Výročná správa za rok 2019
Nezisková organizácia: Centrum pre filantropiu n.o.
so sídlom: Baštová 5, 811 03 Bratislava
vznikla: 30. 8. 2002
Zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave v registri neziskových organizácií pod č. OVVS-530/49/2002NO.
Kontakt: Mgr. Zuzana Thullnerová, mob. 0918/762 924, e-mail: thullnerova@cpf.sk
Druh všeobecne prospešných služieb:
Služby zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
ako aj na ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd.
I.
organizovanie seminárov, školení a konferencií;
II.
vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu
ľudských a občianskych práv a slobôd;
III.
služby v oblasti vypracovávania a publikovania analytických a hodnotiacich správ;
IV.
prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja mimovládnych
neziskových organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
V.
služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov;
VI.
vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu
a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.
Cieľom Centra pre filantropiu je aktívne prispievať ku kultivácii filantropického prostredia na
Slovensku, informovať a zlepšiť celkové povedomie a postoj ľudí k darcovstvu.
Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami
chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.
Našou snahou je:
• spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, ktorí pomoc potrebujú,
• rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný
prospech.
V rámci napĺňania svojho poslania realizujeme tieto aktivity:
• rozvoj darcovstva – firemného a individuálneho,
• vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti,
miestneho a regionálneho rozvoja,
• vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a
hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.
Naše hodnoty:
• Solidarita. Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Chceme podporovať
skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny, podporovať záujem ľudí o
druhých. Hoci slovko solidarita bolo v minulosti znehodnotené politickou (komunistickou),
často falošnou rétorikou, jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes.
• Sociálna zmena. Aj keď naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca alebo aj skupiny,
našou najväčšou ambíciou je dosiahnuť nimi zmeny až na sociálnej úrovni. Preto oceňujeme
odvahu tých, ktorí sa o ne usilujú v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a nenásilia.
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Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie
sociálne a politické zdravie našej spoločnosti.
Podpora lídrov. Odvaha byť osobným príkladom, správnym lídrom – aj to je to, čo chceme
podporovať. Chceme oceňovať skutočné líderstvo, nie to celebritné, ktoré sa dnes často
vychvaľuje v médiách.
Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj voči
volaniam slabších a znevýhodnených, ktorí nemali v živote také šťastie ako tí zdravší a bohatší.

Štandardy našej práce:
• Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred zverejníme ciele, podmienky a kritériá
výberu projektov, aby boli pravidlá každému jasné. Do súťaže o podporu sa môže prihlásiť
ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen
uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov ako aj
prijímateľov príspevkov a grantov.
• Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych skupín a rôznych regiónov
Slovenska. Návrhy projektov s nami môže každý konzultovať tak, ako mu to vyhovuje: osobne,
mailom alebo telefonicky. Svojimi skúsenosťami pomáhame uchádzačom zvýšiť ich šance v
grantovej súťaži.
• Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme ako otvorené, čiže do výberového
konania sa môže zapojiť široký okruh žiadateľov.
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Obsahová časť
Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2019 s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia Centrum pre filantropiu počas roka 2019 vykonávala nasledovné činnosti:

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

II. Vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť mimovládne neziskové organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu
ľudských a občianskych práv a slobôd;
Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitnonadačného hnutia v Európe v spolupráci s Bundesverband Deutscher Stiftungen a UK Community
Foundations
Projekt NEF – Civil Society Defense Coalition – zameraný na vytvorenie a realizáciu koalície,
ktorá sa venuje posilňovaniu neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na Slovensku,
súčasťou je aj projekt www.mimovladky.sk
IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja mimovládnych
neziskových organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva
Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle
Ľudia ľuďom – projekt internetového darcovstva
DARUJME – on-line systém na podporu fundraisingu MNO
Nadácia Centra pre filantropiu
V. Služby v oblasti administrovania grantových programov
Administrácia grantových programov Nadácie Orange
Administrácia grantových programov Nadácie SPP
Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky
Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko
V. Služby v oblasti administrovania podporných programov
Administrácia podporných programov Nadácie Orange
Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky
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V roku 2019 sme realizovali tieto činnosti:
II. Vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť mimovládne neziskové organizácie, dobročinnosť,
občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestneho a regionálneho rozvoja a na ochranu ľudských
a občianskych práv a slobôd;
1)
Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitnonadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband
Deutscher Stiftungen)
2)
Projekt NEF – Civil Society Defense Coalition – zameraný na vytvorenie a realizáciu koalície, ktorá
sa venuje posilňovaniu neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na Slovensku, súčasťou
je aj projekt www.mimovladky.sk

1. Projekt ECFI – European Community Foundation Initiative – zameraný na podporu komunitnonadačného hnutia v Európe v spolupráci s Asociáciou nemeckých nadácií (Bundesverband Deutscher
Stiftungen)
V r. 2016 sme začali realizovať projekt ECFI – v partnerstve s Bundersverband Deutscher Stiftungen
z Berlína (Nemecko) a s UK Community Foundations – strešnou organizáciou komunitných nadácií
v Spojenom kráľovstve. Tento projekt pokračoval aj v r. 2018 a po úvodnej dvojročnej fáze vstúpil do
druhej, trojročnej fázy s trvaním od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Projekt predstavuje strešnú iniciatívu v
Európe venujúcu sa rozvoju hnutia komunitných nadácií pod názvom ECFI. V druhej fáze nadväzuje
ECFI na aktivity z rokov 2016 – 2017 a CpF n.o. pokračovalo v role partnera zabezpečujúceho
vzdelávacie aktivity v oblasti výmeny skúseností z praxe komunitných nadácií (peer learning), ktoré
pozostávali:
a) z dvoch tematických vzdelávacích stretnutí určených pre profesionálov a dobrovoľníkov
z komunitných nadácií v Európe:
• stretnutie 5. – 6. decembra v Berlíne (Nemecko), zamerané na tému ako posilňovať
organizačné pole komunitných nadácií. Stretnutie sa venovalo nástrojom a prístupom,
ako rozvíjať kapacitu, spôsobilosti, prepojenia a reputáciu komunitných nadácií.
• stretnutie v Kotrijk (Belgicko) 3. – 5. apríla 2019, zamerané na výmenu skúseností
a dobrej praxe o tom, ako oslovovať rôzne typy publika na úrovni komunít. Stretnutia
sa zúčastnilo 16 účastníkov z komunitných nadácií v Európe, ktorí sa venujú
komunikácii. Výstupy zo stretnutia sú k dispozícii na web stránke:
https://www.communityfoundations.eu/fileadmin/ecfi/thematic-meetings/ECFItm2019-belgium-communication.pdf.
b) zo študijnej cesty do Talianska v dňoch 10. – 16. novembra 2019 pre 12 účastníkov z 12 krajín
Európy, zameranej na výmenu skúseností s komunitnými nadáciami v Neapole a Turíne.
Partnerom, ktorý spolupracoval pri príprave študijnej cesty, bola sieť ASSIFERO – asociácia
firemných a rodinných nadácií Talianska.
c) programu CF2CF – výmenného twinningového programu medzi komunitnými nadáciami
v Európe, ktoré administrovalo a organizovalo CpF n.o. V r. 2019 sa uskutočnila 1 výmena,
ktorá sa týkala Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Výmena bola zameraná na výmenu
skúseností z organizačného fungovania (napr. metódy práce s dobrovoľníkmi, techniky
spolupráce s grantistami či spôsoby merania dopadu) alebo pôsobenia komunitných nadácií
v širšom prostredí v danej krajine a na spoluprácu s ostatnými aktérmi miestneho rozvoja,
samosprávou i inými komunitnými nadáciami. Podrobnejšia správa je dostupná na
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https://www.communityfoundations.eu/fileadmin/ecfi/CF2CF/cf2cf2019-slagalica-tuzlalearnings.pdf
d) z rozvoja potenciálu pre zakladanie komunitných nadácií v krajinách, kde ešte tento model
neexistuje. Boris Strečanský absolvoval v dňoch 20. – 25. októbra pracovnú cestu do Tbilisi
(Gruzínsko), kde sa stretol s organizáciou CSRDG (Center for Strategic Research and
Development of Georgia), s ktorou plánoval aktivity zamerané na rozvoj komunitných nadácií
v Gruzínsku. Zúčastnil sa tiež konferencie Grantmakers East Forum, ktorá sa konala 23. – 25.
októbra v Tbilisi.
CpF n.o. taktiež v oblasti podpory komunitných nadácií v r. 2019 administrovalo stránku
cfpracticelab.org, ktorá obsahuje informácie a znalosti určené pre pracovníkov a členov správnych rád
komunitných nadácií, ktorí sa v minulosti zúčastnili študijných ciest a tematických stretnutí, na ktorých
participovalo Centrum pre filantropiu n.o. v minulosti aj v súčasnosti v rámci programu ECFI.

