Nadačný fond Slovanet
pri Nadácií Centra pre filantropiu

Hodnotiaca správa za rok 2021
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Prehľad podpory aktivít Nadačného fondu Slovanet v rokoch 2015 – 2021
Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 9.3.2015 registráciou na
Ministerstve vnútra.
Od svojho vzniku v roku 2015 do roku 2021 podporil 439 verejnoprospešných projektov v sume
176 380 €.
Tabuľka 1: Celková prerozdelená suma 2015 – 2021 podľa oblastí podpory
Účel podpory

Celková podporená suma

Podpora ľudí s postihnutím

97 280,00 €

Podpora detských hospicov

42 000,00 €

Podpora iných organizácií

37 100,00 €

SPOLU

176 380,00 €

Graf 1: Celková prerozdelená suma 2015 – 2021 podľa oblastí podpory
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Tabuľka 2: Sumárna prehľadová tabuľka podľa rokov a oblastí podpory:
Rok podpory

Oblasť podpory

Podporená suma

Počet podporených

2015

Podpora ľudí s postihnutím 1.kolo

2 800,00 €

12

2015

Podpora ľudí s postihnutím 2.kolo

3 600,00 €

13

2015

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2015

Iné podporené organizácie

6 200,00 €

5

2016

Podpora ľudí s postihnutím 3.kolo

9 530,00 €

32

2016

Podpora ľudí s postihnutím 4.kolo

10 800,00 €

34

2016

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2016

Iné podporené organizácie

5 600,00 €

4

2017

Podpora ľudí s postihnutím 5.kolo

10 200,00 €

34

2017

Podpora ľudí s postihnutím 6.kolo

4 400,00 €

22

2017

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2017

Iné podporené organizácie

4 300,00 €

2

2018

Podpora ľudí s postihnutím 7.kolo

6 900,00 €

30

2018

Podpora ľudí s postihnutím 8.kolo

9 600,00 €

31

2018

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2018

Iné podporené organizácie

2 300,00 €

2

2019

Podpora ľudí s postihnutím 9.kolo

4 950,00 €

32

2019

Podpora ľudí s postihnutím 10.kolo

6 600,00 €

33

2019

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2019

Iné podporené organizácie

3 100,00 €

3

2020

Podpora ľudí s postihnutím 11. kolo

8 900,00 €

44

2020

Podpora ľudí s postihnutím 12. kolo

3 840,00 €

24

2020

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2020

Iné podporené organizácie

6 300,00 €

3

2021

Podpora ľudí s postihnutím 13. kolo

7 800,00 €

26

2021

Podpora ľudí s postihnutím 14. kolo

7 360,00 €

27

2021

Podporené detské hospice

6 000,00 €

3

2021

Iné podporené organizácie

9 300, 00€

5

SPOLU

176 380,00 €

439
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Graf 2: Rozdelenie poskytnutých financií podľa oblastí podpory
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Tabuľka 3: Výška prerozdelenej sumy a počet podporených subjektov podľa rokov:
Rok podpory
2015

Podporená Suma
18 600,00 €

Počet podporených žiadateľov
33

2016

31 930,00 €

73

2017

24 900,00 €

61

2018

24 800,00 €

66

2019

20 650,00 €

71

2020

25 040,00 €

74

2021

30 460,00 €

61

SPOLU

176 380,00 €

439

Graf 3: Výška prerozdelenej sumy podľa rokov:
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Vyhodnotenie aktivít Nadačného fondu Slovanet
v roku 2021
Nadačný fond Slovanet v roku 2021 pokračoval vo svojej filantropickej stratégii.

I.

Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

V grantovom programe poskytujeme podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých diagnózou DMO
a svalovou dystrofiou. Od vzniku Nadačného fondu bolo celkovo zrealizovaných 14 grantových kôl na
podporu detí/mladých ľudí s postihnutím, v ktorých bolo celkovo podporených 394 žiadostí sumou
97 280 €.
V roku 2021 sme v dvoch grantových kolách (13. a 14. kolo) podporili 53 detí a mladých ľudí
s postihnutím, v sume: 15 160 €.
Mená detí/mladých ľudí, ktorým sme prispeli na rehabilitácie či rehabilitačné pomôcky:
13. kolo programu
Sofia Ščuková
Martin Kováčik
Emma Ďurinová
Damián Žiga
Martin Miklovič
Adam Kačmarčík
Tomáš Koštial
Michaela Tisoňová
Richard Katrenčík
Matthias Poláček
Filip Timkovič
Nikolas Dzurian
Jozef Čonka
Daniela Haľamová
Lenka Laukova
Matej Melišek
Karinka Vojtaššáková
Jasmin Slovaková
Laura Litavcová
Adam Uličný
Lujza Litavcová
Nina Gostíková
Peter Minarič
Viliam Hanák
Slavomíra Gonová
Ondrej Jónáš

14. kolo programu
František Petras
Rudolf Joska
Antonio Lakatoš
Alexandra Dreveňáková
Ondrej Koščák
Sára Koščáková
Nikolas Glovňa
Tomáš Klimo
Patrik Kovács
Ján Schneider
Luka Klokoč
Alina Kubaníková
Anna Miertušová
Janka Szarvasová
Gabriel Szigeti
Jakub Brisuda
Sebastian Kromka
Adrian Kromka
Martin Kubíni
Daniela Dodecká
Matej Gecelovský
Šimon Tučka
Patrik Gacho
Tomáš Stolárik
Ľubica Ivančová
Samuel Kostrej
Dominik Nagy
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V roku 2021 sme podporili návštevy týchto rehabilitačných zariadení:
Rehabilitačné centrum Mgr. Jarmila Rybárová v Poprade
Adeli Medical Center, Piešťany
Centrum zdravia Possibilitas Piešťany
Centrum Liberta n.o.
Axis medical center Piešťany
Centrum Svetielko Trenčín
Slovenský červený kríž, Košice
Vila Betula Klub o.z. Liptovská Sielnica
CEREMINA, n.o., Šúrovce
Centrum Svetielko Bratislava
Centrum Svetielko, Prešov
Centrum Natália Hlohovec
Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
R1 Centrum intenzívnej terapie Banská Bystrica
Centrum Progres Michalovce
Tetis Dunajská Lužná
Rehabilitačné centrum Adora deťom, o.z. Trenčín
Špecializovaný liečebný ústav Kováčová Marína
HENDI CENTRUM s.r.o., Piešťany, SR
Oxymedic Rimavská Sobota
Delfinoterapia Ukrajina
CANIS Centrum K-7 žilina
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Najviac rehabilitačných pobytov sa uskutočnilo v Centre Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade, v Adeli
medical center v Piešťanoch a v Centre Possibilitas v Piešťanoch.
Osem (8) žiadostí nebolo určených na rehabilitačné pobyty, ale na nákup zdravotníckych pomôcok
Zoznam zakúpených pomôcok
špeciálny kočiar Stingray
zdvíhacie zariadenie stropný zdvihák HUMAN CARE
detský rehabilitačný kočík MEWA
antidekubitné matrace
polohovateľná posteľ
Invalidný vozík
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II.

Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne
chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí

Detské mobilné hospice poskytujú odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich
rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu
navštevujú rodiny priamo doma. Usilujú sa pomôcť deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli
bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť, aby žili podľa možností naplno.
Sústredia sa na rodinu ako celok. Sprevádzajú rodinu aj po strate dieťaťa. Všetky služby hospicu
i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne.
V roku 2021 sme, tak ako po minulé roky, podporili 3 detské hospice v troch regiónoch Slovenska:
1) PLAMIENOK, n.o. , Bratislava, Bratislavský kraj
2) Svetielko pomoci, n.o., Košice, Košický kraj
3) Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

