamných zmlúv ponúkajú priestor navye.
Problém je, e keï k nim prídeme a chceme vyui tento priestor na to, e budeme informova o podmienkach Konta Globtel, o ktorých by
malo vedie èo najväèie spektrum ¾udí, povedia nie. Sú médiá, v ktorých máme ete z minulého roku pribline 23 hodiny nevyèerpaného
priestoru, hovorí A. Lichnerová.
Imid alebo charita
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covníkov médií, ktorí robia v tejto oblasti. Zároveò treba súhlasi s názorom, e ve¾ké, verejnosti známe podujatia a renomované MVO majú
v médiach priestor. Podobný prístup majú i sponzori, tvrdí M. Tvrdoòová a spresòuje: Dnes vynikajúcim tovarom sú dobroèinné akcie
a deti. Ten sa dá výborne preda.

Ve¾ké, bohaté, solventné firmy si zlepujú alebo budujú svoj sociálny imid tým, e si »kupujú« imidové akcie, hodnotí situáciu O. korecová. Postoj môe by rôzny. dostali sme otázku, preèo nerobíme reklamnú kampaò na ná grantový program. Reklamná kampaò by vak stála milión, dva. A o to¾ko menej by sme dali na prihlásené projekty. Sme radi, keï sa o tomto programe hovorí, ale urèite nie je naím zámerom
urobi reklamnú kampaò. Jednu sme pripravili, keï Konto Globtel zaèínalo, vtedy nám to ve¾mi pomohlo. No necítime potrebu robi ïaliu,
peciálne zameranú na Konto Globtel. Je to urèite vecou priorít. Záleí na tom, èi ¾uïom, ktorí sú vo firme, ide o to, aby sa nejakým spôsobom dostali do médií alebo k nieèomu prispeli, hovorí A. Lichnerová.
Ak hovoríme o podnikovej filantropii, tak firmy sa zaènú vo väèej miere prezentova vo svojich komunitách a cez svojich zákazníkov a nebudú pretláèa svoje znaèky cez médiá. Budú podporova konkrétne aktivity. Firma získa, ak budú ¾udia spokojní  ako zákazníci èi zamestnanci. Toto by mal by trend, kam by sme to aj my chceli posunú a podnikate¾ov vzdeláva, tvrdí R. Vlaiè.
Toto smerovanie sa postupne presadzuje i v praxi. Potvrdzujú to i slová O. korecovej: Sledujem, e sa na Slovensko pomaly, ale iste dostáva trend zo zahranièia. Firmy, ktoré chcú by váené, uznávané, podporujú humanitné a charitatívne aktivity. Zo zaèiatku, keï sme dostali
finanèné prostriedky na nae aktivity, darcovia oèakávali, e sa o ich podpore bude písa, hovori. Postupne sa nám darí kultivova etiku darcov aj sponzoringu. Ide predovetkým o ve¾ké bohaté firmy, ktoré sú u etablované na trhu a majú svoju prestí. Tie si uvedomujú, e pre
nich je spájanie komerènej oblasti s ¾udskosou nevyhnutné. Poiadavky na zverejnenie sponzorstva sú postupne èoraz menie. Staèí, ak
sponzorov spomenieme na tlaèovke alebo uvedieme v naich tlaèovinách. U malých a stredných podnikate¾ov sa stretávame s tým, e
nechcú by zverejòovaní, lebo sa boja záplavy ïalích iadostí.
V prípade Konta Globtel nie je obdarovaný zmluvne viazaný darcufirmu Globtel prezentova. iadame ich  nie zmluvne, aby sa pokúsili
projekt zvidite¾ni, pretoe má istú modelovú hodnotu a chceme, aby sa ¾udia nechali inpirova, hovorí M. Tvrdoòová.
Ako sponzorovi poïakova
¼. Tvrdoò vníma ako chorý prvok klauzuly v niektorých zmluvách medzi MVO a firmou, ktoré zabezpeèujú propagáciu darcu. ¼. Kadlec upozoròuje, e ak sa MVO zaväzuje poïakova svojmu sponzorovi v médiu, malo by sa tak sta len na základe vopred dohodnutej mediálnej
spolupráce s konkrétnymi médiami za presne stanovených podmienok.
Jedným z najjednoduchích spôsobov ako sa firme poïakova je uvies ju vo vlastnej výroènej správe. Alojz Bosák z Ministerstva vnútra SR,
ktorý vedie evidenciu nadácií, má vak iné skúsenosti: Malé a stredne ve¾ké nadácie uvádzajú celkovú sumu darov od právnických a fyzických osôb bez uvedenia názvu konkrétnej firmy.
O. korecová uvádza, e je dôleité, aby sa MVO poïakovala za dar, inak si kodí sama sebe. Spôsoby poïakovania sú rôzne. Nám sa
dos úspené darí ma v darovacích zmluvách klauzulu, e SHR sa bude podiela na írení dobrého mena svojho darcu. To je ve¾mi prijate¾né. Nespôsobuje to etické a právne problémy, hovorí O. korecová. Zároveò pripomína príklady vlastných podujatí, na ktorých majú monos darcom poïakova. Pred piatimi rokmi uviedli do ivota ude¾ovanie ceny Dar roka, kde zvidite¾òujú fyzické i právnické osoby. Ako uvádza, pod¾a vyjadrení zástupcov firiem je pre nich príjemnejie i ove¾a väèie zadosuèinenie zúèastni sa na ude¾ovaní ceny, ako keby mali
ve¾kú reklamu v médiach. Veï ide aj o ¾udský rozmer.
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NONPROFIT, november-december 2000
Lester M. Salamon; preloil a skrátil Duan Ondruek
Predstavenie výziev a ohrození, ktoré stoja pred tretím sektorom, pod¾a amerického ekonóma Salamona z roku 2000.
Medzi výzvami sa nachádzajú napríklad udrate¾nos èi kooperácia neziskových organizácií s ostatnými sektormi.
èas eseje
VÝZVY, KTORÝM ÈELÍ TRETÍ SEKTOR

To, èím bol pre moderný dez Miles Davis, to, èo pre výtvarné umenie znamenal Pablo Picasso, prináa pre teóriu rozvoja tretieho sektora
a filantropie americký ekonóm Lester M. Salamon z Centra obèianskych túdií na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore. Tento nadenec
globálnej revolúcie v zdruovaní je vdy na pièke diania, vdy o krok napred, s presnými a vtipnými postrehmi. Jeho prognózy a analýzy
vychádzajú z ve¾kých porovnávacích medzikultúrnych výskumov. Pri svojom rozhodovaní ich berú váne nielen tisíce odborníkov, ale napríklad aj americký Kongres. Jedna z väèích statí Lestera M. Salamona nedávno vyla ako kapitola v knihe Èítanka pre pokroèilé neziskové
organizácie II.(nedávno vydalo PDCS). Odvtedy Lester M. Salamon napísal ïalie inpiratívne úvahy. Jednu z nich v júli 2000 predniesol na
svetovej konferencii o filantropii v Melbourne. Niektoré z mylienok v tejto eseji sme sa (v skrátenej podobe) rozhodli publikova aj v NonProfite.
V úvodnej èasti esej ukazuje, ako sa vo svete neziskový sektor stáva vplyvnou ekonomickou silou. V 22 sledovaných krajinách pracovalo
v neziskovom sektore na plný úväzok 19 miliónov ¾udí, èo je celkovo 5 % pracujúcich a kadý desiaty èlovek v sektore sluieb. Ak by sa
neziskový sektor prirovnal k tátnej ekonomike, tvoril by ôsmy ekonomicky najsilnejí tát na svete. V USA v òom pracuje 8 % ¾udí, ale
v Írsku, Belgicku, Holandsku je to a 11  13 %. Napriek dynamike a rastu ostáva tretí sektor zranite¾ným ekosystémom, ktorý je krehký,
nedostatoène zakorenený a nedostatoène legitimizovaný a èo je iróniou, jeho hrozbou je èasto aj vlastný úspech. Výzvy a ohrozenia, ktoré
stoja pred tretím sektorom, majú prinajmenom tyri odliné formy. Sú nimi legitimita, efektívnos, udrate¾nos a kooperácia.
Legitimita
Napriek rastúcej dôleitosti tretieho sektora v celosvetovom kontexte a napriek rastúcej tendencii vlád odovzdáva tretiemu sektoru sociálne
funkcie, tretí sektor zotrváva vo ve¾mi protireèivom postavení. Prevládajúci dvojsektorový model sociálneho ivota (ktorý poèíta len so tátom
a biznisom) je vo väèine krajín naïalej nato¾ko dominantný, e neumoòuje rozpozna rozsah a dimenzie tretieho sektora privátnych neziskových organizácií. Organizácie, ktoré tvoria tento sektor, tak ostávajú vo vedomí ¾udí odèlenené, èo ohranièuje ich vplyv a rolu.
Dokonca i v USA, kde bola koncepcia neziskového sektora dlhie uznávaná, základné faktografické údaje o òom chýbali a do zaèiatku 80.
rokov. Aj dnes tretí sektor explicitne nefiguruje v tatistikách o príjmoch tátu a jeho skutoèný charakter a úloha sú vnímané len èiastoène.
V iných tátoch je úroveò informovanosti o sektore rozvinutá ete menej. Sektor systematicky ignorujú v oficiálnej ekonomickej tatistike,
zriedka sa spomína v debatách o verejnej politike, prehliadajú ho v tlaèi a verejnom vzdelávaní a je slepou kvrnou v akademickom výskume.
V mnohých krajinách sveta sa neziskové organizácie pohybujú v právnom vákuu. ( )
Napríklad v Japonsku sa monos vytvori neziskovú organizáciu nepovauje za právo, ale privilégium, ktoré môu prísluné ministerstvá
svojvo¾ne udeli alebo zamietnu. Podobne monos registrova neziskovú organizáciu je v Ghane podmienená súhlasom ministerstva sociálnych vecí a v Egypte umoòuje zákon è. 32 z roku 1964 svojvo¾ne zrui neziskovú organizáciu.
Podobné alebo aj vánejie právne problémy sa týkajú podpory charitatívnych organizácií. V Junej Afrike, v protiklade s princípmi podpory
charitatívneho dávania, zaviedli autority tzv. filantropickú daò. Vo Francúzsku si vytvorenie nadácie vyaduje explicitné povolenie Rady tátu
a zdruenia majú obmedzenia v získavaní príjmov, ktoré by zabezpeèili ich dlhodobú podporu.
Okrem problémov s právnou legitimitou sa v poslednom èase v sektore vyskytlo aj mnostvo patologických prejavov, ktoré pokodili reputáciu tretieho sektora. Takými bola v USA a Ve¾kej Británii séria kandálov okolo platov a odmien, nezákonné vyuívanie MVO ako medzièlánku
na sprostredkovanie podpory z verejných zdrojov pre politikov v Brazílii, ako aj zneuívanie nadácií na daòové podvody v strednej a východnej Európe.
Na prekonanie týchto problémov bude potrebné uskutoèni nieko¾ko krokov:
Predovetkým potrebujeme masívne íri informácie o treom sektore ( ), systematickým spôsobom ho umiestni na ekonomickú mapu
sveta a v spolupráci s OSN ho integrova do postupov, ktorými sa spracúvajú a hodnotia tátne rozpoèty. Druhým nevyhnutným krokom musí
by presadenie verejného vzdelávania, zameraného na poznanie tretieho sektora a jeho prínosov pre spoloènos. Ak má tretí sektor získa
podporu verejnosti, nestaèí, ak sa spolieha len na dobré pracovné výsledky. Musí uskutoèni kroky, ktoré mu umonia aktívne èeli negatívnym dojmom, ktoré vytvárajú médiá a tí, ktorí ho chcú diskreditova. Tretím krokom je právne legitimizovanie tretieho sektora. V zákonoch
musí by jasne a nespochybnite¾ne zakotvené právo zdruova sa. Za predpokladu, e neziskové organizácie spåòajú základné zákonné podmienky, musia sa maximálne zjednodui ostatné procedúry, ktoré im a ich podporovate¾om umoòujú získa právny status a výhodný daòový
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Efektívnos
( ) Tretí sektor bude nútený zvyova svoje nároky na efektívnos riadenia a zameriava sa na skvalitòovanie vlastných systémov riadenia.
Je to podmienka profesionálnych výkonov a rastu. Vo väèine krajín sa vzdelávanie managerov pre neziskový sektor redukovalo na hodenie
do vody.
Dokonca sa takýto postoj obraòoval poukazovaním na peciálny charakter neziskových organizácií  spoliehanie sa na dobrovo¾níkov
a odmietanie rigidných profesionálnych noriem. Ak chce tretí sektor legitimizova svoju èinnos v rieení k¾úèových spoloèenských problémov,
bude musie zmeni podobné postoje. To si vyaduje minimálne dva typy èinností:
1. Tréning neziskových manaérov zameraný na schopnos riadi (enablement), èo je kritická kvalita pre tento sektor. ( ) Boli sme toho
svedkami v strednej a východnej Európe a energia, ktorá z takejto èinnosti vzniká, je úasná.
2. Popri kultivácii individuálnych schopností neziskových manaérov je nevyhnutné vytvori aj infratruktúru siete intitúcií, ktoré umonia
dlhodobo udriava efektívnos neziskových organizácií. Takéto intitúcie sú schopné poskytova informaèné zdroje, tréning, podporova
treosektorové mobilizovanie a veobecnú morálnu podporu. Infratruktúrne organizácie tohto typu hrajú k¾úèovú rolu v biznise, rovnako
by sa mali rozvíja aj v treom sektore.
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reim. Napokon sa musia uskutoèni kroky vedúce k zaisteniu zodpovednosti a zúètovate¾nosti (accountability) treosektorových organizácií
Je nevyhnutné rozvíja vlastné etické kódexy a systémy zúètovate¾nosti.

Udrate¾nos
Ústup zahraniènej finanènej pomoci v posledných rokoch vyniesol do popredia akútnos finanènej krízy tretieho sektora. Èoraz väèí poèet
organizácií je nútený súai o zmenujúci sa kus koláèa. ( ) Demokratizácia v rozlièných èastiach sveta postupuje, treosektoroví aktivisti sa
dostávajú do vládnych pozícií a nahrádzajú tradièných úradníkov, voèi ktorým predtým tvrdo vystupovali. Opúajú svoje pôvodné neziskové
organizácie, a tak oslabujú ich ¾udský kapitál. Tretí sektor sa stáva obeou vlastného úspechu. Iróniou je, e zatia¾ èo tretí sektor významne
prispieva k demokracii, v krátkodobom horizonte môe rozvíjajúca sa demokracia oslabi silu tretieho sektora.
Prednostné a najvýraznejie úsilie treba venova posilneniu privátnej filantropie. Privátna filantropia je k¾úèovou podmienkou nezávislosti tretieho sektora, ale nesmie by jediným zdrojom podpory. Ústup zahraniènej podpory musí by vyvaovaný nárastom domácej podpory. To
vyaduje íri takú koncepciu privátneho darcovstva, ktoré sa neobracia len na bohatých, ale predstavuje darcovstvo ako morálnu povinnos
vetkých sociálnych vrstiev. Znamená to tie nový postoj zo strany biznisu a ochotu èasti organizácií tretieho sektora nachádza vzah k firmám a podnikaniu. Tretí sektor by sa vak nemal ocitnú v pasci tým, e sa bude spolieha výhradne na privátnu filantropiu. Tá je len jedným
z dlhodobých zdrojov podpory a nikde na svete nemá prevaujúci charakter. Dokonca aj v USA len 11 % pochádza z filantropie (v tom je
zahrnutá súhrnná podpora od jednotlivcov, firiem aj nadácií). V západnej Európe je toto èíslo ete menie  len 5 a 10 %. Odhad moných
príjmov z filantropie je asi 10 % z celkových príjmov tretieho sektora. Zvyok je potrebné získava z iných zdrojov vrátane poplatkov za predaj
produktov a sluieb. Súèasne by sa mal udomácni koncept, ktorý povauje treosektorovú kariéru za plnohodnotnú osobnú víziu, a nie len za
prestupnú stanicu na ceste k tátnej slube. V tom smere by mala vzniknú aj profesionálna príprava na takúto kariéru.
Kooperácia
Táto výzva sa týka tretieho sektora v troch oblastiach: v spolupráci vo vnútri tretieho sektora, v spolupráci s biznisom a v spolupráci so tátom. ( ) Okrem konfliktov medzi tátom a tretím sektorom ich vzah charakterizuje aj vzájomná závislos a spolupráca ...
Ponúkam systém, ktorý oznaèujem ako vládnutie prostredníctvom tretej strany. V rámci neho sa vláda výrazne opiera o iné sociálne intitúcie. Týka sa to hlavne neziskových skupín, ktoré poskytujú sluby platené vládou. Vo vetkých západoeurópskych tátoch funguje vláda ako
výberca daní aj pre tretí sektor. Vláda je jednoznaène prevaujúci dominantný zdroj financovania neziskových organizácií, ktorý tvorí 77 %
príjmu tretieho sektora v Írsku a Belgicku, 64 % v Nemecku a takmer 60 % v Holandsku. Toto usporiadanie nie je výsledkom náhody. Naopak,
je výsledkom zámernej politiky voèi tretiemu sektoru, ktorá vyplýva z nemeckého princípu subsidiarity, holandskej praxe pilierizácie (teda
organizovania spoloèenských funkcií ako vzdelávanie, zdravotná a sociálna starostlivos v súlade s náboenským delením a verejnou podporou pre ostatné intitúcie). Takáto politika sa prejavila aj v nedávnej decentralizácii systému sociálnej starostlivosti vo Francúzsku. Ilo tam
o rozsiahle vyuívanie kontrahovania neziskových organizácií ako realizátorov sluieb. Táto situácia prirodzene vyvoláva obavu o nezávislos
tretieho sektora. Ak sa vak chceme vyhnú strate nezávislosti, neznamená to odmieta vládnu podporu, ale zabezpeèi, e popri nej súbene
existujú aj iné zdroje podpory.
Obèianska spoloènos: nová paradigma pre rieenie verejných problémov
To vetko smeruje k potrebe novej paradigmy, nového prístupu k rieeniu verejných problémov v 21. storoèí. Doteraz sme boli pod vplyvom
dvoch paradigiem. Jedna z nich zdôrazòovala výluènú orientáciu na trh, druhá výluènú orientáciu na tát. V posledných rokoch si uvedomujeme, e oba tieto modely zbankrotovali. Trhový model, napriek jeho nedávnemu oiveniu, v zásade kolaboval od èias ve¾kej ekonomickej depresie v roku 1929. Model výluènej starostlivosti tátu padol s berlínskym múrom.
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Napriek tomu sa dodnes neobjavila alternatívna paradigma, ktorá by bola schopná nahradi vyie uvedené modely. Aktivisti tretieho sektora
budú ma urèite pokuenie povaova neziskový sektor za zázraèný veliek a presadzova v rieení spoloèenských problémov závislos od
neho.
Ve¾mi sa zasadzujem za to, aby sme takémuto pokueniu odolali. Bez toho, aby sme spochybòovali ivotne dôleité funkcie, ktoré vykonývajú neziskové intitúcie, mali by sme dáva pozor, aby sme nes¾ubovali poskytnú viac, ako môeme. Alebo presnejie, ako by mohol poskytnú ktorýko¾vek zo sektorov. Jednoduchý fakt, ktorý sme si uvedomili za posledných sto rokov, je, e problémy sú príli komplikované na to,
aby ich bol schopný samostatne vyriei ktorýko¾vek z troch sektorov. Ak chceme pokroèi, musia sa mobilizova kombinované zdroje vetkých troch sektorov.
Paradigmou 21. storoèia je paradigma partnerstva a politika spolupráce, t.j. nový spôsob spravovania, ktorý explicitne ako hlavný princíp
hlása, e spolupráca, a nie izolovaná snaha ktoréhoko¾vek zo sektorov je nádejou na dosiahnutie zmysluplného pokroku.
Pod¾a mòa to je skutoèný význam pojmu obèianska spoloènos  obèianska spoloènos nie ako sektor, ale ako vzah medzi sektormi.
Obèianska spoloènos spoèíva na troch sektoroch, ktoré nali spôsob, ako spolupracova v mene verejného prospechu.
Keïe na vetkých stranách existuje mnostvo nedôvery a vzájomného podozrievania, nebude v budúcnosti ¾ahké dosiahnu a riadi tento
typ spolupráce. Napriek tomu  pod¾a mòa  takéto usporiadanie ponúka do budúcnosti najväèiu nádej.
Pustime sa preto do vytvárania takýchto obèianskych spoloèností.
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NONPROFIT, november-december 2000
K formálnemu zaloeniu organizácie Fórum donorov viedli jeho èlenov nové výzvy, pred ktorými sa tretí sektor v roku
2000 ocitol. Medzi inými to bola aj nová forma spolupráce so tátom a s podnikovým sektorom.
informácie zo Stupavskej konferencie (Aby ¾udia spolu hovorili)
FÓRUM DONOROV  PRIESTOR PRE SPOLUPRÁCU

U nieko¾ko rokov pôsobí na Slovensku neformálne zoskupenie grantových organizácií Fórum donorov. Na jeseò 2000 sa rozhodlo formalizova a zaregistrova sa ako zdruenie právnických osôb. V rámci 7. Stupavskej konferencie vystúpila v mene Fóra donorov výkonná riadite¾ka
Nadácie otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation Alena Pániková. Uviedla, e hoci sa Fórum donorov v neziskovom sektore vníma
len ako finanèný zdroj pre MVO, od roku 1996, kedy Fórum donorov vzniklo, existuje z potreby spolupracova. V prvých rokoch to bolo predovetkým o výmene informácií medzi èlenmi. O tom, komu ude¾ujú granty a akým spôsobom. ,,Vtedy sme boli zameraní predovetkým na
seba a na potrebu zdokonali samých seba  tých, ktorí sprostredkúvajú finanèné prostriedky, h¾adajú ich a podobne. Rok 1998 bol vo Fóre
donorov prelomovým. Vïaka ve¾kej úlohe, ktorá nás spájala, vytvorila sa medzi nami ve¾mi vzácna dôvera nielen v rámci pôvodnej skupiny
donorov, ktorí pôsobili v rámci mimovládneho sektora. Pribudli aj fondy zahranièných ambasád. Vïaka koordinácii a spolupráci v tom èase sa
vytvorila na Slovensku skupina donorov, ktorá je ve¾mi silná, a to v tom, e dokáe koordinova svoje aktivity, dokáe sa dohodnú na tom, èo
môe spolufinancova, dokáe plánova vopred a dokáe vystupova ako jeden celok, spresnila A. Pániková.
Nové výzvy  predovetkým nová forma spolupráce so tátom, s podnikovým sektorom viedli èlenov Fóra donorov k zaloeniu organizácie.
,,Od 16. októbra 2000 existujeme ako záujmové zdruenie právnických osôb, ktorých hlavných cie¾om je rozvoj a kultivácia darcovstva na
Slovensku a rozvoj filantropie na Slovensku, povedala A. Pániková. Dôvodom bolo pod¾a A. Pánikovej rozírenie spektra aktivít Fóra donorov  od vzájomnej výmeny informácií a zdokona¾ovania dávania k monosti vstupova aj do ovplyvòovania legislatívneho a ekonomického
prostredia v prospech celého tretieho sektora na Slovensku. ,,A nielen to. Chceme vedie aj to, èo potrebuje tretí sektor na Slovensku. Cie¾om
je získava spätnú väzbu od mimovládnych organizácií a zdokona¾ova nae aktivity. Chceme rozvíja spoluprácu s podobnými zdrueniami
v zahranièí a zároveò spolupracova alebo kultivova spoluprácu so tátom a s podnikate¾ským sektorom. Zároveò spomínané zdruenie
chce by servisným centrom, ktoré bude poskytova sluby tým, ktorí dávajú financie, dodala A. Pániková.
Hoci mnohé MVO vnímajú grantové organizácie len ako prerozde¾ovate¾a financií, A. Pániková upozornila, e ,,drvivá väèina z nás musí
finanèné prostriedky takisto získava na základe plánov a rozpoètov. Organizácie, ktoré sú zdruené vo Fóre donorov, môeme rozdeli na tri
typy. Jednak tie, ktoré musia pripravi rozpoèet a plán a dokonca kalendárneho roka sa dozvedia, aké finanèné prostriedky budú ma na ïalí
rok. Potom sú také, ktoré síce majú finanèné plány, ale o tom, èo a na ktoré programy reálne zoenú, rozhoduje kvalita ich fundraisingu
a ochota dáva zo strany donorov v priebehu roka. Jediné reálne finanèné prostriedky majú k dispozícii tie grantové organizácie, èo spravujú
viacroèné programy.
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Spravodajca 3S, január 2002
internetový denník changenet.sk, redakcia S3S
Zaloenie obèianskeho zdruenia ako reakcia na nekorektné správanie sa slovenských firiem s monopolným postavením.
aktivita obèianskeho zdruenia
PROTI NEKOREKTNÉMU POSTUPU MONOPOLOV

V Bratislave 8. januára 2002 predstavil prípravný výbor obèianske zdruenie s pracovným názvom Antimonopolisti, ktorého cie¾om je bojova
proti nekorektnému postupu a správaniu viacerých firiem s monopolným postavením na slovenskom trhu voèi zákazníkom. Zdruenie má
spoji zákazníkov monopolných poskytovate¾ov sluieb akými sú napríklad Slovenské telekomunikácie, Dopravný podnik Bratislava èi káblová
spoloènos UPC. Prvou aktivitou je petícia iadajúca zmenu v základnom súbore ponuky káblovej televízie UPC tak, aby namiesto maïarských a rakúskych staníc tam boli ÈT, JOJ TV prípadne TV Nova. Petíciou chcú tie iada prepracovanie typovej zákazníckej zmluvy. Ako
povedala hovorkyòa prípravného výboru J. Miklovièová, zákazníci sú rozhorèení nielen èo sa týka zvyovania cien zo strany UPC, ale aj tým,
ako sa táto spoloènos voèi zákazníkom správa. Poèas roka sa pod¾a J. Miklovièovej slogan spoloènosti zmenil z ponúkanej slobody výberu
na obmedzený výber a neslobodu výberu. Vetci zákazníci monopolov, ktorí sa chcú zapoji do èinnosti zdruenia, sa môu telefonicky
spoji s èlenmi jeho prípravného výboru na t.è. 0905/790 660, prípadne skoro ráno alebo neskoro veèer na bratislavskom telefónnom èísle
02/554 101 75. Písomne je moné sa ozva na adresu Mraziarenská 3, 821 08 Bratislava.
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Spravodajca 3S, január 2002
MVO ¼udia a voda
Informácia o pripravovanej konferencii s témou multisektorového partnerstva.
prezentácia aktivity
REGIÓNY SI POMÁHAJÚ SAMY

Dva týdne po konferencii Èo robia a èo môu urobi mimovládne organizácie pre rozvoj svojho regiónu (Levoèa, 25. a 26. januára 2002) sa
v upnom dome v Levoèi 6. a 7. februára uskutoèní konferencia Regióny si pomáhajú samy. Na konferencii bude prezentovaná prípadová
túdia multisektorového partnerstva pri vypracovaní komplexnej regionálnej rozvojovej stratégie v okresoch Levoèa a Sabinov. V druhej èasti
bude úèastníkom ponúknutá monos aktívne participova a formova multisektorový dialóg o cestách regionálneho rozvoja. Na konferenciu
sa mono prihlási mailom alebo faxom do 27. januára 2002.
Kontaktná adresa:
MVO ¼udia a voda, (Ing. Ivan Hoko)
Praská 4/413, 040 11 Koice,
tel./fax: 055/ 6428 184,
e-mail: mvolav@changenet.sk
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Zdroj:
Autor:
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Spravodajca 3S, január 2002
internetový denník changenet.sk
Protest proti konaniu firmy Shell (Kampaò obèianskej iniciatívy Za dôstojnú Radvaò).
aktivita obèianskeho zdruenia
PROTEST PROTI DVOJITÝM TANDARDOM FIRMY SHELL

Dvadsatri mimovládnych environmentálnych organizácií sa 7. januára 2002 otvoreným listom Páni zo Shell, stredná Európa nie je Nigéria!
pridalo ku kampani obèianskej iniciatívy Za dôstojnú Radvaò, ktorá sa od apríla 2000 snaí zabráni výstavbe èerpacej stanice firmy Shell
v centre mestskej èasti Radvaò v Banskej Bystrici.
V otvorenom liste, adresovanom vedeniu firmy Shell kontatujú, e nerepektuje vô¾u obyvate¾ov Radvane, ktorí sa usilujú zabráni
devastácii ivotného prostredia. Zdá sa, uvádza sa ïalej v liste, e firma Shell chce na Slovensku zosta verná povesti nièite¾a ivotného
prostredia a obyvate¾stva chudobných rozvojových krajín ako napríklad v Nigérii.
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Predstavitelia mimovládnych organizácií v liste vyjadrili znepokojenie z toho, e nadnárodná firma, od ktorej by obèania Slovenska oèakávali spåòanie vysokých ekologických a najmä etických tandardov hodných úrovne Európskej únie, sa pokúa na obèanoch strednej Európy
uplatòova niie tandardy. Vyzvali predstavite¾ov firmy Shell, aby v strednej Európe, ale ani v Nigérii nepouívali iné metódy v oblasti ekológie, ne aké uplatòujú v bohatých krajinách.
Zoznam mimovládnych organizácii, ktoré podporili protest, ako aj úplný text otvoreného listu nájdete na www.changenet.sk.
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Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, február 2002
internetový denník changenet.sk, redakcia Spravodajcu 3S
Vytváranie projektových partnerstiev medzi sociálnymi aktérmi spoloènosti, predovetkým medzi regionálnou samosprávou a tretím sektorom.
aktivity Grémia tretieho sektora Koického kraja a NPOA
STRETNUTIA S PREDSEDAMI SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Zmluva o partnerskej spolupráci samosprávneho Koického kraja s Grémiom tretieho sektora Koického kraja, zastúpenie predstavite¾ov
mimovládnych organizácií regiónu ako neposlancov v jednotlivých komisiách zastupite¾stva a ako zástupcov verejnosti i pri výberovom personálnom konaní, spolupráca na rozvojových regionálnych projektoch a ïalie témy tvoria dominanty budúcej partnerskej spolupráce krajskej
samosprávy a neziskového sektora Koického kraja.
Na spolupráci sa dohodli na prvom stretnutí èlenovia Grémia tretieho sektora Koického kraja s Rudolfom Bauerom, predsedom samosprávneho Koického kraja. Lídri popredných mimovládnych organizácií zastupujú v grémiu viac ako 300 subjektov neziskového sektora z tejto èasti východného Slovenska. R. Bauerovi, ktorý je medzi èlenmi mimovládok známy i zo svojej aktívnej zaangaovanosti v treom sektore,
predostreli návrhy na spoluprácu, ktorú súèasný hovorca krajského grémia Michal Kravèík z organizácie ¼udia a voda oznaèil za bezbariérovú. R. Bauer jej ústretový obsah ocenil a privítal.
Z iniciatívy Nadácie pre podporu obèianskych aktivít sa 23. januára uskutoènilo stretnutie predstavite¾ov mimovládnych organizácií s predsedom bratislavského samosprávneho kraja ¼ubom Romanom. NPOA, ako aj ïalích 22 mimovládnych organizácií ponúklo svoju kapacitu na
spoluprácu s volenými predstavite¾mi samosprávy. Riadite¾ka NPOA Katarína Vajdová odovzdala bratislavskému upanovi adresár mimovládnych organizácií, ktoré NPOA podporila z prostriedkov programu PHARE na území Bratislavského samosprávneho kraja. Viaceré zo zúèastnených organizácií, ako napríklad Nadácia Charty 77, Liga proti rakovine, Nadácia otvorenej spoloènosti, SAIA, Slovenská spoloènos pre
zahraniènú politiku, SPACE, ORE realizujú projekty v iných regiónoch Slovenska, èím dokumentujú významnú rolu bratislavského VÚC vo
vzahu k iným regiónom.
Na ponuku vytvára projektové partnerstvá medzi sociálnymi aktérmi spoloènosti pri správe vecí verejných ¼. Roman reagoval ponukou
zastúpenia MVO vo výboroch regionálneho parlamentu. Podnety na spoluprácu pri správe vecí verejných sa podarilo naèrtnú v oblasti
sociálnych sluieb, kolstva a vzdelávania, kompatibility legislatívnych opatrení regionálnych parlamentov, rozvíjaní tradícií darcovstva, komunikácii s verejnosou, internacionalizácii bratislavského regiónu, prístupov k rieeniu situácie bezdomovcov, prevencie a rieenia drogových
závislostí, pomoci zdravotne postihnutým, komplexného prístupu k rieeniu rómskej problematiky.
Nadácia pre podporu obèianskych aktivít bude iniciova návtevu zástupcov MVO u predsedov vetkých samosprávnych krajov.
Prepojenie regionálnej samosprávy s MVO, podnikate¾mi a tátnou správou na úrovni regiónov bude stimulova vydaním regionálnych adresárov realizátorov projektov podporených z prostriedkov PHARE, ako aj inými koordinaènými aktivitami zameranými na spoluprácu medzi
administratívou samosprávnych krajov a tretím sektorom po celom Slovensku.
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Spravodajca 3S, február 2002
redakcia Spravodajcu 3S
Konferencia na tému regionálneho rozvoja (s prezentáciou konkrétnych príkladov z praxe).
spoloèná aktivita tyroch mimovládnych organizácií
V LEVOÈI O POMOCI REGIÓNOM
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Zdôrazni mylienku, e zjednotená Európa tvrdo pracuje na odstraòovaní regionálnych rozdielov a e táto úloha je nanajvý aktuálna aj na
Slovensku bolo cie¾om konferencie mimovládnych organizácií, ktorá sa pod názvom Èo robia a môu urobi mimovládne organizácie pre rozvoj svojho regiónu uskutoènila 25. a 26.januára v Levoèi.
Organizátormi konferencie, ktorá nadväzovala na levoèský summit Obèianska spoloènos  nádej zjednotenej Európy 11 prezidentov
strednej a východnej Európy z januára 1998, boli Centrum pre analýzu sociálnej politiky, Zdruenie na podporu regionálnych projektov,
Nadácia Michala Kováèa a Václava Havla a Civitas L.

