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I.

Poslanie nadácie

Nadácia Henkel Slovensko vznikla v roku 2014 na podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia,
e) rozvoj a podpora vzdelania,
f) rozvoj a podpora telovýchovy,
g) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v ohrození života alebo zdravia.
Zakladateľom Nadácie Henkel Slovensko je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1413/B.

Názov nadácie:
Sídlo nadácie:
IČO:
Deň vzniku:

II.

Orgány nadácie

Správna rada:

Správca nadácie:
Revízor:

III.

Nadácia Henkel Slovensko
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
42 414 512
02.12.2014

Christian Schulz, predseda správnej rady
Alica Štepánová Kolárová, členka správnej rady
Peter Lukáč, člen správnej rady
Martin Chamko
Zuzana Jančigová

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

Nadácia Henkel Slovensko v roku 2019 neprijala žiadne dary od tretích osôb a subjektov presahujúce
sumu 331 EUR.
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IV.

Prehľad poskytnutých darov:

Prehľad o právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na
ktorý bola nadácia založená:
Podporené verejnoprospešné aktivity v Grantovom programe „Program pre seniorov 2019“
(podporená organizácia, názov podporeného verejnoprospešného projektu, výška podporenej sumy)
1. STÁLE DOBRÍ n.o., Kultúrne, vzdelávacie a pohybové aktivity pre seniorov, 1 024 €
2. Fórum pre pomoc starším - národná sieť, 14 ročník – Celoslovenskej Kultúrno - spoločenskej
akcie odovzdávania cien „Senior roka a Anjel pomoci starším", 3 000 €
3. HomeStart Slovakia n.o., Seniori dobrovoľníci pre mladé rodiny, 2 000 €
4. Spišská katolícka charita, Podpora domácej starostlivosti, 2 000 €
5. Centrum rodiny, n.o., O krok bližšie, 1 100 €
6. Spišská katolícka charita, Staroba nie je prekážkou na sebarealizáciu, 2 000 €
7. Centrum MEMORY n.o., Spolu a pre druhých v demencii. Podporno-edukačný program pre
rodinných opatrovateľov, 4 000 €
8. Stratégie pomoci o.z, Vnučka.sk je RODINA pre osamelých seniorov, 2 000 €
9. Diecézna charita Žilina - Charitatívna služba v rodinách, Odstránenie bariér pre domácu
starostlivosť rodín o svojich seniorov, 3 600 €
10. Spoločnosť Zlatý vek o.z., Doprajme zmysluplné využite voľného času aj seniorom, 1 500 €
11. PE-ES, n.o., Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení, 1 000 €
12. Cesta nádeje, Prevencia záťaže domácich opatrovateľov osôb s demenciou, 5 000 €
13. Pohoda seniorov, n.o. Audio-vizuálna podpora voľnočasových a terapeutických aktivít pre
seniorov, 1 000 €
14. Seniori v pohybe, Pohyb je život!, 2 000 €
15. Centrum zborovej diakonie Kanaán, Ako doma..., 1 800 €
16. Gréckokatolícka charita Prešov, Snoezelen - zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti
seniorov v Dome sv. Simeona v Sačurove, 1 500 €
17. OZ Barlička, Radosť v starobe, 3 500 €
18. Trnavská arcidiecézna charita, Mladí medzi starými a starí medzi mladými, 3 150 €
19. Casa Slovensko n.o., Zábavou k zlepšeniu kvality života, 2 000 €
20. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Cestou zodpovednosti ku skvalitneniu života
seniorov, 2 000 €
V grantovom programe “Program pre seniorov 2019” boli podporené aktivity v nasledovných
verejnoprospešných účeloch: ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.
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V. Prehľad činností vykonávaných
k verejnoprospešnému účelu nadácie

v hodnotenom

období

s uvedením

vzťahu

Nadácia Henkel Slovensko roku 2019 realizovala verejnoprospešné aktivity zamerané na cieľovú
skupinu seniorov. Podporovali verejnoprospešné aktivity zamerané na riešenie niektorej z týchto
oblastí:
A. Podpora domácej starostlivosti, ktorá umožňuje starším ľuďom, aby mohli čo najdlhšie
zotrvať vo svojom domácom prostredí. Podpora rodín, ktoré sa dostali do role opatrovateľov
svojich rodinných príslušníkov.
B. Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach rodinného typu, ktoré sú
prevádzkované neštátnymi poskytovateľmi.
C. Znižovanie rizika generačnej priepasti, ide o dlhodobú spoluprácu klubov dôchodcov s inými
organizáciami – školami, materskými, rodinnými a komunitnými centrami, kultúrnymi
organizáciami a pod., vytváranie medzigeneračných centier.
D. Odstraňovanie stereotypov vo vnímaní staroby, dôvodom je, že starí ľudia sú spoločnosťou
vnímaní ako odkázaní, ako prijímatelia pomoci – tento stereotyp chceme vyvrátiť podporou
aktívnych seniorov, ktorí obohacujú našu spoločnosť svojimi aktivitami.