1) PLAMIENOK, n.o., Bratislava, Názov projektu: „Stretnutie smútiacich rodín“, podporený
sumou: 3 600 €.
Plamienok
je
na
Slovensku
priekopníkom rozvoja detskej domácej
paliatívnej/hospicovej starostlivosti a
smútkového poradenstva a terapie pre
deti a ich rodiny. Od roku 2002
bezplatne
poskytuje
vážne,
nevyliečiteľne chorým a deťom
domácu
paliatívnu
liečbu
a
starostlivosť. Deti navštevujú doma v
okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy.
Od roku 2011 v Centre pomoci
smútiacim deťom a rodinám bezplatne
poskytuje psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym, ako aj
dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska.
Plamienok každoročne organizuje víkendové stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré stratili blízkeho
(rodiča, súrodenca alebo inú osobu, ktorá mala k dieťaťu veľmi blízky vzťah) a pre rodiny, ktoré
stratili dieťa.
Príspevok od Nadácie Slovanet využili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s organizáciou tohto
víkendové stretnutia pre rodiny s deťmi, ktoré stratili blízkeho (ubytovanie, strava pre účastníkov).
Je to víkend, kedy si môžu rodiny konečne vydýchnuť a načerpať nové sily. Víkend, počas ktorého sa
z rodín, ktoré na začiatku spájala možno len bolesť zo straty, stáva blízka komunita dospelých a detí,
ktoré zažili síce veľa smutného, ale vedia sa navzájom pochopiť, potešiť, povzbudiť a inšpirovať.
Nachádzajú pochopenie, spolupatričnosť.
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2) Svetielko pomoci, n.o., Košice, Názov projektu: „Ochrana zdravia pred covidom19“,
podporený sumou: 1 200 €
Organizácia Svetielko pomoci pomáha deťom s onkologickými chorobami a ich rodinám počas liečby
dieťaťa v nemocnici, po liečbe. Tiež dlhodobo pomáha rodinám, kde je dieťa v terminálnom štádiu,
alebo rodinám kde zomrelo dieťa v dôsledku onkologického ochorenia. Bezplatne poskytuje služby
sprevádzania rodín, prepravnú službu, ubytovanie pre rodičov v náhradnom domove Ligy proti
rakovine v Košiciach, domácu hospicovú starostlivosť, pomoc psychológa, sociálneho pracovníka,
materiálnu a finančnú pomoc. Pravidelne podporuje Detské
onkologické oddelenie a ARO kliniku v Detskej fakultnej nemocnici v
Košiciach kúpou prístrojov, zdravotníckeho materiálu a iných
potrebných vecí.
V dôsledku pandémie spôsobenej vírusom Covid19 sa organizácia
ocitla v novej situácii a museli hľadať nové riešenia na dovtedy
neznáme situácie v záujme detských onkologických pacientov.
Zámerom projektu bolo pomôcť deťom a rodičom, aby sa mohli
lepšie chrániť pred nákazou covid (respirátory). Kyslíkový
koncentrátor, zakúpený z projektu, je potrebný pre detský hospic. V tejto dobre je dopyt po týchto
generátoroch kyslíka vysoký. Cieľom projektu bola ochrana zdravia detí s onkologickou diagnózou,
ktoré si prechádzajú ťažkou a náročnou liečbou. Takisto ochrana detí pri poskytovaní domácej
hospicovej starostlivosti.

3) Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica, Názov projektu: „Píšem, píšeš, píšeme“,
podporený sumou: 1 200 €.
Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a
mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Víziou organizácie je, aby bola
všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá najlepšia pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri
zvládaní závažného, najmä onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň, aby bola zabezpečená
potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a mladistvých na najvyššej
medicínskej úrovni. Svetielko nádeje sa usiluje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou
fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým
oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v
oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť na oddelení dostatok kancelárskeho materiálu, najmä pier
potrebných k práci, ale aj k zaznamenávaniu si dôležitých informácií, či písaniu denníkov rodičmi a
deťmi. Zapisovanie dôležitých informácií z oddelenia je kľúčovou formou psychohygieny detí a
rodičov. Vedenie denníkov nie je ničím výnimočným, pomáha zainteresovaným osobám ľahšie znášať
samotné ochorenie a hospitalizáciu, ale aj vracať sa k dôležitým udalostiam, či údajom.
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III. Podpora iných neziskových organizácií
V roku 2021 bolo podporených päť (5) ďalších projektov, venujúcim sa rôznym témam:

1) Nadácia Rozum a cit, Názov projektu: „Vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia“
podporený sumou 2 000 €.
Nadácia Rozum a Cit je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1997. Hlavným
poslaním je finančná podpora rodín, ktoré majú v pestúnskej alebo náhradnej osobnej starostlivosti
deti a snažia sa im vytvoriť skutočný domov. Za viac ako 20 rokov svojej existencie spoznala Nadácia
Rozum a Cit viac ako 1200 náhradných rodín. Tie podporila sumou viac ako 700-tisíc eur a v náhradných
rodinách našlo domov takmer 1400 opustených detí. V roku 2005 získala nadácia ocenenie Sociálny čin
roka.
Za posledný rok, kedy sa deti vzdelávali dištančnou formou, sa na nadáciu častejšie obracali rodiny s
prosbou o pomoc - zabezpečenie techniky na dištančné vzdelávanie. Tieto rodiny majú v starostlivosti
viac ako jedno školopovinné dieťa (niekedy aj 4-6) a počítač či notebook majú len jeden a aj ten
technicky nepostačuje. Finančná situácia neumožňuje rodinám zakúpiť ďalšiu techniku a tak sa pri
jednom notebooku deti striedajú, prípadne jedno dieťa využíva notebook a druhé sa vzdeláva inou
formou. To je náročnejšie nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča.
Nadácia Rozum a Cit zakúpila vďaka finančnej podpore
Nadačného fondu Slovanet notebooky a umožnila tak
jednoduchší prístup k on-line vzdelávaniu v šiestich
rodinách. Po ukončení dištančného vzdelávania deti
notebook
využívajú
napríklad
na
dobehnutie
zameškaného učiva prostredníctvom pravidelného
doučovania, prípadne na dištančné vzdelávanie, ak sa
trieda ocitne v karanténe.
O tom, že projekt splnil účel svedčí i konkrétny prípad
rodiny z Dolného Kubína, v ktorej má pani šesť detí v
pestúnskej starostlivosti. Zapožičali im dva notebooky a takáto bola jej reakcia: "Pred chvíľkou nám
prišli notebooky, som v šoku ... že dva, až ste ma rozplakali. Veľmi pekne ďakujeme ... aj nainštalované,
no to je dar!"
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2) PRO VIDA, Názov projektu: „Program BUDDY“, podporený sumou: 4 000 €
PRO VIDA už 14 rokov pomáha deťom z Centier pre deti a rodiny pri ich dôstojnom začleňovaní sa do
spoločnosti v rámci programu BUDDY, ktorý sa postupne pretransformoval na individualizovaný
program, ktorý prepája dospelých dobrovoľníkov s deťmi z centier od 12 rokov a tak uspokojuje ich
základnú potrebu autentického vzťahu s človekom, ktorý by ich nezištne sprevádzal životom.
Takmer 5000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v centrách. Ústavná starostlivosť im však
nedokáže dať to, čo potrebujú najviac – blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne venoval. Po
odchode z centra tak často žijú na okraji spoločnosti. Program BUDDY hľadá, vyberá a spája
dobrovoľníkov s deťmi, ktorí ich dlhodobo sprevádzajú a pripravujú na samostatný život. Dobrovoľníci
sú kľúčovým nástrojom zmeny. BUDDY ich preto vzdeláva a podporuje, aby medzi nimi a dieťaťom
vznikol zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah. Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych
potrieb detí, dáva im oporu a zvyšuje im šance úspešného zaradenia do spoločnosti.
Cieľom podpory bolo zabezpečiť odborné vedenie pre 5 koordinátorov dobrovoľníkov v programe
Buddy v špecifickej situácii ovplyvnenej pandémiou COVID-19. Aktuálne sa každý koordinátor stará o
15-25 BUDDY dvojíc dobrovoľník-dieťa. V
roku 2021 vďaka pandémii COVID-19
zaznamenali viaceré ťažkosti s udržiavaním
pravidelného kontaktu už zapojených
dvojíc + dvojice strávili časť roka bez
osobného kontaktu. Zapájanie nových
dvojíc do programu bolo zhustené na júnoktóber 2021, pričom vďaka delta variantu
COVID-19 pandémie bol predpoklad
ďalšieho obmedzenia kontaktu dvojíc, čo
zvyšuje náročnosť budovania vzťahu. V
období od novembra 2021 sa organizácia
špeciálne
zameria
na
podporu
novovytvorených aj starších vzťahov v pretrvávajúcich obmedzených podmienkach. Intervencia
koordinátorov dobrovoľníkov bude pravidelne supervidovaná s ambíciou maximálne podporiť
budovanie a udržiavanie vzťahov v náročnom období.
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3) MAKO SK, Názov projektu: „Všetci pre jedného, jeden pre mnohých“, podporený
sumou: 1 000 €
Poslaním občianskeho združenia MAKO SK je pomoc všetkým deťom, ktoré mali sťažený štart do
života z dôvodu predčasného pôrodu, horšej adaptácie po narodení, telesne a mentálne
postihnutým deťom, deťom s viacnásobným postihnutím a ich rodinám.
OZ pomáha deťom, dospelým a rodinám, ktoré sú v sociálnej alebo zdravotnej tiesni, ako aj ľuďom
so špecifickými výchovnými potrebami, ktoré sa vplyvom svojho postihnutia dostali do ťažko
riešiteľných situácií a konfliktov.
Hlavným poslaním OZ MAKO SK je pomoc v oblasti kompenzačných a zdravotníckych pomôcok,
ktoré zabezpečujú zdarma pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom projektu bol nákup rehabilitačných a kompenzačných pomôcok, ktoré budú
prostredníctvom občianskeho združenia ZADARMO zapožičiavané osobám, ktoré tieto pomôcky
potrebujú, ale bohužiaľ ich sociálna a ekonomická situácia im
nedovoľuje si tieto pomôcky zaobstarať. V oblasti nároku na
kompenzačnú pomôcku sa zabudlo na fakt, že deti neustále rastú
a ak si má rodina zadovážiť pomôcku napríklad za 1.000 Eur, ktorej
pomernú časť jej ÚPSVaR preplatí, ale o ďalšiu pomôcku je možné
žiadať až po 7 rokoch, tak vo väčšine prípadov už o rok alebo dva,
dieťa potrebuje pomôcku väčšiu, nakoľko z nej už vyrástlo. Väčšia
pomôcka, ale znamená ďalšie náklady pre rodinu a v princípe býva
väčšia pomôcka aj drahšia. Preto chceme týmto rodinám pomôcť
našou požičovňou pomôcok, kedy dieťa od nás dostane zapožičanú pomôcku vždy v tej správnej
veľkosti, ktorú potrebuje.