70.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, marec 2002
redakcia Spravodajcu 3S
Otvorený list predsedníctva VIPA politickým stranám týkajúci sa zlepenia kvality ivota na vidieku.
aktivita obèianskeho zdruenia
VIDIECKY PARLAMENT POSLAL OTVORENÝ LIST POLITICKÝM STRANÁM

Predsedníctvo Vidieckeho parlamentu spracovalo na základe uznesenia èlenskej schôdze obèianskeho zdruenia Vidieckeho parlamentu 19.
februára 2002 súbor postupov na zlepenie kvality ivota na vidieku. Otvoreným listom oslovilo politické strany, v ktorom ich iada, aby sa
rozvoj vidieka stal jednou z priorít ich programov, prièom im Vidiecky parlament ponúka svoje odborné kapacity.
Ako sa v liste uvádza, pod¾a OECD je Slovensko jednou z najvidieckejích krajín v Európe: 80 % územia Slovenska je kvalifikované ako
vidiecky priestor a 42 % obèanov SR ije vo vidieckom priestore.

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V KOMUNITÁCH NA SLOVENSKU

Na konferencii boli prezentované alternatívne prístupy k regionálnemu rozvoju a viaceré príklady z praxe. Ako uviedla spoluorganizátorka
konferencie Helena Woleková, mimovládne organizácie kladú dôraz na dva princípy  prvý, aby sa regionálny rozvoj plánoval a realizoval za
úèasti tých, ktorých sa priamo týka, teda za aktívnej úèasti obyvate¾ov daného územia, a druhý, aby regionálny rozvoj bol etrný k prírodnému
a kultúrnemu bohatstvu územia, aby rozvoj podnikania, zamestnanosti a ivotnej úrovne nepriniesol znièenie týchto neopakovate¾ných zdrojov.

Za rozvoj vidieka povaujeme také aktivity, ktoré rozvíjajú vidiek, prièom nepokodzujú ivotné prostredie. Pre úspenú realizáciu rozvoja
vidieka Vidiecky parlament navrhuje okrem iného vypracova taký systém, ktorý zabezpeèí rovnaký sociálno-ekonomický rovnomerný rozvoj
vetkých vidieckych oblastí Slovenska a tomu prispôsobi nástroje tátnej politiky (legislatívne, plánovacie, finanèné, intitucionálne), tieto
nástroje je potrebné smerova k rovnomernému rozvoju diferencovaným pôsobením, aby bola krajina funkèná, ekologická a príalivá pre
obyvate¾ov i návtevníkov.
Ako sa v liste kontatuje, doterajia rezortne orientovaná politika rozvoja vidieka nepriniesla iadúci efekt  zlepenie situácie na vidieku, preto VIPA odporúèa sústredi aktivity ústredných orgánov (ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstvo ivotného prostredia, ministerstvo hospodárstva) týkajúce sa vidieka do jedného ústredného orgánu tátnej správy.
VIPA tie iada prepracova Národný plán rozvoja vidieka na princípoch partnerstva a subsidiarity, aby sa stal rozhodujúcim dokumentom
sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska a programom vetkých obèanov tejto krajiny.
(Uplný text otvoreného listu je zverejnený na www.vipa.sk)
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Spravodajca 3S; marec, máj 2002
internetový denník changenet.sk
Stretnutie predstavite¾ov KG3S v Banskej Bystrici s predsedom VÚC; podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci.
aktivita Krajského G3S BB

KRAJSKÉ GRÉMIUM 3. SEKTORA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI ROKOVALO S PREDSEDOM VÚC
Formy spolupráce, transparentnos èinnosti úradu, spôsob obsadzovania miest vedúcich odborov na Úrade VÚC a ïalie témy boli 8. februára predmetom rokovania reprezentantov Krajského grémia 3. sektora s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Milanom
Marèokom.
Dana Hullová, Michaela Galvánkova a Ján Roháè najprv predstavili predsedovi Marèokovi KG3S ako aktívnu platformu neziskových organizácií v kraji a ponúkli nieko¾ko foriem spolupráce s regionálnou samosprávou. Predstavitelia krajského grémia potom poiadali predsedu kraja
o zriadenie preh¾adnej a aktualizovanej internetovej stránky, na ktorej budú môc záujemcovia získa vetky informácie a dokumenty úradu a
regionálneho parlamentu.
Reprezentanti krajského grémia ponúkli pomoc tretieho sektora pri vypracovaní dokumentov rozvoja kraja, pri obhajovaní dobrých záujmov
kraja na národnej úrovni a rokovali aj o niektorých ïalích aktuálnych otázkach regionálneho rozvoja a úèasti obèanov na òom.
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Spolupráca medzi samosprávnym krajom a regionálnym G3S
Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja a Krajského grémia tretieho sektora Banská Bystrica podpísali 3.apríla dohodu o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je upravenie vzájomnej informovanosti o èinnosti a aktivitách úèastníkov dohody, vytvorenie partnerstva pre tvorbu rozvojových zámerov a príprava grantového programu na podporu regionálnych projektov v rámci samosprávneho kraja.
Text dohody o spolupráci podpísali predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Marèok a Ján Roháè, èlen Krajského grémia tretieho sektora Banská Bystrica (KG3S BB). Podpis dohody iniciovali èlenovia KG3S BB na základe poverenia 6. Konferencie mimovládnych neziskových organizácií a obèianskych iniciatív Banskobystrického kraja z decembra 2001.
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Spravodajca 3S, jún 2002
redakcia S3S
Vznik SOCIA  Nadácie na podporu sociálnych zmien s podporou podnikate¾skej finanènej skupiny pôsobiacou na
Slovensku.
aktivita nadácie
NOVÁ NADÁCIA CHCE PODPOROVA REFORMU SOCIÁLNEHO SYSTÉMU

29. apríla 2002 podpísali predstavitelia holandskej Nadácie SkaN a nadnárodnej finanènej skupiny ING GROUP, zastúpenej na Slovensku
ivotnou poisovòou ING Nationale-Nederlanden a bratislavskou poboèkou ING BANK N.V. zakladaciu listinu Socia  Nadácie na podporu
sociálnych zmien. Nadácia bude podporova nielen nové projekty MVO, ale aj tých, ktorí chcú zásadným spôsobom zmeni kvalitu sluieb
existujúcich sociálnych zariadení.
Poslaním nadácie Socia je podporova reformu sociálneho systému, zvyova kvalitu ivota sociálne znevýhodnených skupín a tým
posilòova sociálnu súdrnos obyvate¾ov Slovenska. Správkyòou novej nadácie Socia je Helena Woleková.
Kontakt:
SOCIA  Nadácia na podporu sociálnych zmien, Grösslingova 46, 811 09 Bratislava
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Zdroj:
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Spravodajca 3S, jún 2002
redakcia S3S
spolupráca medzi neziskovou organizáciou a obchodnou spoloènosou
príklad partnerstva zo slovenského prostredia
ZBIERKA NA TRANSFORMÁCIU DETSKÝCH DOMOVOV

Dòa 11. mája 2002 sa zaèal 1. roèník verejnej finanènej zbierky Tesco charita roka 2002, ktorú spoloène organizujú Spoloènos priate¾ov detí
z detských domovov  Úsmev ako dar a obchodná spoloènos Tesco Stores SR. Zbierka bude prebieha do 6.januára 2003 vo vetkých
5 obchodných domoch a 8 hypermarketoch na území SR. Po uzavretí zbierky prispeje spoloènos Tesco desiatimi percentami z vyzbieraných
financií.
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Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, jún 2002
internetový denník changenet.sk
Podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci medzi regionálnou Radou VIPA BB kraja a samosprávnym krajom.
aktivita obèianskeho zdruenia, príklad partnerstva zo SR
REGIONÁLNA RADA VIDIECKEHO PARLAMENTU BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
PODPÍSALA DOHODU SO SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

162

Peter Rusnák, predseda Regionálnej rady Vidieckeho parlamentu, a Milan Marèok, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, podpísali 20.mája 2002 dohodu o vzájomnej spolupráci (jej úplny text záujemcovia nájdu na www.changenet.sk).

75.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
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Spravodajca 3S, jún 2002
PANET (Partners for Networking)
Celoslovenský prieskum obèianskeho zdruenia PANET o súèasnom stave podnikate¾sko-neziskových partnerstiev, realizovaný v období mesiacov máj-august 2002.
výzva na zapojenie sa do prieskumu
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V dohode sa obe strany zaviazali uskutoèòova stretnutia, na ktorých sa budú vzájomne informova o realizácii dohodnutých krokov
a o zámeroch do budúcnosti. Predseda samosprávneho kraja urèí kontaktnú osobu pre spoluprácu s RR BB VIPA, a predseda Regionálnej
rady Vidieckeho parlamentu urèí kontaktnú osobu pre spoluprácu s BBSK, ktorá bude Banskobystrickému samosprávnemu kraju predklada
návrhy, námety a stanoviská RR BB VIPA.
Predseda samosprávneho kraja tie poverí urèenú kontaktnú osobu, prípadne ïalích èlenov za BB SK do pracovného tímu ako konzultantov na spracovanie Akèného plánu rozvoja vidieka Banskobystrického kraja, ktorý bude spoloèným partnerským dokumentom BB SK a BB
VIPA pre usmeròovanie a urèenie priorít rozvoja vidieka Banskobystrického kraja. Rada sa zaviazala, e poskytne pracovníkom odboru
regionálneho rozvoja a odborným komisiám zastupite¾stva BB SK informácie o intitúciach a odborníkoch v rozvoji vidieka pre potreby vytvárania pracovných tímov. Predseda samosprávneho kraja sa v poslednom bode dohody zaviazal, e bude prizýva odborníkov z radov BB
VIPA do pracovných tímov vytvorených na BB SK pre prípravu mechanizmov na prístup Banskobystrického kraja k trukturálnym fondom EÚ
(hlavne EAGGF).

EXISTUJÚ NA SLOVENSKU PODNIKATE¼SKO-NEZISKOVÉ PARTNERSTVÁ?
Od èoho závisí nae rozhodnutie obdarova niekoho, podeli sa s nieèím èi prispie akýmko¾vek spôsobom k dobrej mylienke? Existuje na
Slovensku darcovstvo a filantropické aktivity zo strany podnikate¾ských subjektov? Ak áno, akú majú podobu a v akom rozsahu sa v jednotlivých regiónoch Slovenska vyuívajú?
Odpovede na tieto otázky sa v období mesiacov máj  august 2002 rozhodlo h¾ada neziskové zdruenie ekonómov PANET
(www.panet.sk) v celoslovenskom prieskume súèasného stavu a úrovne existujúcich podnikate¾sko-neziskových partnerstiev.
V prieskume PANET metódou náhodného výberu oslovili vzorku 1093 neziskových organizácií a 2 270 podnikov. V rámci prieskumného
projektu súèasne realizuje osobné rozhovory s predstavite¾mi významných nadácií, strených organizácií a podnikov na Slovensku.
Z dôvodu rozírenia okruhu prijímate¾ov tohto prieskumu sa PANET rozhodol prostredníctvom Spravodajcu 3S rozíri reprezentatívnos
vzorky o ïalích respondentov.
Ak máte v tejto oblasti vlastné skúsenosti alebo by ste chceli iným spôsobom podpori a skvalitni realizovaný prieskum, budeme radi, ak
na pecializovanej stránke www.partnerstva.sk vyplníte Dotazník o spolupráci s podnikmi a podnikate¾mi (www.neziskove.partnerstva.sk) 
ak ste MVO, alebo Dotazník o spolupráci s neziskovými organizáciami (www.podnikove.partnerstva.sk)  ak ste podnik(-ate¾).
Prípadne kontaktujte:
Zdruenie PANET, abotova 2, 811 04 Bratislava, tel./fax:: 02/ 5249 1856, e-mail: panet@panet.sk.

76.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, júl 2002
Grémium tretieho sektora
Návrh jednotlivých rezortov, ústredných orgánov tátnej správy smerom k tretiemu sektoru nominova svojich zástupcov
do odborných komisií pre vypracovanie Sektorových operaèných plánov.
príklad partnerstva medzi tátnou správou a tretím sektorom (SR)
VÝZVA: NÁVRHY ZÁSTUPCOV MVO PRE SEKTOROVÉ OPERAÈNÉ PROGRAMY

V rámci prípravy Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie schválila Vláda SR na svojom 223.rokovaní 5.júna 2002 uznesenie è.
606/2002 o návrhu obsahového a organizaèného zabezpeèenia vypracovania Národného rozvojového plánu (text materiálu aj uznesenia
nájdete na www.government.gov.sk alebo www.rokovania.sk). Vypracovanie Národného plánu rozvoja (NDP) a s ním súvisiacich jednotlivých
operaèných programov je jednou zo zásadných podmienok pre získanie finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov.
Jednotlivé rezorty vypracovávajú Sektorové operaèné programy, pre ktoré sa zriaïujú pracovné skupiny (PS) a monitorovacie výbory
(MV), ktorých èlenmi budú zástupcovia regiónov, odborníci zo skupiny expertov, ústredné orgány tátnej správy, organizácie, intitúcie.
Grémium tretieho sektora ako relevantný partner, obdralo oficiálne iadosti z jednotlivých ministerstiev nominova zástupcov tretieho sektora
do PS a MV.
Ponuka navrhnú zástupcov  odborníkov v danej problematike  je ete pre: MV SOP Doprava a telekomunikácie, MV SOP ivotné
prostredie, PS SOP Rozvoj ¾udských zdrojov, MV SOP Rozvoj ¾udských zdrojov, MV ROP Slovensko, PS ROP Slovensko.
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Návrhy telefonujte, posielajte e-mailom do kancelárie G3S:
Mäsiarska 13, 040 01 Koice, tel: 055/ 7289 341, e-mail: kg3ske@stonline.sk

77.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, december 2002
internetový denník changenet.sk
29. a 30. novembra 2002 sa uskutoènilo zasadnutie predsedníctva Vidieckeho parlamentu, ktoré spracovalo materiály
ako podklady pre pripravovaný Program pre vidiek.
informácie o pripravovanom programe
VIPA PRIPRAVUJE PROGRAM PRE VIDIEK

Vo Ve¾atoch v Trebiovskom okrese sa 29. a 30. novembra uskutoènilo zasadnutie predsedníctva Vidieckeho parlamentu. Predsedníctvo
VIPA spracovalo výstupy z II. zasadnutia Vidieckeho parlamentu v Belej-Duliciach do cie¾ov a priorít, ktoré sú základom pripravovaného
Programu pre vidiek.
Hlavné ciele Vidieckeho parlamentu sú:
1. Vytvori priaznivú klímu pre rovnomerný sídelný a regionálny rozvoj tak, aby ¾udia chceli na vidieku zosta a mali záujem stara sa oò.
2. Vybudova profesionálnu a udrate¾nú podpornú truktúru pre rozvoj vidieka.
V záujme komplexného rozvoja vidieka má Vidiecky parlament tieto priority:
1. Presadi fiskálnu decentralizáciu a spravodlivé rozde¾ovanie zdrojov pre vidiek.
2. Presadi a uplatòova nástroje integrovaného rozvoja vidieka a po miestnu úroveò.
3. Vytvori intitucionálne mechanizmy a siete, ktoré umonia aktivizova obèanov vidieka.
4. Vytvori podmienky pre medzisektorové rieenie problémov vidieka na vetkých úrovniach verejnej správy.
Predsedníctvo VIPA je nespokojné s postupom Ministerstva pôdohospodárstva SR pri príprave Sektorového operaèného plánu po¾nohospodárstva, vidieckeho rozvoja a rybárstva. Pri tvorbe dokumentu a jeho predloení na verejnú diskusiu neboli zahrnuté pripomienky pracovnej
skupiny pre Sektorový operaèný plán po¾nohospodárstva, vidieckeho rozvoja a rybárstva, v ktorej pracovali aj zástupcovia Vidieckeho parlamentu.
Bliie informácie:
www.vipa.sk, e-mail: vlasta@aprojekt.sk

78.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, december 2002
redakcia S3S
Predstavenie projektu realizovaného Nadáciou Jednota Coop medzi základnými kolami.
príklad medzisektorovej spolupráce na Slovensku
PROJEKT NA PODPORU PORTU NA KOLÁCH

Pomoc vetkým 2 471 základným kolám na Slovensku v oblasti portu a telesnej výchovy je cie¾om celonárodného projektu pod názvom
Jednota pre kolákov, ktorý pripravila Nadácia Jednota Coop. Projekt potrvá do 15. júna 2003 vo vetkých predajniach Jednota. Kadý, kto
kúpi niektorý z 21 výrobkov oznaèených nápisom Jednota pre kolákov, prispeje jedným percentom z ceny výrobku na nákup portových
potrieb pre základné koly.
Zoznam portových potrieb darovaných kolám a pouitie vyzbieraných finanèných prostriedkov budú zverejòované na internetovej
stránke www.coop.sk.. portové potreby budú rozdelené medzi základné koly pod¾a poètu iakov a tried. Prvé èiastkové výsledky projektu
budú známe 10. januára 2003 a potom 10. apríla 2003.
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Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:
Charakter správy:

Spravodajca 3S, december 2002
Spiský denník (28.11.2002)
S cie¾om zlepi vzájomnú komunikáciu a zvidite¾ni mimovládne organizácie (MVO) Spiského okresu sa 26. novembra
stretli ich zástupcovia s reprezentantmi Grémia tretieho sektora Koického regiónu (G3S KeR).
spoloèná aktivita organizácií
MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE POTREBUJÚ ZVIDITE¼NENIE

V rámci podujatia bola odprezentovaná aj podpísaná dohoda medzi Koickým samosprávnym krajom a G3S KeR. Tá zaväzuje obe strany ku
vzájomnej spolupráci, z ktorej by mala vyplynú podpora rozvoja tretieho sektora v Koickom regióne. Od stretnutia si s¾ubujem lepiu informovanos MVO a ich zvidite¾nenie v regióne. A práve to by malo prispie k lepej spolupráci a podpory zo strany tátnej správy, Koického
samosprávneho kraja, miestnej samosprávy a ostatných donorov pripravovaných projektov. Uviedol èlen G3S KeR Mikulá Krescanko.
Mimovládne organizácie Spiského okresu boli na stretnutí informované aj o monostiach rýchlejieho prístupu k informáciam o prebiehajúcich grantoch a donoroch realizovaných projektov.
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80.
Zdroj:
Autor:
Obsahový rámec:

Charakter správy:

Spravodajca 3S, december 2002
internetový denník changenet.sk
Dòa 27. novembra 2002 sa v priestoroch zasadaèky OÚ vo Valalikoch uskutoènila ustanovujúca schôdza Rieènej koalície, spojená so slávnostným podpisom Rieènej zmluvy. Na akcii boli prítomní zástupcovia subjektov, ktoré prejavili záujem o èlenstvo. Spolu 23 subjektov zahàòa tátnu správu, samosprávu, koly, firmy a MVO. Po prvýkrát tak na Slovensku vznikla trojsektorová miestna iniciatíva na rieenia problémov v povodí na zmluvnej báze.
príklad partnerstva zo SR
ZALOILI PRVÚ RIEÈNU KOALÍCIU

Od decembra 2001 rokovalo obèianske zdruenie SOSNA so zainteresovanými subjektami, zasahujúcimi svojou èinnosou do kvality ivotného prostredia v Mikroregióne Hornád, ktorý zdruuje 13 obcí, leiacich v junej èasti povodia rieky. Väèina obcí spadá do Koickej ohrozenej
oblasti, patriacej z h¾adiska kvality ivotného prostredia medzi 8 najviac zneèistených oblastí na Slovensku.
Rieèna koalícia má za cie¾ vytvori spoloènú platformu v záujme dlhodobého spojenia rôznych subjektov, ktoré pôsobia v junej èasti
povodia Hornádu a ktoré majú vplyv na kvalitu ivotného prostredia. Ide o vytvorenie siete, spájajúcej samosprávy, správcu povodia, firmy,
koly, tátne orgány a mimovládne organizácie, ktoré vzájomne repektujú svoje potreby a spoloène chcú konkrétnymi krokmi zlepi stav
ivotného prostredia. Èlenovia Rieènej koalície si stanovili konkrétne ciele a podpisom Rieènej zmluvy sa zaviazali k ich splneniu do stanovených termínov.
Rieèna zmluva sa bude na území Mikroregiónu Hornád snai o revitalizáciu màtvych ramien Hornádu v katastroch obcí Gyòov a Èaòa,
prípravu cyklotrasy po násypoch Hornádu s prepojením na Maïarsko, spoluprácu pri odstraòovaní èiernych skládok a pri predchádzaní ich
tvorby, tvorbu obecných kompostovísk, výstavbu zelene, realizáciu protipovodòových a protieróznych opatrení, ako aj dobrovo¾ného rieèneho
monitoringu Starám sa o svoju rieku.
Okrem environmentálneho rozmeru má Rieèna koalícia aj sociálny a ekonomický rozmer, prostredníctvom ktorého prispieva k zlepeniu
kvality ivota miestnych obyvate¾ov. Projekt má aj svoj cezhranièný rozmer  o.z. SOSNA spolupracuje s organizáciou Holocén z Mikolca,
ktorá má svoje aktivity na maïarskej èasti povodia Hornádu. O vytváranie rieènych koalícií prejavili záujem aj ïalie mimovládne organizácie
z Maïarska, Rumunska a Ukrajiny. Pred mesiacom sa uskutoènila u jedna trilaterálna schôdzka, na ktorej zástupca o.z. SOSNA referoval
o skúsenostiach so zakladaním Rieènej koalície.
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Príloha è. 3
PREH¼AD ÈLÁNKOV V ÈASOPISE TREND
V ROKOCH 1999-2001
1.
Èíslo:
Rubrika

09 zo dòa 3. 3. 99
Spoloèenská rubrika
TEDRÝ VEÈER GLOBTELU VO FEBRUÁRI

Dojímavý, krásny, v¾údny a tedrý veèer pripravila spoloènos Globtel GSM, a.s., Bratislava, agentúra Monarch, a.s., Bratislava, Èeská pojiovna Slovensko, a.s., Bratislava a ïalí sponzori pre návtevníkov koncertu na podporu Konta bariéry Detského fondu Slovenskej republiky,
ale aj pre televíznych divákov. Generálny riadite¾ Bruno Marie Edmont Duthoit daroval z novozaloeného Konta Globtel 500-tisíc Sk, televízni
diváci v telefonátoch ïalích 600-tisíc korún. Javisko kongresovej haly Incheby, a.s., patrilo spevákom a hercom najzvuènejích mien, vo ve¾kej väèine priamo zapojených do charitatívnej èinnosti na Slovensku i v ÈR.
Autor:

EVA REISELOVÁ

2.
Èíslo:
09 zo dòa 3. 3. 99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
KVETY, KTORÉ ROZKVITAJÚ AJ V ZIME
U tradiène Kvet baletu, prestína cena nadnárodnej firmy Philip Morris, ktorá má na Slovensku zastúpenie v podobe firmy Tabak, s.r.o.,
Bratislava, rozkvitá práve v zimných mesiacoch. Vtedy ude¾ujú cenu najlepiemu slovenskému baletnému umelcovi a najvýraznejiemu talentu v tejto oblasti umenia. Za predchádzajúci rok sa ula Igorovi Holováèovi, ktorý okrem umelecky stvárneného kvetu získal aj ek na 10-tisíc
vajèiarskych frankov, a Michalovi Zábavíkovi, ktorý dostal dar v podobe tisíc vajèiarskych frankov. Obaja sú sólistami Baletu Slovenského
národného divadla. Aj tentoraz mali hostia a obchodní partneri firmy po slávnostnom odovzdávaní cien monos kultúrneho záitku. Bolo ním
predstavenie Ludwiga A. Minkusa Don Quijote, v ktorom úèinkovali obaja ocenení mladí umelci.
Autor:

JANA JANKÙ

3.
Èíslo:
12 zo dòa 24. 3. 99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Zdravotníctvo
LIGA PROTI RAKOVINE POMÁHA PREDOVETKÝM ODSTRAÒOVA MÝTY
Kadý rok ochorie na Slovensku na rakovinu takmer dvadsatisíc ¾udí. Mnohých mono zachráni, dôleité je, aby prili vèas a aby sa im
poskytla vestranná pomoc, hovorí prezidentka obèianskeho zdruenia Liga proti rakovine Eva Siracká. Liga vznikla v roku 1990 a ete
v tom istom roku bola prijatá za èlena Európskej asociácie národných líg proti rakovine (ECL) a Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so
sídlom v eneve. ECL zdruuje 38 rôznych zdruení z 26 európskych tátov, ktorých cie¾om je boj proti rakovine a snaha o zníenie úmrtnosti
zapríèinenej rakovinou. Na vlaòajom stretnutí valného zhromadenia ECL zvolili E. Sirackú do osemèlenného výboru a poverili koordináciou
èinnosti líg v strednej a východnej Európe.
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Príjmy Ligy proti rakovine v minulom roku presiahli pä miliónov korún. Z nich bolo na prevenciu, výchovu a informácie vyèlenených 1,5 mil.
Sk, klinické experimentálne projekty podporila rovnakou sumou a na nový program Výchova v kolách vyèlenila 400-tisíc korún. Na dane,
úroky a podobné nepriame výdavky musela liga vlani vyda 430-tisíc korún, èo povauje za nesprávne. Peniaze od obèanov dávame znovu
tátu, hovorí E. Siracká. Zdôrazòuje, e vo svete ligy vysokými sumami podporujú výskumné projekty. Napríklad Nórska Liga proti rakovine
vybrala od obèanov 440 miliónov nórskych korún, z nich 75 percent urèila na výskumné projekty.
Na linke pomoci s èíslom 36 51 48 a poradenskej slube v Bratislave onkológovia odpovedajú bezplatne na otázky pacientov, príbuzných
postihnutých rakovinou, ale aj irokej verejnosti. Na rozdiel od iných krajín linka pomoci nie je bezplatná, pretoe na to chýbajú zdroje.
Práca s mládeou
Pod¾a tatistík prudko rastie poèet mladistvých fajèiarov. Ak v roku 1977 fajèilo 30 percent mladistvých, vlani ich bolo u raz to¾ko. Tabak
a alkohol idú ruka v ruke. Z desiatich prípadov ochorení horných dýchacích a zaívacích orgánov je a devä spôsobených tým, e postihnutí
ve¾a fajèia a pijú, uvádza E. Siracká. Európska únia v rámci svojho programu Európa proti rakovine preto vyhlásila za tému roka 1999
Mláde a fajèenie. Liga sa do nej zapojí viacerými tematickými projektmi.
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Liga proti rakovine je vo verejnosti známa. Toto obèianske zdruenie iniciuje a v nejednom prípade i realizuje stovky letákov z oblasti prevencie, získavania podstatných informácií, desiatky broúr a iných odborných materiálov, rozhlasové, televízne diskusné a publicistické relácie
osvetového charakteru. Vlani prebiehala bezplatná distribúcia naich materiálov po celom Slovensku. Dnes sú u mnohé rozobrané a dopyt
je ve¾ký. Napriek tomu, e ich tlaè stála v tomto roku okolo 1,2 milióna korún, ukazuje sa, e to stále nestaèí, kontatuje E. Siracká a dodáva,
e letákov môu vzh¾adom na svoje monosti vyda maximálne stotisíc, broúr desakrát menej.