1) Grantový program “Program pre seniorov 2019”
Cieľom grantového programu je podporovať projekty, ktoré zodpovedne riešia tému starnutia
populácie a nadväzujúcu starostlivosť a ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života seniorov. Cieľom
programu je pomáhať riešiť ich problémy a vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu.
Počet predložených žiadostí: 24
Počet podporených projektov: 20
Vyčlenená suma: 45 174 €
Žiadosti o podporu mohli predkladať mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy,
organizácie zriadené obcou, krajom, poskytujúce sociálne služby, prípadne iné subjekty,
poskytovatelia sociálnej pomoci.

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:
Martin Chamko
Zuzana Kaňuchová
Alica Kolárová
Lucia Gregorová
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie Henkel Slovensko. Táto aktivita napĺňa účely:
ochrana a podpora zdravia; podpora vzdelávania.
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Podporené verejnoprospešné projekty a aktivity:

P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

01

STÁLE DOBRÍ n.o.

Kultúrne, vzdelávacie a
pohybové aktivity pre
seniorov

€1 024,00

02

Fórum pre pomoc
starším - národná
sieť

14. ročník – Celoslovenskej
Kultúrno- spoločenskej
akcie odovzdávania cien
„Senior roka a Anjel
pomoci starším,,

€3 000,00

03

HomeStart
Slovakia n.o.

Seniori dobrovoľníci pre
mladé rodiny

€2 000,00

Anotácia k podporenému projektu
V rámci projektu sa uskutočnili športové, kultúrne
a vzdelávacie podujatia pre seniorov. Petangový
turnaj, pravidelná tančiaren či cvičenia jogy.
Prednáška o preventívnych prehliadkach priniesla
seniorom mnohé nové informácie. Ciele projektu,
ktorými bolo motivovať seniorov k pohybovej
aktivite, rozširovať ich záujmy, podporovať ich
sebavedomie a sebarealizáciu, sa podarilo
naplniť. Finančné prostriedky boli použité na
prenájom priestorov na prednášky, odmeny pre
lektorov, zorganizovanie petangového turnaja a
na propagáciu podujatí.
Náplňou
projektu
bolo
zorganizovanie
celoslovenskej akcie Senior roka, ktorá bola
vyhlásená už pod 14. krát. Na podujatí boli
ocenení seniori za ich obetavú prácu pre
spoločnosť, komunitu. Okrem seniorov boli
ocenení mladí ľudia, ktorí sa venujú pomoci
starším. Ocenených bolo 17 aktívnych seniorov a
v rámci ocenenia Anjel pomoci získali cenu dva
kolektívy študentov, kolektív ZŠ Narnia, Banská
Bystrica a kolektív GVBN Prievidza. Ďalej boli
ocenení aj jednotlivci z radu mladých.
Odovzdávanie cien sa uskutočnilo na Bojnickom
zámku v Zlatej sále. Finančné prostriedky boli
použité na vecné dary a kvety pre ocenených, na
zorganizovanie kultúrneho programu, odmenu
pre moderátora a slávnostné pohostenie pre
ocenených i účastníkov podujatia.
V rámci projektu sa uskutočnilo školenie v
rozsahu 50 hodín pre 6 dobrovoľníkov, z ktorých
päť žien bolo v dôchodkovom veku. Náplň
školenia pripravila dobrovoľníkov na prácu so
sociálne slabšími rodinami, ktoré si nemôžu
dovoliť platenú opateru pre svoje deti. Zároveň̌
bola užitočná́ aj pre osobný́ rast dobrovoľníkov. 6
aktívnych vyškolených seniorov dobrovoľníkov sa
naučilo, ako pomáhať mladým rodinám v riešení
prechodných problémov pri výchove detí a
organizovaní domácnosti. Prínos pre seniorov bol
v tom, že sú vďaka dobrovoľníckej práci
integrovaní
do
spoločnosti,
vykonávajú
zmysluplnú prácu v prospech iných, zvyšuje sa ich
sebavedomie, odborné znalosti v komunikácii.
Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre
trénerov
školenia,
prenájom
miestnosti,
občerstvenie, vecné dary pre dobrovoľníkov a na
propagačný materiál.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

04

Spišská katolícka
charita

Podpora domácej
starostlivosti

€2 000,00

05

Centrum rodiny,
n.o.