Túto činnosť sme zabezpečovali z príspevku od Bundesverband Deutscher Stiftungen (Asociácia
nemeckých nadácií).
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.

2. Projekt NEF - Civil Society Defense Coalition – zameraný na vytvorenie a realizáciu koalície, ktorá
sa venuje posilňovaniu neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na Slovensku, súčasťou je aj
projekt www.mimovladky.sk
V rámci projektu vznikla platforma občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií
s názvom: Hlas občianskych organizácií – https://www.platformahlas.sk/. Jej vznik umožnila európska
sieť nadácií Network of European Foundations vďaka finančnej podpore prostredníctvom programu
Civitates.
Ide o neformálnu platformu, v ktorej je momentálne 49 občianskych iniciatív a mimovládnych
neziskových organizácií, ktorá sa aktívne podieľa na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na
Slovensku. Princípmi fungovania platformy sú dobrovoľnosť, partnerský prístup, demokratické
rozhodovanie, pluralita, osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej, solidarita a
subsidiarita.
Táto koalícia sa venuje obrane organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku. Poskytuje priestor na
koordináciu a hľadanie spoločných dôvodov v kľúčových otázkach občianskej spoločnosti. Obhajuje
tiež právo organizácií občianskej spoločnosti slobodne pôsobiť, budovať medzi nimi zhodu a podľa
potreby pripravovať legislatívne návrhy pre príslušné právne predpisy. Svojim členom poskytuje
analytické informácie o politike a mediálnom prostredí. Koalícia poskytuje právny výskum, advokáciu
v prospech organizácií občianskej spoločnosti a kontakt s inými platformami a verejnými
inštitúciami. Koalícia, ktorú vedú tri organizácie, združuje skupiny a jednotlivcov rôzneho pôvodu a
oblastí činnosti vrátane občianskych práv, mládeže, filantropie, práv menšín, rozvoja, ochrany prírody,
humanitárnej pomoci, predchádzania konfliktom, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.
Vízia platformy: V ľudskej spoločnosti majú mať jednotlivci bezpečné a slobodné prostredie pre svoje
ekonomické, kultúrne, rodinné, náboženské a občianske pôsobenie. Občianska spoločnosť, postavená
na vyváženom vzťahu jednotlivca a spoločenstva, garantujúca tieto hodnoty je preto pilierom
slobodnej a demokratickej spoločnosti.
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Tri hlavné ciele platformy:
1. Presadzovať pozitívny rozvoj inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie
občianskych organizácií.
2. Posilňovať integritu, transparentnosť a súdržnosť občianskeho sektora.
3. Vytvárať priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a organizácií a podporovať ich aktivity.
V rámci projektu rozvíjame samostatnú aktivitu Mimovládky.sk
Na webe a Facebooku Mimovládky.sk poskytujú priestor pre šírenie pozitívneho povedomia o
občianskom sektore, zbierame príklady dobrej praxe a informácie o denných aktivitách mimovládnych
neziskových organizácií a prinášame konkrétne prejavy občianskej angažovanosti.
Web Mimovládky.sk je tzv. landing page. K obsahu web stránky prispievajú svojím obsahom členské aj
nečlenské neziskové organizácie. Každá mimovládna organizácia sa tu môže podeliť so svojím
príbehom, prebiehajúcimi projektmi, aktivitami, dosiahnutými úspechmi či zrealizovaným výskumom.
Facebook Mimovládky.sk má potenciál byť dynamickou platformou s novinkami zo sveta
mimovládnych organizácií, kde prebieha živá diskusia a ľudia komentujú a zdieľajú príspevky.
Pozitívne správy z občianskeho sektora sa tak rozšíria aj do iných oblastí spoločnosti a ľudia si uvedomia
potrebnosť mimovládnych organizácií.
V súčinnosti platformy Hlas mimovládnych organizácií a aktivít Mimovládky.sk posielame aj pravidelný
newsletter, kde rekapitulujeme správy, ktoré sme na Mimovládky.sk publikovali.
Okrem toho sme sa zamerali aj na zdieľanie know-how v online komunikácii a sociálnych sieťach.
Prostredníctvom tzv. One pager-a posielame organizáciám stručné tipy a triky pre komunikáciu
a udržanie publika v online priestore a na sociálnych sieťach.
Záleží nám aj na budovaní vzťahov medzi organizáciami a v roku 2020 sme pripravili komunikačný
tréning, zložený z viacerých workshopov, v rámci ktorých si spolu so zástupcami organizácií osvojíme
nové techniky a nástroje lepšej komunikácie na sociálnych médiách. Počas workshopov je priestor na
diskusiu o výzvach, s ktorými sa pri svojej práci v organizáciách stretávajú. Chceme nadviazať
partnerský vzťah, kde budeme adresovať konkrétne požiadavky a potreby.

Túto činnosť sme zabezpečovali z príspevku od európskej sieti nadácií Network of European
Foundations z programu Civitates.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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IV. Prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja mimovládnych
neziskových organizácií, podpory dobročinnosti a organizovaného darcovstva;
1.
Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva
2.
Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle
3.
Ľudia ľuďom – projekt internetového darcovstva
4.
DARUJME – on-line systém na podporu fundraisingu mimovládnych organizácií
5.
Nadácia Centra pre filantropiu
Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre
darcovstva na Slovensku i v zahraničí. Osvetu v oblasti filantropie a občianskeho angažovania
považujeme za kľúčovú pre naše poslanie.
V roku 2019 sme realizovali tieto činnosti:
1.

Spolupráca s firemnými nadáciami na podpore organizovaného darcovstva

Misiou Centra pre filantropiu je podpora rozvoja filantropie v Slovenskej republike. Svojimi aktivitami
sa snažíme o podnecovanie filantropického správania na firemnej úrovni. Centrum pre filantropiu
spolupracuje s neziskovými organizáciami korporatívnych darcov – s Nadáciou Orange, Nadáciou
SPP, Nadáciou Tatra banky a Nadáciou Henkel Slovensko.
Našimi partnermi sú firemné nadácie, ktoré sa v rámci svojej firemnej či organizačnej stratégie venujú
filantropii a darcovstvu, rozvoju neziskového prostredia a občianskej spoločnosti či podpore
verejnoprospešných tém.
Rozvoj firemného darcovstva patrí medzi naše priority. Myslíme si, že dobročinnosť firiem je jedným
zo spôsobov, ako prepojiť podnikateľskú sféru s potrebami spoločnosti. Mnohé firmy sa chcú
dobrovoľne angažovať vo verejnoprospešných projektoch s cieľom podporiť rozvoj komunity, v ktorej
pôsobia. Tieto ich aktivity sú nad rámec komerčnej činnosti firmy, hoci často spolu súvisia.
Mnohé firmy poskytujú svoje prostriedky racionálnym spôsobom. Chcú podporovať najmä riešenia,
ktoré idú ku koreňom problému. Takéto úsilie podporujeme a oceňujeme. Preto aj firemné darcovstvo,
ktoré sa snažíme rozvíjať, venuje svoje zdroje do tém cielene a dlhodobo.
Výsledky našej spolupráce v roku 2019 v číslach:
Názov firemnej nadácie, ktorej
P. č. poskytujeme verejnoprospešné
služby
1.
2.
3.
4.

