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V roku 2020
viseli viaceré
aktivity na vlásku,
no zvládli sme to
Príhovor správkyne Nadácie
3

O Nadáciu sa starám srdcom
– príhovor správkyne
Rok 2020 bol v Nadácii Orange výnimočný. Bol to rok, ktorý si všetci
budeme pamätať. Keď sme si na jeho začiatku pripravili obsahový
a finančný plán činnosti Nadácie, netušili sme, že o pár týždňov budeme
musieť niektoré z aktivít zastaviť a plánovať nové s iným zámerom.
S príchodom mimoriadnej situácie, ktorú nikto nečakal a na ktorú nebol
nikto pripravený, sme začali písať novú etapu nadačnej histórie.
V roku 2020 teda Nadácia primárne poskytovala výnimočnú podporu ľuďom
a mimovládnym organizáciám, ktorých negatívne dôsledky pandémie výrazne
zasiahli. Priniesli sme nové formy pomoci, nové témy a tiež personálne zmeny.
Andrea Cocherová sa rozhodla ukončiť svoje dlhodobé pôsobenie vo funkcii
správkyne. Zmeny sa udiali aj v zostave správnej rady, ktorá sa rozhodla
odovzdať správcovstvo Nadácie do mojich rúk v júli 2020, čo si úprimne vážim
a som za to nesmierne vďačná. S Nadáciou žijem od roku 2011, keď som do
Orangeu nastúpila, a starám sa o ňu s láskou a najlepšie, ako viem. Nielen
v dôsledku mimoriadnej pandemickej situácie, ale aj v kontexte stratégie
zodpovedného podnikania Orangeu som iniciovala prehodnotenie strategických
priorít Nadácie a v druhom polroku sme sa s tímom vydali novou cestou.

Sociálny dištanc a mimoriadne opatrenia boli najväčšou výzvou najmä
pri plánovaní aktivít v našej strategickej oblasti komunitného rozvoja.
Môžem však konštatovať, že Nadácia Orange ostala spoľahlivým
a verným partnerom a poskytla priateľskú pomoc niektorým
komunitným organizáciám, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.
V oblasti digitálnej gramotnosti sme sa rozhodli zacieliť a pozitívne vplývať na
život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete, podporovať
osvetu v oblasti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa
v online priestore, ako aj posilňovať zručnosti s dôrazom na prevenciu voči
rizikám a ohrozeniam, ktoré používanie digitálnych technológií prináša.
Veľa sme zažili, veľa sme sa naučili, veľa sme urobili, ale za všetkým sú
podstatní múdri a aktívni ľudia, ktorí naše formy pomoci využili v reálnom svete
a premenili na skutočnosť. V mene celého nášho tímu im za to ďakujem.
Andrea Ungvölgyi
správkyňa

Veľakrát sa hovorí o tom, že kríza je nová príležitosť. Pandémia však mnohé
problémy v spoločnosti len umocnila. A áno, zhoda priaznivých okolností
v našej Nadácii aj v Orangei nám umožnila promptne zareagovať napríklad
na tému prevencie v oblasti duševného zdravia. Nielen pandémia nás
presvedčila, že tejto oblasti musíme venovať pozornosť. Podľa Svetovej
zdravotníckej organizácie v súčasnosti pozorujeme zvýšený výskyt depresie,
ktorá je často označovaná za epidémiu 21. storočia a neočakávaná kovidová
doba spôsobila dokonca niečo, čomu hovoríme kolektívna trauma.

4

Dôležité
rozhodnutia
sme udržali
v rovnováhe
Zloženie Správnej
a Dozornej rady
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Orgány Nadácie Orange
V súlade s nadačnou listinou je členstvo vo všetkých orgánoch
Nadácie Orange dobrovoľnou a neplatenou funkciou.
V roku 2020 prišlo k viacerým zmenám v orgánoch Nadácie Orange.
26. júna 2020 sa Andrea Cocherová vzdala funkcie správkyne Nadácie Orange,
dodatočne ju v súlade s nadačnou listinou zastupoval vtedajší predseda Nadácie
Orange prof. Ing. Milan Dado, PhD. 15. júla 2020 odstúpil predseda správnej
rady a jej 3 členovia. Od 16. júla 2020 sa novou správkyňou stala Andrea
Ungvölgyi, správna rada prijala 4 nových členov a zvolila nového predsedu.
Dvoch nových členov z akademickej obce prijala 25. septembra 2020.