O krok bližšie

€1 100,00

Anotácia k podporenému projektu
Spišská katolícka charita sa v okrese Dolný Kubín
stará o 60 ľudí odkázaných na pomoc v ich
domácom
prostredí.
Zapožičiavajú
šesť
elektrických
polohovacích
postelí
s
andidekubitarnymi matracmi, päť kyslíkových
koncentrátorov. Vďaka projektu mohli zakúpiť
ďalšiu polohovateľnú posteľ s antidekubitným
matracom, invalidný vozík, ktorým predtým
nedisponovali a tiež nový kyslíkový koncentrátor.
Rozšírením počtu pomôcok môžu vyhovieť
väčšiemu množstvu žiadostí o ich zapožičanie,
uľahčujú prácu personálu aj príbuzným, bez
pomôcok by bola starostlivosť v domácom
prostredí
komplikovaná
alebo
nemožná.
Finančné prostriedky boli použité na nákup
polohovateľnej
postele,
antidekubitného
matracu, invalidného vozíka a kyslíkového
prístroja.
Realizáciou projektu sa podarilo zabezpečiť̌
navštevovanie
osamelých
seniorov
dobrovoľníkmi z Centra rodiny v ich domácom
prostredí. Ďalšou cieľovou skupinou boli osamelí
seniori zo zariadení,́ aby mohli vyjsť̌ zo svojho
priestoru a zažiť̌ niečo nové. V rámci projektu sa
rozbehla spolupráca so Slovenským červeným
krížom, ktorý realizoval prevozy seniorov z
Domova pre seniorov do Centra rodiny a späť.
Osamelých seniorov v domovoch pre seniorov a v
domácnosti navštevovalo 8 dobrovoľníčok, ktoré
odpracovali 66 hodín. Počas realizácie projektu sa
zrealizovalo 11 akcií, ktorých sa zúčastnilo 36
klientov z domova pre seniorov Domov Jesene
Života v Dúbravke. Okrem pravidelnej aktivity
Pletenie košíkov sa podarilo zorganizovať
Komunitný výlet do jaskyne Driny a Smoleníc,
podujatie Hudobná jeseň a Deň otvorených dverí,
s účasťou 70 ľudí rôznych generácií. Finančné
prostriedky boli použité na odmenu pre
supervízora dobrovoľníkov, materiál na výrobu
košíkov, na prepravnú službu pre seniorov,
prevádzkové náklady, občerstvenie a nákup
odbornej literatúry, ktorá slúži na vzdelávanie
dobrovoľníkov.
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P.č.

06

07

Podporená
organizácia

Spišská katolícka
charita

Centrum
MEMORY n.o.

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Staroba nie je prekážkou
na sebarealizáciu

Spolu a pre druhých v
demencii. Podpornoedukačný program pre
rodinných opatrovateľov.

Výška
podporenej
sumy

Anotácia k podporenému projektu

€2 000,00

Zámerom
projektu
boli
medzigeneračné
stretnutia detí, rodičov i seniorov. Deti a rodičia
pravidelne prichádzali do charitného domu.
Seniori, ktorí ́ sa cítili ešte potrební ́ a aktívni, zistili
že rodičia i deti majú o nich záujem. Návštevami
sa vytvárali nové a krásne priateľstvá, prehlbovali
vzťahy a u seniorov bolo zaznamenané aj
zlepšenie zdravotného stavu, radosť a chuť̌ žiť.
Práca s tabletmi bola pre nich nová, ale veľmi
zaujímavá činnosť. S pomocou žiakov si hľadali
svoje rodné dedinky, kde sa narodili, spoznávali
premeny obcí a získavali nové informácie o živote
v meste i na dedine. Seniori počas návštev učili
deti staré́ ľudové piesne, ktoré sa hrali na
klávesoch. Radosť̌ prežívali, keď spolu vyrábali,
tvorili, spievali, súťažili i tancovali na ľudovú́ nôtu.
Zahrali si spolu divadielko, ktoré́ všetkých
obohatilo humorom. Vytvorila sa u detí úcta a
pozitívny vzťah k starobe. Každé́ stretnutie bolo
radostné, obohacujúce pre všetky 3 generácie,
preto sa budú návštevy opakovať aj do budúcna.
Finančné prostriedky boli použité na nákup
notebooku a tabletu, na spotrebný materiál na
tvorivé dielne, nákup klávesov, didaktických a
spoločenských hier.