V oblasti vzdelávania má ancu zvýi informovanos nový volite¾ný predmet onkologická výchova schválený Ministerstvom kolstva SR.
Zaèal sa vyuèova na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomáikovej ulici v Bratislave. tudenti tohto gymnázia sa u roky zapájajú do
rôznych dobrovo¾níckych aktivít Ligy proti rakovine.
Poteil nás záujem tudentov o nový predmet, hovorí profesorka gymnázia a koordinátorka predmetu Dita Abrhamová. Predmet je pod¾a jej
slov precízne pripravený. Obsah uèiva sa opiera o anglické pedagogické texty preloené do slovenského jazyka. Na workshope v Budmericiach sa stretlo sedemnás pedagógov, väèinou uèite¾ov biológie z vybraných stredných kôl, aby získali základné metodické i odborné informácie, a od zaèiatku februára rozbiehajú výuku na svojich kolách. Pedagógovia, ktorí prejdú doko¾ovacím kurzom, získajú certifikáty. Na
svete je i uèebnica. Navye máme pripravené texty pre uèite¾ov i videokazety, hovorí D. Abrhámová. Ciele predmetu vidí v troch oblastiach 
odtabuizovaní termínu rakovina, poskytnutí vierohodných informácií a výuke k zdravému ivotnému týlu. Na rozbehnutie predmetu prispela
Nadácia otvorenej spoloènosti  Open Society Foundation sumou 470-tisíc korún.
Ligu proti rakovine podporujú príspevkami jednotlivci, ale aj významné firmy. Aukèná spoloènos Soga v rámci jesennej aukcie vydraila diela,
ktoré lige priniesli 200-tisíc korún, IBM Slovensko, a.s., Bratislava a Compaq Computer Slovakia, s.r.o., Bratislava venovali tomuto obèianskemu zdrueniu poèítaèe Microsoft i programové vybavenie, reklamná agentúra Soria Grey zorganizovala kampaò ku Dòu narcisov a Týdòa
proti rakovine bez nároku na honorár. Zásluhou grantu 132-tisíc korún od Prvej stavebnej sporite¾ne, a.s., Bratislava mohol vyjs prvý pätisícový náklad uèebnice Onkologická výchova na stredných kolách, Globtel GSM, a.s., Bratislava sa v tomto roku roku rozhodol z Konta
Globtel podporova výraznou mierou práve Ligu proti rakovine.
Deò narcisov
V poslednom marcovom týdni  presne 26. marca  sa bude u po tretíkrát kona Deò narcisov. Vlani sa uskutoènil v 46 mestách a obciach
Slovenska s pomocou vye 1500 dobrovo¾níkov. Do akcie sa zapojili koly, skauti, medici, zdravotné sestry, lekári svojpomocné kluby (len
klubov pre eny Venua je u na Slovensku devätnás) a celý rad sympatizujúcich nadencov, zdôrazòuje E. Siracká. Finanèný prínos presahoval 1,2 mil Sk. Peniaze, ktoré sa vyzbierali v Bratislave, sa pouili na podporu viacerých onkologický zariadení vrátane detskej onkológie
a na podporu výskumných projektov. Peniaze poboèiek sa vyuili na podporu miestnych zdravotníckych zariadení, vymenúva E. Siracká.
Cie¾om Dòa narcisov v tomto roku, tak ako oboch predchádzajúcich, bude pod¾a slov prezidentky Ligy proti rakovine získanie podpory celej
spoloènosti boju proti rakovine a pomoci pre postihnutých pacientov.
Autor:

EVA REISELOVÁ
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4.
Èíslo:
13 zo dòa 31. 3. 99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
CENY VIA BONA SLOVAKIA SÚ OCENENÍM DARCOVSTVA
Zistenie, e mnohí ¾udia z podnikate¾skej sféry, ktorí sa zapájali do programov naej nadácie, nevedeli o darcovských aktivitách iných podnikate¾ov, ktorí prispievajú na urèité verejnoprospené aktivity, nás priviedlo na mylienku spropagova darcovstvo medzi irokou verejnosou.
Zároveò sme im aj touto formou chceli vyjadri uznanie za finanènú i nefinanènú podporu komunite, v ktorej pôsobia, uvádza dôvody zorganizovania prvého roèníka ceny Via Bona Slovakia koordinátor programov Nadácie pre obèiansku spoloènos Róbert Vlaiè.
Udelením ceny chceli upozorni na darcov v pravom zmysle slova. Na tých, ktorí myslia v prvom rade na prospech komunity, v ktorej pôsobia,
a nie na svoju propagáciu.
Nie dar, ale preddavok
Príkladom nekomerèného prístupu k darcovstvu je víaz ceny  organizácia KOPA, s.r.o., Koice, ktorá sa venuje architektúre, projekènej èinnosti a dizajnu. Architekt principiálne nepotrebuje reklamu. Prezentuje ho jeho robota, zdôvodòuje svoj prístup k darcovstvu spolumajite¾ firmy KOPA tefan Pacák. Pravidlá podpory má firma ve¾mi jasné. Systém odovzdávania peòazí  tu má a rob si s tým nieèo, je nezmysel. To
len degraduje èloveka. Chceme, aby príjemca bral nau podporu tak, e si od nás nezobral dar, ale prijal od nás preddavok na to, e bude
ïalej pracova, e sa bude ïalej rozvíja, t.j. e pomôe niekomu alebo bude kona v prospech nieèoho, napríklad regiónu, spresòuje spolumajite¾ spoloènosti KOPA Juraj Koban. Peniaze sú finanèným vyèíslením urèitej práce. S tým, e niekomu pomôeme vo finanène vyèíslite¾nej forme, oèakávame od tohto partnera, e sám sa tie prièiní a prinesie rovnaký vklad, a to v tom, èím sa zaoberá, dodáva . Pacák.
KOPA zväèa nedáva finanèné prostriedky, ale pomáha tým, èo vie ponúknu  vlastnú prácu, vedomosti, vlastné kontakty. S organizáciou èi
osobou, ktorá iada o podporu, vdy ete pred tým, ne zaèneme spolupracova, vedieme dialóg. Ak sa nám zdá ponúknutá mylienka zmysluplná, keï presne vieme, do èoho vstupujeme, aký to bude ma zmysel, tak do toho ideme a diskutujeme, èo je potrebné na zrealizovanie
mylienky. Tam, kde sú potrebné priamo peniaze, tam ich dáme. No zväèa ide o materiálne veci, kde sa dohodneme, èo sme schopní
zabezpeèi my, kde vieme zabezpeèi firmu, ktorá zaplatí iné potrebné poloky. Je vak dôleité, aby sa nestalo to, e dotyèní, s ktorými sme
túto celú hru rozohrali, prili a svoj vklad, ktorý bol dohodnutý, do toho nevloili, upresòuje J. Koban.
Hodnotiaca komisia ceny Via Bona udelila prvú miesto firme KOPA za dlhodo- bú a nezitnú podporu pri realizácii projektu výstavby viacúèelového zariadenia pre ako telesne a zdravotne postihnuté deti v Koiciach a okolí.
Podpora komunity
Jednu z èestných cien Via Bona Slovakia si odniesla firma Alcatel SEL TLH, a.s., Liptovský Hrádok za opakovanú, uválivú a systematickú
podporu aktivít v meste a regióne Liptovský Hrádok. Na otázku TRENDU, èo viedlo firmu k podpore Liptova, uvádza dôvody darcovstva
Jaroslav Beharka, zodpovedný za styk s verejnosou firmy Alcatel, slovami: Usiluje sa podpori miestne intitúcie. Nebudeme predsa nosi
peniaze do Bratislavy. Miestnym kolám èi zdravotníckym zariadeniam asi ako dá nejaký bratislavský podnik. Dôvody dopåòa aj Vlasta
Körnerová, riadite¾ka neziskovej organizácie A-projekt: Alcatelu ide hlavne o podporu regiónu, o tvorbu pracovných príleitostí, o spokojnos
miestnych ¾udí, istú stabilitu, istý rozkvet regiónu.
Vlani rozdelia spoloènos Alcatel vo forme darov pribline dva milióny korún. To boli peniaze, ktoré sa dali bez akejko¾vek protisluby.
Minimálne taká istá suma ila aj vo forme sponzorstva. Aj touto formou sme podporili akcie a organizácie, kde bola potrebná mimoriadna
pomoc, dokres¾uje J. Beharka. Okrem finanènej podpory Alcatel vyuíva aj hmotné dary. Napríklad odpísané poèítaèe putujú do miestnych
kôl.
Druhou ocenenou spoloènosou ceny Via Bona je APS Litva, Trnava, a to za dlhodobú osobnú angaovanos, obetavos a stálu finanènú
a nefinanènú podporu práce s postihnutými ¾uïmi v Trnave. APS Litva je príkladom, e aj malá firma sa môe zapoji do darcovstva.
Spoloènos má jedného zamestnanca a k darcovstvu sa dostala cez vlastnú rodinnú skúsenos. Na zaèiatku trnavskej mimovládnej organizácii len peniaze poièali. Keï si to mohli finanène dovoli, pôièky prerástli do darov. Tak ako aj ostatné firmy podporuje firma APS Litva verejnoprospené aktivity nielen finanène. Pomáha pri odvoze detí èi pri preprave potrebného materiálu. Zároveò aktívne vyh¾adáva ïalích sponzorov.
Finanèné príspevky, ktoré víazi súae získali (1. miesto 181-tisíc korún, ocenené organizácie v hodnote kadá 85-tisíc korún Sk), rozdelili
medzi organizácie venujúce sa verejnoprospeným èinnostiam.
Autor:
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Èíslo:
13 zo dòa 31. 3. 99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
DO DARCOVSTVA SA ZAPÁJAJÚ TRI ZO TYROCH SLOVENSKÝCH PODNIKOV
So zámerom zisti, do akej miery sa slovenské podniky zapájajú do podpory verejnoprospených a dobroèinných aktivít, sa poèas februára
a marca tohto roku obrátila Nadácia pre obèiansku spoloènos na 1228 firiem. Cie¾om prieskumu bolo identifikova potenciál pre nadviazanie
a upevnenie partnerstiev firiem s neziskovými organizáciami, hovorí koordinátor projektu Peter Gutafík. Na dotazníky alebo následné telefonáty odpovedalo 359 organizácií zo vetkých 79 okresov SR. Najväèí podiel tvorili podniky do 25 zamestnancov (70 %), s obratom nad
10 miliónov korún (51 %) a organizácie zamerané predovetkým na obchodnú èinnos (37 %).
Pod¾a získaných výsledkov sa do darcovstva na Slovensku zapájajú tri zo tyroch podnikov. P. Gutafík to odôvodòuje aj tendenciou, ktorá
ukazuje, e neziskové organizácie v spolupráci s podnikate¾mi èasto disponujú potenciálom riei niektoré problémy svojej komunity efektívnejie ako tátne intitúcie. Múdro naplánova- né darcovstvo môe komunitu, v ktorej podnik pôsobí, dlhodobo posilni a zvýi kvalitu ivota
miestnych obyvate¾ov. Je to forma investície do prostredia, v ktorom ijú nielen zamestnanci firmy, ale aj jej obchodní partneri a zákazníci.
Najväèou prekákou pri darcovstve je pod¾a prieskumu legislatíva. Takmer polovica respondentov uviedla, e je nevyhovujúca. Lepia kontrola nad tým, ako je príspevok pouitý, je druhou najèastejie uvádzanou vecou, ktorú by na darcovstve podniky chceli zmeni. Len tri percentá respondentov sa nazdávajú, e nedostatok uznania je najväèou prekákou darovania.
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5.

Na rozdiel od plnenia si povinných finanèných obchodných záväzkov je darcovstvo zaloené striktne na princípe dobrovo¾nosti. Pre firmu je
darcovstvo krokom navye, ktorý môe, ale nemusí spravi. Aj preto má monos vybera si, koho podporí a do akej miery, vysvet¾uje
P. Gutafík. Hlavným príjemcom podpory od podnikov sú predovetkým intitúcie, ktorých hlavným zdrojom sú prostriedky zo tátneho rozpoètu, napríklad koly a nemocnice. Do týchto intitúcií smeruje takmer tretina prostriedkov. Pätina firiem podporuje portové kluby. Organizácie
pracujúce s demi si vyberá pre svoje darcovstvo 17 percent odpovedajúcich podnikov.
Najèastejou formou podpory sú jednorazové finanèné príspevky. Uviedla to takmer polovica opýtaných firiem. Formu z¾avnených alebo
zadarmo postúpených výrobkov pouíva pri darcovskej èinnosti 28 percent respondentov. Sluby poskytuje 14 percent podnikov.
Výka daru je rôzna. Takmer tretina podnikov zapojených do prieskumu uviedlo, e v roku 1998 ich podpora bola niia ako 30-tisíc korún. Do
kategórie od 30-tisíc do 150-tisíc korún sa za minulý rok zaradilo 16 percent respondentov a do výky 400-tisíc korún necelé tyri percentá.
Rozhodnutie firiem nepodpori iadate¾a je v súèasnosti najèastejie zdôvodòované tým, e prostriedky sú potrebné na inú èinnos. Uviedla to
pätina odpovedajúcich firiem. Dôleitým argumentom v neprospech darcovstva je i neistota, e príspevok nebude vyuitý neziskovou organizáciou dostatoène efektívne (15 %).
Záruka správneho vyuitia daru je preto najèastejím uvádzaným faktorom pri rozhodovaní podniku. Takmer pätina respondentov uviedla, e
dôvodom podpory je dobrá vô¾a osoby rozhodujúcej o podpore. Len pri 15 percentách odpovedí za poskytnutie daru oèakáva podnik publicitu.
Autor:
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6.
Èíslo:
13 zo dòa 31. 3. 99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Sociálna politika
FORMA PODPORY
VEREJNOPROSPENÝCH
A DOBROÈINNÝCH
AKTIVÍT
(%)

jednorázové finanèné príspevky - 43,2
pravidelné finanèné príspevky - 2,5

ostatné - 6,3
bezplatné poskytnutie priestorov
alebo zariadenia - 6,3

PRAMEÒ: Nadácia pre obèiansku spoloènos
GRAF: TREND

z¾avnené alebo zadarmo
poskytnuté výrobky - 28

z¾avnené alebo bezplatné sluby - 14,1
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7.
Èíslo:
15 zo dòa 14.04.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
WHIRLPOOL PRI PLESANÍ PODPORIL DETI Z DOMOVOV
Whirlpool Slovakia bol vïaka vynikajúcim výsledkom v rámci celosvetového koncernu Whirlpool Corporation preradený do skupiny západoeurópskych poboèiek korporácie, poznamenal vo svojom príhovore na prvom reprezentaènom plese tejto firmy riadite¾ Whirlpool Europe pre
strednú Európu John Rietvelt. Potom u pozval plesajúcich na taneèný parket spoloèenskej sály PKO v Bratislave. V bohatom programe
pravdepodobne posledného plesu sezóny vystúpili viacerí známi speváci a o polnoci nechýbala pravá plesová tombola. Vari aj preto, e pod
znaèkou Whirlpool sa skrýva vôòa domova, výaok z nej, znásobený rovnakou sumou od Whirlpool Slovakia, a.s., Bratislava (83-tisíc Sk)
venoval Martin Ciran, generálny riadite¾ tejto firmy, predsedovi spoloènosti Úsmev ako dar Jozefovi Miklokovi na podporu vydávania èasopisu Domovák pre deti z detských domovov.
Autor:

BARBORA IAÈIKOVÁ

8.
Èíslo:
17 zo dòa 28.04.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
RUOVÁ STUKA A NÁDEJ PRE ENY
tatistiky hovoria, e a 26 percent nádorových ochorení ien tvorí ochorenie prsníkov a ochorie naò takmer kadá deviata ena. Aj preto u
nieko¾ko rokov organizuje kozmetická firma Avon Cosmetics kampaò, ktorá má podpori osvetu zameranú na boj proti tejto zhubnej chorobe.
Vlani sa medzi vye 20 krajín, kde prebieha, zaradilo aj Slovensko. Predajom brone v podobe ruovej stuky a ïalích predmetov, ale aj
sponzorskými darmi sa doteraz vyzbieralo na Slovensku vye dvoch miliónov korún. Slúia na realizáciu multidisciplinárnych projektov Hope
(angl. nádej) v tyroch mestách  Bratislave, Partizánskom, Koiciach a Humennom, ktoré by mali prispie k prevencii proti rakovine prsníkov,
informovanosti o diagnostike èi zmene k zdraviemu ivotnému týlu.
Autor:

JANA JANKÙ

9.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
VÁCLAV FISCHER DEOM ROZUMIE
Václav Fischer, majite¾ v súèasnosti u najväèej èeskej cestovnej kancelárie Fischer a pod¾a rebríèka TRENDU druhej najväèej na
Slovensku, vie, ako oslovi svojich klientov. Dôkazom toho je show, s ktorou od polovice marca precestoval 30 èeských, slovenských, maïarských i po¾ských miest. Robíme to, èo roky v Nemecku, teda chodíme priamo za klientmi, objasòuje. Turné jeho programu malo okrem propagaèného aj dobroèinný cie¾. Výaok z neho putoval na konto novozaloenej Nadácie Václava Fischera. Jej cie¾om je finanène podporova
ozdravné pobyty detí z detských domov v kolách v prírode. Zo slovenských domovov vycestuje do kôl v prírode tohto roku asi 300 detí. U
tradiène budú z Detského domova Slon v ariských Micha¾anoch, ale prvýkrát aj z He¾py a zo Sú¾oviec.
Autor: JANA JANKÙ
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Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
CENU DOSTALI NAJAKTÍVNEJÍ UÈITELIA APLIKOVANEJ EKONÓMIE
Keï sme sa pred rokmi rozhodovali, èo podpori z ve¾kého mnostva iadostí, ktoré denne dostávame, zaujala nás ponuka organizácie Baa
Junior Achievement, hovorí riadite¾ pre ¾udské zdroje a vzahy s verejnosou a.s. Jacobs Suchard Figaro Bratislava Duan Anto.
Pripomenul, e doteraz sa akosi zabúdalo na hodnotu práce pedagóga v predmete aplikovaná ekonómia. Preto vytvárame tradíciu kadoroèného oceòovania tých uèite¾ov aplikovanej ekonómie, ktorí prejavia mimoriadnu aktivitu pri realizácii programov a podujatí Baa Junior
Achievement SR, pokraèuje D. Anto. Prvýkrát sa cena slávnostne odovzdala na tvrtom roèníku Ve¾trhu tudentských spoloèností
v Bratislave a odniesli si ju riadite¾ka Obchodnej akadémie v Leviciach Daniela Skladanová a profesorka na Gymnáziu Ve¾ká Okruná v iline
Marta Hricová.
es rokov uèím aplikovanú ekonómiu, hovorí D. Skladanová. Predmet pod¾a nej zahàòa vetky poiadavky, ktoré si ekonómia vyaduje.
Jazykové znalosti, dynamickos spojenú s praxou. Pomocou tudentských spoloèností sa tudenti celý rok pripravujú do praxe, sú akcionári,
poniektorí manament, dosahujú zisk, hovorí D. Skladanová. V organizácii Baa Junior Achievement ete iadna spoloènos neskrachovala
a èasto sa jej podarilo dosiahnu taký zisk, e percentuálnu hodnotu ich dividend by im závideli mnohé firmy. Nie sú ojedinelé viac ako 30percentné dividendy a stalo sa, e tudentská spoloènos mohla vyplati aj 100-percentnú dividendu. Prínos vidí D. Skladanová aj v rôznych
súaiach, kde tudenti môu zúroèi svoj elán.
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Autor: BARBORA IAÈIKOVÁ

11.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
JUNIOR ACHIEVEMENT VZDELÁVA MLADÝCH ¼UDÍ U OSEMDESIAT ROKOV
Ktohovie, èi Horace Moses, prezident Strathmore Paper Co. v USA, autor mylienky Junior Achievement, v roku 1919 tuil, e jeho nápad sa
z mesta Springfield v táte Massachusetts rozíri do takmer sto krajín po celom svete, hovorí manaér pre styk s verejnosou Baa Junior
Achievement Slovensko Radoslav Halabrín. Bol otcom mylienky vytvorenia vzdelávacích programov, ktoré doteraz absolvovali viac ako tri
milióny mladých ¾udí vetkých kontinentov.
Pôvodne bol program urèený pre mladých nezamestnaných vidieckych prisahovalcov, ktorí sa sahovali do ve¾kých severoamerických centier. Postupne oò prejavovalo záujem èoraz viac krajín, a si v osemdesiatych rokoch nárast záujmu vyiadal zriadenie centra Junior
Achievement International. V devädesiatych rokoch sa k èlenským krajinám postupne pridali táty bývalého východného bloku v Európe. Pre
teritórium bývalého Èeskoslovenska zakúpil licenciu na írenie jej programov od organizácie Junior Achievement International Tomá Baa.
Ako prvý investor zaloil kanceláriu v Prahe a Bratislave, neskôr zriadil v Zlíne regionálnu kanceláriu pre programy Junior Achievement
v strednej a východnej Európe. Tomá Baa je dodnes najväèím a najvýznamnejím finanèným prispievate¾om slovenskej organizácie.
K jeho filozofii podpory praktického vzdelávania mládee sa postupne pripojilo na Slovensku viac ako 80 investorov rôznej ve¾kosti, ktorí dnes
financujú, podporujú a usmeròujú nae aktivity, a veríme, e v budúcnosti budú vyuíva v svoj prospech ich výsledky, dopåòa R. Halabrín.
Na Slovensku Baa Junior Achievement pôsobí ako samostatná nezisková mimovládna organizácia s medzinárodným prvkom od januára
1994. Programy Junior Achievement sa uviedli do kôl u v roku 1992, keï sa predmet aplikovaná ekonómia vyuèoval v angliètine ako pilotný
program v tyroch triedach. V roku 1993 sa rozírili programy aplikovanej ekonómie v slovenskom jazyku s uèebnicami modifikovanými na
slovenské podmienky do 16 kôl. Postupne, ako sa poèet kôl zvyoval, bolo potrebné zaloi regionálne kancelárie  v roku 1995 v Banskej
Bystrici a v roku 1996 v Koiciach. V súèasnosti sa program Aplikovaná ekonómia realizuje na 97 kolách na Slovensku, aj keï záujem kôl
o tento program je dvojnásobný, hovorí R. Halabrín.
Medzinárodné centrum Junior Achievement ponúka 15 programov. Na Slovensku sa realizujú Aplikovaná ekonómia (program pre stredné
koly), Základy podnikania (pre základné koly), GLOBE (Global Learning of Business Enterprise, program o medzinárodnom obchode)
a EuroGLOBE (program o medzinárodnom obchode). V rámci programov prebiehajú súae v poèítaèovej simulácií trhu MESE a Banks in
Action (poèítaèová simulácia finanèného trhu). Vyvrcholením programov sú ve¾trhy tudentských spoloèností, na ktorých tudentské spoloènosti zúroèujú výsledky celoroènej práce v rôznych súaiach. Doplnkovými aktivitami programov sú víkendové stretnutia najlepích tudentov, systematicky prebiehajú kolenia uèite¾ov.
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Ku koncu kolského roka 1997/1998 obsiahli na Slovensku programy Baa Junior Achievement 14 717 absolventov, 271 kôl, 642 tried, 85
miest, 268 vykolených uèite¾ov, 593 dobrovo¾níkov.
Autor:

BARBORA IAÈIKOVÁ

12.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
BRITSKÉ SKÚSENOSTI KORPORATÍVNEHO DARCOVSTVA SÚ INPIRÁCIOU AJ PRE SLOVENSKO
Mimovládne organizácie (MVO) a podnikate¾ský sektor vo vyspelých krajinách pracujú na systéme spolupráce. Nejde len o finanènú podporu
MVO, ale aj o iné druhy pomoci, ktoré sa úroèia buï v imidi firmy v oèiach verejnosti alebo v konkrétnych krokoch vzájomného partnerstva.
Soòa Holúbková z Nadácie Krajina harmónie zo iliny vidí práve v partnerstve budúcnos vzájomného vzahu darcov a obdarovávaných. Keï
sa bude stiera rozdiel medzi jednými a druhými, hoci, samozrejme, formy sa budú líi, verím, e skoro aj u nás bude postavenie mimovládnych organizácií ako partnerov, ktorí sú organizaène aj profesionálne pripravení zúèastni sa na rieení problémov v naej spoloènosti", vyslovuje nádej S. Holúbková.
Riadite¾ka Know How Fundu pri Ve¾vyslanectve Ve¾kej Británie na Slovensku Andrea Reidy o systéme korporatívneho darcovstva vo svojej
vlasti hovorí, e v minulosti sa filantropia tradiène chápala ako pasívne poskytovanie èasu, peòazí a príspevkov, èo vyluèovalo aktívnu úèas
podnikov na regionálnom rozvoji. V súèasnosti sa dôraz kladie na aktívnu participáciu. Faktom vak zostáva, e spoloènosti oèakávajú
návrat investícií, zdôrazòuje A. Reidy.
Spôsobov spolupráce je pod¾a A. Reidy ve¾a. Firmy získavajú na pozitívnom spojení s repektovanou charitou, získavajú obraz starostlivých
v snahe oslovi cie¾ové skupiny zákazníkov. Taktie sa stále potvrdzuje, e investovanie do komunít prináa dlhodobé dividendy vzh¾adom na
to, e ony tvoria základ zdravej spoloènosti, hovorí A. Reidy.
Príkladom pomoci podnikate¾ských subjektov neziskovej sfére je pod¾a riadite¾ky Know How Fundu poskytnutie vedúcich pracovníkov, ktorí
môu pomôc pri vedení mimovládnej organizácie, alebo sa podeli o svoje skúsenosti v k¾úèových oblastiach, akými sú investièné úètovníctvo, bankovníctvo a podobne. Ve¾a spoloèností povzbudzuje svojich pracovníkov tým, e im poskytuje monos pravidelného daòového zvýhodnenia alebo im èas strávený v charitatívnych organizáciách zaplatí, hovorí A. Reidy. Britská vláda sa pozitívne stavia k podobným aktivitám a pripravuje návrhy na zlepenie podmienok verejného darcovstva. Zvýia sa alebo sa úplne zruia limity, ktoré môu zamestnanci
poskytnú zo svojho platu.
V minulom roku prijala vláda Ve¾kej Británie rámcový dokument podpory. Jeho prijatie v praktickom ivote znamená, e pri akýchko¾vek zmenách legislatívy berie vláda do úvahy vplyv na dobrovo¾nícke organizácie, pretoe, ako zdôrazòuje A. Reidy, partnerstvo medzi vládou a mimovládnymi organizáciami je výraznou èrtou britskej spoloènosti".
Autor:

EVA REISELOVÁ

13.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
PRI ROZHODOVANÍ PODNIKOV O UDE¼OVANÍ PODPORY ZAVÁI V ÈR SKÔR ¼UDSKÉ H¼ADISKO AKO FIREMNÉ ZÁUJMY
So zámerom zmapova vnímanie a prax v sponzorstve a darcovstve v Èeskej republike uskutoènila asociácia Fórum darcov koncom roka
1998 prieskum medzi èeskými podnikmi. Asociácia, ktorá reprezentuje èeských a zahranièných darcov  nadácie a nadaèné fondy, zahranièné programy pomoci, podnikových a súkromných darcov  nadviazala na výskum realizovaný v roku 1996, prièom sa snaila zisti posun, ktorý za dva roky, aj vzh¾adom na neustále zmeny v podnikate¾skej sfére, v sponzorstve nastal (výsledky podobného prieskumu na Slovensku
publikoval TREND 13/1999).
Zo 148 oslovených podnikov sa do prieskumu zapojilo 60 firiem, hlavne z oblasti energetiky, chemického priemyslu, bankovníctva a poisovníctva. Viac ako tvrtina podnikov sa zúèastnila na túdii v roku 1996.
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Ak podnik venuje finanèné prostriedky, výrobky èi slubu výhradne na veobecne prospené úèely a výhradne zo zisku (s monosou daòového odpisu dve percentá z daòového základu) bez nároku na zmluvné protiplnenie, pouíva Fórum darcov oznaèenie darcovstvo.
Sponzorstvo v tomto chápaní je poskytovanie finanèných prostriedkov, výrobkov a sluieb za protislubu. Sponzorský príspevok nemusí by
verejnoprospený a je väèinou zahrnutý do nákladov podniku.
Väèina z opýtaných podnikov sa zaoberá tak sponzorstvom, ako aj darcovstvom. V niektorých prípadoch aj vïaka neznalosti moností odpisov uzatvárajú firmy zmluvy o propagácií a reklame aj tam, kde by si tento odpis mohli uplatni.
Monos odpisu dvoch percent zo základu dane je pre takmer tretinu podnikov zapojených do prieskumu motivaèný. Pribline rovnaká èas
opýtaných túto monos daòového odpisu aj vyuíva. Zástupcovia týchto podnikov tvrdia, e by ve¾mi uvítali, keby sa percento stanovené
zákonom zvýilo.
Dominuje filantropia a humánnos
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Pod¾a získaných údajov len malá èas èeských firiem si uvedomuje dôleitos a dosah svojich sponzorských a darcovských aktivít pre svoj
dlhodobý a trvalo udrate¾ný rozvoj. Pod¾a výsledkov prieskumu 81 percent opýtaných vie, èo je a èo nie je dar z právneho a daòového h¾adiska. Napriek tomu viac ako tvrtina nerozoznáva tento faktický rozdiel v svojich pojmoch a pouíva pre obe formy podpory naïalej sponzorstvo.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, e väèina podnikov nechápe darcovstvo ako súèas svojej prezentácie èi sledovania svojich obchodných
záujmov. Tejto èinnosti sa venuje èisto z filantropických a humánnych dôvodov. Väèinou sa pri posudzovaní a výbere iadostí pozerá na projekty skôr z ¾udského h¾adiska ako len striktne z poh¾adu záujmov podniku. Najsilnejím motívom firiem na darcovstvo je pomoc tým, ktorí ju
potrebujú. A na druhom mieste ako dôvod uvádzajú podniky budovanie dlhodobého imidu a vytváranie dobrých vplyvov na okolie.
Posilnenie znaèky sa umiestnilo na niích prieèkach v poradí.
Pod¾a získaných údajov väèina podnikov poskytuje podporu vo forme finanèných prostriedkov. tvrtina firiem ponúka pomoc prostredníctvom vecných darov. Urèitá èas podnikov poskytuje finanèné aj hmotné dary zároveò, prièom hmotné dary majú podobu buï vlastných
výrobkov alebo napríklad vyradených poèítaèov. Podniky z terciárnej sféry ponúkajú svoje dary aj formou sluieb. Ve¾mi malá èas podnikov
zapája do podpory i svojich zamestnancov.
Výka podpory sa pohybuje od sumy menej ako 100-tisíc korún a po nieko¾ko desiatok miliónov korún. Prevauje pravidlo, e najväèie
a najbohatie podniky venujú vo forme darov nieko¾ko miliónov. V tomto smere neexistuje istá pravidelnos. Vdy záleí na konkrétnom prístupe podnikov k tejto problematike, èi v podniku existuje plán darcovstva a vyèlenená suma na tento úèel, èi podnik podporuje dlhodobé projekty a nadväzuje dlhodobejie partnerské vzahy. es desiatok podnikov, ktoré sa na prieskume zúèastnili, vydali na dary spolu roène prinajmenom 30 miliónov korún.
Najèastejou prekákou v darcovstve je zlá ekonomická situácia, ktorá ovplyvòuje ziskovos firmy. Medzi ïalie problémy v tejto sfére patria
i nevyjasnené majetkové vzahy v podniku, obava z vlny nových iadostí po tom, èo niektorú iados podporia, èi akosti pri zdôvodòovaní
darcovstva voèi majite¾om podnikov.
Darcovstvo na oddelení marketingu
Pod¾a výsledkov výskumu stratégia podnikovej filantropie èasto záleí na osobe, ktorá je za túto problematiku zodpovedná. Vo viac ako polovici podnikov sa problematikou darcovstva zaoberá oddelenie marketingu alebo vonkajích vzahov. U jednej pätiny z respondentov rozhoduje o daroch riadite¾ èi majite¾ podniku.
iadosti o podporu sa v polovici prípadov posudzujú na viacerých, najmenej dvoch úrovniach riadenia. Takmer 40 percent predstavovalo jednoúrovòové rozhodovanie. Oznaèenie zvlátneho postupu bolo zastúpené v 12 percentách podnikov. Podobne ako v roku 1996 pokladá väèina podnikov za dôleité rozhodova o vetkých aspektoch svojho darcovstva sama. Dôveryhodnos partnera hodnotí podnik najèastejie
pod¾a odporúèania dôveryhodnej osoby. Takmer tvrtina vôbec nekontroluje, ako boli darované prostriedky vyuité. Istá èas opýtaných sleduje vyuitie prostriedkov nepriamo, napríklad úèasou na podporených akciách.
V takmer polovici podnikov sa posudzujú návrhy na rok dopredu a je tak vypracovaný akýsi plán darcovstva a sponzorstva s pevne stanoveným rozpoètom. Výskum ïalej preukázal, e podniky skôr podporujú regionálne projekty. Hoci väèina zástupcov firiem tvrdí, e majú vypracovaný súbor viac-menej záväzných kritérií na výber projektov, èasto jediné pevné kritérium, pod¾a ktorého sa podniky rozhodujú o udelení
podpory predloeného projektu èi iadosti, je fakt, e peniaze budú investované v regióne, v ktorom podnik pôsobí.
Malá prezentácia
Hlavnou podporovanou oblasou je sociálno-zdravotná sféra. Nasleduje kultúra, port, deti a mláde, kolstvo. V prípade portu ide hlavne
o mediálne menej zaujímavé porty èi podporu miestnych klubov.
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Len malá èas z opýtaných podnikov sa snaí prezentova svoju verejnoprospenú èinnos na verejnosti. Znaèná èas tejto prezentácie sa
odohráva cez výroèné správy. Nemálo podnikov neprezentuje svoju èinnos aj preto, aby sa nedoèkali ïalieho prílevu iadostí.
Len jedna tretina firiem tvrdí, e sa bude správa tak ako doteraz. Takmer estina podnikov sa obáva, e sa ich sponzorské aktivity v budúcnosti výrazne obmedzia. O rozirovaní sponzorských a darcovských aktivít uvauje len ve¾mi malá èas podnikov.
K 31. januáru 1999 bolo pod¾a túdie v ÈR zaregistrovaných 108 nadaèných fondov, 116 nadácií, 216 veobecneprospených spoloèností
a vye 36-tisíc obèianskych zdruení.
Autor:

JANA KADLECOVÁ-ÈALFOVÁ

14.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
HLAVNÉ DÔVODY PODNIKOV V ÈR NA DARCOVSTVO
(%)
pomoc tým, ktorí to potrebujú
vytváranie imidu podniku
sociálna zodpovednos podniku voèi svojmu okoliu
prezentácia, posilnenie znalosti znaèky
získanie nových/upevnenie záujmu starých zákazníkov
podpora zamestnaneckej politiky
pomoc priate¾om, partikulárne záujmy èlenov vedenia
získanie kontaktov
presadenie zaujímavého projektu
vytváranie prostredia dobrej vôle
úloha tradície
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PRAMEÒ: prieskum Fóra darcov, ÈR
GRAF: TREND

15.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
ZAMERANIE PODPORY OD PODNIKOV V ÈR
(%)
sociálno-zdravotná oblas
kultúra
port
deti a mláde
kolstvo a vzdelávanie
telesne a duevne postihnutí
ekológia, ochrana prírody
ochrana zvierat
rozvoj komunity formou podpory miestneho úradu
podpora jednotlivcov
úloha tradície
0
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16.
Èíslo:
18 zo dòa 05.05.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
FORMA PODPORY ÈESKÝMI PODNIKMI
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PRAMEÒ: prieskum Fóra darcov, ÈR
GRAF: TREND

17.
Èíslo:
20 zo dòa 19.05.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
TEDRÝ VEÈER V ARÉNE
Kultúrno-spoloèenský veèer, na ktorom predstavila svoje modely 21-roèná módna návrhárka a tudentka ekonómie Katarína Kuèerová, mal aj
humánny rozmer. Organizátorka podujatia Alojzia Kuèerová, majite¾ka firmy týl zaoberajúcej sa zákazkovým a modelovým itím odevov a
zároveò matka módnej návrhárky, obdarovala Onkologický ústav svätej Albety v Bratislave sumou 50-tisíc Sk a symbolický ek na 30-tisíc
Sk odovzdala Jozefovi Sabovi, guvernérovi IFO  nadácie mladých. Zásluhu na úspechu podujatia mal aj svetoznámy mím Milan Sládek, ktorý nápad podporil a pomohol zrealizova.
Autor:

ANDREJ BALCO

18.
Èíslo:
22 zo dòa 02.06.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
BANKA PLNÁ OCENENÝCH KNIIEK
Bankovníctvo a literatúra mali vdy k sebe blízko, lebo sa navzájom potrebujú. Pre bankárov sú knihy vítaným relaxom na odpútanie sa od
sústrednej práce s peniazmi a spisovatelia, naopak, vdy mali hlboko do vrecka. Ude¾ovanie Literárnej ceny VÚB povaujeme za vydarené
dedièstvo predchádzajúceho vedenia a sme odhodlaní v oceòovaní pôvodnej slovenskej literatúry s malými zmenami v tatúte súae pokraèova aj v ïalích rokoch, povedal na vyhlasovaní výsledkov Literárnych cien VÚB, a.s., Bratislava za minulý rok jej prezident Ladislav
Vakoviè. Cena v desiatich kategóriách za nové pôvodné dielo prózy, poézie a literatúry sa ude¾uje od roku 1993 a najúspenejím drite¾om
tejto ceny je Milan Rúfus, ktorý si ocenenie odniesol u päkrát. Deväèlenná porota vyberala tentoraz z 238 kniných noviniek.
Autor:

BARBORA IAÈIKOVÁ
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19.
Èíslo:
25 zo dòa 23.06.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
RALLYE CESTA DO IVOTA POMÁHA PREKONÁVA BARIÉRY
Jubilejný piaty roèník motoristicko-vedomostnej rallye Cesta do ivota usporiadalo koncom mája zdruenie Cesta do ivota v spolupráci so
Základnou kolou pre telesne postihnutých v Bratislave na Mokrohájskej ulici a s Klubom motoristických novinárov. Z horského hotela Áno,
prosím v Bratislave-Dúbravke vytartovalo 20 osádok tvorených tromi telesne postihnutými demi a vodièom. U tradiène sa za volant automobilov posadili ¾udia známi z televíznych obrazoviek, herci i zástupcovia sponzorských firiem. Telesne postihnutým deom pomáha rallye
prekonáva bariéry, s ktorými sa v òom budú stretáva, a zároveò pomáha prekonáva bariéry okolia voèi nim, povedal prezident zdruenia
Cesta do ivota Peter Káèer, ktorý ako ako telesne postihnutý tieto problémy dôverne pozná. Víazmi rallye sa stala osádka vedená riadite¾om Eximbanky Bratislava Jiøím Horváthom. Výaok z akcie, na ktorú prispelo vye 50 sponzorov, bol pouitý v prospech kôl pre telesne
postihnuté deti.
Autor:

JURAJ MARUIAK

20.
Èíslo:
30 zo dòa 28.07.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
K¼ÚÈIKY OD AUTA ZA VYNIKAJÚCE TÚDIUM
Najlepí absolvent ininierskeho túdia Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Rolan Vanèo prevzal poèas promócií nielen cenu rektora STU, ale aj k¾úèiky od zeleného automobilu koda Felicia 1,3 LX. tefan Chudoba, riadite¾ s.r.o. koda Auto
Slovensko, Bratislava pris¾úbil, e ich firma bude súaou tudentov o kodovku a ïalie ceny kadoroène motivova prípravu technických
odborníkov.
Roland Vanèo pochádza z Levíc a poèas päroèného túdia na STU získal nielen ininiersky diplom z odboru aplikovaná mechanika, ale aj
pedagogickú kvalifikáciu na stredokolského uèite¾a. Rozhodnutý je zotrva na STU ako poslucháè doktorandského túdia. Ani auto nebude
stá nevyuité, pretoe jeho nový majite¾ u vodièský preukaz má.
Autor:

PETER KRESÁNEK

21.
Èíslo:
30 zo dòa 28.07.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
ZÁHRADNÁ SLÁVNOS JENEWEINU PRE ZDRAVÚ RODINU
"Kadý rodiè miluje svoje diea, a mnohí zaneprázdnení ¾udia z podnikania si túto lásku uvedomia èasto neskoro. Láska vak niekedy nestaèí. Pri starostlivosti o deti nám v niektorých situáciách chýba skúsenos. Obèianske zdruenie Zdravá rodina je práve tou pomocnou rukou
vtedy, keï láska prestáva staèi a je potrebná odborná rada, povedal pre TREND Martin Krekáè, spolumajite¾ Management Consulting
Jenewein, s.r.o., Bratislava na benifiènej záhradnej slávnosti na strelnici v Stupave. Podobne ako minulý rok si mohli pozvaní hostia zasúai
v stre¾be, deti v zábavných súaiach alebo len pasívne sledova pestrý program. Zo zdravého preitia sobotného letného dòa malo úitok
nielen zdruenie Zdravá rodina, ktoré si odnieslo 20-tisíc korún, ale aj ostatné rodiny, ktoré sa na podujatí zili a nali si tak v tejto uponáh¾anej dobe èas na seba.
Autor:
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Èíslo:
32 zo dòa 10.08.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Zdravotníctvo
PROJEKT SLOVENSKO BEZ BARIÉR V NÁS H¼ADÁ ¼UDSKOS,
TVRDÍ NÁMESTNÍÈKA PRIMÁTORA BRATISLAVY MÁRIA DEMETEROVÁ
Nad projektom Slovensko bez bariér prevzal zátitu predseda vlády Slovenskej republiky Mikulá Dzurinda. Nielen slovom, ale v blízkej
budúcnosti by sa mohla jeho podpora zhmotni v podobe rady vlády pre obèanov so zdravotným postihnutím. Taká rada tu u bola do roku
1995. Vtedajia vláda ju zruila a vytvorila koordinaèný výbor. Pod¾a slov prezidentky Asociácie organizácií zdravotne postihnutých (AOZP)
Márie Orgonáovej u sú pripravené materiály do vlády a je nádej, e sa bude nimi zaobera v najbliom období. Medzirezortná rada vlády
bude ma reprezentatívnejie zastúpenie, vyiu prestí a perspektívu efektívnejích výsledkov.
tátny tajomník Ministerstva zahranièných vecí SR Ján Fige¾ svoju podporu budovania spoloènosti bez bariér vníma zo svojho osobného h¾adiska i ako vysoký úradník tátnej správy: To prvé je najdôleitejie, aby èlovek na kadom poste ostal ¾udským a vytváral perspektívu pre
vetkých ¾udí dobrej vôle v krajine, v ktorej ijú, hovorí o svojom osobnom postoji a dodáva: To druhé je podèiarknuté zahraniènou politikou
a snahou SR zaèleni sa do Európskej únie. Len Slovensko bez bariér, bez prekáok a nedorozumení medzi intitúciami, väèinou a meninami, zdravými a postihnutými, len integrované Slovensko môe by príspevkom pre zjednocujúcu sa Európu. Je to príspevok pre nás vetkých, aby perspektíva lepieho, stabilnejieho a bezpeènejieho ivota bola tu, a nie v emigrácii. Je to príspevok pre strednú Európu, ktorú
môeme spája alebo rozde¾ova, a napokon je to príspevok aj pre celý kontinent, ktorý v tomto storoèí preíval ve¾ké tragédie, ale aj ve¾kú
nádej. Námestníèka primátora Bratislavy Mária Demeterová jeho slová podèiarkuje: ¼udskos je to, èo nám v súèasnosti tak chýba. Projekt
Slovensko bez bariér ju v nás h¾adá.
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22.

Iniciatívy samospráv
Prvá fáza projektu bola ukonèená 30. júla. V auguste bude Gema 93 spracúva podklady zo sociologického výskumu, ktorý bol súèasou
prvej etapy. Od septembra sa rozídu jej aktivisti do vysokých, stredných, ale aj do vybraných základných kôl. Opä budú ich spoloèníkmi
osobnosti kultúrneho, spoloèenského, ale aj portového ivota. Herci Stano Danèiak, Matej Landl èi Ivan Vojtek sú u notorickými sprievodcami vetkých kampaní Gemy 93, svojou podporou k nim pribudli operný spevák Peter Dvorský, akademický maliar Miroslav Cipár, operetný
sólista Augustín Gráf, humorista Raso Piko, slovenská basketbalová legenda Stanislav Kropilák a mnohí ïalí. Na otázku preèo najjednoduchie a presne reaguje I. Vojtek: Keï to raz v èloveku je, tak to tam je. Netreba sa pýta preèo.
Súèasou projektu sú i dve súae Samospráva a Slovensko bez bariér a Obèan a Slovensko bez bariér. Ich cie¾om je do konca novembra
vytvorenie nových projektov, ktoré by odbúravali bariéry najrôznejieho druhu. Napríklad Levoèa u dnes má nápad  svetový unikát, hovorí
D. Brezina. V Levoèi navrhujú rozdielne tukatúry na stenách domov jednotlivých ulíc. Kadá ulica by mala na dostupnom mieste iný reliéf
a nevidiaci by dotykom zistil, po ktorej ulici práve kráèa. Bratislava sa snaí budova bezberiérové chodníky a ozvuèova kriovatky. Doteraz
je v hlavnom meste 74 ozvuèených priechodov, prièom jedno zariadenie stojí dvetisíc korún. Generálny sekretár Únie miest a obcí Slovenska
Marián Minaroviè upozoròuje, e nejde o rozdelenie toho mála, èo samosprávy v rozpoètoch majú. Ide o oslovenie podnikate¾ov, obèanov,
obyvate¾ov najbliieho okolia a vytvorenie iniciatívy, na ktorej by sa spolu vetci podie¾ali. Aj symbolických pä korún má význam, ak sa spoja
mnohí, a navye dáva pocit spoluúèasti na dobrej veci, kontatuje M. Minaroviè.
Architektonické bariéry
Pod¾a vyhláky è. 192/1994 Z.z. Ministerstva ivotného prostredia SR o veobecných technických poiadavkách na stavby uívané osobami
s obmedzenou schopnosou pohybu kadé obèianske zariadenie navrhnuté od tohto roku musí by bezbariérové. Zodpovednos za ignorovanie tejto podmienky nesú na svojich ramenách nielen projektanti, ale najmä odbor ivotného prostredia okresného úradu, ktorý na stavbu
dáva povolenie.
V snahe zlepi ivotné podmienky ako postihnutých obèanov zadala Prvá stavebná sporite¾òa, a.s., Bratislava Fakulte architektúry
Slovenskej technickej univerzity vypracova projekt bezbariérového rodinného domu. Projekt je bezplatne k dispozícii na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Zatia¾ ho dostali piati zdravotne postihnutí.
Obce stavajú bezbariérové byty. To, e ich dostávajú niekedy úplne zdraví ¾udia, je prejavom hrubozrnného cynizmu ich samých, ale najmä
úradníkov, ktorí im pridelenie takéhoto bytu podpíu.
Docentka Mária Samová z Fakulty architektúry STU s kolektívom vypracovala architektonickú príruèku navrhovania domov a bytov pre osoby
s obmedzenou schopnosou pohybu Bývanie bez bariér. M. Samová je i spoluautorkou broúry, ktorú rozdávali aktivisti na obecných úradoch,
v mestách a obciach poèas prvej etapy pochodu naprieè Slovenskom. Broúra obsahuje odborné rady, technické parametre a koeficienty pri
bezberiérových stavbách ciest, priechodov, budov, ale aj bytov a domov, prièom sa v nej zdôrazòuje, e bezbariérové projektovanie je lacnejie ako dodatoèná sebarealizácia.
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Druhá broúra je mozaikou sugestívnych výpovedí zdravých i postihnutých ¾udí a apeluje skôr na city èitate¾a. Jej cie¾, tak ako aj cie¾ celého
projektu je obsiahnutý v podtitule: Nauème sa spolu i.
Autor:

EVA REISELOVÁ

23.
Èíslo:
37 zo dòa 15.09.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Sociálna politika
OSTROVY IVOTA PRISPIEVAJÚ K ZÁCHRANE DETÍ
Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) zaèína novú humanitárnu kampaò s názvom Ostrovy ivota, ktorá bude trva od 1. septembra do
konca tohto roka. Ide o netradiènú zbierku finanèných prostriedkov, ktoré by mali poslúi pri zakúpení kompletného vybavenia detských jednotiek intenzívnej starostlivosti.
Patronát nad touto akciou prevzala hereèka Kamila Magálová. Svoju úèas na tomto projekte komentuje slovami: Treba pomôc èloveku 
dieau, ktoré je bezbranné a potrebuje iného èloveka, tentoraz dospelého, aby mu pomoc poskytol. Obdivujem a váim si ¾udí, ktorí majú
zásluhy na podobných projektoch a ktorí èinnosti pre iných obetovali celý svoj ivot. Je pre mòa cou, ak si ma vybrali za svojho hovorcu èi
spriaznenú duu. Pomohli mi nájs spôsob ako splati ivotu porcie astia, ktoré poskytol mne a mojim blízkym.
DF SR sa rozhodol tentoraz pomôc deom v akútnom ohrození ivota. Pri ich záchrane zohrávajú ve¾mi dôleitú úlohu lôka so peciálnymi
prístrojmi, nazvané ostrovy ivota. Tieto prístroje sledujú a udriavajú ivotne dôleité funkcie malých pacientov. V súèasnosti je poèet ostrovov ivota v slovenských nemocniciach nedostatoèný. Vedúci lekár jednotky intenzívnej starostlivosti Kliniky pre deti a dorast Rooseveltovej
nemocnice v Banskej Bystrici a èlen rady projektu Ladislav Laho potvrdil, e poèet lôok nezodpovedá poètu ohrozených detí, ktoré denne
bojujú o ivot. Zatia¾ ostrovy ivota fungujú v troch mestách Slovenska  v Bratislave, v Koiciach a v Banskej Bystrici.
Resuscitaèné lôka sú ve¾mi drahé. Kompletne vybavený ostrov ivota stojí viac ne dva milióny korún. Pozostáva zo zariadenia na podporu
dýchania, infúznej pumpy, monitorovacieho zariadenia a polohovate¾ného lôka. V zdravotníctve, bohuia¾, nie je dostatok financií na takúto
ve¾kú investíciu. Preto prichádza s pomocou DF SR. Projekt organizuje v spolupráci so Slovenským výborom UNICEF. Po odbornej stránke
s výberom zodpovedajúcich prístrojov a ich umiestòovaním pomáha Slovenská pediatrická spoloènos.
Kadý obèan môe podpori zbierku, ktorá tentoraz nie je pre jednotlivcov, ale pre vetky deti. V spolupráci s niektorými výrobcami spotrebného tovaru sa naiel spôsob ako úèinne pomôc. Zákazník, ktorý si kúpi výrobok oznaèený logom kampane Ostrovy ivota, automaticky prispeje na tento projekt. Z kadého logom oznaèeného výrobku budú výrobcovia odvádza na projekt urèitú sumu  Procter Gamble 50 halierov
z jedného predaného výrobku v celkovej výke 3 mil. Sk, Pepsi Cola 45 halierov za výrobok vo výke 1,1 mil. Sk, Danone od jedného do 20
halierov za predaný kus vo výke jeden milión korún. Získané finanèné prostriedky spoloènosti prevedú zo svojho úètu na úèet Ostrovov ivota kadých trnás dní na základe predaného mnostva výrobkov. Finanènú kontrolu bude uskutoèòova audítorská spoloènos Delloitte
Touche. Stav konta bude kadých trnás dní publikovaný v elektronických médiách. Zároveò sa uskutoèní verejná súa na dodávate¾ov prístrojov, ktoré budú umiestòované vo vybraných zdravotníckych zariadeniach pod¾a odporúèania Slovenskej pediatrickej spoloènosti.
Autor:

EVA REISELOVÁ, LÝDIA GABÈOVÁ

24.
Èíslo:
45 zo dòa 10.11.99
Rubrika: Spoloèenská rubrika
GRAND PRIX ABSOLVENTOM VYSOKÝCH KÔL
V Opere Slovenského národného divadla v Bratislave v ten veèer koncom októbra dominovala mlaï. Na javisku sa predstavili hosom podujatia osemnásti laureáti ceny Grand Prix 1999, ktorú u od roku 1997 ude¾uje ¼udová banka, a.s., Bratislava. Stali sa nimi najlepí absolventi
slovenských vysokých kôl, prièom medzi hlavné kritériá patrili popri vynikajúcich tudijných výsledkoch aj schopnos reprezentova v zahranièí èi nejaký medzinárodný úspech, veobecná rozh¾adenos i osobnostný profil absolventa. K cene patrí aj finanèné ocenenie vo výke 40tisíc korún. Nie je náhoda, e tomuto slávnostnému veèeru pridal lesk svojím jubilejným programom 50 rokov krásy folklórny súbor Lúènica.
Veï aj ten vznikol pred vye 50 rokmi z nadenia mladých ¾udí  vysokokolákov, ktorí sa rozhodli rozvíja svoju osobnos popri túdiu aj
aktívnym podie¾aním sa na tvorbe umenia.
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Autor:

JANA JANKÙ

Èíslo:
45 zo dòa 10.11.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
OSEM MILIÓNOV KORÚN PRE OSEM KRAJOV SLOVENSKA
Firmy na Slovensku sponzorujú rôzne podujatia, v posledných rokoch u h¾adajú aj svoju vlastnú stratégiu finanènej podpory, chýba vak
transparentnos. Na jednej strane je to ete stále nezvyk informova verejne o vetkých aktivitách, na strane druhej kadá informácia o darcovstve, sponzorstve èi inom druhu podpory sa chápe len ako otvorená alebo skrytá reklama, neraz ako primárny záujem firmy. Preto sa
napríklad nevie, e spoloènos Whirlpool Slovakia, a.s., Bratislava obdarúva svojimi výrobkami nemocnice a detské domovy, e Coca-Cola
Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava poskytla pre 28 nemocníc v rámci pitného reimu rôznych oddelení svoju minerálnu vodu Bonaqua
v hodnote desa miliónov korún. Verejnos nemala monos ani zaregistrova, e stratégia Veobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava sa
zmenila z pompéznej podpory portových podujatí na pomoc zdravotníctvu, sociálne slabím a chorým, len v tomto roku sumou prevyujúcou
es miliónov korún.
Ako návod pre iných, ale najmä ako novú vlastnú iniciatívu vyhlásila spoloènos Globtel GSM, a.s., Bratislava Otvorený grantový program
Konta Globtel. Realizuje ho v rozmedzí jedného roka a vyèlenila v òom pre kadý kraj SR jeden milión korún. V tomto roku dostanú prvé tri
milióny korún Banskobystrický, Nitriansky a Preovský kraj.
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25.

Program je otvorený pre vetkých, napríklad mimovládne organizácie, samosprávy, jednotlivcov, ktorí pod¾a slov generálneho riadite¾a spoloènosti Globtel Pavla Lanèarièa majú zaujímavé nápady ako zmeni kvalitu ivota vo svojom regióne a chu realizova ich". Zástupkyòa
partnera otvoreného grantového programu z obèianskeho zdruenia ETP Martina Tvrdoòová zdôrazòuje: Je to prvýkrát, èo sa firma rozhodla
darova financie takýmto otvoreným, transparentným spôsobom.
Záujemcovia o granty v spomínaných troch krajoch musia predloi svoje iadosti o grant do 22. novembra. Regionálne rady tvorené zo
zástupcov samosprávnych a tátnych orgánov, mimovládnych organizácií a regionálnych médií vyberú projekty, ktoré získajú podporu. Osem
miliónov korún, ktoré sa rozdelia medzi jednotlivé kraje, sú darom spoloènosti Globtel a nie sú odpoèítate¾né z daní.
Autor:

EVA REISELOVÁ

26.
Èíslo:
48 zo dòa 01.12.99
Rubrika: TREND KLUB
PRÍSPEVOK DO NÁRODNEJ ZBIERKY NA REDUTU
Bratislavská Reduta, budova Slovenskej filharmónie, dostala prednedávnom pri príleitosti inaugurácie slovenského prezidenta narýchlo nový
at v podobe ltej omietky. Pamiatkarom sa ve¾mi nepáèi, e farebne nezvýrazòuje krásne tukatúry, ale aspoò sa tak jeden z najkrajích historických objektov mesta naèas zbavil leenia. Útroby sú vak stále v dezolátnom stave. A tak slávnostný koncert k 50. výroèiu Slovenskej filharmónie (pred polstoroèím v rovnaký deò a hodinu zazneli tóny vtedy zaloeného symfonického orchestra v auditóriu Slovenského národného divadla) vyuila firma Tabak, s.r.o., Bratislava, patriaca do nadnárodnej skupiny Philip Morris, na odovzdanie symbolického eku v sume
400-tisíc Sk. Je príspevkom do celonárodnej verejnej zbierky na generálnu rekontrukciu Reduty.
Autor:

JANA JANKÙ

27.
Èíslo:
51 zo dòa 22.12.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
I SA DÁ AJ S OTVORENÝM SRDCOM PRE DRUHÝCH
Dar roka, Via Bona Slovakia èi Srdce na dlani  to sú názvy ocenení, ktoré ude¾ujú mimovládne organizácie. Najstarím z nich je Dar roka, u
päkrát ude¾ovaný obèianskym zdruením Slovenská humanitná rada (SHR). Nejde v nej o súa èi preteky, ale o morálne ocenenie, vyzdvih-
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nutie dobra v ¾uïoch. Preto medzi laureátmi nefigurujú tí, ktorí dávajú najviac financií. Jej prezident Ivan Sýkora neraz zdôrazòuje, e dôleitá
je sluba, mylienka, nápad èi podpora.
Prvým laureátom v roku 1995 sa stali manelia Miroslav a Marta Moravskí, ktorí venovali diakonickému zdrueniu Betánia rodinný dom
v Kalinove na vybudovanie Oetrovate¾ského a opatrovate¾ského centra pre starých ¾udí z Kalinova. Dom na rozlohe 757 m2 sa po rekontrukcii zaène uíva v budúcom roku.
¼udo Matejov z Bánoviec nad Bebravou získal cenu vo svojich 77 rokoch po tom, èo viac ako dve desaroèia venoval svoj èas, energiu a pravidelné vysoké sumy zo svojej mzdy a neskôr dôchodku trpiacim najmä z krajín tretieho sveta. Zúèastòoval sa na misijných expedíciách aj do
krajín bývalého ZSSR, Rumunska, Maïarska èi Po¾ska. Pod¾a dostupných informácií je najstarím a najdlhie pôsobiacim dobrovo¾níkom na
Slovensku.
Za pä rokov ude¾ovania ceny Dar roka dostala SHR vye 230 nominácií. Od roku 1997 sa ude¾ujú ceny fyzickým a právnickým osobám
oddelene. Jej poslednými laureátmi sú Severoslovenské celulózky a papierne, a.s., Ruomberok za mnohostranné aktivity zdravotne postihnutým èi inak núdznym obèanom a Ivan Húska z Bratislavy. V Novom Èase sa doèítal o akej ivotnej situácii imobilnej eny. Nepoznal ju.
Sám po nehode odkázaný na invalidný vozík jej zakúpil nový televízor a uhradil náklady spojené so zabezpeèením dia¾kového ovládania dverí. Na otázku preèo odpovedá jednoduchým: Viem, aký je ivot postihnutého èloveka. Chcel som ho pomôc keï nie zmeni, aspoò u¾ahèi.
Via Bona Slovakia je cena, ktorú sa rozhodla v tomto roku prvýkrát ude¾ova Nadácia pre obèiansku spoloènos v Bratislave. Na jednej strane, aby poïakovala podnikate¾om, ktorí sa venujú aj charitatívnej èinnosti. Na strane druhej bolo jej ambíciou da svetu na známos, e podnikanie nie je len o peniazoch, ale aj o porozumení, zdravom súcite, solidarite, e ziskom býva i nezitná pomoc. Prvým oceneným sa stal
kolektív architektov ateliéru Kopa, s.r.o., Koice. Prièinili sa o vybudovanie Detského klubu zdravotne postihnutých v Koiciach. Ïalie ocenenia si tohto roku z Bratislavy odniesli zástupcovia firmy Alcatel Slovakia, a.s., Liptovský Hrádok a Ján Litva z Trnavy.
"Pokúsime sa pripravi nau slepaèiu polievku pre duu, hovorí o zaloení novej tradície výkonný riadite¾ Slovenskej akademickej informaènej agentúry  Servisného centra pre tretí sektor Pavol Deme. Piaty december je Organizáciou Spojených národov vyhlásený za Medzinárodný deò dobrovo¾níctva. Tá istá organizácia u predvlani rozhodla, e prvý rok nového milénia bude Medzinárodným rokom dobrovo¾níctva.
Odmeòovanie dobrovo¾níkov má vo svete hlbokú tradíciu. V USA napríklad prezident u od roku 1982 ude¾uje cenu President's Service
Awards vynikajúcim jednotlivcom, skupinám, rodinám alebo organizáciám v rôznych oblastiach ivota spoloènosti. Podobné ocenenie odovzdáva i prezident tátu Izrael u 25 rokov. Prezident ÈR sa k podobnému kroku rozhodol v roku 1996 ude¾ovaním ceny Miesta v srdci.
Morálnou odmenou dobrovo¾níckej práce na Slovensku sa stala v decembri tohto roka prvýkrát cena Srdce na dlani, ktorú ude¾uje
Dobrovo¾nícke centrum SAIA-SCTS. Z 35 návrhov výberová komisia rozhodla o udelení iestich cien v dvoch kategóriách. Prvou je dobrovo¾ná práca, druhou dobrovo¾ný èin roka.
Cenu Srdce na dlani si odniesli z bratislavského Primaciálneho paláca manelia Emília a Peter Bordáèovci z Bratislavy, Jozef Dospiva
z Piean, Elena Kopalová z Bratislavy, Dana Popluhárová zo iliny a tefan ebo z Tekovských Luian. Kadý z nich prispieva vo svojom
vo¾nom èase bez nároku na akýko¾vek honorár k skvalitneniu ivota vo svojom okolí, stará sa o zdravotne èi mentálne postihnutých, pomáha
pri vybavovaní dokumentov, h¾adaní zamestnania èi ubytovania.
Cenu za dobrovo¾ný èin roka získal Hnutie kresanských spoloèenstiev detí eRKo a jeho Koledníci Dobrej noviny. Vlani pred Vianocami u
tvrtýkrát preli koledníci Slovensko, aby získali finanèné prostriedky pre deti z tretieho sveta. Koledova chodilo vye 2300 dobrovo¾níkov,
ktorí viedli 9200 detí a vykoledovali 6,1 mil. Sk. Staèí vníma okolie a ve¾ké veci sa objavia, zdôrazòuje P. Deme a Marián Èauèík s eRKa
k tomu dodáva: Dobrovo¾nícka práca je svedectvom, e sa dá i s otvoreným srdcom pre druhých.
Autor:

EVA REISELOVÁ

28.
Èíslo:
51 zo dòa 22.12.99
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
DARCOVSTVU SA VENUJÚ TRI TVRTINY SLOVENSKÝCH PODNIKOV
Darcovstvo podnikate¾ských subjektov je zaloené predovetkým na priamych jednorazových finanèných príspevkoch. Vyplýva to z výskumu
Nadácie pre obèiansku spoloènos, ktorý vykonala na jar tohto roka na vzorke takmer 1300 firiem z celého Slovenska. A 46 % donorov
uviedlo jednorazový príspevok na prvom mieste. Za ním nasledujú vlastné produkty.
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Subjekty, ktoré sa rozhodli odmietnu iados o podporu, urobili tak najèastejie z dôvodu, e si to nemohli dovoli. Hneï za týmto tvrdením
nasleduje pochybnos, èi budú poskytnuté príspevky vyuité efektívne.
Subjektom podporujúcim rôzne projekty chýba dostatoèná legislatíva, ktorá by upravila súèasný stav, keï si môe právnická osoba pri poskytnutí daru z daòového základu odpísa maximálne dve a fyzická osoba desa percent. To nemotivuje na zvýené darcovstvo. Okrem legislatívy chýba firmám aj väèia monos kontroly, èi nimi vynaloené prostriedky budú vyuité efektívne. Èasto to rieia buï symbolickým ekom
na konkrétnu vec, napríklad zdravotnícky prístroj, výpoètovú techniku, zariadenie chránenej dielne, alebo na konkrétny projekt s presným
koneèným vyúètovaním.
Finanèné príspevky
Firmy èasto vychádzajú zo iadostí, ktoré na svoju adresu dostávajú. Vzh¾adom na ekonomickú situáciu v rozpoètovej sfére, ale aj mnostvo
mimovládnych organizácií, ktoré by bez finanèných príspevkov nemohli existova, poèty iadostí vysoko prevyujú monosti akejko¾vek firmy.
Zvyèajne o tom, komu budú prostriedky pridelené, rozhoduje správna rada spoloènosti alebo na tento úèel vytvorená výberová komisia.
Mnohé firmy u v súèasnosti vytvárajú vlastnú stratégiu podpory, ktorá môe ma buï regionálny, alebo obsahový charakter.
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Firmy podporujú najmä tátne organizácie rezortu kolstva, zdravotníctva èi sociálnych sluieb, potom portové kluby, mimovládne organizácie pracujúce s demi èi v oblasti zdravotníckej starostlivosti a sociálnych sluieb.