Správkyňa Nadácie Orange:
Andrea Cocherová (do 23. 5. 2020)
Andrea Ungvölgyi (od 16. 7. 2020)

Dozorná rada Nadácie Orange
Členovia a členky:
Mgr. Iveta Jurigová
Ing. Marek Koleják
JUDr. Zuzana Mračnová

Správna rada Nadácie Orange v roku 2020
Predseda:
prof. Ing. Milan Dado, PhD. (do 15. 7. 2020)
Martin Hromkovič (od 16. 7. 2020)
Členovia a členky:
Ing. Pavol Lančarič, PhD.
Mary Lisa Durban
Marc Ricau
Mgr. Iveta Malachovská (do 15. 7. 2020)
Miloš Lalka (do 15. 7. 2020)
Ing. Natália Kunická (do 15. 7. 2020)
Federico Colom Artola (od 16. 7. 2020)
Ivana Braunsteinerová (od 16. 7. 2020)
Vladislav Kupka (od 16. 7. 2020)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (od 25. 9. 2020)
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. (od 25. 9. 2020)
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Čo sa podpísalo
pod rokom 2020
Zhrnutie aktivít
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Výnimočný rok 2020, ktorý si budeme pamätať
História Nadácie Orange siaha do roku 1999, keď pod značkou Globtel bolo
zriadené Konto Globtel, na ktoré v roku 2002 nadviazal neinvestičný fond Konto
Orange zriadený spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Nadácia Orange od
27. decembra 2007 pokračuje v aktivitách rozvoja filantropie a charity. Je
súčasťou medzinárodnej siete firemných nadácií, ktoré zastrešuje Orange
Foundation so sídlom v Paríži. Orange Foundation od roku 1987 podporuje
myšlienky darcovstva a solidarity a na projekty prerozdelila desiatky miliónov eur.
Do roku 2020 podporovala Nadácia projekty a aktivity, ktoré spadali do troch
oblastí podpory – vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia. Na začiatku
roka 2020 Nadácia reflektovala svoju doterajšiu činnosť a priniesla nové
strategické smerovanie, ktoré bolo schválené správnou radou v januári 2020.
V kontexte nepriaznivých vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia covid-19
v polovici marca 2020 pozastavila plánované aktivity, uzatvorila otvorené
komunitné grantové programy Spojme sa pre dobrú vec a Zamestnanecký
grantový program a zastavila aj prípravu ocenenia Cena Nadácie Orange.
Následne promptne reagovala rôznymi formami pomoci na potreby ohrozených
a zraniteľných skupín v spoločnosti vznikom samostatnej oblasti s názvom
výnimočná podpora, v rámci ktorej otvorila Fond pomoci a Zamestnanecký
fond pomoci, zriadila Krízovú linku pomoci, podporila Iniciatívu liniek pomoci za
duševné zdravie, ako aj poskytla finančnú pomoc komunitných mimovládnym
neziskovým organizáciám. So zhoršujúcou sa spoločensko-ekonomickou
situáciou na Slovensku pristúpila Nadácia k prehodnoteniu svojich programových
priorít a rozhodla sa strategicky zamerať na oblasti digitálnej gramotnosti,
duševného zdravia a komunitného rozvoja a aj v druhom polroku 2020
pokračovať v reakcii na aktuálnu situáciu otvorením Vianočného fondu pomoci.