Nadácia Orange
Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
Nadácia Henkel Slovensko
spolu:

Počet
predložených
žiadostí
1326
1318
842
24
3510

Počet
podporených
žiadostí
487
585
425
20
1517

Výška
podporenej
sumy
511 992 €
7 509 894 €
719 964 €
45 174 €
8 787 024 €
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A. Spolupráca s Nadáciou Orange
Centrum pre filantropiu spolupracuje s Nadáciou Orange od roku 1999. Už 20 rokov spolupracujeme
pri napĺňaní vízie a pri výkone aktivít Nadácie Orange.
Centrum pre filantropiu do spolupráce prináša:
• znalosti potrieb rôznych prostredí a cieľových skupín na základe realizovaných grantových
programov (neziskový sektor, školy, sociálne zariadenia, jednotlivci v núdzi, kultúrna sféra,
energetická efektívnosť, seniori, študenti, VŠ, umelecká produkcia a ďalšie),
• kreativitu pri spracúvaní verejnoprospešných tém a grantových a podporných programov,
• profesionálnu starostlivosť a skúsenosti z riadenia a administrácie filantropických a grantových
aktivít,
• ideály a vízie neziskovej organizácie s garanciou vytvorenia dlhodobo pretrvávajúcich a
udržateľných programov,
• pridaná hodnota CpF n.o. je v dlhoročných skúsenostiach a znalosti potrieb.
Od začiatku našej spolupráce pomáhame tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu jej činnosti. CpF n.o. je
partnerom pri procese tvorby stratégie Nadácie Orange, sleduje smerovanie organizácie – napĺňanie
celkovej stratégie, aktívne prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní grantových
programov a aktivít, informuje o dianí a situácii v treťom sektore, na poli filantropie.
Nadácii Orange zabezpečujeme administratívne procesy všetkých grantových programov Nadácie.
Administrujeme programy a projekty nadácie a realizujeme niektoré aktivity nadácie z pozície
mediátora, facilitátora, organizátora.
Nadácii Orange pomáhame s vnútornou správou nadácie. Ide o externú komunikáciu, ktorá zahŕňa
prípravu výročnej správy pre Ministerstvo vnútra a verejnosť, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú
komunikáciu. Tiež zabezpečujeme napĺňanie právnych povinností Nadácie, čo zahŕňa prípravu
reportov voči štátnemu dohľadu: Obchodnému vestníku.
Špecifikácia poskytovaných služieb:
- Navrhovanie filantropickej stratégie.
- Navrhovanie filantropických a charitatívnych programov (možnosti a postupy).
- Navrhovanie textov popisov projektu a ich prezentáciu pre médiá a verejnosť.
- Poskytovanie telefonických a e-mailových konzultácií s uchádzačmi o podporu.
- Zbieranie a administrovanie projektov predložených do grantového programu.
- Zabezpečenie a príprava procesu hodnotenia a výberu projektov.
- Vytvorenie hodnotiacej komisie, komunikácia s členmi.
- Písomné oznámenie rozhodnutia o pridelení/nepridelení podpory uchádzačom.
- Príprava a administrácia zmlúv pre podporených uchádzačov.
- Komunikácia s obdarovanými, podpora pri príprave, sledovanie postupu a uskutočňovania
aktivít.
- Príprava materiálov pre medializáciu a publicitu, anotácie, časové rozvrhy, materiály
uverejňované na internete.
- Monitoring podporených projektov.
- Vykonávanie kontroly použitia prostriedkov formou finančných a programových správ od
podporených žiadateľov.
- Spracúvanie záverečného vyhodnotenia a analýzy dát a celého programu, štatistík,
komunikačných informácií a súhrnov.
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V roku 2019 v rámci grantových a podporných programov Nadácia Orange podporila 487 žiadostí
o podporu v celkovej hodnote 511 992 eur.
Prehľad v tabuľke:
Názov grantového programu/podporeného
P. č.
programu
1.
Cena Nadácie Orange 2018
2.
Zamestnanecký grantový program
3.
Spojme sa pre dobrú vec 2019
4.
e-Školy pre budúcnosť 2019/2020
5.
Darujte Vianoce 2019
6.
Strategickí partneri 2019
Spolu:

Počet podporených Výška poskytnutých
v programe
prostriedkov
10
50 000 €
27
20 500 €
54
80 000 €
34
50 000 €
330
52 292 €
32
259 200 €
487
511 992 €

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.

B. Spolupráca s Nadáciou SPP
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou SPP trvá od roku 2004. Naša spolupráca pokračovala aj
v roku 2019, už 15. rok spolupracujeme pri napĺňaní vízie a pri výkone aktivít Nadácie SPP.
Nadácii SPP pomáhame tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu jej činnosti. Dlhodobo navrhujeme
tematické oblasti a programy pre činnosť Nadácie. Pre chod Nadácie je potrebné vypracovanie a
pravidelné prehodnocovanie štruktúry a časového harmonogramu aktivít Nadácie.
Nadácii SPP pomáhame s vnútornou správou nadácie. V tejto oblasti ide o operatívnu, každodennú
činnosť potrebnú na chod Nadácie. Ide o úkony nadácie vo vzťahu k týmto subjektom: Správna rada,
Správca, Verejnosť, Zriaďovateľ, Štátna správa.
Z hľadiska funkčného sa dá táto starostlivosť rozdeliť do štyroch oblastí: (1) vnútorná správa nadácie –
zahŕňa prípravu zasadnutí Správnej rady, podkladov, analýz na rokovania, prehľadov, (2) finančný
manažment – zahŕňa prípravu prehľadov čerpania, tvorbu a kontrolu rozpočtov, (3) externá
komunikácia – zahŕňa správu web stránky, prípravu výročnej správy, kontaktné telefónne číslo,
emailovú komunikáciu, (4) zabezpečovanie právnych povinností nadácie – zahŕňa prípravu reportov
voči štátnemu dohľadu: Obchodnému vestníku.
Zabezpečujeme administratívne procesy všetkých grantových programov nadácie.
Dôležitým atribútom grantových programov je ich otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Veríme,
že táto schéma rozdeľuje finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom, ktorý má verejne a jasne
definované podmienky a požiadavky. Má dopredu jasne pomenovaný proces hodnotenia podporených
vs. nepodporených žiadostí cez nezávislú hodnotiacu komisiu.
Výsledky podpory sú dostupné na Internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu aj ďalším,
ktorí majú záujem.
V roku 2019 v rámci grantových a podporných programov Nadácia SPP podporila 585 žiadostí
o podporu, v celkovej hodnote 7 509 894 eur.
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Prehľad v tabuľke:
Názov grantového programu/podporeného
P.č.
programu
1.
Program Opora
2.
Program O krok vpred
3.
Zamestnanecký grantový program
4.
Program Municipality
5.
Spolupráca so samosprávami – dary SPP-D
6.
GP Regióny
7.
SPPravmeTo
8.
Dary Eustream
9.
Štipendijný program Hlavička
10. Program podpory partnerstiev
Spolu:

Počet podporených Výška poskytnutých
v programe
prostriedkov
90
49 620 €
36
45 500 €
43
27 000 €
44
270 000 €
4
40 980 €
54
45 000 €
56
60 000 €
19
53 600 €
12
21 251 €
227
6 896 943 €
585
7 509 894 €

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.

C. Spolupráca s Nadáciou Tatra banky
Spolupráca Centra pre filantropiu s Nadáciou Tatra banky trvá od roku 2006. Centrum pre filantropiu
už 13 rokov poskytuje Nadácii poradenstvo, administráciu grantových programov, monitoring
podporených verejnoprospešných aktivít a evaluáciu grantových programov.
Špecifikom našej spolupráce je, že správcom Nadácie Tatra banky je zástupca Centra pre filantropiu.
Nadácii Tatra banka pomáhame navrhovať tematické oblasti a programy pre činnosť nadácie
a spolupracujeme na vypracovaní štruktúry realizácie aktivít nadácie. Dlhodobo spravujeme programy
a aktivity Nadácie. Pravidelne spolupracujeme s inými mimovládnymi organizáciami, či už priamou
konzultáciou alebo cez poradné výbory na skvalitňovaní programov a činnosti Nadácie.
Nadácii Tatra banky pomáhame aj s vnútornou správou nadácie. V tejto oblasti ide o operatívnu,
každodennú činnosť potrebnú na chod Nadácie. Ide o úkony nadácie vo vzťahu k týmto subjektom:
Správna rada, Správca, Verejnosť, Zriaďovateľ, Štátna správa.
Z hľadiska funkčného sa dá táto starostlivosť rozdeliť do štyroch oblastí: (1) vnútorná správa nadácie –
zahŕňa prípravu zasadnutí Správnej rady, podkladov, analýz na rokovania, prehľadov, (2) finančný
manažment – zahŕňa prípravu prehľadov čerpania, tvorbu a kontrolu rozpočtov, (3) externá
komunikácia – zahŕňa správu web stránky, prípravu výročnej správy, kontaktné telefónne číslo, emailovú komunikáciu, (4) zabezpečovanie právnych povinností nadácie – zahŕňa prípravu reportov voči
štátnemu dohľadu: Obchodnému vestníku.
Zabezpečujeme administratívne procesy všetkých grantových programov nadácie. V otvorených
grantových programoch Nadácia určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju finančnú pomoc.
Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá a financuje tie projekty, ktoré považuje
za najkvalitnejšie. Otvorené grantové programy Nadácie majú svoje pravidlá:
-

-

jasne a zrozumiteľne definované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,
informácie o ich existencii ako aj o kritériách sú verejne prístupné s časovým predstihom tak,
aby potenciálni predkladatelia projektov mali dostatok času na sformulovanie svojich zámerov
– prípravu projektov,
poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu – ako obsahových,
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-

-

tak aj technických,
výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou o
objektivizáciu, prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného
zboru posudzovateľov a Správnej rady Nadácie,
vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom
štandardných zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky,
poskytujú základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce zo
zmlúv,
monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si
program stanovil vo svojich kritériách.