4) OZ Milan Štefánik, Názov projektu: „OSMIDIV 2021“, podporený sumou: 300 €
V rámci projektu sme podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom "OSMIDIV", ktoré
organizácia OZ Milan Štefánik pripravila už po 12. krát. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 22.
augusta 2021 v amfiteátri v Banskej Štiavnici.
Cieľovou skupinou boli mentálne a zdravotne
postihnuté deti zo zariadení pre zdravotne
postihnutých. Hlavnou myšlienkou celej akcie je
integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti i
odstránenie bariér medzi handicapovanými a
zdravými. Podujatie navštívilo spolu cca 300
hendikepovaných z 15-tich zariadení mentálne
postihnutých spolu so svojím doprovodom.
Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady.
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5) Jaroslav Šalaváry, Názov projektu: „Šalaváry – financovanie účasti golfových súťažiach“,
podporený sumou: 2 000 €
V roku 2021 sme podporili aj pána Jaroslava Šalaváryho, ktorý patrí v súčasnosti medzi jedných z
najtalentovanejších hráčov paragolfu (golf zdravotne postihnutých). Ku golfu sa dostal po prvý raz
v roku 2012, pričom prvé kontakty s golfom zažil na golfovom ihrisku v Ivanke pri Nitre. Je členom
Tri duby golf resort. Po vážnej dopranej nehode, ktorá ho v októbri 1999 postihla, má niekoľko
zdravotných obmedzení, ktoré ho však od športu neodradili, práve
naopak. Ako sám hovorí, október 1999 sa stal jeho druhým
dátumom narodenia. Jaroslav Šalaváry sa v rámci svojej bohatej
športovej kariéry ako paragolfista počas roku zúčastňuje množstva
tak domácich, ako aj zahraničných golfových podujatí, kde svojimi
športovými výkonmi reprezentuje Slovenskú republiku. Od roku
2012 sa tvrdou prácou a nadpriemernými športovými výkonmi
vypracoval natoľko, že dnes je členom Slovenskej golfovej asociácie
hendikepovaných, ako aj EDGA - Európska asociácia
hendikepovaných golfistov. Jaroslav Šalaváry sa pravidelne
zúčastňuje golfových podujatí a súťaží, medzi nimi aj niekoľkých
prestížnych a medzinárodných turnajov a je výhercom niekoľkých medzinárodných majstrovstiev.
V roku 2019 sa mu svojim nadpriemerným športovým výkonom podarilo vyhrať v poradí tretie
otvorené medzinárodné majstrovstvá Česka Czech Disabled Open. Rok na to skončil na rovnakom
podujatí tretí. Cieľom projektu bolo financovať pravidelné výdavky, s ktorými sa Jaroslav
Šalaváry v rámci amatérskej športovej kariéry golfistu stretáva. Finančná podpora umožnila
rozvíjať jeho talent, preukazovať ho svojimi športovým nasadením a výkonom a v neposlednom
rade vytvárať pozitívny obraz a vzorne reprezentovať Slovenskú republiku.
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Finančný prehľad
Výnosy
Prenos z r. 2020 (Zostatok z 2% prij. v r.2020)
DAR 2021 na realizáciu aktivít NF Slovanet
Admin NF Slovanet
Prijaté 2% od Slovanetu (2021) - Flexicomm
Prijaté 2% od Slovanetu (2021) - Slovanet
DAR 2021 na realizáciu aktivít NF Slovanet