Príkladom výrazného odklonu od pôvodnej orientácie je Veobecná úverová banka (VÚB), a.s., Bratislava. Kým v minulosti sa venovala viac
portu a megaprojektom v oblasti oubiznisu, v súèasnosti a 40 % finanèných darov putuje do zdravotníctva a po 20 % do vzdelávania
a kolstva. V priebehu prvého polroka tohto roka rozdelila 6 mil. Sk. Z nich napríklad Nemocnici s poliklinikou v Humennom 50-tis. Sk, rovnako aj v Povaskej Bystrici. Vo Zvolene poboèka VÚB zorganizovala na pomoc zdravotníctvu benefièný koncert, ktorý ústredie banky podporilo
rovnako sumou 50-tis. Sk.
Nadácia neurochirurgie a neu-rológie v Nových Zámkoch zorganizovala zasa benefièný ples. Pätisíckorunové vstupenky sa nepremietli do
nákladného menu, ale spolu s príspevkom AssiDomänu túrovo, a.s., v hodnote 100-tis. Sk a Nadácie pre otvorenú spoloènos  Open
Society Foundation pomohli skvalitni zdravotnícke zariadenia oddelenia neurochirurgie a neurológie tamojej nemocnice s poliklinikou. Spolu
v hodnote 720-tis. Sk.
Biznismagazín Duel od marca venuje pravidelne jednu stranu dobroèinným aktivitám podnikate¾ských subjektov. Len pod¾a jeho záznamov od
marca do decembra tohto roka podporili firmy na Slovensku projekty v hodnote prevyujúcej 31 mil. Sk.
Vlastné projekty
Firmy, najmä ve¾ké, solventné, s profesionálnym marketingovým zázemím a spoluprácou s reklamnými agentúrami, vytvárajú vlastné projekty. Príkladom je spoloènos McDonald's Slovakia, s.r.o., Bratislava. Iniciovala a vo vetkých svojich zariadeniach poskytuje priestor pre zbierku na rodinný dom. Napriek tomu, e ho firma Drukos, s.r.o., Banská Bystrica postaví za reijné náklady, bude stá 1,5 mil. Sk. Domov poskytne manelom ¼udmile a Miroslavovi Boïovcom spolu so tyrmi telesne postihnutými demi z detských domovov.
Inú aktivitu, korepondujúcu s vlastnou èinnosou, vyvíja Tatra banka, a.s., Bratislava. Z kadej transakcie vykonanej vo svojich bankomatoch
venuje jednu korunu na charitatívne úèely. V tomto roku u suma prevýila jeden milión korún.
Deti sú dospelými tretieho tisícroèia, zdôvodòuje iniciatívu spoloènosti Whirlpool Slovakia, a.s., Bratislava jej marketingová riadite¾ka ¼uba
Knoková a dodáva: Rozhodne by sme ich mali vies k porozumeniu, uvedomovaniu si vlastnej hodnoty a k láske, pretoe ïalie smerovanie spoloènosti i celej planéty je práve v ich rukách.
Keï zaèiatkom roka rozmý¾ali vo firme o stratégii podpory, rozhodli sa pre orientáciu na deti a na skvalitnenie ich ivota. Tak vznikla idea
projektu Detský èin roka. V jeho prvej fáze deti z jedenástich detských domovov a zariadení sociálnych sluieb vytvárali výtvarnú podobu
Dobrovíly. Jedna z moderátoriek tvorivých dielní Alexandra Petrovická spomína, e deti ma¾ovali Dobrovílu pod¾a toho, èo im najviac chýba.
Èasto sa víla stotoòovala s predstavou mamy. V druhej fáze putovali návrhy do 125 kôl na Slovensku. Z nich vyhodnotili deti tie najkrajie
a najzaujímavejie. Do hodnotenia sa zapojilo takmer 58-tisíc detí základných kôl.
Rozhovorom na tému práv detí, spoluitia zdravotne postihnutých a zdravých detí, ¾udského porozumenia a lásky venovali pedagógovia hodiny etickej výchovy i èas v kolských kluboch. Krátko pred Vianocami Whirlpool Slovakia súa o najzaujímavejiu Dobrovílu vyhodnotil na vernisái výstavy v bratislavskom Dome umenia Bibiana. Víazka Mária Polhoová z detského domova v Spiskom tiavniku, ktorej sa ulo
11 251 vetkých hlasov za Èokoládovú Dobrovílu, získala horský bicykel a vetkých jedenás detských domovov zariadenia spoloènosti
Whirlpool. Po tomto motivaènom roèníku bude firma v roku 2000 odmeòova konkrétny detský èin vykonaný na pomoc iným deom.
Oceni nezitnú pomoc sa pred dvoma rokmi rozhodla i Vzájomná ivotná poisovòa, a.s., Bratislava ude¾ovaním ceny Vzájomne za zdravie
a ivot  Humanitný èin roka. V tomto roku jednoznaène viedol a cenu získal Michal Savinov z Trenèína. V lete, na dovolenke pri mori
v Grécku, sa pokúsil o záchranu iestich ¾udských ivotov. V jednom prípade sa mu to nepodarilo. Svoj skutok sám povauje za samozrejmos: Kadý na mojom mieste by to urobil, hovorí. Na plái pritom nebol sám, mnohí sa vydesene pozerali, ale neurobili niè.
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Ako vyplýva z výskumu Nadáciu pre obèiansku spoloènos, tri zo tyroch podnikov na Slovensku sa venujú darcovstvu a len 15 % z nich
s oèakávaním publicity. Na prvom mieste stojí presvedèenie o zmysluplnosti daru.
Autor:

EVA REISELOVÁ

29.
Èíslo:
01 zo dòa 05.01.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
BENEFIÈNÝ KONCERT V PROSPECH LIGY PROTI RAKOVINE
Je to najkrají z darèekov, aký mohla Liga proti rakovine dosta k desiatemu výroèiu svojej existencie. Týmito slovami otvorila prezidentka
ligy Eva Siracká benefièný koncert v polovici decembra v bratislavskom Primaciálnom paláci. Organizátorom podujatia bola Advokátska kancelária Èechová Rakovský. Najskôr, v skromnejích zaèiatkoch sme spolupracovali s Nadáciou nepoèujúcich detí, neskôr sa nám zapáèil
projekt onkologickej výchovy na kolách. Oslovili sme preto Ligu proti rakovine a tá privítala nau iniciatívu, uviedla riadiaca partnerka kancelárie Katarína Èechová. Zátitu nad koncertom prevzal primátor hlavného mesta Bratislavy Jozef Moravèík. Sponzorsky prispeli predovetkým firmy Ericsson Slovakia, s.r.o., Bratislava, Bemix, a.s., Bratislava, Citibank (Slovakia), a.s., Bratislava, Rhône-Poulenc, s.r.o., Bratislava,
Drenopi, s.r.o., Trnava a Asta Medica, s.r.o., Bratislava.
Autor:

DANIELA HOVORKOVÁ

30.
Èíslo:
02 zo dòa 12.01.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
SIEMENS PODPORUJE BUDÚCICH ODBORNÍKOV
Vianoèný koncert v bratislavskom Istropolise, ktorým sa spoloènos Siemens, s.r.o., Bratislava rozlúèila s rokom 1999, bol zároveò príleitosou na odovzdanie sponzorského daru Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU). Vybavenie laboratória riadenia priemyselných systémov Simatic S7 v celkovej hodnote 1,25 mil. Sk nie je vak jediným darom tejto firmy. Siemens v rámci svojho
programu podpory slovenských technických univerzít sponzoruje viaceré koly. Strojníckej fakulte STU napríklad daruje spoloènos zaèiatkom roka 2000 obrábací stroj s èíslicovo riadenou programovacou technikou v hodnote milión korún. Chceme tak prispie ku kvalite vyuèovania a praktickému zavádzaniu teórie do praxe. V záujme udrania tradiène vysokej kvality absolventov technických univerzít je nevyhnutné,
aby pravidelne prichádzali do kontaktu s najmodernejou technikou v tejto oblasti, uviedol pre TREND generálny riadite¾ Siemensu Peter
Kollárik.
Autor:

DANIELA HOVORKOVÁ

31.
Èíslo:
06 zo dòa 09.02.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
NEZISKOVÉMU SEKTORU CHÝBA NAJMÄ PROFESIONALITA A FINANÈNÁ STABILITA
Pri porovnaní tretieho sektora na Slovensku s porovnate¾nými neziskovými sektormi v zahranièí sa ukazuje, e na jednej strane je znaène
rozvinutý, ale na druhej strane v nieèom nedostatoèný, hovorí o stave tretieho sektora desa rokov po novembri 1989 Duan Ondruek
z Centra prevencie a rieenia konfliktov. Dá sa prirovna k desaroènému mladíkovi, ktorý je kulturistom v oblasti advokácie. Vzápätí vysvet¾uje, èo tým myslí: Znamená to, e vieme robi kampane, a vieme sa zjednoti, keï je ve¾mi zle. Príkladom sú predvolebné kampane SOS èi
Obèianske oko '98. V profesionalite poskytovaných sluieb sme v porovnaní s inými krajinami ove¾a slabí.
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Pod¾a D. Ondruka v èase, keï samospráva bude robi tendre a mimovládne organizácie sa budú musie postavi do jedného radu s komerènými firmami a ponúknu rovnako kvalitné a lepie sluby, len máloktoré z nich to zvládnu.

Potrebu profesionalizácie podporuje i generálna riadite¾ka Baa Junior Achievement Slovensko Anna Sýkorová: Tretí sektor je plný nadencov a vizionárov s kvalitnými mylienkami, ale mnohé dobré projekty èasto padajú na neprofesionálnej organizácii. Je preto potrebné skvalitòova manaérske zruènosti ¾udí. Pri rôznych aktivitách pracujú neziskové organizácie s dobrovo¾níkmi, a práve vtedy je dôleitý spôsob
manaovania. Vzah vizionár kontra manaér by sa mal zmeni na vizionár aj manaér.
A. Sýkorová zároveò dodáva, e grantových programov na skvalitnenie práce mimovládnych organizácií je málo. Pridáva, e by sa mohli
zuitkova aj manaérske zákonitosti z podnikate¾ského sektora. Profesionalitu tretieho sektora mono pod¾a D. Ondruka zvýi i pritiahnutím väèieho mnostva odborníkov z iných oblastí. Svoje skúsenosti dopåòa i Juraj Barát z Bratislavskej katolíckej charity: Projekty èasto stoja na sólistoch, a ak títo jednotlivci odídu, padá celý projekt a èasto i celá organizácia.
D. Ondruek spomína i ïaliu prekáku: Tretí sektor stojí na slabých nohách. Mechanizmy, ktoré by garantovali dlhodobé finanèné zabezpeèenie, sú ve¾mi slabé. Je preto potrebné intenzívnejie h¾ada dlhodobú a udrate¾nú finanènú základòu. z domácich zdrojov. Zatia¾ najmenej
vyuívaný je model samofinancovania neziskových organizácií, dodáva.
Peniaze kontra nezávislos
Filip Vagaè z Nadácie pre deti Slovenska ako moné smerovanie h¾adania nových zdrojov povauje príklad z Èeska. Tam èas finanèných
prostriedkov z privatizácie vyèlenili na budovanie nadácií. Na Slovensku prerozde¾ujú nadácie zväèa zahranièné finanèné zdroje, èi u vládne alebo súkromné. F. Vagaè dodáva, e v súèasnosti je stále malý priestor na dialóg medzi tými organizáciami, ktoré prostriedky rozde¾ujú,
a tými, ktoré aktivity vykonávajú.
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Vizionár aj manaér

Predseda Hnutia kresanských spoloèenstiev detí Marián Èauèík kladie i otázku, èi a do akej miery majú by neziskové organizácie napojené
na tátne zdroje. Pýta sa, èi to neznamená stratu závislosti.
Praktické skúsenosti zo spolupráce s podnikate¾mi uvádza A. Sýkorová: Získavanie zdrojov od nadnárodných spoloèností nie je nato¾ko aké. Problém je v domácich zdrojoch. Snaíme sa vytvára regionálne správne rady, prepoji mladých ¾udí s podnikate¾mi priamo v regióne.
Podnikatelia sú neraz nadení programami, pretoe sa dotýkajú aj ich vlastných detí. Keï vak treba da peniaze, zaènú klás otázky, preèo
by to mali by práve oni. Potrebná je preto hlavne zmena myslenia. Nepotrebujeme ve¾ké príspevky, len do výky, ktorú umoòuje zákon. Tým
by podnikatelia signalizovali, e ich vzah k obèianskej spoloènosti sa mení.
Prekáky a východiská
K zvyovaniu darcov by mohol prispie i lepí marketing mimovládnych organizácií. Ján Roháè z Jantárovej cesty tvrdí: Tretí sektor sa nevie
predáva. Kadá mimovládna organizácia má svoj produkt a cie¾ové skupiny. Ale okolie aj keby malo záujem o nau prácu, nevie, èo ponúkame. Potom chýba dôvera a transparentnos.
¼uba Trubíniová z Greenpeace dopåòa i ïalí rozmer: V praxi ochranárov sú èastou bariérou mýty v spoloènosti, ktoré sa berú ako realita. Je
to spôsobené silnou zotrvaènosou spoloèenského vedomia. Jediným rieením na odstránenie tejto bariéry je dlhodobá výchova a zmena
hodnotového systému. To mono dosiahnu írením informácií, vzájomnou diskusiou, priamym pôsobením vlastným pozitívnym príkladom.
Autor:

JANA KADLECOVÁ

32.
Èíslo:
07 zo dòa 16.02.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
DAR AVENTISU NEMOCNICIAM I MLADÝM LEKÁROM
Farmaceutická spoloènos Aventis Pharma, ktorá je súèasou spoloènosti Aventis  poprednej svetovej firmy podnikajúcej v oblasti farmácie
a po¾nohospodárstva, ohlásila svoj vstup na slovenský trh naozaj rázne. Hneï na úvod darovala slovenskému zdravotníctvu pä miliónov
korún v liekoch. Symbolický ek prevzal z rúk riadite¾ky spoloènosti Milice Molitorisovej (na obrázku v strede) a viceprezidenta spoloènosti pre
strednú a východnú Európu Jeana Fábreho (vpravo) generálny riadite¾ sekcie farmácie Ministerstva zdravotníctva SR Ján ipeky (v¾avo).
Popri tom firma Aventis Pharma darovala aj 400-tisíc Sk na vzdelávanie mladých lekárov a farmaceutov. Lieky postupne rozdelia vybraným
nemocniciam a finanèný dar prísluným fakultám.
Autor:

JANA JANKÙ
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33.
Èíslo:
07 zo dòa 16.02.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Sociálna politika
CENA HUMANITNÝ ÈIN ROKA PRE DVANÁSROÈNÉ DIEVÈA
Srdeènos, láska a úcta èloveka k èloveku sú velièiny, na ktoré zaradenie v èasových súradniciach nemá vplyv, uviedol hovorca predstavenstva spoloènosti Volkswagen (VW) Slovakia, a.s., Jozef Uhrík pri príleitosti ude¾ovania ceny Humanitný èin roka. VW je jednou z firiem, ktoré
túto iniciatívu podporili. Vyhlasovate¾om je u tretí raz Vzájomná ivotná poisovòa, a.s., Bratislava, Vzájomná zdravotná poisovòa Dôvera,
Slovenský Èervený krí (SÈK), Asociácia samostatných polikliník SR a Asociácia súkromných lekárov SR.
Cie¾om iniciatívy je oceni významný èin na záchranu ¾udského ivota a oceni mimoriadnych darcov krvi. Oproti minulým rokom sme dostali
menej návrhov, kontatuje predseda výberovej komisie a generálny sekretár SÈK Bohdan Telgársky. Vlani ich bolo 1396, v tomto roku 676.
Z nich 487 súvisí s darcovstvom krvi, 79 s humanitným èinom. Jedna odborná a jedna novinárska výberová komisia udelili napokon spolu
sedem cien.
Najmladou ocenenou bola 12-roèná Petra Dragúòová z Komjatíc. Napriek tomu, e na brehu Dunaja stáli dospelí a vo vode starí bratranec,
nik sa nepokúsil o záchranu päroèného topiaceho sa imona. P. Dragúòová tak urobila bez váhania a v poslednej chvíli mu zachránila ivot.
Pri ude¾ovaní cien v bratislavskom túdiu S prili prejavi úctu oceneným najvyí predstavitelia tátu, zástupcovia tátneho i súkromného
sektora. Pretoe  ako hovorí ïalí z podporovate¾ov iniciatívy, generálny riadite¾ a predseda predstavenstva Slovakofarma a.s. Hlohovec
Ondrej Gattnar  neexistuje na svete také politické cítenie a taká silná ekonomická truktúra spoloènosti, ktoré by nahradili humanitné cítenie
¾udstva".
Autor:

EVA REISELOVÁ

34.
Èíslo:
09 zo dòa 01.03.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Sociálna politika
¼UDIA, KTORÍ SA SNAIA PREKÁKY ZDOLÁVA, NIE PODLIEZA
Konto bariéry pomáha ¾uïom so zdravotným postihnutím. Vlani naò prispeli obèania SR sumou takmer 2,2 mil. Sk.
Na javisku tancujú deti. Sprevádza ich harmonika. Moderátor Petr Novotný chytí harmonikára za rameno, poprosí ho, aby prestal hra. Ten
stíchne. Nie, toto nie je technická chyba. Chcel som len, aby ste poèuli to, èo poèujú vetky deti, ktoré vám tu teraz tancujú, hovorí
P. Novotný. Do uí naráa len ohromujúce ticho, do duí divákov obdiv a do oèí hluchonemých taneèníkov rados z potlesku. Nepoèujú ho,
vidia.
Aj takúto podobu mal slávnostný veèer v bratislavskej Redute vo februári tohto roka. Jeho hlavným iniciátorom bola Èeská poisovòa
Slovensko, a.s., Bratislava, obdarovaným Detský fond Slovenskej republiky (DFSR) a Nadácia Markíza.
Konto bariéry
DFSR je obèianske zdruenie, ktoré vzniklo v máji 1990 a o rok neskôr sa stalo èlenom medzinárodnej organizácie na ochranu detí Defence
for Children International so sídlom v eneve.
Cie¾om zdruenia je pomáha ¾uïom, ktorí si èasto sami nevedia pomôc, spolupracova s odbornou verejnosou èi presadzova rovnos práv
vetkých bez zrete¾a na vek, pohlavie, fyzický a duevný stav. Medzi verejnosou je dávno známe svojou iniciatívou Konto bariéry a z nedávnej minulosti aj Ostrovmi ivota.
Konto bariéry prispieva deom a mladým ¾uïom zo sociálne slabích rodín na zdravotné pomôcky, napríklad na invalidné vozíky, peciálne
upravené poèítaèe pre nevidiace deti, rôzne rehabilitaèné zariadenia, schodolezy èi bezdrôtové naslúchacie súpravy.
Nenahrádzame funkciu tátu, ale vypåòame medzeru, a teda sprístupòujeme pomôcky tým, ktorým by boli inak nedostupné, zdôrazòuje
generálna tajomníèka DFSR Alena Synková.
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Princíp Konta bariéry je jednoduchý  pravidelný mesaèný príspevok jednotlivcov v hodnote 20 Sk na úèet konta prostredníctvom trvalého príkazu banke alebo uètárni. V niektorých firmách, napríklad v Globteli GSM, a.s., Bratislava, sa do konta zapájajú vetci zamestnanci.
Od zaloenia Konta bariéry do konca roka 1999 prilo na osobitný úèet takmer 2,2 mil. Sk. Vo výroèných správach fondu sa pravidelne objavuje kompletný menný zoznam vetkých, ktorým správna rada pridelila finanèné prostriedky. Nechýba ani výka príspevku a názov zdravotníckej pomôcky.
Transparentnos DFSR je jedným z motívov, pre ktoré sa ho rozhodla dlhodobo podporova Èeská poisovòa Slovensko. V polovici februára
tohto roka bola i hlavným finanèným garantom slávnostného veèera, keï venovala po 100-tisíc Sk Nadácii Markíza a DFSR.
Ve¾ké a úspené firmy by mali ís príkladom v dobroèinnosti. Naa spoloènos o to viac, e je poisovòou. Teda intitúciou, ktorá nielen dodáva istotu do ivota, ale ktorá pomáha u len preto, e to má v náplni práce, vyjadruje svoje presvedèenie generálna riadite¾ka a èlenka predstavenstva Èeskej poisovne Slovensko Lýdia Blaeková.
Nepodstatné honoráre
Na javisku bratislavskej Reduty sa v ten februárový veèer striedali ve¾ké mená s ve¾kou odvahou zdravotne èi mentálne postihnutých.
Tancovali deti zo Základnej koly pre hluchonemé deti na Hrdlièkovej ulici v Bratislave, deti so zdravotným i mentálnym postihnutím z Ústavu
sociálnej starostlivosti na Dúbravskej ulici v Bratislave, ma¾ovali slabozrakí z rôznych kôl. Zoínali rovnaký potlesk ako umelci javiskom
o¾ahaní  Katarína Hasprová, Marta Kubiová, Marie Rottrová, Iveta Bartoová, Peter Nagy, Daniel Hùlka, Pavol Hammel èi skupina
Lunetic.
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Oceòujú transparentnos

Producent programu, agentúra Monarch, s.r.o. Bratislava, kládol pri výbere umelcov dôraz na ich dlhodobú charitatívnu èinnos. Mnohí zaloili alebo sa aktívne podie¾ajú na èinnosti rôznych nadácií i obèianskych zdruení. O tom vetkom sa dozvedeli aj televízni diváci zo záznamu
koncertu na obrazovkách televízie Markíza. Sami mohli prispie telefonátom v hodnote 20 Sk. Výsledná suma sa rozdelila medzi DFSR
a Nadáciu Markíza.
To, èo sa diváci nedozvedeli, je fakt, e renomovaní umelci dostali iba symbolické honoráre, pokrývajúce napríklad cestovné náklady. Jeden
z moderátorov veèera Jozef Proèko venoval svoj honorár Nadácii Markíza. Ve¾korysos umelcov netreba povaova za samozrejmos. Staèí
si premietnu ich poèínanie do beného ivota  keby tak poèítaèový analytik alebo ruòovodiè povedal, e dvadsa-tridsa dní v roku bude
pracova len tak, pre dobrý pocit a rados iných. Nie sú to jednoduché rozhodnutia a mono aj preto na benefíciách èasto úèinkujú takmer tí
istí umelci.
Paraolympijskí maratónci
Medzi hosami na pódiu Reduty boli aj dvaja portovci  slovenskí reprezentanti v maratóne  na invalidných vozíkoch. Obidvaja ete pred
pár rokmi chodili po svojich. Jeden z nich  Rastislav Tureèek  dokonca patril medzi pièku v zápasení. Staèila chví¾a, a ich ivot sa zmenil.
No nezlomil ich. Peter elinga vo Ve¾kom Grobe, R. Tureèek v Trenèíne prejdú denne na vozíkoch tridsa i viac kilometrov. Trénujú, reprezentujú a na Slovensko nosia z medzinárodných súaí najvyie ocenenia.
"Môj roèný rozpoèet sa vzh¾adom na port, ktorému sa venujem, pohybuje od 500- do 700- -tisíc korún, hovorí R. Tureèek. Patrí do slovenskej reprezentácie, ale jeho domovským klubom je Dukla Trenèín. Isté finanèné prostriedky dostáva od tátu, väèinu si musí získa sám od
sponzorov. Len peciálny vozík ho stojí pribline 200-tisíc Sk. Meno a majstrovské tituly z európskych i svetových ampionátov mu skôr otvárajú dvere sponzorov ako neznámym èi zaèínajúcim.
P. elinga riskuje. Prostriedky, ktoré získa z umiestnenia na súaiach  jedny preteky v zahranièí stoja priemerne 20-tisíc Sk -, vkladá do tréningu, peciálneho vozíka a ïalích súaí. V obidvoch muoch je ve¾a sily, odhodlania búra bariéry odvahy. Chystajú sa na paraolympiádu
v austrálskom Sydney. Známy výrok Nie je dôleité zvíazi, ale zúèastni sa P. elinga modifikuje na: Pekné je zúèastni sa, krajie zvíazi.
Autor:

EVA REISELOVÁ
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35.
Èíslo:
11 zo dòa 15.03.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
MILIÓNOVÝ DAR KONTINUITY POMÔE LIEÈI
Spoloènos Kontinuita  Slovenská ivotná poisovòa (SP), a.s., Bratislava prostredníctvom Nadácie Markíza odovzdala koncom februára
milión korún, ktorý poslúi na zlepenie prístrojového vybavenia stereotaktickej rádiochirurgie Dérerovej fakultnej nemocnice  Onkologického
ústavu sv. Albety v Bratislave. Uvedená suma je príspevkom na zakúpenie prístroja, ktorý zlepuje presnos zameriavania cie¾a v lineárnom
urých¾ovaèi x-noa na presnos a 0,2 mm a svojou presnosou nahradí doteraz pouívaný gama nô, uviedol vedúci oddelenia stereotaktickej neurochirurgie kliniky Dérerovej fakultnej nemocnice, profesor Miron ram-ka (na obrázku v¾avo). Dar prevzala Andrea Vadkerti (v strede),
èlenka správnej rady Nadácie Markíza, od Marcela Schwarza (vpravo), viceprezidenta spoloènosti Kontinuita  SP.
Autor:

VLADIMÍRA ORGOÒOVÁ

36.
Èíslo:
14 zo dòa 05.04.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
RÁZNY VSTUP SPOLOÈNOSTI LEASE PLAN NA SLOVENSKÝ TRH
Vedenie lízingovej spoloènosti Lease Plan Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorej stopercentným akcionárom je holandská spoloènos ABN AMRO
Lease Holding, sa rozhodlo pripomenú partnerom svoj vstup na slovenský trh kultúrno-spoloèenským podujatím v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave. Operného speváka Petra Dvorského v ten marcový veèer napokon pre indispozíciu èiastoène zastúpil jeho
o devä rokov mladí brat Jaroslav, to vak z hodnoty umeleckého záitku nijako neubralo. Prítomnos P. Dvorského s manelkou (na obrázku v strede), ktorý je pre-zidentom nadácie Harmony, vyuili predstavitelia Lease Plan Slovakia  riadite¾ Jaromír Hájek (v¾avo ved¾a moderátorky veèera Ivany Hrubej) a obchodný riadite¾ slovenskej poboèky Ivan Naï (vpra-vo) na odovzdanie finanèného daru vo výke 250-tisíc Sk.
Poslúi deom postihnutým mozgovou obrnou.
Autor:

TREND

37.
Èíslo:
18 zo dòa 03.05.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
POVZBUDENIE SPOLOÈNOSTI PENTA GROUP VYNIKAJÚCIM TUDENTOM
Novú tradíciu zaloila poradenská spoloènos Penta Group, a.s., Bratislava, pôsobiaca od roku 1998 na slovenskom i èeskom kapitálovom
a peòanom trhu. Rozhodla sa podpori budúcich absolventov slovenských vysokých kôl. Podmienkou získania Ceny Penta Group, ktorej
súèasou je aj finanèná odmena 50-tisíc Sk, sú vynikajúce tudijné výsledky. Tento rok kritériá splnili Martin tefunko z Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave i Jana Kvasnièková z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (na obrázku s hereèkou Zdenou Studenkovou). Päticu ocenených tvorí Andrej Piovarèi tie z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, Peter
Perutka z Fakulty podnikového manamentu EU a Peter afaøík z Právnickej fakulty UK. Na vlastnej skúsenosti sme sa pouèili, e investícia
do vzdelania sa vracia v podobe kvalifikácie, motivácie a tvorivosti, povedal pri slávnostnom odovzdávaní cien v bratislavskej Redute predseda predstavenstva Penta Group Marek Dospiva.
Autor:
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Èíslo:
19 zo dòa 10.05.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
NONPROFIT KLUB O DARCOVSTVE
V poradí tretí diskusný klub predstavite¾ov vetkých sektorov sa konal v Bratislave koncom apríla. Zástupcovia mimovládnych organizácií,
podnikate¾ského sektora a Ministerstva vnútra SR diskutovali na tému podnikového darcovstva. Úèastníci kontatovali, e darcovstvo na
Slovensku sa aj napriek existujúcej nevýhodnej legislatíve pomaly rozbieha. Stáva sa tak najmä zásluhou nadnárodných spoloèností existujúcich na Slovensku, ktoré v tejto oblasti akoby ukazovali cestu. Vetci zástupcovia podnikového sektora v klube zdôraznili, e poskytnutie
darov nespájajú s reklamným prezentovaním firmy.

39.
Èíslo:
20 zo dòa 17.05.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
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38.