V roku 2019 v rámci grantových a podporných programov Nadácia Tatra banky podporila 842
žiadostí o podporu, v celkovej hodnote 719 963,53 eur.
Prehľad v tabuľke:
P.č.

Názov grantového programu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grantový program Kvalita vzdelávania
Grantový program Študenti do sveta
Grantový program E-Talent
Grantový program Stredoškoláci do sveta
Zamestnanecký grantový program Dobré srdceTB
Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program Viac pre regióny
Grantový program Viac umenia
Grantový program Viac dizajnu
Podpora partnerských projektov
Ceny Nadácie Tatra banky
Program na podporu divadiel
Spolu:

Počet podporených Projekty podporené
projektov
celkovou sumou
113
67
14
36
161
71
15
165
153
19
18
10
842

65 109,00 €
51 060,00 €
20 000,00 €
19 630,00 €
81 000,00 €
58 020,00 €
16 700,00 €
59 600,00 €
40 170,00 €
177 000,00 €
77 474,53 €
54 200,00 €
719 963,53 €

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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D. Spolupráca s Nadáciou Henkel Slovensko
V roku 2019 nadviazalo Centrum pre filantropiu ročnú spoluprácu s Nadáciou Henkel Slovensko.
V spolupráci s Nadáciou Henkel Slovensko sme administrovali grantový program pre seniorov 2019,
v ktorom sme podporili projekty, ktoré zodpovedne riešia tému starnutia populácie a nadväzujúcu
starostlivosť a ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života seniorov. Cieľom programu bolo pomáhať
riešiť ich problémy a vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu.
Predmetom našej vzájomnej spolupráce bola:
a) príprava filantropických programov vrátane ich technického, finančného, personálneho a
administratívneho zabezpečenia;
b) monitorovanie filantropických potrieb spoločností orientovaných na pomoc určeným cieľovým
skupinám, sledovanie trendov v oblasti filantropie;
c) monitorovanie a sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa mimovládnych organizácií;
d) spolupráca pri príprave všetkých relevantných dokumentov a podkladov.
Administrácia Programu pre Seniorov 2019 pozostávala z nasledovných úkonov v týchto oblastiach:
1.
2.

vypracovanie potrebných podkladov programu k osloveniu vybraných organizácií;
poskytovanie informácií o programe uchádzačom, ako aj konzultácie potrebné na
predloženie žiadosti a vyplnenie elektronického formulára, ktorý bol potrebný
k predloženiu žiadosti cez elektronický systém egrant.sk;
3. správa systému egrant.sk;
4. prijímanie žiadostí v elektronickom systéme;
5. organizačné, administratívne a materiálne zabezpečenie hodnotenia predložených
projektov;
6. po konečnom rozhodnutí o podpore písomné vyrozumenie uchádzačov, s ktorými bola
v rámci programu uzatvorená zmluva o realizácii projektu (tzv. úspešných uchádzačov);
7. po konečnom rozhodnutí písomné vyrozumenie pre neúspešných uchádzačov;
8. príprava zmlúv pre úspešných uchádzačov, príprava a kontrola všetkých relevantných
dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy;
9. príprava zoznamu podporených projektov spolu s krátkou anotáciou a ich uverejnenie na
webe;
10. uzatváranie zmlúv s vybranými podporenými jednotlivcami a organizáciami, po podpise
zmluvy oboma zmluvnými stranami príprava na bankový prevod finančných prostriedkov;
11. uskutočňovanie kontroly programových správ a úplnosti dokumentácie (vecná kontrola –
relevantnosť z hľadiska účelu a formálna kontrola – správnosť a presnosť údajov).
V roku 2019 sme administrovali jeden grantový program pre seniorov, v rámci ktorého Nadácia
Henkel Slovensko podporila 20 žiadostí v celkovej hodnote 45 174 eur.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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2.

Rozvíjanie vzťahov s filantropickými organizáciami na Slovensku i v medzinárodnom meradle

Považujeme za dôležité udržiavať a rozvíjať vzťahy s podobnými organizáciami ako naša, na Slovensku
i v medzinárodnom meradle, s cieľom výmeny skúseností a ich reflexie. Naše skúsenosti sú podobné a
je tu priestor na učenie sa so zameraním na témy rozvoja filantropie, darcovstva a občianskej
spoločnosti. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:
-

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Predseda Správnej rady CpF n.o.
Marcel Zajac a Boris Strečanský boli v r. 2012 menovaní za členov novovzniknutého poradného
orgánu vlády – Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a podieľali sa svojou
kapacitou na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného vládnutia
a rozvoja občianskej spoločnosti, ktoré pripravoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti. Marcel Zajac je predsedom komory MNO pri Rade vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie. Marcel Zajac a Boris Strečanský aj v roku 2019 pôsobili v
Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj v pracovných skupinách ňou
vytvorených.

-

Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje
nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným
spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť
verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných
fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy
verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach
verejnosť a koordinovať postup MVO. Marcel Zajac je členom monitorovacieho výboru pre
operačný program Efektívna verejná správa (EVS). V roku 2019 sa zúčastnil štyroch zasadnutí,
kde boli schválené návrhy národných projektov predložených do programu EVS, monitorovací
výbor prijal druhú výzvu pre dopytovo orientované projekty pre MVO.

-

V roku 2013 sme boli jedným z iniciátorov vzniku Asociácie firemných nadácií a fondov, ktorá
je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných
nadačných subjektov na Slovensku. Cieľom asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity
a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii
nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. V roku 2019 získalo
certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond deväť firemných nadácií a nadačných
fondov. V r. 2018, 2019 sme prevzali rotujúci sekretariát od Nadácie Pontis a zorganizovali sme
viacero podujatí. CPF n.o. je organizátorom tejto platformy prostredníctvom Zuzany
Thullnerovej, ktorá sa zúčastňuje na činnosti tzv. výkonného výboru.

-

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít
Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych
centier. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na
Slovensku. Od roku 2012 sme jej členom. Od roku 2019 je Zuzana Thullnerová členkou
pracovnej skupiny, ktorá vznikla pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Pracovná skupina sa stretáva k úlohám Akčného plánu Koncepcie rozvoja
občianskej spoločnosti zameraných na rozvoj a podporu dobrovoľníctva.

-

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globálna sieť viac než 140
členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich „grantmakerom“, ktoré sa spojili s
cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a
prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle. CpF n.o. je členom tejto globálnej
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siete a prostredníctvom Borisa Strečanského sa zúčastňuje na činnosti tzv. pracovnej skupiny
zameranej na mapovanie kultúr filantropie na globálnej úrovni. Boris Strečanský je jedným zo
spolupredsedov tejto skupiny, ktorá sa stretáva raz za 2 mesiace v podobe telekonferencie.
Výstupy z práce tejto pracovnej skupiny budú zverejňované na webovom sídle organizácie
WINGS.
-

Centrum pre filantropiu n.o. sa v r. 2019 stalo súčasťou európskej siete nadácií a donorov
Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe) so sídlom v Bruseli a zastupuje
Slovensko v tejto sieti, ktorá pôsobí ako platforma pre výmenu skúseností a poznatkov a rozvoj
dobrej praxe medzi národnými asociáciami nadácií a donorskými organizáciami v Európe. CpF
n.o. je členom tejto európskej siete prostredníctvom Natálie Bláhovej, ktorá sa zúčastňuje
pracovných stretnutí.

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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3.