€4 000,00

Cieľom projektu bolo podporiť rodinných
opatrovateľov, ktorí žijú mimo Bratislavského
kraja a nemajú takú dostupnosť k vzdelávaniu sa.
Zrealizovali sa 3 vzdelávacie stretnutia rodinných
opatrovateľov - v Piešťanoch 11.11.2019, v
Leviciach 22.11. a v Banskej Bystrici 27.11.2019.
Celkovo sa vzdelávacích podujatí zúčastnilo 91
rodinných príslušníkov, príp. odborníkov z oblasti
pomáhajúcich profesií ako sociálny pracovník,
zdravotná sestra, opatrovateľka. Pre projekt bol
vytvorený špeciálny vzdelávací program v rozsahu
3 hodín, ktorého témy boli prezentované viac
sociálne ako ako medicínsky. V rámci projektu
Centrum Memory nadviazalo spoluprácu s
organizáciami KC Apolin, Piešťany, Aptet, n.o.,
Levice a Spoľach o.z., Banská Bystrica, ktoré v
rámci svojho štatútu už mali skúsenosť s vedením
podporných skupín pre rodinných opatrovateľov
v rámci daného regiónu a boli podporené v tejto
činnosti. Finančné prostrediedky boli použité na
prenájmy miestností, odmeny pre lektorov,
občerstvenie, cestovné náklady, materiál pre
účastníkov školení a prezenčný materiál.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

08

Stratégie pomoci
o.z

Vnučka.sk je RODINA pre
osamelých seniorov

€2 000,00

09

Diecézna charita
Žilina,
Charitatívna
služba v rodinách

Odstránenie bariér pre
domácu starostlivosť rodín
o svojich seniorov

€3 600,00

10

Spoločnosť Zlatý
vek o.z.

Doprajme zmysluplné
využite voľľného času aj
seniorom.

€1 500,00

Anotácia k podporenému projektu
Zámerom projektu bolo zapojenie seniorov ako
dobrovoľníkov do činností, ktoré organizácia
Stratégie pomoci realizuje v prospech iných
seniorov. Obsahovo bol projekt zameraný na
vytváranie komunít, medzigeneračné spájanie,
vzdelávacie semináre individuálnou formou
malých skupiniek. Zrealizovali sa tématické
stretnutia, zamerané napríklad na počítačovú
gramotnosť, o ktorú bol medzi seniormi veľký
záujem. Úspešné boli aj návštevy domovov pre
seniorov , kde seniori a dobrovoľníci rôzneho
veku spoločne spievali obľúbené piesne za
doprovodu hudobného nástroja. Finančné
prostriedky boli použité na cestovné náklady
dobrovoľníkov, na kúpu záznamového zariadenia
- kamery a jej príslušenstva, pracovné pomôcky,
prenájom techniky, odmeny lektorom a
propagáciu.
Vďaka projektu boli zakúpené zdravotné
pomôcky pre seniorov v domácej starostlivosti,
rodinní príslušníci boli oboznámení s ich
používaním, prebehlo sociálne poradenstvo a
pomoc pri vybavovaní vlastných zdravotných
pomôcok cez zdravotnú poisťovňu. Tieto aktivity
sa podarilo naplniť a sú dlhodobo udržateľné,
nakoľko zakúpené zdravotné pomôcky sa
priebežne požičiavajú seniorom, ktorí ich
potrebujú a po vybavení vlastných zdravotných
pomôcok ich opäť vrátia a môžu poslúžiť ďalším
rodiinám. Pri žiadaní o zapožičanie zdravotnej
pomôcky sa realizovalo sociálne poradenstvo,
prípadne pomoc s vybavovaním u lekárov a v
zdravotných poisťovniach. Rodiny boli veľmi
vďačné za takúto možnosť preklenutia obdobia
medzi prepustením z nemocnice a vybavením
vlastnej zdravotnej pomôcky, ktoré často trvá 1-2
mesiace. Finančné prostriedky boli použité na
nákup polohovacích postelí a antidekubitných
matracov, invalidných vozíkov, stolíkov k posteli,
chodítok, dosiek na presun a kyslíkového
koncentrátora.
Zámerom projektu bol nákup interaktívnej tabule
pre seniorov organizácie Zlatý vek. Príprava na
každodenné aktivity bola vďaka tabuli rýchlejšia,
pružnejšia, materiál k samotnej terapii bol
dostupný okamžite. Tabuľa je praktickým
nástrojom na rozvíjanie pamäťovej stimulácie a
zlepšovanie kognitívnych funkcií klientov, ktorí
majú problém s pamäťou. Seniori, ktorí sa
nedokážu dobre vyjadriť, majú k dispozícii nové
spôsoby komunikácie. Tieto nové aktivity prispeli
k zlepšeniu života klientov zariadenia trpiacich
demenciou a Alzheimerovou chorobou. Výhodou
je aj možnosť skupinovej spolupráce klientov,
vzájomná podpora a pomoc napomáha
utužovaniu vzťahov medzi klientmi. Finančné
prostriedky boli požité na nákup intaraktívnej
tabule a príslušenstva.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

11

PE-ES. n.o.

Zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb v
zariadení

€1 000,00

12

Cesta nádeje

Prevencia záťaže domácich
opatrovateľov osôb s
demenciou

€5 000,00

Anotácia k podporenému projektu
Vďaka podpore projektu sa 2 pracovníčky
Zariadenia sociálnych služieb Sv. Martasa
zúčastnili na akreditovanom vzdelávacom kurze
Základnej bazálnej stimulácie. 1 pracovníčka sa
zúčastnila akreditovaného vzdelávacieho kurzu
Terapeutické
techniky,
modul:
Využitie
arteterapie v sociálnych službách. Boli zakúpené
pomôcky a hudobné nástroje vhodné na
aktivizáciu pre seniorov, spoločenské hry na
precvičovanie kognitívnych funkcií pre seniorov,
pomôcky vhodné na arteterapiu, precvičovanie
jemnej motoriky, podporu vzájomných vzťahov a
zmysluplné využívanie voľného času. Finančné
prostriedky boli použité na odborné kurzy vzdelávanie pre pracovníkov zariadenia, nákup
hudobných nástrojov a nákup tvorivého
materiálu na arteterapiu.
Hlavným cieľom projektu bola priama podpora 25
neformálnych a 25 formálnych opatrovateľov
podieľajúcich sa na starostlivosti o starších ľudí s
demenciou rôznej etiológie žijúcich v domácom
prostredí v meste Košice a v blízkom okolí.
Dlhodobým cieľom projektu bola podpora aj
ďalších domácich opatrovateľov osôb s
demenciou na Slovensku prostredníctvom
využitia
online
poradenského
portálu.
Víkendového stretnutia sa zúčastnilo 21
formálnych a 25 neformálnych opatrovateľov,
jednotlivých stretnutí podporných skupín sa
zúčastnilo 12, 8 a 18 opatrovateľov. Súčasťou
víkendového stretnutia (27.-29.09.2019) bol
workshop „Starostlivosť, ako ju nepoznáme“, v
rámci ktorého sa opatrovatelia mohli pod
vedením psychológa interaktívnou formou
zamyslieť nad osobnými motívmi opatrovania,
precvičiť svoje zručnosti v oblasti neverbálnej
komunikácie a dozvedieť sa o stratégiách
zvládania záťaže súvisiacej s opatrovaním osoby s
demenciou. Finančné prostriedky boli požité na
organizáciu víkendového stretnutia, na realizáciu
podporných skupín, vzdelávacie a propagačné
materiály a na prípravu online poradenského
portálu.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

13

Pohoda seniorov,
n.o.

Audio-vizuálna podpora
voľnočasových a
terapeutických aktivít pre
seniorov

€1 000,00

14

Seniori v pohybe

Pohyb je život!

€2 000,00

Anotácia k podporenému projektu
Projektovým zámerom bolo prostredníctvom
audio systému skvalitniť a zefektívniť ozvučenie
pri kultúrnych, spoločenských, záujmových a
edukačných aktivitách, ktoré Pohoda seniorov
organizuje v zariadení pre svojich klientov a ich
rodiny. Audio systém, konkrétne mixážny pult, 2
reproduktory, 2 mikrofóny a stojan je umiestnený
v jedálni zariadenia, kde sa kultúrne, edukačné a
voľno-časové aktivity najčastejšie realizujú, najmä
v zimných mesiacoch. V prípade potreby je
možné audio-systém použiť aj v iných priestoroch
zariadenia, napr. na terase v areáli zariadenia.
Audiosystém je na pravidelnej báze využívaný aj v
rámci voľnočasových a edukačných skupinových
aktivít, nap. biblioterapia, kognitívne cvičenia,
muzikoterapia. Finančné postriedky boli použité
na nákup reproduktorov a stojanov, bezdrôtový
mikrofón, stojan na mikrofón, mixážny pult a
prepojovacie káble.
Projekt oslovil a aktívne zapojil viac ako 150
seniorov, čo predstavuje trojnásobok počtu
cieľovej skupiny, ktorú predkladatelia projektu
pôvodne plánovali zapojiť. Podarilo sa osloviť
nových seniorov v Bratislave, ktorí nikdy predtým
nemali možnosť vyskúšať si žonglovanie, či nordic
walking. Motiváciou pre seniorov bolo aj to, že
aktivity vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko
mohli byť pre nich organizované zadarmo. Seniori
vďaka projektu zistili, že pohyb má zmysel a
prináša veľa zdravotných benefitov. Vďaka tejto
podpore sa podarilo zvýšiť kvalitu života seniorov
v Bratislave. Prostredníctvom aktivít bolo
seniorom umožnené rozvíjať ich schopnosti a
talenty. V skupinách sa z nich stali rovnocenní
partneri, čo pomohlo aj ich sebavedomiu a lepšej
socializácii. Vďaka tomu, že mali príležitosť
vyskúšať nové aktivity žonglovanie, nordic
walking zlepšovali svoju svalovú koordináciu a
prepojili pravú a ľavú mozgovú hemisféru a
zlepšili si prácu mozgu. Finančné prostriedky boli
použité na odmeny pre lektorov, ktorí viedli
skupiny žonglovania a nordic walkingu a na nákup
roll up-u a magnetickej tabule.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