Prostriedky Nadácie sa v roku 2020 využívali na podporu
a posilňovanie verejnoprospešných účelov:
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj a podpora vedy,
rozvoj a podpora telovýchovy,
pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
ochrana a podpora sociálnej pomoci.
K všetkým svojim aktivitám pristupuje Nadácia zodpovedne, eticky
a transparentne s dôrazom na efektívne prerozdeľovanie všetkých
poukázaných prostriedkov z asignácie podielu zaplatenej dane na podporu
verejnoprospešných projektov. Komplexné hodnotenie naplnenia pravidiel
a kritérií jednotlivých projektov v rámci grantových programov je v rukách
nezávislých hodnotiacich komisií zložených z odborníkov z príslušných oblastí.
Ich návrhy sú následne postúpené správnej rade, ktorá ich finálne schvaľuje.
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Od roku 2013 sa Nadácia Orange ako jeden zo zakladajúcich členov aktívne
zúčastňuje na činnosti Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov,
ktorá dohliada na maximalizáciu efektivity a transparentnosti pri dosahovaní
verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore
firemného darcovstva na Slovensku. Nadácia prijala a v praxi napĺňa Etický
kódex Asociácie, ktorý predstavuje verejný záväzok signatárov k napĺňaniu
očakávaní a nárokov verejnosti na transparentnosť procesu prerozdeľovania
podielu asignovanej dane. Od roku 2019 je Nadácia Orange držiteľkou certifikátu
transparentnosti, ktorý udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov
v spolupráci so spoločnosťou KPMG s cieľom posilniť transparentnosť prostredia
a zaviazať firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému
zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.
Okrem toho dodržiava Nadácia pri všetkých svojich aktivitách etické princípy
a riadi sa zásadami ukotvenými v Etickom kódexe skupiny Orange.
Zároveň v rámci tejto skupiny prevzala Nadácia proces transparentného
hodnotenia partnerov, tzv. Due dilligence process.

Strategický partner
Centrum pre filantropiu, n. o., od roku 1999 pomáha Nadácii Orange pri
napĺňaní jej poslania a stratégie. Poslaním Centra pre filantropiu je prispievať
k rozvoju darcovstva a podporovať občiansku spoločnosť na Slovensku.
Dlhoročná spolupráca Nadácie Orange a Centra pre filantropiu sa pretavuje
do prípravy filantropických programov, analýz potrieb, administratívneho
zabezpečenia, manažovania a vyhodnocovania grantových programov.
Niektoré jej aktivity organizuje, zúčastňuje sa ich v pozícii mediátora či
facilitátora alebo sa podieľa na monitoringoch a hodnotení aktivít Nadácie.
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Napĺňanie poslania Nadácie Orange
V snahe pomáhať cieľovým skupinám prerozdeľuje Nadácia Orange finančné
prostriedky v rámci otvorených grantových programov a dlhodobých
strategických partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami,
ktoré svojou činnosťou pomáhajú napĺňať poslanie – meniť svet na
lepšie miesto pre všetkých a dosahovať strategické ciele Nadácie.
Vďaka strategickým partnerstvám a podpore projektov v rámci grantových
programov vstupuje Nadácia Orange do rozvoja a posilňovania troch
hlavných strategických oblastí, ktoré sa vyprofilovali v rámci roka 2020:
digitálna gramotnosť,
duševné zdravie,
komunitný rozvoj.
Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí na Slovensku, preto sa
prirodzenou súčasťou priorít stala aj oblasť výnimočná podpora ako reakcia
na aktuálne dianie v spoločnosti súvisiace s pandémiou. V roku 2020 jej bola
v Nadácii venovaná najväčšia pozornosť a najvyššie finančné prostriedky.