Projekt internetového darcovstva – Ľudia ľuďom

Portál www.ludialudom.sk je nástroj pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým v online priestore.
Prevádzkovateľom portálu Ľudia ľuďom je nezisková organizácia Ľudia ľuďom (premenovaná z:
4People, n. o.), založená 9. 9. 2009. Jej zakladateľmi sú spoločnosť SK-NIC, a. s. a organizácia Centrum
pre filantropiu, n. o.
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu
zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Jeho cieľom
je tiež posilniť informovanosť občanov o tomto internetovom portáli, o dobročinnosti a o darcovstve.
V roku 2019 podporoval ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. výzvy, ktoré príjemcovia zverejnili na portáli
www.ĽudiaĽuďom.sk. Výzva je oznam, ktorým príjemca informuje návštevníkov portálu o svojom
verejnoprospešnom zámere a žiada darcov o jeho podporu prostredníctvom príspevku. Obsahuje
najmä základné informácie o príjemcovi, o jeho verejnoprospešnom zámere, minimálnu sumu
potrebných finančných príspevkov, cieľovú sumu potrebných finančných príspevkov, informácie, ktoré
budú poskytnuté po realizácii tohto verejnoprospešného zámeru.
ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. prijal v roku 2019 spolu 128 613 darov od 57 629 darcov v celkovej výške
2 861 821,99 eur. V rámci výdavkov na financovanie účelu fondu podporil v roku 2019 ĽUDIA
ĽUĎOM, n. f. celkovo 1037 výziev celkovou sumou 2 861 821,99 eur.
Na portáli funguje viacero platforiem:
Blog.ludialudom.sk. „Bloguj pre dobrú vec“. Bloger si môže vybrať jednu až tri výzvy a odporučiť ich
svojim čitateľom. Jeho text má prilákať čitateľov zo všetkých kútov webu a zaujať ich. Bloger napíše
text bez nároku na honorár, len preto, aby podporil dobrý projekt či ľudí v núdzi.
Charitatívne e-aukcie, ktoré môžu organizovať jednak príjemcovia, ktorí majú uverejnenú výzvu na
portáli alebo darcovia, ktorí sa rozhodnú takto niekomu pomôcť. Do takejto e-aukcie dajú tovar alebo
službu, ktorú získa dražiteľ s najvyššou ponukou. Výťažok z e-aukcie pôjde na konkrétnu výzvu na
ĽudiaĽuďom.sk, ktorú určí dražobník, teda organizátor e-aukcie.
Dobrovoľnícka časť https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ je nadstavbou darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk. Je určený tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe ich
profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych
žiadostí o pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces
hľadania dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí, propagovať možnosť asignovať 3% z dane
(namiesto 2%) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce
ročne.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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4.

DARUJME.sk – on-line systém na podporu fundraisingu MNO

V rámci tejto aktivity podporujeme vnútorný rozvoj mimovládnych neziskových organizácií cez službu
DARUJME, ktorá otvára neziskovým organizáciám bránu do sveta on-line fundraisingu.
Prostredníctvom DARUJME.sk si neziskové organizácie môžu vytvárať vlastné darovacie stránky tak,
aby sa stali integrálnou súčasťou ich webu.
Vďaka DARUJME však nezískavajú organizácie iba dary, ale aj darcov. Ich kontaktné údaje slúžia na
poďakovanie za dar ako aj na ďalšie budovanie vzťahu „darca – neziskovka“. Systém integruje platobné
metódy od platby kartou, cez platobné tlačidlá všetkých významných bánk až po možnosť zadať
samostatný prevod na účet.
Systém DARUJME.sk ponúka služby v týchto oblastiach:
I.
Šablóny darovacích stránok, ktoré možno implementovať na vlastnú webovú stránku.
II.
Platobná brána pre prijímanie jednorazových a pravidelných platieb od individuálnych darcov.
III.
CRM systém, umožňujúci správu vzťahov s darcami.
IV.
Vzdelávanie, know-how, konzultácie a školenia v téme on-line fundraisingu.
Systém DARUJME.sk už dnes ponúka okrem samotnej platobnej brány tiež jednoduchý CRM systém a
prepojiteľnosť na iné služby (Mailchimp, Salesforce atď.) aj vzdelávanie neziskových organizácií v
oblasti individuálneho on-line fundraisingu.
V roku 2019 bolo cez DARUJME.sk prijatých 78 362 darov v hodnote 1 555 062,15 € pre 450
mimovládnych organizácií. Od vzniku systému DARUJME.sk do konca roka 2019 sme prijali 240 884
darov v celkovej hodnote 4 682 523 € od 51 750 darcov, s priemerným darom vo výške 19,37 € (37,81
€ priemerný jednorazový dar a 12,95 € priemerný pravidelný dar).
V roku 2019 sme pokračovali v konštantnom náraste objemu financií, ktoré organizácie dokážu získať
od darcov v on-line priestore. To sa nám podarilo vďaka:
1. aktívnemu oslovovaniu a motivovaniu ďalších mimovládnych organizácií pre získavanie darcov
v on-line priestore,
2. vzdelávaniu mimovládnych organizácií v oblasti fundraisingu,
3. aktívnej príprave na modernizáciu systému DARUJME 2.0,
4. propagovaním nového nástroja na tvorbu individuálnych fundraisingových kampaní vedených
priamo fanúšikmi organizácií, tzv. Peer to Peer fundraising.
•

Zorganizovali sme 2 semináre pre používateľov DARUJME.sk:
• 21. január 2019, téma seminára: P2P – nový nástroj na získavanie darcov
• 21. júna 2019, téma seminára: Kampane na Facebooku

•

Pomáhali sme pri príprave napríklad týchto fundraisingových kampaní:
• Osvetová informačná kampaň na propagovanie služby P2P – kampane pre 14 pilotných
organizácií zapojených do P2P (OZ Vagus, Hodina deťom, Liga za duševné zdravie a pod.)
• tichá voda – Beh pre Bielu vranu 2019 – P2P fundraising
• Liga proti rakovine – kampaň Deň narcisov
• Savio – Kampaň Tehlička – P2P Fundraising

V priebehu rokov, počas ktorých Darujme.sk existuje a rozvíja sa, sa darí budovať a upevňovať pozíciu
spoľahlivého partnera pri získavaní financií od individuálnych darcov. V roku 2019 to dokazuje najmä
rekordne získaná suma viac ako milión a pol eur pre mimovládne organizácie. Bez Darujme.sk by sa
možno k organizáciám vôbec nedostala.
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V apríli roku 2019 sa CpF n.o. podarilo získať pre DARUJME.sk
grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt „Zlepšenie prístupu k
súkromnému financovaniu pre OOS“ je podporený z programu
ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu
EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej
spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Naším partnerom je darcovský portál ĽudiaĽuďom.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.

5.

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadáciu Centra pre filantropiu (Nadácia CpF) sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním
rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Tento zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu
celého spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu
životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri
živelných pohromách. Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame,
ako môžu napĺňať svoje zámery.
Nadácia CpF podáva o svojej činnosti samostatnú výročnú správu.
Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu organizácie.
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V. Služby v oblasti administrovania grantových programov
1.
Administrácia grantových programov Nadácie Orange
2.
Administrácia grantových programov Nadácie SPP
3.
Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky
4.
Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko
V Centre pre filantropiu administrujeme grantové programy, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti.
Grantové programy sú jedným zo spôsobov, ako vhodným a efektívnym spôsobom poskytovať
podporu.
Centrum pre filantropiu pomáha firemným nadáciám, aby darovali tomu, komu chcú darovať, pričom
preferovaným spôsobom je otvorený mechanizmus – grantový proces. V otvorenom grantovom
procese má každý záujemca rovnaké šance uspieť, má vopred známy súbor informácií o možnosti
a podmienkach účasti a taktiež aj informácie o procese posudzovania a jeho výsledkoch.
•
•
•
•

Informácia o možnosti získať podporu je medializovaná podľa potreby cieľovej skupiny.
Konzultácie pred predložením žiadostí s cieľom vyjasniť požiadavky kladené na prípravu
žiadosti a pomôcť porozumieť tomu, čo môže zvýšiť šance na podporu, sú poskytované
všetkým, ktorí prejavia záujem.
Kritéria posudzovania sú žiadateľom známe.
Šanca získať dar je pre všetkých rovnaká.