15

Centrum zborovej
diakonie Kanaán

Ako doma...

€1 800,00

16

Gréckokatolícka
charita Prešov

Snoezelen - zlepšenie
kvality života a rozvoj
osobnosti seniorov v Dome
sv. Simeona v Sačurove

€1 500,00

Anotácia k podporenému projektu
Vďaka projektu bol upravený priestor v areáli
Centra zborovej diakonie Kanaán, ktoré poskytuje
pobytovú celoročnú sociálnu službu pre seniorov,
momentálne pre 21 klientov. Priestor, ktorý bol
zanedbaný a dlhodobo nevyužívaný, teraz
ponúka možnosť využívať čas podľa priania
obyvateľov, či už pasívne, alebo aktívne. Niektorí
obyvatelia navštívia priestor, aby si v ňom
posedeli a oddýchli. Iní, aby sa aktívne zapojili do
starostlivosti o vysadené kvetiny vo vyvýšených
záhonoch, prípadne dokrmovanie vtáctva.
Priestor je prispôsobený pre všetkých
prijímateľov sociálnej služby, tak mobilných i
imobilných. Výška vyvýšených záhonov umožňuje
realizáciu osobám aj s pohybovým handicapom.
Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii
miesto, ktoré je podnetné vďaka zrakovým
podnetom, zvukovým a hmatovým podnetom.
Taktiež sortiment umožňuje vnímať pestrosť vôní
a aktívnou činnosťou je podporovaná jemná
motorika i hrubá motorika prijímateľov. Finančné
prostriedky boli použité na nákup vyvýšených
záhonov a príslušenstva, na záhradné náradie,
nákup kvetov, ktoré boli zasadené do záhonov. Z
projektu sa zakúpili aj záhradné lavičky, vtáčie
búdky, krmivo pre vtáky, sud na vodu, sedáky do
záhrady a doprava materiálu.
Cieľom projektu bolo vytvorenie jedinečnej
Snoezelen miestnosti pre seniorov, inovatívneho
prvku v poskytovaní sociálnych služieb nie len pre
Gréckokatolícku charitu Prešov, ale aj pre okolité
obce. Vďaka podpore projektu sa podarilo
premeniť tmavú a neútulnú miestnosť na miesto
relaxu a oddychu. Miestnosť bola vybavená
interaktívnym bublinkovým svetelným valcom,
náladovým aromadifúzerom a svetelným
projektorom. Z vlastných zdrojov organizátori
doplnili priestor zrkadlami, novými svietidlami,
dekami, nábytkom a doplnkami. Vytvorili tak
hodnotný priestor pre terapiu a prácu s klientom.
Svetelné efekty, hudba, zvuky a vône navodzujú
príjemnú atmosféru, pocit bezpečia, pohody a
zároveň podnecujú k aktivite, skúmaniu a
vyvolávajú spomienky. Finančné prostriedky boli
použité na interaktívny bublinkový valec,
náladový aromadifuzér, esenciálne oleje a na
nákup projektora.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