DVOJMILIÓNOVÝ NARODENINOVÝ DARÈEK STROJNÍCKEJ FAKULTY
Pekný darèek k tohtoroèným 60. narodeninám dostala Strojnícka fakulta (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Slovenský
výrobca obrábacích strojov Trens, a.s., a spoloènos Siemens, s.r.o., darovali jej poslucháèom a pedagógom pièkový univerzálny hrotový
sústruh s èíslicovým riadením SUI 500 Combi vybavený riadiacim systémom Sinumerik 810 D v celkovej hodnote dva milióny korún. Zo symbolického eku vyjadrujúceho hodnotu sponzorského daru sa teí dekan SjF STU doc. Michal Varchola (na obrázku vpravo) a rektor STU profesor ¼udovít Molnár. Rados mal aj bývalý absolvent SjF STU, v súèasnosti podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (druhý z¾ava), ktorý
pri príleitosti slávnostného odovzdania sústruhu odpovedal na otázky poslucháèov. Darcov reprezentovali generálny riadite¾ Siemensu Peter
Kollárik (druhý sprava) a prezident Trensu Jozef Margetinec (v¾avo).
Autor:

TREND

40.
Èíslo:
22 zo dòa 31.05.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
BÁSNICKY DEIFROVANÁ SKRATKA VÚB
Veobecná úverová banka, a.s., Bratislava aj tohto roku vyhlásila súa Literárne ceny VÚB pre autorov a vydavate¾ov pôvodnej slovenskej
literatúry a vydavate¾skú èinnos v tejto oblasti. Dejiskom oceòovania víazov siedmeho roèníka za rok 1999 bolo bratislavské túdio S.
Na území Èeska a Slovenska zázrakom pretrváva láska ku knihám, povedal pri preberaní ceny Boris Filan, ktorý získal cenu za knihu cestopisných reportáí Tam tam tri. Kniky sú iba mylienky, ale tie sú niekedy cennejie ako peniaze.
V dvanástich vyhodnotených kategóriách získalo cenu aj dielo z oblasti finanèníctva a bankovníctva, publikácia Financie podnikate¾skej sféry
 teória a prax od kolektívu autorov, ktorý viedol profesor Milan Majcher (na obrázku pri preberaní ceny) a publikácia vyla vo vydavate¾stve
Eurounion, s.r.o., Bratislava.
Gesto VÚB ocenila spisovate¾ka Dana Podracká, ktorá vo svojom poïakovaní deifrovala skratku VÚB ako Ve¾kú útechu básnikov.
Autor:

MARTIN BABIAK
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41.
Èíslo:
25 zo dòa 21.06.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
HLAVNÚ CENU PRE PODNIKATE¼OV FILANTROPOV ZÍSKAL CHEMOSVIT
Keï Nadácia pre obèiansku spoloènos vyhlásila vlani prvý roèník Ceny Via Bona Slovakia, nevedela, aký ohlas v spoloènosti vyvolá. Jej cie¾om bolo upozorni verejnos, e podnikate¾ské subjekty si osvojujú princípy filantropie a prenáajú ich do ivota svojej firmy a jej pôsobenia
v blízkom i irokom okolí. Motorom sú najmä zahranièné spoloènosti, pre ktoré je v materských krajinách pomoc mimovládnemu sektoru
samozrejmosou. Cena Via Bona Slovakia mala nielen upozorni na firmy filantropov, ale aj vzda im úctu a s noblesou im za vetkých poveda  ïakujeme.
Vlani apirovalo na cenu 45 právnických a fyzických osôb. Kritériá splnilo 38 a výberová komisia z nich vybrala tri. Hlavnú cenu získala spoloènos Kopa, s.r.o., Koice.
V tomto roku sa v nominácii stretlo 32 spoloèností, Boli medzi nimi ve¾ké firmy, napríklad Globtel GSM, a.s., Bratislava, Soria Grey, a.s.,
Bratislava, Chemlon, a.s., Humenné, ale aj malé podniky ako Klampiarstvo v Novákoch èi firma Joko a syn, s.r.o., Èadca. Výberová komisia
udelila jednu hlavnú a dve èestné ceny.
My len vraciame to, èo spoloènos, v ktorej pôsobíme, do nás vloila, povedal generálny riadite¾ Citibank Slovakia, a.s., Bratislava Arif
Usmani pri slávnostnom odovzdávaní cien v bratislavskej Redute zaèiatkom júna tohto roka. Nadácia tejto banky výrazne prispela k priebehu
obidvoch roèníkov Ceny Via Bona Slovakia.
Hlavnú cenu v tomto roku získal Chemosvit, a.s., Svit za opakovanú, systematickú a irokospektrálnu podporu verejnoprospených aktivít.
Pomáha pri rozvoji vzdelávania, ¾uïom so zdravotným postihnutím, ale napríklad aj poiarnemu èi policajnému útvaru alebo Zväzu protifaistických bojovníkov. Finanèné príspevky sa pohybujú od 10- do 50-tis. Sk a rozdelené sú na desiatky miest. Navye, len na vzdelávanie
a zdravotníctvo prispel Chemosvit sumou 450- -tis. Sk.
Èestné ceny získali spoloènosti Kelkom International, s.r.o., Poprad a Transozeta autodoprava, s.r.o., Torna¾a. Obidve za iniciatívu a dlhoroènú ochotu pomáha vo svojich regiónoch.
Pod¾a vzoru Slovenska zaèali v tomto roku s ude¾ovaním ceny Via Bona aj v Po¾sku a Èeskej republike, v Maïarsku pracujú na jej príprave.
Autor:

EVA REISELOVÁ

42.
Èíslo:
31 zo dòa 02.08.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\ivotné prostredie
PRIBUDLI TRI ENVIRONMENTÁLNE VHODNÉ VÝROBKY
Národný program environmentálne vhodný výrobok beí na Slovensku od roku 1997. Túto znaèku zatia¾ získalo 22 slovenských výrobkov.
Medzi nimi je u aj skupina troch disperzných lepidiel Duvilax, ktorej udelil pred mesiacom toto oznaèenie minister ivotného prostredia SR
László Miklós. Výrobok Dusla, a.s., a¾a výrazne zniuje zaaenie ivotného prostredia. Okrem toho od tejto znaèky oèakávame aj zvýenie
predajnosti výrobku na slovenskom a zahraniènom trhu, zdôrazòuje vedúci odboru kvality a ivotného prostredia Dusla Jozef Mako.
Proces ude¾ovania znaèky environmentálne vhodný výrobok je na Slovensku pomalý. V Èesku ju majú u dve stovky výrobkov. Významnos
tejto znaèky vak vzrastie, ak nadobudne platnos pripravovaný zákon o environmentálnom oznaèovaní, domnieva sa vedúca odboru environmentálneho manaérstva Slovenskej agentúry ivotného prostredia Emília Boïová. Podnikate¾ská verejnos pod¾a nej túto znaèku podceòuje, èo súvisí s úrovòou environmentálneho povedomia".
Environmentálne národné znaèenie, ako aj znaèka európsky kvet znamená pre výrobky vo svete zvýenie konkurencieschopnosti, exportu
a dôvery zákazníka. Medzinárodná obchodná komora, Program OSN pre ivotné prostredie, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
a Svetová podnikate¾ská rada pre udrate¾ný rozvoj povaujú environmentálnu etiku, etiku podnikania a environmentálne oznaèovanie výrobkov za úèinný ekonomický nástroj na ochranu a tvorbu ivotného prostredia.
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Autor:

KATARÍNA ZAÈKOVÁ

43.
Èíslo:
34 zo dòa 23.08.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
V CONTINENTAL MATADORE ZALOILI DARCOVSKÚ TRADÍCIU
Chceli by sme vaim zverencom trochu spríjemni ivot, zdôraznil generálny riadite¾ nemecko-slovenského spoloèného gumárenského podniku Continental Matador, s.r.o., Púchov Petr Sehnal (na obrázku vpravo) na stretnutí so zástupcami dvoch púchovských domovov dôchodcov, Detského domova v Púchove a Domova sociálnych sluieb v Nosiciach. A kontatovanie potvrdil aj výreèným argumentom  ekmi
v hodnote 759-tisíc korún. Jeden prevzala od J. Sehnala i finanèného riadite¾a firmy Philippa Grammeho (v strede) aj riadite¾ka Domova
sociálnych sluieb v Nosiciach Katarína Palèeková (v¾avo). Peniaze sú urèené najmä na rekontrukèné a modernizaèné práce, na ktoré by
v týchto ustanovizniach pri súèasných finanèných suchotách len ako nali financie. Vedenie Continental Matadoru povauje tento krok za
zaèiatok tradície, v ktorej chce pokraèova aj v budúcnosti.
Autor:
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Pri certifikovaní znaèky sa sleduje celý proces výroby, konkrétny výrobok i jeho likvidácia po skonèení doby ivotnosti. Medzinárodná obchodná komora vydala v roku 1992 kódex ekologicky orientovanej propagácie. Základným princípom tohto kódexu je, aby ekologicky orientovaná
propagácia bola legálna, sluná, èestná a pravdivá. Environmentálne znaèenie výrobkov spåòa takéto kritériá.

ZDENA JUSTUSOVÁ

44.
Èíslo:
34 zo dòa 23.08.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB NA FILANTROPIU
Dary fyzických a právnických osôb na filantropiu
(1996  1999)
Zdaòovacie
obdobie
1996
1997
1998
1999

Poèet
právnických
osôb

Darovaná
suma
mil. Sk

Poèet
fyzických
osôb

Darovaná
suma
mil. Sk

4 548
4 901
4 560
4 213

415,8
428,1
372,5
334,1

15 430
16 760
16 137
15 186

176,1
189,6
190,4
195,2

PRAMEÒ: Ústredné daòové riadite¾stvo, ETP Slovensko, Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity

45.
Èíslo:
34 zo dòa 23.08.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
FIRMA WHIRLPOOL POMÁHA REHABILITOVA POJEM DOBRO V DETSKÝCH DUIACH
Billboardy s postavami Dobrovíl vlani lemovali cesty po celom Slovensku. Ma¾ovali ich deti z jedenástich ústavov sociálnej starostlivosti
v rámci nultého roèníka projektu Detský èin roka iniciovaného spoloènosou Whirlpool Slovakia, a.s., Bratislava. Marketingová riadite¾ka firmy
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¼uba Knoková u vtedy zdôraznila, e deti sú budúcnosou krajiny a dobro treba h¾ada v nich. Víazov urèilo v ankete 56-tisíc detí základných kôl. Tí si odniesli vecné dary a vetkých jedenás ústavov dostalo od spoloènosti Whirlpool elektrospotrebièe.
Nad prvým roèníkom, ktorý bol vyhlásený na zaèiatku tohto roka, prevzalo zátitu Ministerstvo kolstva SR. Zameraný je  podobne ako nultý
 na oboznamovanie detí s dokumentom Organizácie Spojených národov Listina práv dieaa, ïalej na disku-sie v rámci hodín etickej výchovy o ¾udských právach, dobrých skutkoch, potrebe pomáha slabím a by lepím. Na základe výzvy spoloènosti Whirlpool mali deti písa listy
o tom, kedy, kde a komu pomohli. Vetky sa sústreïovali v agentúre Popin's, s.r.o., Bratislava. Výsledok nás prekvapil, hovorí jedna
z manaérok agentúry Alexandra Petrovická. Do ankety sa zapojilo vye 12-tisíc detí zo 432 základných kôl celého Slovenska, kontatuje.
Najvýraznejie  s takmer 800 detskými èinmi  do ankety prispela Základná kola M. R. tefánika zo iaru nad Hronom. Deti písali o pomoci
rodièom, starým rodièom, spoluiakom, ale napríklad aj ako nosili stravu bezdomovcom, zachránili poranené zvieratá. A. Petrovická hodnotí
ve¾mi pozitívne najmä prácu malých kôl, kde pod¾a jej slov na výsledku vidie dôkladnú prácu pedagógov v prípravnej  diskusnej fáze.
Prázdninové mesiace slúia na spracovanie listov, ich triedenie a prípravu na vyhodnotenie. To bude opä v rukách detí zo kôl v okolí desiatich ústavov sociálnej starostlivosti. V nich u prebehli tvorivé dielne a opä dostanú od Whirlpoolu elektrospotrebièe. Vlani v lete sa zaèala
séria integrovaných pobytov a toto leto budú pokraèova. Zdravé a zdravotne postihnuté deti sa uèia i spolu. Pretoe aj to je jeden z cie¾ov
dlhodobého projektu Detský èin roka.
Autor:

EVA REISELOVÁ

46.
Èíslo:
34 zo dòa 23.08.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
DETI SA UÈIA PREDCHÁDZA NÁSTRAHÁM V OBDOBÍ DOSPIEVANIA
Spoloènos Philip Morris, zastúpená na Slovensku spoloènosou Tabak, s.r.o., Bratislava, v uplynulom kolskom roku iniciovala a sponzorovala projekt Cesta k emocionálnej zrelosti. Význam projektu pod¾a jeho autora, vedúceho Centra výchovnej a psychologickej prevencie
Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave tefana Matulu spoèíva v tom, e sa zameriava na univerzálne
posilòovanie vlastných osobnostných a emocionálnych kapacít dieaa tak, aby bolo samo schopné vyhnú sa sociálno-patologickým nástrahám v období svojho dospievania".
Vlani sa do projektu zapojilo viac ako 40-tisíc iakov základných kôl v 73 okresoch Slovenska. S demi pracovalo 1200 vykolených pedagógov. Ministerstvo kolstva SR odporuèilo tento projekt zaradi v nadchá-dzajúcom kolskom roku do programu iakov 6. a 9. roèníka
a prvých roèníkov osemroèných gymnázií. Projekt Cesta sa tie experimentálne overuje v 32 detských domovoch.
Program je zameraný na zvládanie emocionálne nároèných situácií, pretoe výskumy psychológov na celom svete dokazujú, e rastie intelektuálna zrelos mladých ¾udí, ale aj ¾udí vôbec. Pritom v nejednom prípade ohrozuje ich kariérny èi osobnostný rast práve nízky stupeò emocionálnej zrelosti.
Celý program by mal cvièeniami a modelovými situáciami prispieva k postupnému uvedomovaniu si seba samého a svojho miesta v rámci
irej spoloènosti. Obsahuje desa tém, medzi nimi napríklad Odkia¾ prichádzam a kam idem, Ja ako budúci rodiè, Konformita verzus zosta
sám sebou, Rados z dávania bez reciprocity.
Kadé diea nejaký ten problémik má, hovorí . Matula. Umením takéhoto spôsobu práce s demi je napasova na správny problém správnu metódu. A tým, e medzi dobrými a menej dobrými kolákmi je niekedy ve¾mi nejasná hranica, si mono vysvetli, e program zaberá aj na
tých, na ktorých ich vlastné problémiky ete len èakajú. A v tom je vlastne základný zmysel a poslanie prevencie.
Autor:
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Èíslo:
38 zo dòa 20.09.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
VÚB WÜSTENROT KOLOBEKOVAL A OBDARÚVAL
Stavebné sporite¾ne pomáhajú ¾uïom zabezpeèova jednu z najdôleitejích ¾udských potrieb  potrebu bývania. Je vak ve¾a takých, ktorým chýbajú aj základné prostriedky na dôstojný ¾udský ivot, povedal Joachim Kuèera, riadite¾ Stavebnej sporite¾ne VÚB Wüstenrot, a.s.,
Bratislava (na snímke v¾avo) pri odovzdávaní symbolického eku v hodnote 100 000 Sk do rúk ¼ubomíra Karáska z Nadácie Markíza (vpravo). Moderátor podujatia VÚB Wüstenrot in line day Vilo Rozboril mohol tak spoloène so vetkými kolobekármi, skejtbordistami a portovcami na kolieskových korèuliach, ktorí sa poèas nede¾ného popoludnia zili v bratislavskom Sade Janka Krá¾a, len radostne pritaka. Zámer
celej akcie  vytiahnu èo najviac ¾udí von, pod najkrajiu strechu na svete, slneènú oblohu, sa vydaril.
Autor:

BARBORA IAÈIKOVÁ
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47.

Èíslo:
40 zo dòa 04.10.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Sociálna politika
,IVOT NA OKRAJI SPOLOÈNOSTI SA ÈASTO PRE TÝCHTO ¼UDÍ STÁVA IVOTNÝM TÝLOM
Obdobie posledných desiatich rokov prinieslo spolu s odbúraním povinnosti pracova aj skupinu ¾udí, ktorí nielene nepracujú, ale stratili aj
domov, rodinu, nemajú a èasto neh¾adajú východisko zo svojej situácie. Bezdomovci. Prei im pomáhajú mimovládne organizácie. Jednou
z nich je Bratislavská katolícka charita a jej Charitatívno-sociálne centrum. V prvom polroku tohto roka ju navtívilo 763 klientov. Len 122
z nich boli eny. Napriek svojej náplni stara sa o najchudobnejích s trvalým bydliskom v Bratislave neodmietnu ani bezdomovcov z ostatných miest, dokonca ani cudzincov. Z 39 cudzincov, ktorí navtívili od januára do júna centrum, je a 28 Rumunov, tyria pochádzajú z Èeskej
republiky, traja z Angoly a nechýbajú ani obyvatelia Ukrajiny, Po¾ska, Macedónska, dokonca jeden obyvate¾ Burundi.
V centre si môu vybra atstvo a pod¾a vedúceho Rastislava Molnára sú prieberèiví. Nestaèia im napríklad akéko¾vek nohavice, chcú rifle.
V centre sa môu osprchova, pracovníci im vybavia nové obèianske preukazy, potvrdenia rôzneho druhu, pomáhajú prih¾adaní práce, ak
vôbec o prácu stoja. Skúsenosti R. Molnára hovoria o priamej úmere medzi výkou veku a rezignáciou na zmenu spôsobu ivota. Kadý
klient má svoj osud. Ja by som povedal, e 80 percent z nich sa stalo bezdomovcami pre svoju závislos od drog alebo alkoholu, odhaduje
R. Molnár. Predali dom, byt, peniaze minuli.
Sú väèinou bez vzdelania alebo s ve¾mi nízkym vzdelaním a sú aj èasto terèom podvodníkov, dodáva vedúci centra a súèasne poslucháè
odboru sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave. Èasto ani nepociujú potrebu zmeni sa, dodáva. Sú vak títo ¾udia neastní, skeptickí? zaujímalo TREND. Na mòa pôsobia neastným dojmom, ale pretoe tu u robím dlhí èas, viem, e èlovek vie zahra to, èo
mu vyhovuje. Prídu, posaujú sa, poplaèú  je to aj istá forma citového vydierania, hovorí R. Molnár.
Denne navtívi centrum dvadsa-tridsa ¾udí. Ich návtevnos ovplyvòuje i poèasie. V zime sa chcú zohria, zmeni atník, najes sa.
Bratislavská katolícka charita spolu s Obecným úradom Bratislava-Staré Mesto poskytuje kadý pracovný deò polievku pre bezdomovcov na
námestí pod Hlavnou stanicou. Pekáreò Cucz, s.r.o., Bratislava im k tomu dáva zadarmo peèivo  ním nie je len suchý chlebík, ale aj roky,
vianoèky èi koláèe. V prvom polroku tohto roka vydali bezdomovcom 8 000 polievok.
Bezdomovci  nerovná sa ¾udia bez akéhoko¾vek príjmu. Väèina z nich poberá dávky sociánej pomoci, aj keï na najniej úrovni. V centre
tento príjem zvyèajne zapierajú. Mnohí z nich vak ve¾mi dobre ovládajú vetky svoje nároky na sociálne dávky, a ak aj rezignujú na ivot,
nerezignujú na peniaze.
V poslednom èase sa mnoia prípady agresívnych klientov, preto R. Molnár kontatuje: Túto prácu nemôe robi dievèa, a ak, nemôe ju
robi samo.
Bratislavská katolícka charita chcela zaloi aj klub práce pre dlhodobo nezamestnaných, ale nebol oò záujem.
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49.
Èíslo:
43 zo dòa 25.10.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Zdravotníctvo
DAR PRE DIALYZAÈNÉ CENTRUM NEMOCNICE NA KRAMÁROCH
Dialyzaèný monitor v hodnote milión korún odovzdali minulý týdeò bratislavskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava
Dérera. Darcom bola védska firma Gambro. Dialyzaèné centrum nemocnice na Kramároch tak v krátkom èase dostalo u druhý dar.
Prednedávnom mu dialyzaèný prístroj venovala africká republika Benin ako výraz vïaky za starostlivos o beninského obèana ijúceho na
Slovensku.

50.
Èíslo:
43 zo dòa 25.10.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
TOVAR ZA STOTISÍC KORÚN NA DOBROÈINNÉ ÚÈELY
U od zaloenia materskej firmy bolo pre Quelle dôleité pomáha slabím a znevýhodneným ¾uïom. V tejto starej tradícií pokraèuje aj
Quelle Slovensko. Pravidelne venujeme peniaze na charitatívne úèely a v poslednom roku sme prevzali zátitu nad viacerými detskými
domovmi na celom Slovensku, povedala pre TREND na recepcii firmy v bratislavskom hoteli Tatra Eva Benediktová, PR manaérka Quelle
Slovensko, s.r.o., Bratislava (na obrázku vpravo). Predtým si hostia mohli pozrie novú kolekciu Quelle jeseò/zima, ako aj oboznámi sa
s novým produktom  nakupovaním cez internet. Dobrú náladu potom írila dvojica Miro Noga a Zuzana Tluèková a rozdávali sa aj darèeky.
Tovar v hodnote stotisíc korún si odniesla Nadácia Markíza. Domáce spotrebièe, atstvo, obuv èi hraèky jej prostredníctvom poputujú tým,
ktorí to potrebujú. Medzi hostí Quelle tradiène patria aj manaéri podnikov. Fotografia zachytáva z¾ava Helenu Slezákovú, regionálnu obchodnú riadite¾ku Heinekenu Slovensko, a.s., Bratislava a Rudolfa Slezáka, obchodného riadite¾a Izomatu,a.s.,Nová Baòa.
Autor:

BARBORA IAÈIKOVÁ

51.
Èíslo:
44 zo dòa 01.11.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
CHARITATÍVNY DAR ALLFINANZ HOLDINGU
Hosami slávnostného otvorenia investièného projektu Allfinanz Shop v bratislavskej pasái Perlièka v polovici októbra boli najmä ¾udia, ktorí
boli zvedaví, akým spôsobom chce spoloènos Allfinanz holding, a.s., Bratislava robi investièné poradenstvo na mieru, teda pod¾a elania
zákazníka. Tento veèer vak bol zároveò veèerom charity. Výkonný riadite¾ spoloènosti Alfinanz holding Michal Chamilla (na obrázku vpravo)
odovzdal predstavite¾kám Nadácie Markíza Eve Èernej (v¾avo) a Kvetke Horváthovej ek v hodnote 100-tisíc korún. Moderátor veèera
Richard Vrablec (v¾avo) s poteením kontatoval, e charita sa v tejto poradenskej spoloènosti stáva
Autor:
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JANA JANKÙ

Èíslo:
45 zo dòa 08.11.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
KONCERT ÚSMEV AKO DAR BUDE U OSEMNÁSTY RAZ
V decembri tohto roku privíta estrádna sála Parku kultúry a oddychu v Bratislave tisícku detí z 80 detských domovov a 31 osobitných kôl
internátnych na koncerte Úsmev ako dar. Jeho spoluorganizátorom je i Spoloènos priate¾ov detí z detských domovov  Úsmev ako dar.
Mottom tohto obèianskeho zdruenia je: Aby kadé diea malo rodinu... Vetky iniciatívy a programy spoloènosti sa orientujú na vytváranie
podmienok na vznik náhradnej rodinnej starostlivosti a na zvyovanie samostatnosti detí v detských domovoch. V súèasnosti v nich ije vye
pätisíc detí, z nich len necelá stovka sú úplné siroty. Zväèa sú to deti ijúcich rodièov, ktorí sa o ne nechcú, nevedia alebo nemôu postara.
Ïalou aktivitou spoloènosti je vytvorenie koncepènej skupiny, ktorá sa zameria na iniciovanie zmeny legislatívy týkajúcej sa opustených detí.
Súèasne má ambíciu navrhova modely na rieenie transformácie detských domovov na rodinné.
Autor:

EVA REISELOVÁ
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52.

53.
Èíslo:
48 zo dòa 29.11.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\kolstvo, veda a technika
CENA SIEMENSU PRE VÝNIMOÈNÝCH VYSOKOKOLÁKOV
Cenu Werner von Siemens Excellence Award vyhlásila spoloènos Siemens AG Nemecko v roku 1997 pri príleitosti 150. výroèia zaloenia
firmy. Jej cie¾om je podpora vysokokolského vzdelávania, skvalitòovania procesu prípravy tudentov na budúce povolanie, a to v krajinách,
kde pôsobí spoloènos Siemens, ale najmä v strednej a východnej Európe. Cenu Wernera von Siemens vypísali na Slovensku tento rok prvýkrát. V Èeskej republike má u trojroènú tradíciu, Maïarsku dvojroènú a Po¾sku ju u ude¾ovali päkrát. Cenu mono získa v troch kategóriách -- za výskum, diplomovú a doktorandskú prácu a napokon to bude tipendijná podpora tudijného zahranièného pobytu pre diplomantov
a doktorandov na technických univerzitách v Rakúsku a Nemecku. Cena za výskum má hodnotu 200-tisíc Sk. Uchádzaèov o cenu prihlasujú
do súae rektori na základe odporúèaní vedúceho katedry, vedúceho diplomovej èi doktorandskej práce alebo gestora tudijného odboru.

54.
Èíslo:
48 zo dòa 29.11.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
SKRÁ¼OVANIE PROSTREDIA MALÝCH PACIENTOV
Spoloènos Whirlpool Slovakia, a.s., Bratislava vlani vyhlásila prvý roèník celotátnej ankety Detský èin roka. Jeho cie¾om bolo ukáza, akých
skutkov sú schopné deti, keï vidia, e blízky, ale aj úplne neznámy èlovek potrebuje pomoc. Do ankety dostali vye12-tisíc listov. Z nich
vybrali 30 do závereèného celotátneho hlasovania o Detskom èine. Mesiac pred uzavretím hodnotenia u spoloènos dostala 40-tisíc návrhov od detí z celého Slovenska. Ïalím skutkom  tentoraz dospelých pre deti  je spestrenie chladných nemocnièných izieb na oddelení
neurochirurgie Detskej fakultnej nemocnice na Limbovej ulici v Bratislave. Výtvarníci Martina Matlovièová a Vlado Král mesiac pracovali spolu
so zamestnancami Whirlpoolu na ma¾bách stien. Usilovali sa vytvori obrázky s mnostvom detailov, aby deti mali na nich pri svojom pobyte
v nemocnici stále èo objavova. Náklady 60-tisíc korún investované do projektu sú len malou èiastoèkou významného efektu pre malých
pacientov. Pod¾a nich samých sa im u ani nemocnica nezdá taká zlá a smutná, keï po vyetrení na nich èakajú v izbách zvieratká, klauni èi
bábiky. Tento skutok má by motiváciou aj pre iné firmy, ktoré by mohli podobným spôsobom pomôc spestri a skráli prostredie pre malých
pacientov v iných nemocniciach.
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55.
Èíslo:
48 zo dòa 29.11.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\kolstvo, veda a technika
SPP VYHLÁSIL DRUHÝ ROÈNÍK SÚAE PRE VYSOKOKOLÁKOV
S cie¾om pomôc nadaným tudentom slovenských vysokých kôl vyhlásil Slovenský plynárenský priemysel, .p., Bratislava druhý roèník projektu Slovensko a zemný plyn v 3. tisícroèí. tudenti, ktorí sa zapoja do súae, môu získa jednosemestrálne tipendium, ktoré pokryje
ivotné náklady spojené so túdiom v zahranièí v kolskom roku 2001/2002. Práce a podklady uchádzaèov bude posudzova a vybera nezávislá komisia pod doh¾adom Slovenskej akademickej informaènej agentúry  Servisného centra pre tretí sektor (SAIA  SCTS). Sme radi, e
sa SPP rozhodlo oceni tudentov monosou rozírenia si vzdelania v zahranièí. Vetci, èo tam absolvovali aspoò jeden semester túdia, sa
po príchode domov stávajú sebavedomejími a viac si dôverujú. Druhý roèník projektu poskytuje tudentom dostatok èasu a má jasnejie
pravidlá. Preto predpokladáme, e pritiahne vyí poèet záujemcov o súa ako minulý rok, povedala zástupkyòa výkonnej riadite¾ky SAIA
O¾ga ubeníková. Komisia zloená zo tyroch zástupcov SPP a z troch zástupcov vysokých kôl rozhodne o víazoch na základe posudkov
pre jednotlivé práce, podkladových materiálov a osobného pohovoru s uchádzaèmi. Desa nosných tém a pä doplnkových, ktoré vypísal
SPP, sú z oblasti technického rieenia plynárenstva, ivotného prostredia, marketingu a z oblasti integrácie. Sú preto urèené pre tudentov
vysokých kôl technického, prírodovedného a ekonomického zamerania, ktorí majú ukonèených minimálne pä semestrov túdia. Uzávierka
odovzdania súaných prác je 31. marca 2001.