Pre riadenie a administráciu grantových programov nadácie poskytuje Centrum pre filantropiu všetky
potrebné a nevyhnutné služby, ktoré vyplývajú z požiadaviek, náročnosti a potrieb daného programu.
Prehľad realizovaných grantových programov v roku 2019 v spolupráci s firemnou nadáciou:
1.

Administrácia grantových programov Nadácie Orange

P.č. Názov grantového programu
1.
2.
3.
4.
5.

Zamestnanecký grantový program
Grantový program Spojme sa pre dobrú
vec 2019
Grantový program e-Školy pre
budúcnosť 2019/2020
Grantový program Darujte Vianoce 2019
Strategickí partneri 2019
Spolu:

Počet
Počet
Výška
predložených podporených podporenej
žiadostí
žiadostí
sumy
49
27
20 500 €

Počet
posudzovateľov
4

429

54

80 000 €

14

170

34

50 000 €

8

585
33
1266

330
32
477

52 292 €
259 200 €
511 992 €

20
3
49

Strana 18 z 30

2.

Administrácia grantových programov Nadácie SPP

Počet
Počet
Výška
P.č. Názov grantového programu
predložených podporených podporenej
žiadostí
žiadostí
sumy
1. Grantový program Opora
195
90
49 620 €
2. Grantový program O krok vpred
186
36
45 500 €
3. Zamestnanecký grantový program
53
43
27 000 €
4. Program Municipality
50
44
270 000 €
Spolupráca so samosprávami – dary SPP3
4
40 980 €
5.
D
6. Grantový program Regióny
74
54
45 000 €
7. Grantový program SPPravmeTo
368
56
60 000 €
8. Dary Eustream
19
19
53 600 €
9. Štipendijný program Hlavička
14
12
21 251 €
10. Program podpory partnerstiev 2019
356
227
6 896 943 €
Spolu:
1318
585
7 509 894 €
3.

Názov grantového programu

1.
2.
3.

Grantový program Kvalita vzdelávania
Grantový program Študenti do sveta
Grantový program E-Talent
Grantový program Stredoškoláci do
sveta
Zamestnanecký grantový program
Dobré srdceTB
Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program Viac pre regióny
Grantový program Viac umenia
Grantový program Viac dizajnu
Podpora partnerských projektov
Program na podporu divadiel
Spolu:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.

4
3
2
1
1
1
8
1
2
4
27

Administrácia grantových programov Nadácie Tatra banky

P.č.

4.

Počet
posudzovateľov

Počet
Počet
Výška
predložených podporených podporenej
žiadostí
žiadostí
sumy
113
19
65 109 €
67
18
51 060 €
14
5
20 000 €

Počet
posudzovateľov
5
4
5

36

17

19 630 €

4

161
71
15
165
153
19
10
824

160
68
15
47
29
19
10
407

81 000 €
58 020 €
16 700 €
59 600 €
40 170 €
177 000 €
54 200 €
642 489 €

4
4
3
16
3
3
3
54

Administrácia grantového programu Nadácie Henkel Slovensko

P.č.

Názov grantového programu

1.

Program pre seniorov 2019

Počet
predložených
žiadostí
24

Počet
Výška
podporených podporenej
žiadostí
sumy
20
45 174 €

Počet
posudzovateľov
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4

Každý vyhlásený grantový program má svoju verejne dostupnú výzvu, hodnotiacu komisiu zloženú z
odborníkov v danej oblasti. Proces posudzovania je predpokladom pre získanie dôvery ľudí, a teda
získania žiadostí o podporu. Proces posudzovania je spravidla dvojstupňový: na úrovni členov a členiek
hodnotiacich komisií a na úrovni Správnej rady konkrétnej firemnej nadácie.
Centrum pre filantropiu zabezpečuje výber hodnotiteľov a hodnotiteliek, ktorí spĺňajú podmienku
nezávislosti a patria medzi expertov na danú problematiku. Podmienkou hodnotenia projektov je
ochota vzdať sa možnosti predložiť si žiadosť o podporu. Celý proces netrvá dlhšie ako tri až štyri
týždne. Centrum pre filantropiu manažuje kompletne celý posudzovací proces: od sprístupnenia
projektov pre hodnotiteľov cez elektronický systém, facilitáciu a moderovanie stretnutí hodnotiteľov,
až po spracovanie konečných vyhodnotení.
Zloženie členov a členiek hodnotiacej komisie je verejne dostupná informácia. V roku 2019 s nami na
hodnotení žiadostí predložených v grantových programoch spolupracovalo 113 hodnotiteľov
a hodnotiteliek.
Menný zoznam členov a členiek hodnotiacich komisií:
P.č.
1
2
3

Meno a priezvisko
Alena Pániková, Mgr.
Alexandra Gojdičová
Alica Kolárová, Mgr. PhD.

4

Andrea Cocherová

5

Andrea Uhrinová, Mgr.

6
7

Andrea Ungvölgyi
Apolónia Sejková, Mgr.

8

Barbora Paulenová, Mgr.

Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP

9

Beáta Majerníková, RNDr.,
PhD.

Posudzovanie grantového programu Kvalita vzdelávania, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP

10

Beáta Sklenárová, Mgr.

11
12
13
14
15
16
17

Branislav Kočan, Mgr.
Daniel Hevier, Mgr.
Daniela Béberová, Ing.
Daniela Danihelová, Mgr.
Daniela Suttner, Mgr.
Dominika Hradiská, Mgr.
Drahoslava Finková, RNDr.
Erika Vodičková, Ing. arch.
PhD.
Ernest Walzel, MSc.
Eva Bohušová, Ing.
Eva Borušovičová, Mgr. art,
ArtD.
Eva Tiňová, Mgr.
Filip Vagač, Mgr.
Gabika Podmaková, Mgr.
Hana Mlkvá, Mgr.

18
19
20
21
22
23
24
25

Posudzovanie
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu pre seniorov 2019, Nadácia Henkel Slovensko
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie Strategickí partneri, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Kvalita vzdelávania, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Hlavička, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Študenti do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu, Nadácia Orange

Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu OPORA, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Stredoškoláci do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu GP Regióny, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac dizajnu, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP
Posudzovanie Programu Municipalít, Nadácia SPP
Posudzovanie Programu Eustream dary, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosti 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Stredoškoláci do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu O krok vpred, Nadácia SPP
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26

Ida Dupačová

27

Igor Vida, Ing.

28

Ingrid Doležalová, Mgr.

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Iveta Mišová, PhDr.
Iveta Mocková, Mgr.
Jakub Kobela, Mgr.
Ján Puček, Mgr. art. ArtD.
Jana Andreasová, Mgr.
Jana Balková, Mgr.
Jana Kontúrová, RNDr.
Jana Mrlianová, Ing.
Jarmila Cápayová, Mgr.

38

Jaroslav Juriga, Ing.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Jozef Dolinský, MUDr.
Juraj Bojkovský
Juraj Čúzy, Mgr.
Juraj Rizman
Karina Andrášiková, Mgr.
Katarína Figula, Mgr.
Katarína Hubová, Mgr.
Laco Oravec
Lenka Varcholová, Mgr.
Ľubica Nosčáková, PaedDr.
Ľubica Oreská, Mgr.
Ľubica Vyberalová, Mgr.
Ľubica Vyhnánková, Mgr.
Ľuboš Jaroš, Mgr.

53

Lucia Capová, Mgr.

54
55

Lucia Gregorová, Mgr.
Lucia Kyselová, Mgr.
Malvína Čierniková, RNDr.,
PhD.

56
57

Marcel Zajac, Mgr.

58
59
60
61
62

Marek Zeman
Mária Kulísková, Mgr.
Mária Latalová, Ing.
Marián Valko, JUDr.
Martin Chamko, Mgr.
Martina Barancová
Paulíková, Ing.
Martina Jeck
Martina Petijová, Mgr.
Matúš Jakabčic, RNDr.

63
64
65
66

Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu, Nadácia Orange
Posudzovanie Programu Podpora partnerských projektov, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Tatra banky , Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu na podporu divadiel, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu e- Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Kvalita vzdelávania, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu E-Talent, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Študenti do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu podpory partnerstiev, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu E-Talent, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac dizajnu, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie grantového programu OPORA, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu OPORA, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP
Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu E-Talent, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Hlavička, Nadácia SPP
Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu Dobré srdceTB, Nadácia Tatra
Banky
Posudzovanie Grantového programu Prvá pomocTB, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu Viac pre regióny, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu E-Talent, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie Programu podpory partnerstiev, Nadácia SPP
Posudzovanie Programu pre seniorov 2019, Nadácia Henkel Slovensko
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac dizajnu, Nadácia Tatra Banky

Strana 21 z 30

68
69

Katarína (Minárová)
Margetinová, Mgr.
Michaela Šopová, Mgr.
Michal Hudák, Mgr. Art.