17

Občianske
združenie Barlička

Radosť v starobe

€3 500,00

18

Trnavská
arcidiecézna
charita

Mladí medzi starými a starí
medzi mladými

€3 150,00

Anotácia k podporenému projektu
Cieľom
projektu
bolo
zvýšenie
kvality
ponúkaných sociálnych služieb. Podarilo sa
zabezpečiť
spoločenské
vyžitie
klientov
zariadenia formou spoločenských hier, výletov,
návštevy Židovskej synagógy spojenej s
prednáškou o histórií židovskej komunity v
Prešove. Zároveň sa podarilo spríjemniť pobyt
klientov v zariadení nákupom rôznych hier,
terapeutických
pomôcok,
Oculus
helmy.
Spoločenské hry sú zariadení využívané takmer
denne (stolný futbal, logické hry, krížovky, atď.) a
u seniorov sú veľmi obľúbené. Kúpou
terapeutických pomôcok seniorom spestrili
precvičovanie jemnej motoriky. Na precvičovanie
hrubej motoriky boli zakúpené rebríky na posteľ,
ktoré im pomáhajú dostať sa do polohy sedu aj
bez pomoci inej osoby. Klientov zaujala aj práca s
modernými
technoloógiami
tabletmi.
Používaním polohovacích a antidekubitných
pomôcok sa podarilo znížiť výskyt dekubitov a
zlepšiť pohodlie na lôžku. V rámci Klubu rodín sa
realizovali spoločné stretnutie rodinných
príslušníkov a seniorov formou prednášok na
témy starostlivosť o seniora v domácom
prostredí. Finančné prostriedky boli použité na
nákup materiálu na arteterapiu, esenciálnych
olejov na aromaterapiu, pracovné zošity na
tréningy pamäte, pomôcky na fyzioterapiu,
rebríky nad posteľ, antidekubitné pomôcky. Z
grantu boli zakúpené aj spoločenské hry, oculus
helma, tablet, cd prehrávač, literatúra a doprava
autobusom na výlety.
Vytvorením nového sedenia v komunitnom
centre Špitálik, kde prichádzajú pridať ruku k
dielu ľudia rôznych vekových kategórií, sa
podarilo vytvoriť príjemný priestor na stretávanie
sa a budovanie vzťahov naozaj veľmi širokého
spektra ľudí. Dobrovoľníkmi centra sú deti od
základných, cez stredné školy, vysokoškoláci,
ľudia pracujúci i po skončení produktívneho veku.
Najviac sa podarilo zbúrať pomyselné bariéry pri
hraní spoločenských hier. Zápal pri hre človeče,
učenie sa pri vedomostných hrách, odovzdávanie
znalosti pri hre šach i dáma, jednoducho
akákoľvek spoločná aktivita prináša nefalšovaný
úsmev a radosť zúčastneným. Pravidelne, raz
týždenne
sa
skupina
dobrovoľníkov
spríjemňovala pobyt v zariadeniach pre seniorov.
Okrem občerstvenia pripravili aktivitu, ktorú
vzhľadom na svoj zdatnosť zvládli, hráli
spoločenské i vedomostné hry. Táto aktivita mala
pravidelne výborný ohlas nie len u seniorov, ale
predovšetkým u ich rodinných príslušníkov, ktorí
sú za tento druh aktivity veľmi vďační. Financie
boli použité na sedenie do komunitného centra
(stoly a stoličky), kávovar, nákup spoločenských
hier a materiálu na výrobu rôznych predmetov.
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P.č.

Podporená
organizácia

Názov podporeného
verejnoprospešného
projektu

Výška
podporenej
sumy

19

Casa Slovensko
n.o.

Zábavou k zlepšeniu kvality
života

€2 000,00

20

Evanjelická
diakonia ECAV na
Slovensku

Cestou zodpovednosti ku
skvalitneniu života
seniorov

€2 000,00

Anotácia k podporenému projektu
Vďaka projektu sa podarilo rozšíriť sortiment
pomôcok na trávenie voľného času a
stimulovanie klientov. V rámci canisterapie sa
podarilo
nadviazať
spoluprácu
s
Canisterapeutickým
centrom
Bela,
ktorí
zrealizovali 4 canisteraterapeutické popoludnia s
klentmi. Zakúpením pomôcok na hudobné
aktivity, tvorivé aktivity, pohybové aktivity a
spoločenské hry sa podarilo významne spestriť
ponuku voľnočasových aktivít, čo hodnotili
pozitívne klienti, aj ich príbuzní. Zvýšila sa
motivácia klientov účastniť sa na aktivitách a
podarilo sa tak skvalitniť ich prežívanie voľného
času. Zámerom projektu bolo tiež, aby sa zvieratá
stali dennou súčasťou života klientov, čo sa
podarilo zrealizovať zakúpením akvarijných setov
s rybičkami v zariadení v Bratislave aj v Pezinku.
V rámci projektu bola vydaná príručka Praktický
sprievodca sociálnymi službami. Ide o odbornú
príručku pre seniorov, rodinných príslušníkov,
dobrovoľníkov a odborníkov v oblasti sociálnych
služieb. Bola zorganizovaná séria prednášok na
šiestich miestach - 2x v prešovskom kraji - v
Chmeľove a Vranove nad Topľou, v rámci ktorých
bola predstavená činnosť denných stacionárov, v
ktorých majú seniori mnohé aktivity súvisiace s
aktívnym a zdravým starnutím. Dve prednášky sa
uskutočnili v trenčianskom kraji, ktorých súčasťou
bola praktická ukážka muzikoterapie - spev
známych piesní zameraných na tréning pamäte.
Jedna
prednáška
sa
zrealizovala
v
banskobystrickom kraji, ktorej súčaťou bola téma
prevencia pred kriminalitou páchanou na starých
ľuďoch. Posledná prednáška v nitriansky kraji - v
Nitre bola spojená s prislúžením Večere Pánovej,
spoločným posedením a spevom piesní. Počas
šiestich prednášok v rôznych regiónoch sa mohli
realizátori projektu rozprávať̌ spoločne s
najstaršou generáciou o rôznych možnostiach
skvalitnenia
obdobia
starnutia.
Finančné
prostriedky boli použité na tlač publikácie v počte
1000 kusov a na nákup notebooku, ktorý bol
využívaný počas prednášok.