56.
Èíslo:
49 zo dòa 06.11.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
BENEFIÈNÝ KONCERT V PROSPECH DETSKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Darova nádej, tentoraz pacientom postihnutým leukémiou, sa rozhodli organizátori druhého roèníka benefièného koncertu Advokátska kancelária Èechová Rakovský v prospech Ligy proti rakovine. Zátitu nad podujatím, ktoré sa konalo koncom novembra v Moyzesovej sieni
Slovenskej filharmónie v Bratislave, prevzal minister zdravotníctva SR Roman Kováè s manelkou. tatistika onkologických ochorení na
Slovensku má stúpajúcu tendenciu. Narastá i poèet pacientov trpiacich na leukémiu a medzi nimi je, ia¾, èoraz viac detí. Pre tieto deti pripravuje Liga proti rakovine tábory v prírode. Pobyty v nich, ako uviedla prezidentka ligy Eva Siracká, umonia pocíti skutoènú rados zo ivota
a na krátku chví¾u zabudnú na svoju chorobu a vetky strasti s òou spojené. Ïalí tábor bude zorganizovaný aj vïaka sponzorským darom.
Tie v tomto roku pod¾a zástupkyne organizátorov podujatia Kataríny Èechovej prevýili sumu 1,1 milióna korún. Medzi darcov patrí najmä
spoloènos Hoffmann-La Roche, ktorá prispela liekmi a finanènou hotovosou v hodnote viac ako 650-tisíc Sk. Do rúk E. Sirackej (na snímke
v¾avo) symbolicky odovzdala dar riadite¾ka zastúpenia tejto spoloènosti na Slovensku Beáta Bellová (vpravo). Finanèné dary poskytli aj firmy
Alcatel, Aventis, Unipharma, Asta Medica, VÚB Leasing, Feva-Car, Citibank, Kontrax a ïalích vye 50 sponzorov.
Autorka je spolupracovníèkou TRENDU.
Autor:

Daniela Hovorková

57.
Èíslo:
50 zo dòa 13.12.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
PODPORA PODNIKAVÝM ENÁM OD JUBILANTA CITIBANK
Od zaèiatku, teda od roku 1995, sme verili tomuto trhu a dnes vidíme, e sme sa nemýlili, povedal pri príleitosti piateho výroèia pôsobenia
na Slovensku generálny riadite¾ Citibank Arif Usmani. Dôkazom jeho slov je aj fakt, e v rebríèku TRENDU Banka roka sa tento finanèný
ústav s minuloroènými hospodárskymi výsledkami umiestnil na treom mieste. Piate výroèie pôsobenia na slovenskom trhu bolo zároveò príleitosou na udelenie grantu vo výke 25-tisíc amerických dolárov (pribline 1,25 mil. Sk) mikroúverovému programu Mikro-Fond Nadácie
Integra. Tento program je zameraný výhradne na umonenie malého podnikania enám. Jeho súèasou je tak vzdelávanie rozvíjajúce základné podnikate¾ské zruènosti, ako aj následné poskytnutie úverov na rozbehnutie podnikate¾ských aktivít. Grant odovzdali zástupca regionálnej
divízie Citibank pre strednú a východnú Európu, stredný východ a Afriku so sídlom v Londýne Marc Desaedeleer (na obrázku prvý sprava)
a A. Usmani (ved¾a neho) riadite¾ovi Nadácie Integra Allanovi Bussardovi (v¾avo) a Anne paèekovej, riadite¾ke programu Mikro- -Fond.
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Autor:

TREND

Èíslo:
51 zo dòa 20.12.2000
Rubrika: Spoloèenská rubrika
GRAND PRIX ¼UDOVEJ BANKY ZA VZDELANOS
Projekt ude¾ovania cien najlepím absolventom vysokých kôl pod názvom Grand Prix za vzdelanos vznikol na pôde ¼udovej banky, a.s.,
Bratislava pred tyrmi rokmi. Odvtedy získalo Grand Prix 69 absolventov. Tohto roku splnilo nároèné kritériá osemnás laureátov. Ceny i finanènú odmenu vo výke 40-tisíc Sk prevzali na slávnostnom veèere v polovici decembra v bratislavskej Redute. Som rád, e existuje takéto
nezávislé ocenenie profesionality a dosiahnutých výsledkov, hovorí absolvent Lekárskej fakulty Univerzity P. J. afárika v Koiciach Peter
Weiser. Poèas túdia sa zúèastnil na stáach v Belgicku, Maïarsku a Indii a v krátkom èase plánuje navtívi aj USA, kde sa u predtým
podie¾al na klinickom výskume. Po tudijnom pobyte sa chcem urèite vráti a vyui získané poznatky v praxi, dodáva v súèasnosti nezamestnaný lekár. Pod¾a ïalieho laureáta, absolventa filozofie a klasickej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Andreja Kalaa je ude¾ovanie ceny nielen odmenou za vynikajúce tudijné výsledky, ale aj výzvou na uskutoènenie ïalích plánov.
Absolventka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kristína Murgaová zase tvrdí: Èlovek by mal ma predovetkým
rád to, èomu sa venuje. Svoju prácu potom dokáe robi profesionálne. Tohtoroèným laureátom zablahoelal aj predseda predstavenstva
¼udovej banky Jozef Kolár, na obrázku s ïalou z ocenených  Zuzanou Ferjenèíkovou, absolventkou Vysokej koly múzických umení
v Bratislave.
Autor:
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58.

JANA Kollárová

59.
Èíslo:
51 zo dòa 20.12.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\kolstvo, veda a technika
CENY PENTA GROUP ZA VYNIKAJÚCE TUDIJNÉ VÝSLEDKY
Investièná a poradenská spoloènos Penta Group, a.s., Bratislava v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava (EU) a Právnickou fakultou Univerzity Komenského (PF UK) Bratislava ocenili u druhýkrát výnimoèných tudentov týchto kôl. K aprílovej päke ocenených pribudli
v decembri tohto roku ïalí dvaja tudenti práva a traja budúci ekonómi. Za PF UK to boli Stanislava Vráblová a Andrej Mráz a za EU
Radovan Kaufman, Iveta Niòajová a Mária Haluková. Okrem ceny získali aj finanènú odmenu 50-tisíc Sk. Cena Penta Group za vynikajúce
tudijné výsledky vznikla, aby motivovala a podporila snahu vynikajúcich tudentov. Rovnako má podpori zbliovanie akademickej a praktickej sféry. Ako povedal na odovzdávaní cien v Divadle Aréna v Bratislave riadite¾ spoloènosti Penta Group Juraj Luknár, hlavná èinnos spoloènosti stojí na dvoch pilieroch  ekonomickej oblasti, najmä finanènom manamente, úètovníctve, daòovníctve, a právnej oblasti, kde ide predovetkým o obchodné právo. Preto sme sa rozhodli podpori najlepích tudentov EU a PF UK a zároveò nadviaza úzku spoluprácu
s týmito kolami. Naím cie¾om je tie nájs potenciálnych odborníkov, ktorí by dokázali prinies zaujímavé mylienky, dodáva. Ocenení tudenti musia spåòa nároèné podmienky, medzi ktoré patrí napríklad aktivita vo vedeckej práci èi publikovanie v oblasti svojej pecializácie.
K podmienkam patrí aj aktívna excelentná znalos anglického a ¾ubovo¾ného ïalieho jazyka.

60.
Èíslo:
51 zo dòa 20.12.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Nevýrobná sféra
DETSKÝM ÈINOM ROKA SA STALA ZÁCHRANA OTCA SYNOM
Tomá Janèo z Novej Dubnice získal za záchranu svojho otca pri topení a 17 500 hlasov z vye 59-tisíc, ktoré prili do tohtoroènej súae
v rámci projektu Detský èin roka. V òom mali v prvej fáze deti a rodièia písa o dobrom skutku a pomoci iným. V druhej fáze deti základných
kôl vyhodnocovali najzaujímavejie z nich. Kadý hlas detí mal hodnotu jednej koruny, ktorá poputuje do ústavov sociálnej pomoci.
Iniciátorom projektu je spoloènos Whirlpool Slovakia, s.r.o., Bratislava a èestnú zátitu nad ním prevzalo Ministerstvo kolstva SR. Ôsmim
patronátnym ústavom odovzdali organizátori dar v hodnote presahujúcej 200-tisíc Sk. Okrem nich dostali ete peciálne koly v Krpe¾anoch
a v Podolínci 160-tisíc Sk.
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61.
Èíslo:
51 zo dòa 20.12.2000
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
AMERICKÁ OBCHODNÁ KOMORA OBDAROVALA MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
Pri príleitosti najväèieho amerického sviatku Thanksgiving Day  Deò vïakyvzdania zorganizovala Americká obchodná komora na
Slovensku u iestykrát charitatívne podujatie Thanksgiving Charity Fund Drive. Vyzbierala na òom 400-tisíc korún, èo je o stotisíc korún viac
ako vlani. Poputujú do Centra sociálnej pomoci v Bojniciach, obèianskemu zdrueniu Mláde ulice pri Quo vadis v Bratislave, Misionárkam
Matky Terezy a Lige proti rakovine. Posledná zo spomínaných organizácií pouije darované finanèné prostriedky na kúpu elektrokardiografického prístroja pre potreby preventívneho a lieèebného programu zameraného na onkologických pacientov. Centrum sociálnej pomoci
v Bojniciach sa snaí o integráciu opustených detí a dôchodcov a potrebuje prestava priestory na preívanie spoloèných chví¾. Na èas prestavby interiéru a vybavenie priestorov pouije centrum práve prostriedky z peòaného daru Americkej obchodnej komory.

62.
Èíslo:
01 zo dòa 03.01.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
RECEPCIA POISOVNE ERGO TEDRÁ K ZDRAVOTNÍCTVU
Posolstvo Ligou proti rakovine u musíme by vetci nachádza na Slovensku u desa rokov priaznivý ohlas. Tretíkrát sa medzi tých, ktorým
nie je mylienka Ligy proti rakovine cudzia, zaradila aj poisovòa Ergo, a.s., Bratislava. Na vianoènej recepcii pre svojich klientov a partnerov
v Primaciálnom paláci v Bratislave venovala 180-tisíc korún na tri projekty. Ligu proti rakovine podporila sumou 100-tisíc Sk. Symbolický ek
od predsedu predstavenstva a generálneho riadite¾a poisovne Ergo Jozefa Grnáèika (na obrázku vpravo) prevzala jej prezidentka Eva
Siracká. Novým projektom naej poisovne je pomoc najmením, teda tým, ktorí sa nedokáu bráni sami, hovorí J. Grnáèik. Preto sumou
80-tisíc Sk podporili 1. a 2. kliniku Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. tedrému Jeikovi z poisovne poïakovali za symbolické eky
jej prednostka Marta Benedeková a lekárka Júlia Horáková.

63.
Èíslo:
03 zo dòa 17.01.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
VÝAHOM K BOHATSTVU KNÍH
Spoloènos Tabak, s.r.o., Bratislava, ktorá sa koncom minulého roku premenovala na Philip Morris Slovakia, s.r.o., je známa tým, e u roky
sponzorsky podporuje slovenskú kultúru. Teraz sme sa rozhodli uprednostòova podporu komunitných aktivít, sociálnych intitúcii a charitu,
hovorí Danica Siváková, manaérka pre vonkajie vzahy spoloènosti. Prvým konkrétnym krokom bolo odovzdanie eku na 16-tisíc amerických dolárov (pribline 800-tisíc Sk ) Univerzitnej kninici v Bratislave. Táto dôleitá vzdelávacia intitúcia sídli v súèasnosti v troch historických budovách v centre hlavného mesta, ktoré pôvodne na takéto úèely neslúili. V 60. rokoch, keï sa tam kninica zriaïovala, sa neuvaovalo o bezbariérovosti. Tým sa jej nesmierne hodnoty stali pre ¾udí pohybujúcich sa na vozíèkoch osobne nedostupné. Sponzorský dar, ktorý
riadite¾ovi Univerzitnej kninice Tiborovi Trgiòovi (na obrázku v¾avo) odovzdal generálny manaér Philip Morris Slovakia Richard Morgan,
bude slúi najmä na vybudovanie výahu.
Autor:

196

JANA JANKÙ

Èíslo:
04 zo dòa 24.01.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
BRATISLAVSKÁ OPERA V TANEÈNÝCH RYTMOCH
Zúèastni sa na viedenskom Opernballe v rakúskej i európskej smotánke nieèo znamená. Veï u len kúpi si vstupenky a primeranú róbu
znamená poriadne siahnu do peòaenky èi na konto. Podobné reprezentaèné podujatie na Slovensku dosia¾ chýbalo. Od polovice tohtoroèného januára je vak vetko inak. Hostite¾om prvého plesu v opere, konkrétne v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, sa stala
spoloènos Globtel, a.s., Bratislava. Jej generálny riadite¾ Pavol Lanèariè netají, e si elá, aby ilo o tradièné podujatie kadoroène otvárajúce plesovú sezónu. Lesk tohtoroènému plesu v opere dodávali svojou prítomnosou mnohé vystupujúce i zabavájúce sa hviezdy umeleckého
sveta, ve¾vyslanci a iné významné osobnosti vrátane hlavy tátu  prezidenta SR Rudolfa Schustera. Jeho manelka mala aj milú povinnos.
Od spoloènosti Globtel prevzala pre svoju nadáciu ek na sumu 250-tisíc Sk, ktorú spolu s ïalími finanènými darmi hostí plesu pouijú na
dobudovanie jednotky intenzívnej starostlivosti Detského centra na Kramároch v Bratislave. Na taneènom parkete bolo stále runo. Svoje
taneèné schopnosti dokazoval okrem iných aj generálny riadite¾ Slovnaftu, a.s., Bratislava Slavomír Hatina (na obrázku s partnerkou).
Autor:

JANA JANKÙ
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64.

65.
Èíslo:
04 zo dòa 24.01.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
SLADKÉ SPRÁVY Z JUHOCUKRU
Dobroèinnos, ktorá u tradiène sprevádza vianoèné a novoroèné sviatky, mala na prelome tohto a minulého roku svoju atvu aj v Dunajskej
Strede. Predstavitelia tamojieho najvýznamnejieho podniku  cukrovaru Juhocukor, a.s., sa rozhodli rozdeli sponzorské dary v celkovej
hodnote 164-tisíc Sk tak, aby sa ulo po troche kadému z trinástich sociálnych, kolských a zdravotných zariadení v regióne Dunajská
Streda. Ako vedia potei nové skrine, postele, videorekordér, farbièky, mikrovlnná rúra, lopty èi trebárs aj obyèajný cukor, by vedeli rozpráva
v dvoch detských domovoch vo Velkom Mederi, Dome dôchodcov v Horných Salibách, Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede èi
Domove sociálnych sluieb pre deti i dospelých v Okoèi. Sponzorský príspevok na kúpu uèebných pomôcok a portových potrieb odovzdal
generálny riadite¾ Juhocukru Jaroslav Tabaèár (na obrázku v¾avo) aj riadite¾ovi Gymnázia s vyuèovacím jazykom slovenským v Dunajskej
Strede Dalimírovi Múèkovi.
Autor:

JANA JANKÙ

66.
Èíslo:
04 zo dòa 24.01.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Sociálna politika
PRE ZDRAVIE DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV
Farmaceutická spoloènos GlaxoSmithKline, s.r.o., Bratislava venovala pri príleitosti svojho vzniku vakcíny na hepatitídu A v hodnote tyri
milióny korún na zaoèkovanie detí zo 78 detských domovov na Slovensku. Keïe ide pôvodom o britskú spoloènos, na milej slávnosti bol
prítomný aj ve¾vyslanec Ve¾kej Británie na Slovensku David Edward Lyscom. Dar do rúk generálneho riadite¾a sekcie rodinnej politiky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Petra Guráòa odovzdala riadite¾ka spoloènosti GlaxoSmithKline Monika Horníková. Keïe
nie je v naich silách da vetkým deom v detských domovoch lásku, pokúsili sme sa im da aspoò to, v èom sme odborníci  prispie k ich
zdraviu, povedala pri tejto príleitosti. Zásluhou daru GlaxoSmithKline by malo získa desaroènú imunitu voèi ochoreniu hepatitídou A pribline 3 700 detí.
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67.
Èíslo:
05 zo dòa 31.01.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
TATRA BANKA PODPORILA LIGU PROTI RAKOVINE
Tatra banka podporila Ligu proti rakovine
Na slávnostnom veèere Tatra banky v Koiciach v polovici januára, ktorý bol tradièným stretnutím predstavite¾ov banky s klientmi tohto regiónu, odovzdal predseda predstavenstva a generálny riadite¾ Tatra banky Rainer Franz (na obrázku) symbolický ek v hodnote 400-tisíc Sk prezidentke nadácie Liga proti rakovine Eve Sirackej. Podpora charitatívnych projektov má v Tatra banke trvalú tradíciu. Len v roku 2000 dala na
tieto úèely takmer es miliónov korún.
O pohodu hostí na veèierku sa popri dobrom pohostení starali detský baletný súbor Vánok, Diabolské husle Berkyho Mrenicu so speváèkou
Janou Kociánovou i ob¾úbený komik Miro Noga. Ako prekvapenie veèera vystúpila skupina IMT Smile, vôbec po prvý raz na bankovej akcii.
Horizont pomáhal prezu sanitky
Oblas zdravotníctva patrí medzi tie, ktoré na Slovensku potrebujú intenzívnu podporu. V tomto duchu sa niesol aj predveèer sviatku Troch
krá¾ov na východe Slovenska. Koická spoloènos Horizont Slovakia, o.c.p., a.s., sa rozhodla prispie k zlepeniu kvality zdravotníctva príspevkom na nové zimné pneumatity na vye 120 vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci na celom Slovensku. ek s vye miliónovou sumou
prevzal od prezidenta a predsedu predstavenstva Horizontu Vladimíra Fruniho (na obrázku v¾avo) vedúci úradu Ministerstva zdravotníctva SR
Michal Ondrejèák (vpravo). Na slávnostnom odovzdaní sa zúèastnilo aj sedemnás riadite¾ov nemocníc z Koického a Preovského kraja.
Vozidlá nemocníc z týchto krajov v tom èase u prezúvali do zimných pneumatík v priestoroch pneuservisu autosalónu Hummer
v Lemeanoch. O montá pneumatík pre sanitky z iných oblastí Slovenska sa postarala spoloènos Tempus.
Draba obrazov v prospech Detského mesteèka
"Ïakujem vetkým, ktorí draili, a deom za ich nádherné obrazy, ktoré nebolo problém drai. Pomohli ste tak splni nejeden sen malých
umelcov, poïakoval sa vetkým, ktorí prispeli v drabe na podporu umeleckého diania v Detskom mesteèku v Zlatovciach, riadite¾ trenèianskej firmy Profi-network, s.r.o. Peter vec. Draba v rámci novoroèného stretnutia s obchodnými partnermi a priaznivcami spoloènosti Profinetwork sa konala v krásnom prostredí horského hotela Brezina v Trenèíne. Spoloènos Profi-network pôsobí na slovenskom trhu informaèných technológií od roku 1995, a tak podujatie bolo zároveò oslavou piatych narodenín jej vzniku. Na obrázku z¾ava riaditelia firmy P. vec
a Ján Haláèek odovzdávajú darovací ek na sumu 45-tisíc Sk riadite¾ovi Detského mesteèka Jaroslavovi Petrovi.
Autor:

Materiály v rubrike pripravili BARBORA IAÈIKOVÁ a JANA JANKÙ

68.
Èíslo:
06 zo dòa 07.02.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
INVESTÍCIA SIEMENSU DO VZDELÁVANIA
U od svojho vzniku si uvedomujeme, e zloitá ekonomická situácia súvisiaca s transformaèným procesom spoloènosti sa nepriaznivo odzrkad¾uje aj vo financovaní kolstva. Preto, pokia¾ nám to nae monosti dovo¾ujú, snaíme sa pomáha najmä vysokokolským tudentom,
povedal Peter Kollárik, generálny riadite¾ Siemensu, s.r.o., Bratislava, poèas slávnostného galaveèera v bratislavskom Istropolise, ktorý pre
svojich partnerov a hostí u tradiène táto spoloènos na prelome rokov usporiadala. Symbolický ek na milión korún odovzdáva Rudolf
Hiermann (v¾avo), regionálny koordinátor Siemensu AG z Rakúska, dekanovi Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave Vladimírovi Báleovi. Najväèí potlesk okrem dobrého èinu Siemensu si od hostí odniesla aj èeská spevácka hviezda Lucie Bílá.
Autor:
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BARBORA IAÈIKOVÁ

Èíslo:
07 zo dòa 14.02.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
VÝAOK Z DRABY VÍN DO OPORNE
Prispievanie na charitu môe by nielen u¾achtilé, ale aj zábavné. Takúto formu si zvolila spoloènos PPA Controll, a.s., Bratislava (zaoberajúca sa dodávkou riadiacich systémov napríklad pre jadrovú elektráreò Mochovce) na veèierku, na ktorý v polovici tohtoroèného januára
pozvala do bratislavského hotela Tatra svojich obchodných partnerov i pracovníkov. Jeho súèasou bola ochutnávka tokajských vín z firmy
J&J Ostrooviè. Spojená bola so zaujímavým rozprávaním o spôsobe zberu hrozna a cibéb (hrozienok) i samej výrobe tohto vo svete unikátneho zlatého moku spolumajite¾a firmy Jaroslava Ostroovièa. Vyvrcholením veèera bola draba troch flia archívneho tokajského. F¾aa 5putòového roèník 1983 nakoniec skonèila vo vlastníctve predstavenstva PPA Controll, ktoré za òu zaplatilo 20-tisíc Sk. Obzvlá spokojným
hosom veèierku bola Mária Tóthová. Celková suma 34-tisíc Sk za vydraené vína putovala na konto Domova sociálnych sluieb v oporni,
ktorého je riadite¾kou. Na obrázku J. Ostrooviè (v¾avo) pripíja na dobrú kúpu s predsedom predstavenstva a generálnym riadite¾om PPA
Controll Ivanom Novákom.
Autor:

JANA JANKÙ
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69.

70.
Èíslo:
09 zo dòa 28.02.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\kolstvo, veda a technika
DAR PRE KOLSTVO OD FIRMY HEWLETT-PACKARD
Obchodná akadémia v Èadci bude ma modernú uèebòu výpoètovej techniky v hodnote 1,2 mil. Sk. Symbolický ek na òu odovzdal ministrovi kolstva SR Milanovi Ftáènikovi v polovici februára riadite¾ spoloènosti Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava jej generálny riadite¾
Milan Pyroò. Deti a mláde sú tým, èo prináa naej spoloènosti obrovský potenciál. Bola by koda nevyui a nepodpori ich schopnosti,
povedal pri tej príleitosti M. Pyroò. Európska únia sa snaí o vybudovanie moderných informaèných technológií na kolách a jej ambíciou je,
aby do konca tohto roka mala kadá kola pripojenie na internet. Slovensko na ceste do EÚ nechce ve¾mi zaosta, známa je aktivita ministerstva kolstva Infovek. Tá vak nestaèí pokry vetky oprávnené nároky kôl. Na vybavenie kôl modernými technológiami by rezort potreboval dve miliardy korún, avak tento rok dostal na tieto úèely zo tátneho rozpoètu len 220 mil. Sk.
Autor:

Materiály v ståpci pripravila EVA REISELOVÁ + SITA

71.
Èíslo:
11 zo dòa 14.03.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
ZOPAKOVANÝ ÚSPECH HODINY DEOM
My herci vieme, aké aké je dosiahnu úspech. Aj to, e ete aie je zopakova ho, povedala pri vyhodnotení celospoloèenskej kampane
organizovanej Nadáciou pre deti Slovenska jej prezidentka a významná slovenská hereèka Emília Vááryová. Dodala potom, e deò, keï sa
dozvedela výku sumy vyzbieranej v rámci kampane, bol najmilí v tomto roku". Na celom Slovensku sa vyzbieralo vye 13,4 milióna korún.
Do akcie sa zapojilo 200-tisíc ¾udí a 1 500 podnikov. Na rozdiel od vlaòajieho postupu, keï sa prvé grantové kolo rozbehlo a po vyhlásení
výsledkov, v tomto roku mohli záujemcovia podáva návrhy u vopred. Do nadácie ich prilo 214 a suma, o ktorú iadali, sa vyplhala takmer
na 30 mil. Sk. Správna rada napokon v prvom kole odsúhlasila podporu 99 projektom v celkovej sume 7,8 mil. Sk. Pod¾a predbených odhadov by podporené projekty mali pomôc viac ako 43-tisíc deom. Nadácia podporuje projekty, ktoré u majú istú stabilitu, výsledky a v prvom
rade deti ako cie¾ovú skupinu. Z nich predovetkým tie, ktoré sú na pomoc odkázané najviac, teda týrané, zneuívané, so zdravotným èi
mentálnym postihnutím, deti s rôznou formou závislosti a malí obyvatelia detských domovov.
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72.
Èíslo:
11 zo dòa 14.03.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
ÚTOÈITE PRE TÝRANÉ DETI A ICH RODIÈOV
Obèianske zdruenie Brána do ivota otvorilo v bratislavskej Petralke v prvý marcový deò bránu prvého netátneho zariadenia svojho druhu,
urèeného týraným a sexuálne zneuívaným deom a ich rodièom. Najlepie by bolo, keby toto zariadenie ostalo prázdne, povedal èlen
správnej rady zdruenia Stanislav Janota pri jeho otvorení. No u v prvý deò malo krízové centrum jedného detského obyvate¾a a v krátkom
èase sa doò nasahovali ïalí. Prechodný domov nemá by pod¾a jeho riadite¾a Andreja Porackého len strechou nad hlavou, ale aj miestom
pre sociálno-právne poradenstvo, lieèebno-výchovnú starostlivos, sociálnu prevenciu, ale aj prácu s rodinou. Budovu bývalej materskej koly
prenajal starosta mestskej èasti Petralka Stanislav Bajan za symbolickú korunu. Rekontrukcia bola vypoèítaná na dva milióny korún, v skutoènosti stála 200-tis. Sk, pretoe zamestnanci centra a dobrovo¾níci obèianskeho zdruenia mnohé práce vykonali svojpomocne a v rámci
nefinanèných darov. Reim centra vychádza zo zákona è. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a jeho pracovníci majú u dohodnutú úzku spoluprácu s odborom sociálnych vecí miestneho úradu a okresným úradom práce i s Centrom pedagogicko-psychologických sluieb v Bratislave.
Spoloènos Prvá penzijná, a.s., Bratislava poskytla na prevádzku centra 1,25 mil. Sk.

73.
Èíslo:
12 zo dòa 21.03.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
SHELL PRISPEL NA LIEÈBU DETSKÝCH SRDIEÈOK
Na spoloèenské stretnutie obchodných partnerov pozvala spoloènos Shell Slovakia, s.r.o., Bratislava tentoraz do bratislavského Café
Reduta. Veèerom hostí sprevádzal Milan Lasica a jeho vyvrcholením bola chví¾a, keï generálny riadite¾ spoloènosti Shell Slovakia Ing.
Slavomír Jankoviè (v¾avo) odovzdal finanèný dar v hodnote 100-tisíc Sk detskému kardiocentru v Bratislave na Kramároch. Prevzia ho priiel
primár oddelenia detskej kardiochirurgie Viktor Hraka (vpravo), ktorý zároveò podotkol, e tento finanèný dar nie je prvý, pretoe u vlani
Shell Slovakia prispel detskému kardiocentru na zriadenie pooperaènej izby pre matku s dieaom. Z charitatívnych akcii je známa spolupráca
spoloènosti s Nadáciou pre deti Slovenska a úèas na projekte Hodina deom. Spoloènosti Shell sa na Slovensku oèividne darí. V januári dala
do prevádzky u 33. èerpaciu stanicu v Preove.
Autor:

TREND

74.
Èíslo:
15 zo dòa 11.04.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\kolstvo, veda a technika
DAR ZVOLENSKÝM TUDENTOM NA VÝUÈBU CONTROLLINGU
Poèítaèovú nadstavbu k informaènému systému znaèky Merit v hodnote viac ako pol milióna korún darovala Katedre podnikového hospodárstva Technickej univerzity vo Zvolene firma JMS, s.r.o., Zvolen. Pod¾a konate¾a firmy Miroslava Dzurenka ide o nadstavbu, ktorá spolupracuje
so vetkými benými informaènými systémami, ako je napríklad SAP.
Systém bude slúi na výuèbu controllingu na katedre podnikového hospodárstva, ale vo¾ná licencia umoòuje jeho neobmedzené vyuívanie
aj ïalími tudentmi. Pod¾a vyuèujúceho Rastislava Rajnohu sa tudentom dostáva do rúk moderný produkt, ktorý vyuijú aj po absolvovaní
koly v praxi. Systém bude pouívate¾om predstavený v apríli na poèítaèovej výstave Cofax.
JMS oèakáva od univerzity hlavne spätnú väzbu a podnety na zlepenie systému. Ten vyvinula èeská firma Gist, s.r.o., Hradec Králové a jednu verziu darovala tamojej univerzite. JMS sa venuje implementácii systému na Slovensku a jeho modifikáciám, aby vyhovoval slovenskej
legislatíve. Ako vhodný kandidát na darovanie sa ukázala Technická univerzita Zvolen, kde výuèba controllingu prebieha pod¾a M. Dzurenka
naozaj na vysokej úrovni".
Autor:
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JURAJ HRÚZ

Èíslo:
18 zo dòa 02.05.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
DEÒ NARCISOV MAL CELOSLOVENSKÝ ROZMER
V prvý piatok v apríli sa po celom Slovensku rozilo vye 8-tisíc dobrovo¾níkov z radov tudentov, lekárov, zamestnancov úradov, ale aj iných
organizácií, aby rozdávali narcisy  symboly kampane Ligy proti rakovine, ktorá túto verejnú finanènú zbierku organizuje od roku 1997.
Zbierka si získala meno, repekt a úctu na celom Slovensku. Poèas piateho roèníka Dòa narcisov prispeli obèania SR na podporu programov prevencie, vèasnej diagnostiky, výskumu a lieèby rakoviny sumou vye 9,5 milióna korún, informovala na tlaèovej besede prezidentka
Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká. Táto suma je o vye 42 percent vyia ako vlani a 28 ráz znásobuje výaok z prvého roèníka. Len
v Bratislave sme vyzbierali 27 300 dvadsakorunáèok, pridala zaujímavos. Jeden mu dokonca za narcis na klope saka bol ochotný vloi
do koíka pätisíckorunovú bankovku. Celú kampaò podporilo 80 reklamných a finanèných partnerov priamo v ústredí ligy, ïalie stovky
v regiónoch. Deò narcisov mal vye 30 mediálnych partnerov, ktorí svoj èas a priestor poskytli bezplatne. Osobitnú cenu má internetová
komunikácia  celkový poèet videní internetových bannerov Dòa narcisov dosiahol dva milióny korún, èo je rekordný poèet v dosia¾ konaných
verejnoprospených kampaniach na Slovensku. Predsedníctvo ligy rozdelilo získané financie medzi dvanás rôznych nemocníc a ústavov,
vye dva milióny korún ostali v regiónoch a zvyných 1,7 mil. Sk rozdelí na základe iadostí v priebehu roka.
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75.