70

Milada Halová, Bc. Ing.

71
72

74

Milan Vanga, Mgr.
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Milan Zvada, Mgr.
Milica Danková/Andrea
Posudzovanie Strategickí partneri, Nadácia Orange
Ungvölgyi
Miriam Juhanesovičová, Mgr. Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange

75

Miroslav Uličný, Ing.

76
77

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Miroslava Vallová, Mgr.
Monika Juríková, Mgr.
Monika Kompaníková, Mgr.
Art.
Natália Glončáková, Mgr.
Natália Salaiová, Mgr.
Nika Klimová, Mgr.
Nina Vrbanová, PhD.
Ondrej Gallo, Mgr.
Pavel Hrica, Mgr.
Pavol Ščasný, Mgr.
Peter Devínsky, Mgr.
Peter Michalica
Silvester Buček, Mgr.
Silvia Dončevová, PhD.
Slávka Civáňová, Mgr.
Soňa Hacajová, Mgr.
Stanislav Masár, Mgr.
Stanislav Stankóci, prof.
Světluše Rajnincová
Štefan Šabík, Ing.
Tomás Torok, Mgr.
Tomáš Hulík, Mgr.
Tomáš Torok, Mgr.

99

Urban Kováč, PhD.

100
101
102
103
104
105

Viera Kačinová, PhDr.
Viktor Križo
Vladimír Balla, Mgr.
Vladimír Janček, Mgr.
Zora Bútorová, PhDr. CSc.
Zora Pauliniová, Ing. Arch.

67

73

78

106 Zuzana Böhmerová
107

Zuzana Böhmerová/Eva
Antošovská Záhorská

Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie programu Podpora partnerských projektov, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Tatra banky , Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu na podporu divadiel, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie programu Spolupráca so samosprávami – dary, Nadácia SPP

Posudzovanie programu Podpora partnerských projektov, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Tatra banky , Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Programu na podporu divadiel, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Stredoškoláci do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu OPORA, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Viac dizajnu, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Študenti do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac dizajnu, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie Programu podpory partnerstiev, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Kvalita vzdelávania, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu E - Talent, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Študenti do sveta, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu Viac umenia, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie Ceny Nadácie Orange
Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu Dobré srdceTB, Nadácia Tatra
Banky
Posudzovanie Grantového programu Prvá pomocTB, Nadácia Tatra Banky
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108 Zuzana Jankechová, Mgr.
109 Zuzana Kaňuchová, Mgr.
Zuzana Lampartová/Lucia
110
Vadovičová
111 Zuzana Ondrová
112 Zuzana Šmachová, PaedDr.
113 Zuzana Thullnerová, Mgr.

Posudzovanie grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, Nadácia Orange
Posudzovanie Programu pre seniorov 2019, Nadácia Henkel Slovensko
Posudzovanie Strategickí partneri, Nadácia Orange
Posudzovanie zamestnaneckého grantového programu Dobré srdceTB, Nadácia Tatra
Banky
Posudzovanie grantového programu Prvá pomocTB, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie programu Viac pre regióny, Nadácia Tatra Banky
Posudzovanie grantového programu O krok vpred, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu SPPravmeTo, Nadácia SPP
Posudzovanie grantového programu Darujte Vianoce 2019, Nadácia Orange
Posudzovanie Zamestnaneckého grantového programu, Nadácia Orange

Nevyhnutnou podmienkou celého administratívneho procesu je monitoring podporených projektov.
V Centre pre filantropiu máme úprimný záujem dosiahnuť verejnoprospešné ciele, musíme získavať
spätnú väzbu o svojej práci, o adekvátnosti svojich rozhodnutí i o kvalite projektov, ktoré sme finančne
podporili. Centrum pre filantropiu realizuje monitoring podporených projektov vrátane kontroly
programových a finančných správ.
Rozsah komplexného balíčka služieb pre grantový program (GP):
a.
Nastavenie a vyhlásenie grantového programu. Vypracovanie potrebných podkladov
programu: zadanie a kritéria GP pre uchádzačov, texty pre web, prípadná aktualizácia webovej stránky.
b.
Administrácia programu/programov predpokladá istý model realizácie, ktorý sa dá vyjadriť
nasledovne: Konzultácie pre uchádzačov →Žiadosť podaná elektronicky →Technická kontrola žiadostí
→ Vypracovanie procesu posudzovania →Posudzovanie predložených žiadostí →Odporúčanie
externej hodnotiacej komisie →Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o udelení príspevku
→vyrozumenie podporeným a nepodporeným uchádzačom →Vystavenie zmluvy →Riešenie
problémov pri realizácii podporených aktivít →Finančná a programová správa o realizácii grantu →
Uzavretie grantu →Správa pre Správcu, Správnu radu a reporting pre verejnosť a finančnú správu
→Elektronická archivácia dokumentov
V rámci všetkých grantových programov vykonávame činnosti, ktoré majú priamy vzťah k účelu
organizácie. Všetky firemné nadácie podávajú o svojej činnosti samostatnú výročnú správu.

Strana 23 z 30

1.
2.

V. Služby v oblasti administrovania podporných programov
Administrácia podporných programov Nadácie Orange
Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky

1.

Administrácia podporných programov Nadácie Orange

Pri príležitosti 10. výročia tohto ocenenia Nadácia Orange v spolupráci s Nominačným
výborom ocenila 10 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré významne prispeli
k pozitívnej zmene na Slovensku. Nominačný výbor tvorili zástupcovia a zástupkyne doterajších
laureátov a osobností Ceny Nadácie Orange.

P.č.

Názov ocenenia

1.

Cena Nadácie Orange 2018

Počet
navrhnutých
ocenených
60

Výška
Počet
poskytnutých
ocenených
prostriedkov
10
50 000 €

Počet
hodnotiteľov
10

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch Starej tržnice 30. mája 2019.
Nadácia Orange v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Celý tento čas s
dôverou podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívnych ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu
zmenu a meniť prostredie našej krajiny k lepšiemu.
Ocenené organizácie:
Centrum komunitného organizovania za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania,
sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe
systematickej práce v školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k
hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach.
Centrum pre výskum etnicity a kultúry za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme
sociálnej inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania
spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na
mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej.
Centrum Slniečko za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie,
ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v
krízových situáciách a za aktívnu účasť na legislatívnych a systémových zmenách v problematike
ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia.
Liga za ľudské práva za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej
ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní
transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky.
Návrat za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych
rodinách alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem
starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú
postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou.
PDCS za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a
posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu
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a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej
spoločnosti.
Proti prúdu za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu
v prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie
predsudkov naprieč spoločnosťou.
Truc sphérique za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja
občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych,
vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR za dlhodobú aktívnu a vysoko
profesionálnu prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese
zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto
cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie.
Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v
oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu, a za aktivity rozvoja zručností
učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva. Za nasadenie, ktoré po dlhých rokoch prináša ovocie.

2.

Administrácia podporných programov Nadácie Tatra banky

Podporu výnimočnosti chápe Nadácia Tatra banky ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou,
snahou, usilovnou prácou, vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach:
vzdelávanie a zachovanie kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra Banky ich chce finančne
obdarovať a podporiť.

P.č. Názov ocenenia
1.
2.