81 391,69 €
16 622,62 €
7 500,00 €
- €
56,33 €
49 712,74 €
7 500,00 €

Náklady
Administrácia NF Slovanet
% na réžiu pre admin NCpf (z asignácie prij.r.2021)
Podpora ľudí s postihnutím 13. kolo
Mimo GP - Nadácia Rozum a cit
Mimo GP - Svetielko nádeje
Mimo GP - Svetielko pomoci
Mimo GP - Jaroslav Šalaváry (podpora golfistu)
Mimo GP - OZ Milan Štefánik
Mimo GP - Nadácia Pro Vida
Mimo GP - Plamienok
Mimo GP - MAKO SK
Podpora ľudí s postihnutím 14.kolo

34 939,22 €
- €
4 479,22 €
7 800,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
2 000,00 €
300,00 €
4 000,00 €
3 600,00 €
1 000,00 €
7 360,00 €

Ostáva na prerozdelenie:
Z toho z 2% 2021
Z toho z daru

46 452,47 €
31 452,47 €
15 000,00 €

Administratívne náklady Nadácie Centra pre filantropiu:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Realizujeme konzultácie k predloženiu žiadostí (emailové a telefonické)
Prijímame žiadostí (on-line alebo off-line), na každý email personifikovanie odpovedáme
Vypracujeme elektronickú databázu prijatých žiadostí
Žiadosti technicky kontrolujeme, vyžiadavame potrebné potvrdenia
Po rozhodnutí podpory vystavujeme darovacie zmluvy
Realizujeme prevod prostriedkov prijímateľovi po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami
Realizácia podporenej činnosti→Riešenie problémov (zmeny rozpočtov a časových
harmonogramov)
✓ Obsahové a finančné vyúčtovanie podporených žiadostí
✓ Predkladanie reportov: (1.) správa o realizácii podporenej činnosti, (2.) správa pre Správnu
radu, (3.) reporting pre Ministerstvo vnútra, (4.) reporting pre Ministerstvo financií –
obchodný vestník
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