76.
Èíslo:
19 zo dòa 09.05.2001
Rubrika: Samostatné sekcie\Infotrendy\Firmy
SOFTIP PODPORUJE TUDENTOV POÈÍTAÈOVEJ GRAFIKY
Z FAKULTY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK V BRATISLAVE
Spoloènos SOFTIP u tradiène kadoroène spolupracuje pri organizovaní významnej medzinárodnej vedeckej konferencie o poèítaèovej grafike Spring Conference on Computer Graphics 2001 (SCCG2001). Posledná sa konala v dòoch 25.  28. apríla 2001 v katieli v Budmericiach.
Medzinárodná konferencia SCCG2001 je v strednej Európe najstarím kadoroèným stretnutím vedeckej komunity z oblasti poèítaèovej grafiky a jej aplikácií. Filozofiou konferencie je umoni najlepím tudentom a mladým výskumným pracovníkom stretnutie so pièkovými odborníkmi svetovej úrovne. O monos úèasti na SCCG2001 kadý rok súaia najlepí tudenti poèítaèovej grafiky v Súai SOFTIP.
Z desiatich finalistov sa na prvom mieste umiestnil Juraj Gottweis, ktorý bude hosom konferencie SOFTIPu Informaèné technológie tretieho
tisícroèia v podnikate¾skej praxi 2001 v hoteli Permon v Podbanskom. tipendistami sú Martin Balog, Duan Bezák, Lucia Discantiny, Peter
Lekovský, Róbert Macho, Matú Miha¾ák, Jana Pavlovièová, Jaroslav Semanèík a Gábor Zsemlye, ktorým SOFTIP hradí úèastnícky poplatok na SCCG2001.
Konferencia je u piaty rok zaradená medzi najprestínejie podujatia  SIGGRAPH Calendar of Computer Graphics Events a TECHEXPO,
take v odbornej komunite ide o globálne vidite¾né podujatie, na ktorom sa zúèastòujú ¾udia z Japonska, Brazílie, Hongkongu, USA, Nového
Zélandu, Izraela, Írska, Anglicka, Kanady, Argentíny, panielska, Francúzska, Belgicka a pod. Tohto roku prevzal zátitu nad konferenciou
minister kolstva doc. RNDr. Milan Ftáènik, CSc., ktorý ju slávnostne otvoril.
Vedecký program tohtoroènej konferencie zostavil prof. T. L. Kunii z Japonska, ivá legenda poèítaèovej grafiky, ktorý v Japonsku zaloil dve
univerzity a bol najvyie postaveným profesorom grafiky v Japonsku. Medzi tohtoroènými pozvanými prednáate¾mi boli také svetové kapacity ako prof. Kenneth I. Joy z USA, prof. dr. Nadia Magnenat Thalmann zo vajèiarska, dr. Ing. techn. Milo rámek z Rakúskej akadémie
vied vo Viedni a ïalí. Generálnym sponzorom SCCG2001 bol ve¾trh COFAX, hlavným mediálnym partnerom bol prestíny poèítaèový magazín PC Revue.
Bliie informácie získate na http://www.isternet.sk/sccg.
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77.
Èíslo:
20 zo dòa 16.05.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
JUBILUJÚCA SPOLOÈNOS B.O.F. OBDARÚVALA
Chceme ukáza, e nie sme úspení len v podnikaní, ale vieme pochopi tých, ktorí to najviac potrebujú, a pomôc im, povedal námestník
generálneho riadite¾a spoloènosti B.O.F., a.s., Bratislava Vladimír Bilèík na slávnostnej recepcii pri príleitosti desiateho výroèia vzniku firmy.
Pre spoloènos B.O.F. sa pomoc postihnutým mladým ¾uïom stala u tradíciou. V roku 1993 nadviazala kontakt s Ústavom sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mláde na Mokrohájskej ulici v Bratislave (v súèasnosti Domov sociálnych sluieb pre deti Gaudeamus). V deò
svojich desiatych narodenín zaèiatkom mája na recepcii v Primaciálnom paláci v Bratislave spoloènos venovala tomuto ústavu ek v hodnote
100-tisíc Sk. V. Bilèík (v¾avo) ho odovzdal riadite¾ovi Gaudeamusu tefanovi Tvaroekovi. Ïalie dva eky v hodnote 50-tisíc Sk firma venovala Detskému domovu a domovu sociálnych sluieb na Hurbanovej ulici v Koiciach a Domovu detí v ¼ubietovej.
AUTOR: BARBORA IAÈIKOVÁ

78.
Èíslo:
20 zo dòa 16.05.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
LITERATÚRA OCENENÁ BANKÁRMI
Veobecná úverová banka, a.s., Bratislava ude¾uje Literárnu cenu VÚB od roku 1993. Pre nás je táto tradícia tie ocenením. Veï máme èes
sa aj takýmto spôsobom poïakova vetkým literárnym umelcom, ktorí to v dnenej dobe nemajú ¾ahké, za ich prínos slovenskej kultúre,
povedal na slávnostnej recepcii v bratislavskom túdiu S èlen predstavenstva a prezident VÚB Ladislav Vakoviè. Tento rok odovzdal ceny
deviatim spisovate¾om a siedmim vydavate¾stvám z nominovaných 66 autorov a 31 vydavate¾stiev. Ocenenie za dielo z oblasti finanèníctva
a bankovníctva si tento rok odniesol Anton Korau za publikáciu Marketing v poisovníctve a bankovníctve. ivý rozhovor na fotografii vedú
víaz v kategórii Próza pre deti a mláde Daniel Pastirèák (v¾avo), èlen predstavenstva a viceprezident VÚB Ján Szalay (vpravo) a vedúci
sekcie reklamy, propagácie a sponzoringu VÚB Jozef Fejes (v strede).
AUTOR: BARBORA IAÈIKOVÁ

79.
Èíslo:
21 zo dòa 23.05.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
ANCA PRE ÏALÍCH OLYMPIONIKOV
Pieanský plavecký klub, ktorého história sa píe od roku 1933, sa môe pochváli tým, e v òom vyrastala nielen medailistka z Letných
olympijských hier 2000 v austrálskom Sydney Martina Moravcová, ale aj ïalí dvaja olympionici. Bez finanènej podpory sa dnes vrcholový
port ako zaobíde. To si uvedomili aj v spoloènosti ON Semiconductor, a.s., Pieany, patriacej do rodiny najväèieho svetového výrobcu
diskrétnych, tandardných analógových a tandardných logických polovodièových súèiastok, a plávania chtivú mláde v plaveckom klube
Kúpele Pieany sa rozhodli podpori finanèným darom vo výke 300-tisíc Sk. Na malej slávnosti pri príleitosti odovzdávania symbolického
eku na kúpalisku Eva nechýbala v polovici mája ani plavecká hviezda M. Moravcová (v strede). ek od viceprezidenta ON Semiconductor
Richarda Cohena (vpravo) prevzal prezident plaveckého klubu Ján Ballay (v¾avo).
Autor:
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Èíslo:
24 zo dòa 13.06.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
DEÒ DETÍ V KRÍZOVOM CENTRE
Výaok z tenisového turnaja diplomatov odovzdal v prvý júnový deò minister zahranièných vecí SR Eduard Kukan (na obrázku) Detskému
krízovému centru Brána do ivota v Bratislave. Je to len symbolická suma, ale pomôe aspoò èiastoène zlepi podmienky starostlivosti
o tieto deti, povedal pri jej odovzdávaní E. Kukan. Finanèný príspevok vo výke 100-tisíc korún bude pod¾a predsedníèky Správnej rady
Obèianskeho zdruenia (OZ) Brána do ivota Márie Prielonej pouitý na pokrytie reijných nákladov zariadenia. Centrum, ktoré vzniklo tento
rok v marci, je financované z èlenských príspevkov a prostredníctvom sponzorov. V roku 2002 poèíta aj s pris¾úbeným tátnym príspevkom.
Petralská Brána do ivota je prvé a zatia¾ jediné zariadenie svojho druhu v Bratislave. Poèas troch mesiacov svojej existencie poskytlo
pomocnú ruku desiatkam ien a detí. Slúime ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, ivota a riadnej výchovy maloletých. Tím pracovníkov tvorený lieèebným pedagógom, psychológmi, sociálnymi pracovníèkami a vychovávate¾mi sa snaí nahradi prirodzené rodinné prostredie osamelým rodièom maloletých a tehotným enám, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a ktorých ivot alebo zdravie sú
ohrozené, hovorí M. Prieloná a pokraèuje: Poèet klientov sa neustále mení, niekedy nestaèí ani kapacita 34 lôok. Obete prichádzajú
z celého Slovenska. Prednostne umiestòujeme petralské eny a deti. Zriadenie centra je prvým ve¾kým projektom, ktorý realizovalo
Obèianske zdruenie Brána do ivota. Okrem pomoci týraným enám a deom je cie¾om zdruenia zriaïovanie a prevádzkovanie detských
domovov a podpora náhradnej rodinnej starostlivosti. K najbliím plánom zdruenia patrí zriadenie hospicu pre onkologicky choré deti a azylového domu pre týrané eny.
Autor:
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80.

JANA KOLLÁROVÁ

81.
Èíslo:
31 zo dòa 01.08.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Zdravotníctvo
POMOC ZDRAVOTNÍCTVU
Sponzorský dar vo forme intalácie poèítaèa a jeho napojenia do internetu a poskytnutie finanènej sumy na roèné pokrytie poplatkov za telekomunikácie dostala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave od farmaceutickej spoloènosti Pfizer, s.r.o., Bratislava. Dar umoní
lekárom a zdravotníckym pracovníkom prístup k aktuálnym odborným internetovým informáciám. Pfizer vyèlenil na projekt zameraný na skvalitnenie sluieb v slovenskom zdravotníctve a s tým súvisiaci program na vzdelávanie lekárov celkovú sumu 1,25 mil. Sk. Vïaka nej bude
v nemocniciach naintalovaných pätnás poèítaèov. Z toho es v bratislavských, dva v preovských, ïalej v Èadci, Martine, vo Zvolene, v Luèenci, Brezne, Poprade a Koiciach.
Autor:

EVA REISELOVÁ a TASR

82.
Èíslo:
36 zo dòa 05.09.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
INTEGRAÈNÉ DETSKÉ TÁBORY V HUMANITE
Hipoterapia a animoterapia sú nové alternatívne lieèebné metódy pre deti so zdravotným postihnutím, èi u telesným alebo duevným. Na
týchto poznatkoch je zaloená èinnos detskej farmy Humanita v Krá¾ovej nad Váhom neïaleko ale. Bertram Beták (na obrázku) a ïalí
nadenci ju pred iestimi rokmi zaèali budova na zelenej lúke a v súèasnosti sa tam starajú o 200 zvierat 32 rôznych druhov. U tradiène
v letných mesiacoch tam prichádzajú postihnuté deti do detského integraèného tábora, aby so zdravými demi trávili spoloèné prázdniny v prírode. Finanèné prostriedky na chod farmy i prevádzkovanie integraèného tábora získavajú organizátori vlastnou prácou i formou sponzorských darov od podnikate¾ských subjektov a dobroèinných organizácií. Tohtoroèný detský intergraèný tábor a jeho humanitný program sa
mohol uskutoèni aj vïaka èlenom Lions Clubu Bona Fide Bratislava.
Autor:

TREND
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83.
Èíslo:
40 zo dòa 03.10.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
PRÍSPEVOK SPOLOÈNOSTI SONY NA ONKOLÓGIU
Spoloènos Sony Slovakia, s.r.o., Trnava odovzdala sponzorský dar Národnému onkologickému ústavu v Bratislave v hodnote pol druha
milióna korún. Ide o digitálny kamerový systém na zaznamenávanie operácií. Dar odovzdal výkonný riadite¾ slovenskej dcéry japonskej firmy
Mitsuyoshi Yamada. Za onkologický ústav ho osobne prevzal jeho riadite¾ Ivan Koza. Dar slávnostne odovzdali za úèasti podpredsedu vlády
SR pre ekonomiku Ivana Mikloa a predstavite¾ov ministerstiev hospodárstva a zdravotníctva. Príleitosou bolo piate výroèie spustenia
výrobných liniek trnavského závodu. Ako TREND informovala Darina Oborilová zo spoloènosti Sony Slovakia, digitálny kamerový systém je
v podstate striòou, ktorá zaznamenáva operácie. Je to nástroj, prostredníctvom ktorého sa lekári zo záznamu môu uèi na úspechoch i chybách tak vlastných, ako aj kolegov. Pri odovzdávaní daru M. Yamada pripomenul, e rozhodnutie prís na Slovensko do Trnavy bolo správne. Trnavský závod sa zo zaèiatku sústreïoval na výrobu komponentov televíznej techniky. V súèasnosti u produkuje aj finálne výrobky 
televízne prijímaèe. Prácu ponúka viac ako tisícke zamestnancov.
Autor:

PATRIK BENÈÍK

84.
Èíslo:
44 zo dòa 31.10.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
CHRÁNENÉ DIELNE SA CHCÚ UPLATNI NA TRHU PRÁCE
¼udia so zdravotným èi mentálnym postihnutím ako nachádzajú uplatnenie. Nespôsobujú to vak len pretrvávajúce predsudky spoloènosti,
ale aj presýtený trh práce a z neho vyplývajúca vysoká, takmer dvadsapercentná nezamestnanos. ¼udia s postihnutím sa na svoje povolanie pripravujú v pecializovaných kolách a v chránených dielòach. Na Slovensku ich bolo od zaèiatku devädesiatych rokov zriadených spolu
s chránenými pracoviskami 1 694, zamestnanie v nich nalo 5 543 ¾udí so zdravotným postihnutím. Necelá stovka týchto dielní vak v priebehu rokov zanikla, alebo bola zruená. Obèianske zdruenie (OZ) Inklúzia v Bratislave spolu s Agentúrou podporovaného zamestnávania sa
snaí vytvára pracovné príleitosti pre ¾udí s postihnutím. H¾adáme priestor na ich sebarealizáciu. Navye poskytujeme im a ich podporovate¾om, asistentom a vychovávate¾om poradenstvo pri zaèleòovaní do pracovného procesu a pri tvorbe zácvikového pracovno-rehabilitaèného
programu, kontatuje tatutárna zástupkyòa OZ Inklúzia Viera Záhorcová. Jedným z úspene sa rozbiehajúcich projektov podporovaného
zamestnávania je i kaviareò Radnièka na Primaciálnom námestí v Bratislave. Útulný priestor s pár stolíkmi a obsluhou, ktorá sa ide rozda.
Jej zriaïovate¾om je okrem OZ Inklúzia Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Mestské múzeum. Na ponuke nápojov a suchého peèiva sa
podie¾ajú viaceré chránené dielne a zariadenia sociálnych sluieb z celého Slovenska. Pod¾a námestníèky primátora Márie Demeterovej by
sa tento priestor dal prenaja za ve¾mi výhodné ceny, okolo pätnástisíc korún za tvorcový meter. Dokonca sa nali záujemcovia ochotní
venova vysokú finanènú sumu zdrueniu výmenou za kaviareò. Ale nám ilo o to, aby sa v nej ¾udia aktívne zapojili do èinností, aby prichádzali do kontaktu s inými ¾uïmi, komunikovali, vysvet¾uje M. Demeterová. Nájomné obèianskeho zdruenia dosahuje stotisíc korún roène.
V. Záhorcová z OZ Inklúzia napriek ochote mesta priznáva, e èlenovia zdruenia aspoò polovicu èasu trávia zháòaním peòazí, pretoe
kaviarnièka nie je ich jediným projektom. Zaèiatkom októbra sa predstavili chránené dielne z celého Slovenska na prvom roèníku Radnièných
trhov, o ktoré bol najmä zo strany zahranièných turistov ve¾ký záujem. Výrobky najrôznejieho druhu  od keramických nádob, cez tkané a
ité taky, ma¾ované trièká, drevené èi papierové výrobky a po slané i sladké peèivo. Trhy boli nielen miestom prezentácie ikovnosti postihnutých, ale aj komunikácie medzi manamentmi jednotlivých chránených dielní, dizajnérmi a výrobcami. Ideou blízkej budúcnosti je oslovi
reklamné agentúry, ktoré by pri propagovaní neraz originálnych a krásnych výrobkov mohli by nápomocné, pretoe pod¾a viacerých úèastníkov trhov vedia ako na to".
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Kaviareò Radnièka slúila i poèas Radnièných trhov na osvieenie, oddych a výmenu skúseností. Obsluhujúci personál mal práce viac ako
inokedy. Pod¾a V. Záhorcovej sa klientela krytalizuje. Zväèa sú to tudenti alebo starí ¾udia, no prichádzajú aj podnikatelia na svoje pracovné schôdzky. Na otázku, kto môe pracova v takomto type chránenej dielne, V. Záhorcová reaguje: Diagnózia nie je dôleitá. Pred èasom
nastúpil do zamestnania mladý mu s diagnózou autizmus. Mal problémy s textom. Preto na jedálnom lístku boli jednotlivé poloky oznaèené
kódmi. Neriadil sa pri úètovaní písmenami, ale kódmi a zdolal jednu z prekáok. V súèasnosti by u nik neveril, s akou diagnózou do zamestnania nastúpil. Pracovný èas tu trvá tyri hodiny, a pokia¾ zamestnanec nie je èiastoèným invalidným dôchodcom, jeho hodinová mzda sa
rovná tridsiatim piatim korunám. OZ sa usiluje skåbi neziskovú aktivitu so snahou zarobi si na seba. Nad personálom bdie profesionálny èaník, ktorý nemôe by zaplatený pod¾a komerèných pravidiel kaviarní Starého Mesta. V nièom sme nechceli po¾avi. Nechceli sme a nechceme, aby sem ¾udia chodili len podpori dobrú mylienku, ale e im káva naozaj chutí, hovorí V. Záhorcová. Cesta prípravy nie je jednoduchá,
pretoe ¾udia s mentálnym postihnutím sa síce ve¾a vecí rýchlo nauèia, ale aj rýchlo zabúdajú. Najprv preli vetci peciálnou prípravou
a v súèasnosti si raz za dva týdne na trojhodinových sedeniach opakujú základné zruènosti: Mechanizmus úètovania, ako prinies nápoje, èi

Autor:

EVA REISELOVÁ

85.
Èíslo:
44 zo dòa 31.10.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
DOM, V KTOROM IM BUDE DOBRE
Vlani v októbri spoloènos McDonald's Slovakia, s.r.o., Bratislava spolu s Domovom sociálnych sluieb na Mokrohájskej ulici v Bratislave
vyhlásili projekt Dom, v ktorom nám je dobre a poloili základný kameò nového domova pre tyri deti so zdravotným postihnutím. V nároènom
výberovom konaní pre ne vybrali profesionálnych rodièov, manelov ¼udmilu a Miloslava Boïovcov. V septembri tohto roka sa u do nového
domu vetci nasahovali. McDonald's prispel na jeho vybudovanie dvoma miliónmi korún. Tri tvrtiny z tejto sumy tvoria príspevky návtevníkov retaurácií, ktoré dávali do pokladnièiek poèas celého roka. Pozemok na dom poskytol Krajský úrad v Bratislave bezplatne, na stavbu prispeli aj ïalie súkromné spoloènosti. Bez tejto iniciatívy by pod¾a riadite¾a detského domova na Mokrohájskej ulici tefana Tvaroka ete aj
po piatich rokoch príprav ostal projekt len v rovine elaní. Pokladnièky v retauráciách stále sú, pretoe dom treba vybavi aj zvnútra.
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èaka pri hosovi, èi neèaka. Nestaèí rozpráva, vetko treba natrénova, potom v istej vizuálnej podobe da na papier a napokon ete individuálne zopakova, pribliuje nároènos prípravy V. Záhorcová. Pracovníci kaviarnièky dokonca navtevovali polroèný kurz základov anglického jazyka a sami si naò prispievali. Ochotne. Ich ivot a ich práca toti dostali zmysel.

86.
Èíslo:
44 zo dòa 31.10.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
TESCO PRISPELO NA DETI
eky v hodnote 20-tis. Sk odovzdal riadite¾ hypermarketu Tesco v Banskej Bystrici Walter Müller riadite¾ovi Detského domova v Banskej
Bystrici Milanovi Bojovi a riadite¾ke peciálnej základnej koly v Banskej Bystrici Eve Bendíkovej. Pod¾a M. Boja sa z darovaných prostriedkov nakúpia plienky. Ako uviedol, detské domovy trpia nedostatkom prostriedkov. Nepomáhajú ani rôzne verejné zbierky, keï v priemere na
jednu oslovenú osobu vychádza príspevok nií ako desa halierov. E. Bendíková zabezpeèí nákup nových tabú¾ pre osobitnú kolu. Tá sa
presahovala do zrekontruovaných priestorov bývalej materskej koly. Pre nedostatok peòazí sú jednotlivé miestnosti postavené zo sadrokartónových dosiek, ktoré neunesú pôvodné aké tabule, preto je potrebné nakúpi nové. Deti sa zatia¾ uèili bez nich. Vetci traja riaditelia sa
zhodli na tom, e darovaných prostriedkov nie je ve¾a, ale pomôu. M. Bojo vyzval podnikate¾ov, aby na sociálne intitúcie mysleli aj pri jednoduchej materiálnej pomoci, iadaným artiklom sú napríklad reklamné perá.

87.
Èíslo:
45 zo dòa 07.11.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
DESAROÈNÝ OSLÁVENEC OBDARÚVAL
U desa rokov úspene pôsobí na trhu info-komunikaèných technológií spoloènos Tronet, a.s., Bratislava. Za obdobie svojej existencie zrealizovala mnoho zaujímavých a nároèných projektov v rôznych sektoroch. V súèasnosti zamestnáva 60 pracovníkov. Svoje poboèky má u aj
v Koiciach a v Banskej Bystrici. Na oslavách svojich 10. narodenín sa stretli obchodní partneri a zamestnanci Tronetu, aby strávili príjemný
veèer oivený vystúpením S¼UK-u. A hoci narodeniny oslavovala spoloènos Tronet, ona bola tá, ktorá obdarúvala: generálny riadite¾ a zakladate¾ Tronetu Vladimir ikura (na obrázku vpravo) odovzdal ek v hodnote 100-tisíc korún MUDr. Jurajovi Mistríkovi, riadite¾ovi Nemocnice
Ministerstva obrany SR. Prostriedky sú urèené na výstavbu internetovej tudovne v nemocnici.
Autor:

TREND
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88.
Èíslo:
47 zo dòa 21.11.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
NA VYKROÈENIE DO NOVÉHO IVOTA
U piatykrát sa rozhodli v ¼udovej banke, a.s., Bratislava morálne i finanène podpori najúspenejích absolventov slovenských vysokých
kôl. Ocenenie Grand Prix ¼udovej banky za vzdelanos je nesporne pre nich výborným povzbudením do nového ivota  tentoraz u mimo
kolských lavíc. Zaèiatkom novembra odovzdali v bratislavskej Redute elitnej devätnástke ocenenia predseda Slovenskej rektorskej konferencie a rektor ilinskej univerzity profesor Milan Dado a predseda predstavenstva, riadite¾ ¼udovej banky Jozef Kollár (na obrázku vpravo).
Medzi ocenenými bol aj Tomá Výrost, absolvent Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (v¾avo).
Autor:

JANA JANKÙ

89.
Èíslo:
48 zo dòa 28.11.2001, strana: 21 A
Rubrika: Nevýrobná sféra\kolstvo, veda a technika
PENTA GROUP UDE¼OVALA CENY
Predseda Predstavenstva a.s. Penta Group Bratislava Marek Dospiva odovzdal v polovici novembra v bratislavskom divadle West ocenenie
piatim laureátom vysokokolskej súae Cena Penta Group, a.s., za vynikajúce tudijné výsledky. Bol to tretí roèník súae, ktorú pre nadaných tudentov organizuje táto spoloènos v spolupráci s Ekonomickou univerzitou a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenými boli Andrea Èierna, Michaela Jelínková z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Lenka Fidriková, Bronislava Kovalèíková a Marek Sásik z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dekan Právnickej fakulty UK Mojmír Mamojka okrem iného cenil aj fakt
materiálnej odmeny. Pre tudentov je to ve¾ká motivácia, dodal. Pätica najúspenejích tudentov dostáva okrem symbolických ekov v celkovej hodnote 250-tisíc Sk aj monos absolvova odbornú stá v spoloènosti Penta Group. Absolventi si potom do ivotopisu môu uvies aj
údaje o získanej praxi, èo môe zvýi ich ance zamestna sa. Dokonca u nás pracujú u dvaja víazi predchádzajúcich roèníkov, dodala
riadite¾ka spoloènosti Ingrid Hoferová. Pod¾a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Vojtecha Kollára to nie je len motivácia pre tudentov, ale aj pomoc pre univerzitu. Naa univerzita má vye 14-tisíc tudentov, ktorí tudujú na iestich fakultách. H¾adáme partnerov, ktorí nám
pomôu vyh¾adáva talentovaných a výnimoèných tudentov. A toto je výborná príleitos, kontatoval. Cenu Penta Group môe získa kadý tudent uvedených vysokých kôl, ktorý postúpil do závereèného roèníka svojho túdia a spåòa nároèné kritériá, medzi ktoré patrí napríklad perfektná znalos anglického a iného cudzieho jazyka, celkový tudijný priemer známok poèas celého túdia nií ako 1,2. Musí by tie
aktívny vo vedeckej práci, prípadne publikova v oblasti predmetu svojho túdia.
Autor:

EVA REISELOVÁ

90.
Èíslo:
50 zo dòa 12.12.2001
Rubrika: Cestovný ruch\Domáci
SPONZORSKÝ DAR U¼AHÈÍ KOMUNIKÁCIU HORSKEJ SLUBE NA SLOVENSKU
Stredisko lavínovej prevencie Horskej sluby na Slovensku v Jasnej zaèalo s budovaním vlastnej komunikaènej siete, ktorá by mala u¾ahèi
vydávanie výstrah pre návtevníkov slovenských hôr. Pomôc tomu má sponzorský dar spoloènosti Cisco Systems Slovakia, s.r.o., Bratislava
a jej jedenástich obchodných partnerov, ktorý na konci októbra odovzdali v Jasnej. Náèelník Strediska lavínovej prevencie Ján Peo zdôraznil,
e vecné dary jednotlivých firiem budú vyuíva záchranári v Malej a Ve¾kej Fatre a v Nízkych, Západných a Vysokých Tatrách. Darovaná
technika bude slúi na vstup do internetovej siete a prenos dát cez poèítaèovú sie. U¾ahèí to komunikáciu jednotlivých stredísk Horskej sluby na Slovensku a zjednoduí poskytovanie informácií verejnosti, uviedol J. Peo. K¾úèové je najmä zhromaïovanie a vyhodnocovanie údajov o lavínovom nebezpeèenstve v lyiarskych strediskách a poskytovanie výstrah návtevníkom hôr. Pod¾a J. Pea by na Slovensku bolo
potrebné vybudova 19 automatických meracích staníc, ktoré by zabezpeèovali zber a vyhodnocovanie údajov. Zatia¾ fungujú tri: na Chopku
ju prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav, druhá je neïaleko v Jasnej a tretia, bez dia¾kového prenosu zistených informácií,
v iarskej doline v Západných Tatrách. Cena jednej plne vybavenej stanice s automatickými meracími prístrojmi dosahuje 500-tisíc Sk.
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MILAN VELECKÝ

Èíslo:
51 zo dòa 19.12.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
VIANOÈNÝ SVET STVÁRNENÝ FARBIÈKAMI
Mnohé deti pre svoj zdravotný hendikep do kina vôbec nechodia alebo ho môu navtívi len zriedkavo. Aj preto organizátori zo Slovenského
plynárenského priemyslu (SPP), a.s., Bratislava pripravili pre 500 takýchto detí z hlavného mesta i okolia predvianoèné stretnutie v bratislavskom Istropolise, na ktorom im premietli film 102 dalmatíncov. Predstaveniu predchádzalo iné, nemenej zaujímavé podujatie. Vo Výstavnej
sieni SPP vyhlásili výsledky výtvarnej súae Deti a Vianoce. Zapojilo sa do nej 271 kôl s vye 4 500 prácami. Diplomy a darèeky mladým
nádejným umelcom odovzdal generálny riadite¾ SPP Miroslav Lapuník (na obrázku v strede) a predseda hodnotiacej poroty akademický
maliar Karol Ondreièka (v popredí). Ich výtvarné práce u teraz zdobia steny èi vitríny obchodných partnerov SPP. Výaok z aukcie, tak ako
vlani, získa niektorá z vyrebovaných kôl, ktoré navtevujú hendikepované deti.
Autor:

JANA JANKÙ
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91.

92.
Èíslo:
51 zo dòa 19.12.2001
Rubrika: Spoloèenská rubrika
TATRA BANKA OCEÒOVALA UMELCOV
Odovzdávanie cien Tatra banky za umenie sa stalo u tradièným koncoroèným podujatím, ktoré akceptuje odborná i laická verejnos ako
objektívne ocenenie osobností sveta kultúry na Slovensku. Tohto roku získali ocenenia herec Pavol Mikulík, spisovate¾ Pavel Vilikovský,
výtvarníèka Ester imerová-Martinèeková a in memoriam scénograf Ale Votava. Sprievodný program veèera v Slovenskom národnom divadle tvorili nezabudnute¾né piesne tzv. ve¾kej éry slovenskej populárnej hudby (80.  90. roky 20. storoèia), ktoré odzneli v nových výpravných
aranmánoch v podaní najvýznamnejích slovenských a èeských interpretov súèasnosti. Hlavnými hviezdami veèera vak boli ocenení vrátane P. Mikulíka (na obrázku v strede). Zablahoela mu priiel aj prvý podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riadite¾a Tatra
banky Miroslav Ulièný (v¾avo).
Autor:

TREND

93.
Èíslo:
51 zo dòa 19.12.2001
Rubrika: Nevýrobná sféra\Tretí sektor
SPONZORSTVO JE VZAH ZALOENÝ NA OBOJSTRANNEJ DÔVERE
Podnikatelia sú potenciálni partneri kadej mimovládnej organizácie.
Podnikate¾ský sektor je naím neodmyslite¾ným partnerom nielen preto, lebo je zdrojom financií, ale aj odborníkov s kvalitnými nápadmi,
zdôraznila riadite¾ka Asociácie pre umenie a komunikáciu Bratislava ¼ubomíra Sluná na nedávnom stretnutí so zástupcami neziskového
a podnikate¾ského sektora  riadite¾om German Marshall Fund pre strednú a východnú Európu Pavlom Demeom a prezidentom U.S. Steelu,
s.r.o., Koice Johnom H. Goodishom.
Aj sponzor h¾adá spo¾ahlivého a dôveryhodného partnera. V prvom rade ho zaujíma, ako budú jeho finanèné prostriedky pouité, dôleitou
informáciou je preòho doterajia èinnos mimovládnej organizácie. Riadite¾ka asociácie podèiarkla rovnocenné partnerstvo so sponzorom.
Je to vzah, v ktorom dávame ponuku na spoluprácu a rovnakú ponuku aj oèakávame. My predkladáme projekt a sponzor má právo ho
odmietnu. Naopak, hoci je predloený projekt úspený, aj my môeme z rôznych dôvodov sponzora odmietnu, objasòuje ¼. Sluná.
Sponzor by pod¾a nej mal vedie o základnej stratégii projektu a prípadných zmenách poèas jeho realizácie. Takisto je vhodné aktívne ho do
práce mimovládnej organizácie zapoji. Ako príklad uviedla minuloroèný projekt Celebrate Slovakia (Mesiac slovenskej kultúry v New Yorku),
jedno z najväèích podujatí od nenej revolúcie zameraných na prezentáciu slovenskej kultúry v zahranièí. Na finanènom zabezpeèení projektu sa podie¾alo sedem sponzorov a tyri nadácie, generálnym sponzorom podujatia bola spoloènos U.S. Steel Koice a World Financial
Center (Svetové finanèné centrum) v New Yorku.
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Spolupracovali sme s dvoma silnými mediálnymi agentúrami v New Yorku i viacerými mediálnymi partnermi na Slovensku. V zmluvách
s médiami sme sa snaili o získanie najvýhodnejích podmienok, ktoré boli zároveò výhodné pre generálneho sponzora, uviedla ¼. Sluná.
Ïalí projekt Sme na jednej lodi bol reakciou na udalosti z 11. septembra tohto roku v USA. V krátkom èase sa tímu asociácie podarilo do
projektu zapoji obèanov 35 miest Slovenska a po týdni odovzda symbolickú podporu v podobe 100-tisíc papierových lodièiek senátorke
New York City Hillary Clintonovej a guvernérovi tátu New York Georgeovi Patakimu. Sme na jednej lodi je dôkazom toho, e pri dobre vybudovaných základoch spolupráce ziskového a neziskového sektora je moné uskutoèni projekt v krátkom èase, napriek tomu, e rozpoèet na
podujatie nepatril k najniím.
Pre úspenú realizáciu projektov mimovládnych organizácií je pod¾a slov ¼. Slunej nemenej dôleité aj nadenie pracovného kolektívu, spolupráca s dobrovo¾níkmi a so správnou radou asociácie. Naa správna rada nie je formálna. Naopak, je zloená zo zástupcov ziskového aj
neziskového sektora i èlenov vlády a aktívne sa podie¾a na realizácii projektov, zdôraznila riadite¾ka asociácie a dodala: Sponzor vie oceni
dobrý nápad, profesionalitu a odvahu. Pre nau asociáciu je dobrý nápad reakciou na konkrétnu situáciu v spoloènosti. Profesionalita spoèíva
v precíznosti realizácie projektu, v schopnosti dotiahnu ho do konca a korektnosti vzahov s partnermi. Odvaha je vedie, e vetko je moné
zrealizova  aj to, o èom si iní myslia, e by sa to mono dalo urobi, keby...
Autorka je spolupracovníèkou TRENDU.
Autor:

JANA KOLLÁROVÁ
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