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú
diplomovú prácu v oblasti IT
Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Spolu:

Počet ocenených

Ocenenia podporené
celkovou sumou

4

1 600 €

14
18

75 874,53 €
77 474,53 €

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT
Toto ocenenie pripravuje Nadácia Tatra banky už pravidelne v spolupráci s odborným vedením
Slovenskej technickej univerzity. Všetkých študentov na ocenenie navrhujú pedagógovia univerzity a
schvaľuje ich dekan fakulty. Cena je odovzdaná v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa
študentstva.
Nadácia Tatra banky ocenila najlepšiu diplomovú prácu v oblasti IT Cenou Nadácie Tatra banky za
výnimočnú diplomovú prácu v akademickom roku 2018/2019. Odborná komisia fakulty v tomto roku
vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov: prácu Ing. Eleny Štefancovej s názvom „Odporúčanie
zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Ivana
Srbu, PhD., a prácu Ing. Peter Kaňucha s názvom „Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení
Internetu vecí pomocou OpenHip“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Dominika Macka, PhD.
Cena bola odovzdaná v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na
Medzinárodnom dni študentov.
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Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Cena Nadácie Tatra banky za umenie: už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje
popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Cena Nadácie Tatra banky
je udeľovaná v šiestich kategóriách: audiovizuálna tvorba, film a TV, divadlo, hudba, literatúra,
výtvarné umenie a od roku 2015 aj v kategórii dizajn. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých
umelcov pod názvom Mladý tvorca, rovnako vo všetkých šiestich kategóriách.
Nadácia Tatra banky do tohto roka ocenila 98 etablovaných umelcov, 59 začínajúcich tvorcov a 9
mladých módnych tvorcov. Cieľom nadácie je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry
a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v
uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.
Členmi poroty pre rok 2019 boli: Igor Vida (predseda poroty a predseda Správnej rady Nadácie Tatra
banky), Eva Borušovičová, Wanda Adamík Hrycová, Táňa Pauhofová, Sláva Daubnerová, Peter
Michalica, Michal Novinski, Viliam Klimáček, Miroslava Vallová, Erik Šille, Jana Geržová, crafting
plastics! Studio a Pavol Bálik.
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy udeľovaná v kategórii Hlavná cena a plaketa
udeľovaná držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský
sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získavajú aj finančnú odmenu.
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť
vytvoriť šaty pre Múzu večera Adelu Vinczeovú. Po Márii Štranekovej (2010), Marcelovi Holubcovi
(2011), Martinovi Hrčovi (2012), Maji Božović (2013), Borisovi Hanečkovi (2014), Andrei Pojezdálovej
(2015), Lenke Sršňovej (2016), Michaele Ľuptákovej (2017) a Lukášovi Krnáčovi (2018) pripraví
unikátne šaty pre Múzu večera, Adelu Vinczeovú, návrhár Pavol Dendis.
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Finančná časť
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná uzávierka za rok 2019 sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe.
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke sa nachádza v samostatnej prílohe k tejto správe.
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Prehľad nákladov za rok 2019 (v celých €)
Účtovný rok
Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho:
Mzdové náklady
Externí dodávatelia služieb
Nájomné kancelárskych priestorov
Nájomné priestorov – iné
Cestovné
Právne služby, notár a audit
IT služby, web stránka a webhosting
Kancelárske potreby a vybavenie
Telefón
Reprezentačné
Poštovné
Štúdie, analýzy, prednášky a školenia pracovníkov
Reklama na webe a tlači
Účastníci projektov (zahraniční)
Ostatné dane a poplatky štátu
Ostatné náklady
Náklady na správu, z toho:
Poistenie
Bankové poplatky
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho:
Členský príspevok Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Členský príspevok WINGS
Členský príspevok DFANE aisbl
Príspevok na realizáciu aktivít KNZMBB
Príspevok na realizáciu aktivít ASFIN
Príspevok na realizáciu aktivít Nadácie CpF
Náklady CELKOM (r. 38 a r. 76 Výkazu ziskov a strát)

2019
336 569 €
114 935 €
114 188 €
7 870 €
170 €
833 €
750 €
38 155 €
6 763 €
2 454 €
1 623 €
965 €
29 003 €
2 634 €
12 649 €
229 €
3 348 €
799 €
360 €
439 €
0€
0€
8 254 €
150 €
437 €
667 €
1 500 €
500 €
5 000 €
345 622 €
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Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019
Prehľad výnosov za rok 2019 (v celých €)
Zdroj
Tržby z predaja služieb CELKOM (r. 40 VZaS), z toho:
Administrácia grantových programov
Výnos z prevádzky darcovského portálu DARUJME.sk
Konzultačná činnosť, štúdie, analýzy, prednášky, certifikáty
Prijaté dary (r. 55 VZaS)
Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r. 56 VZaS), z toho:
Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen/Association of German
Foundations)
Nevyčerpaný grant z minulých rokov od Frederick Mulder Foundation
Iné – projekt CIVITATES
Iné ostatné výnosy (r. 58 VZaS)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (r. 59 VZaS)
Prijaté príspevky od iných organizácií CELKOM (r. 68 VZaS), z toho:
Prijaté príspevky ASFIN
Prijatý príspevok od Nadácie CpF
Prijaté príspevky od fyzických osôb (r. 69 VZaS)
Príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 71 VZaS)
Dotácie (r. 73 VZaS), z toho:
Dotácia v rámci projektu ACF Slovakia (EEA NGO)
Prijaté úroky z vkladov a pôžičiek
Kurzový zisk
Výnosy CELKOM (r. 74 VZaS)

Príjem (€)
250 593 €
181 171 €
56 582 €
12 840 €
0€
32 160 €
27 500 €
3 000 €
1 660 €
5 000 €
0€
12 104 €
8 604 €
3 500 €
1€
0€
53 421 €
53 421 €
0€
0€
353 279 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Prehľad najdôležitejších častí MAJETKU
Dlhodobý nehmotný majetok
Názov DHIM
Software
SPOLU

Suma €
1 394,14€
1 394,14€

Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok
(vklad do Nadácie Centra pre filantropiu)
SPOLU

Počiatočný stav 1.1. 2019

Konečný stav 31.12. 2019

6 638,00 €

6 638,00 €
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Prehľad pohľadávok
Počiatočný stav
1. 1. 2019
18 418,52€
1 569,00 €
16 849,52 €
66 000,00 €
00,00 €
66 000,00 €
60 000,00 €
6 000,00 €

Pohľadávky z obchodného styku
Dlhodobé (zábezpeka nájomné)
Krátkodobé (odberatelia faktúry)
Ostatné pohľadávky
Dlhodobé
Krátkodobé SPOLU, z toho:
Grant Bundesverband Deutscher Stiftungen
Nadácia Centra pre filantropiu
VIA IURIS
SPOLU pohľadávky

84 418,52 €

Konečný stav
31. 12. 2019
24 202,42 €
1 569,00 €
22 633,42 €
27 931,73 €
00,00 €
27 931,73 €
27 500,00 €
431,73 €
52 134,15 €

Prehľad finančných účtov
Pokladňa a ceniny
Bankové účty
SPOLU

Počiatočný stav 1.1. 2019
3 176,60 €
198 122,21 €
201 298,81 €

Konečný stav 31.12.2019
4 302,64 €
222 245,92 €
226 548,56 €

Prehľad najdôležitejších VLASTNÝCH a CUDZÍCH ZDROJOV krytia majetku
Vlastné zdroje
Základné imanie
Fondy zo zisku (Akumulované VH
a čerpanie fondu do r. 2019)
Výsledok hospodárenia
Vlastné zdroje SPOLU

2019
8 460,20 €

2018
8 460,20 €

2017
8 460,20 €

2016
8 460,20 €

170 732,00 €

167 814,44 €

165 800,23 €

165 632,57 €

7 656,35 €
186 848,55 €

7 917,56 €
184 192,20 €

7 014,21 €
181 274,64 €

167,66 €
174 260,43 €

Záväzky

Záväzky zo Sociálneho fondu
Záväzky z obchodného styku (dodávatelia)
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
Záväzky voči Daňovému úradu
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

Počiatočný stav
k 1. 1. 2019
102,33 €
6 185,70 €
3 919,89 €
2 115,60 €
519,15 €

Konečný stav
k 31. 12. 2019
133,92 €
18 659,90 €
4 546,84 €
3 204,19 €
595,91 €
6 852,88 €
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Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka
V Správnej rade neziskovej organizácie nedošlo v roku 2019 k žiadnym zmenám.
Ing. Caroline Lišková PhD. písomne e-mailom zo dňa 4. novembra 2019 odstúpila z pozície revízorky
neziskovej organizácie.
Dňa 7. novembra 2019 správna rada zvolila za revízorku Centra pre filantropiu n.o. Luciu Gregorovú.
Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2019.
Vyjadrenie dozornej rady
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.
Vyjadrenie správnej rady
Správna rada prerokovala a jednohlasne dňa 26.3.2020 schválila predloženú Výročnú správu o
činnosti a hospodárení CpF n.o za rok 2019.
INÉ INFORMÁCIE
-

Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne
udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
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