Strana 14 z 17

VI. Prehľad o nadačných fondoch
Nadácia Henkel Slovensko nezaložila ani nespravovala žiadne nadačné fondy.

VII. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane
rozhodnutia správnej rady
Náklady nadácie na podporu verejnoprospešného účelu
45.174,00
Náklady na správu nadácie
Bankové poplatky
Služby (účtovníctvo, audit, notár)
Spotrebný materiál
Daň z úrokov
Správne poplatky (zverejnenie)
Náklady spolu

4.215,92
137,09
4.200,00
0
0
0
53.727,01

Nadácia Henkel Slovensko nevykázala žiadne výdavky spojené so svojou činnosťou, okrem
nákladov na správu nadácie uvedených v prílohe. Správna rada nadácie v súlade s § 28 zákona č.
34/2002 Z. z. určila sumu výdavkov na sumu 8 553,01 eur na:
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie
propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu
prevádzku nadácie
odmenu za výkon funkcie správcu
náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
mzdové náklady
na prevádzku charitatívnej lotérie
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

0
0
8 553,01
0
0
0
0
0

Ročná účtovná závierka, jej zhodnotenie, ako aj výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, sú
obsiahnuté v prílohách k tejto výročnej správe.
Údaje zo súvahy
AKTÍVA
Dlhodobý finančný majetok
Finančný majetok
• Bankové účty
• Pokladnica
Pohľadávky
Majetok spolu
PASÍVA
Vlastne zdroje krytia majetku
• Základné imanie
• Nevysporiadaný výsledok min. rokov
Výsledok hospodárenia v roku 2019
Cudzie zdroje
Vlastne zdroje a cudzie zdroje spolu

v EUR
0
0
65.546,86
0
0
65.546,86
v EUR
6.860,72
6 638,00
222,72
0
4.200,00
11.060,72
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Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období
Údaje z výkazu ziskov a strát
NÁKLADY
Náklady nadácie na podporu verejnoprospešného účelu
Náklady na správu nadácie
Bankové poplatky
Služby (účtovníctvo, audit, notár)
Spotrebný materiál
Daň z úrokov
Správne poplatky (zverejnenie)
Náklady spolu
VÝNOSY
Úroky z prostriedkov na bankovom účte
Príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia po zdanení

VIII.

X.

v EUR
45.174,00
4.215,92
137,09
4.200
0
0
0
53.727,01
v EUR
0
0
53.727,01
0
53.727,01

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Úroky z prostriedkov na bežnom účte
Príspevok od iných organizácií
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Príjmy nadácie celkom

IX.

54.486,14

v EUR
0
0
53.727,01
0

Návrh rozpočtu Nadácie Henkel Slovensko na rok 2019 schválený správnou radou
Náklady nadácie na podporu verejnoprospešného účelu
Náklady na správu nadácie
Bankové poplatky
Služby (účtovníctvo, audit, notár)

45.174,00
4.215,92
137,09
4.200,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane

53.727,01

Ostatné informácie
a) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2019.
V roku 2019 došlo k zmene v orgánoch nadácie:
Za členov správnej rady boli zvolení pani Alica Štepánová Kolárová a pán Peter Lukáč.
Zároveň boli odvolaní členovia správnej rady pani Emília Pagáčová a pani Petra Cígerová.
b) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou
ustanovený. Správca Nadácie Henkel Slovensko nepoberal v roku 2019 žiadnu odmenu za
výkon funkcie. Ostatné orgány ustanovené nadačnou listinou (revízor, správna rada)
vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.
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c) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada. Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by
mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2019.
d) Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
e) Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej
činnosti.
f)

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

g) Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne
udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

Kontaktné údaje:
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte správcu Nadácie Henkel Slovensko, Martina
Chamka, a to telefonicky (+421/2/33319212), e-mailom (martin.chamko@henkel.com) alebo poštou
na adrese sídla Nadácie Henkel Slovensko.
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