Rozvojom digitálnej gramotnosti má Nadácia Orange zámer pozitívne
vplývať na život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete;
podporovať osvetu v oblasti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania
sa v online priestore; posilňovať zručnosti s dôrazom na prevenciu voči rizikám
a ohrozeniam, ktoré používanie digitálnych technológií prináša, ako aj podporovať
zručnosti pedagógov v oblasti dištančného vzdelávania. V téme duševného
zdravia má silný záujem podporovať prevenciu a prispieť k systémovému
riešeniu dištančného psychologického poradenstva. Strategickou podporou
komunitného rozvoja systematicky motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu
a angažovanosti, väčšiemu záujmu o veci verejné, k zodpovednosti za stav
spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú, a to s ohľadom na
eliminovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Nadácia Orange
zároveň veľmi dôsledne sledovala aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu
a dopadov pandémie na spoločnosť, a v prípade potreby v rámci výnimočnej
podpory zvažovala možnosti akútnej pomoci cieľovým skupinám.
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Duševné zdravie – fenomén súčasnej situácie
a nová strategická oblasť podpory
Počas pretrvávajúcej pandemickej krízy prichádzali a stále prichádzajú
informácie, ktoré znamenajú zásahy do fungovania bežného života. Ľudia sa
stretávajú s obmedzeniami a čelia strachu o zdravie či život svoj aj svojich
blízkych. Akokoľvek sa situácia bude vyvíjať a meniť, určité aspekty krízou
prestaveného života môžu ostať ešte dlhú dobu aktuálne a trvalé. Jedným
z nich je aj dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva.
Na Slovensku sú duševné choroby vážnym problémom, no nevenuje sa im
dostatočná pozornosť. Na psychiatrické diagnózy sa u nás lieči 350 000 ľudí,
ktorí sú extrémne ohrození izoláciou, prehĺbením príznakov ich duševných
porúch a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu
kontaktným spôsobom. Ďalších 750 000 ľudí s príznakmi duševných porúch,
ktoré by mali liečiť, ale neliečia, sú rovnako veľmi ohrozenou skupinou, pretože
neliečené príznaky sa budú v čase iba zhoršovať. A v neposlednom rade aj
psychický stav ostatného zdravého obyvateľstva môže byť v negatívnom zmysle
ovplyvnený krízovou situáciou, s ktorou sme doteraz neprichádzali do styku
a môžeme na ňu reagovať citlivejšie. Na psychologickú podporu a krízovú
intervenciu má Slovensko reálne 3 nonstop linky pomoci s kapacitou
2 000 kontaktov mesačne, čo je približne 10 % potrebných kapacít. Na
porovnanie, v Českej republike je bez ohľadu na pandémiu štandardne
24 liniek dôvery. Tieto informácie dali Nadácii Orange impulz na uvažovanie
o tom, ako problematiku duševného zdravia riešiť strategicky a dlhodobo.
Rozhodla sa pomôcť zmierňovať negatívne dopady krízy a jej dôsledky,
prispieť k systémovej osvete potreby starostlivosti o duševné zdravie, riešeniu
prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska.

V priebehu roka 2020 Nadácia Orange vyhlásila 4 otvorené grantové
programy s 8 uzávierkami prijímania projektov a žiadostí a realizovala
3 programy smerujúce k podpore cieľových skupín v centre záujmu
Nadácie. V dôsledku pandémie prišlo k zrušeniu 2 dlhodobých
pravidelných grantových programov a pozastaveniu príprav programu
a podujatia Ceny Nadácie Orange. O finančnú podporu nápadov a aktivít sa
uchádzalo 657 predkladateľov so záujmom prispievať k riešeniam problémov
a prinášať pozitívne zmeny. Z realizovaných programov, aktivít a poskytnutých
finančných prostriedkov malo úžitok 1 028 714 jednotlivcov.
Nadácia v roku 2020 uzavrela verejnú zbierku realizovanú zasielaním
darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej
len SMS) registrovanú pod názvom Pomáhajme svet 2019. Zároveň
v septembri 2020 bola vyhlásená verejná zbierka Pomáhajme svet 2020.

V rámci grantových programov a strategických partnerstiev spolupracovala
Nadácia so 185 mimovládnymi neziskovými organizáciami,
65 základnými a strednými školami, 38 zariadeniami poskytujúcimi
sociálne služby a 1 neformálnou skupinou. Svoje formy pomoci
zraniteľným skupinám malo možnosť realizovať 21 zamestnancov
a zamestnankýň spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
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Na procese transparentného a zodpovedného prerozdeľovania financií na
verejnoprospešné účely v roku 2020 spolupracovala Nadácia s 41 hodnotiteľmi
a hodnotiteľkami, na ktorých sa obracala ako na expertov a expertky z oblasti
vzdelávania, duševného zdravia, sociálnej inklúzie, komunitného rozvoja, a ktorí
boli jej oporou a pomocou pri výbere zmysluplných a užitočných projektov.

V roku 2020 Nadácia Orange podala pomocnú ruku 317 projektom
a žiadostiam po celom Slovensku v celkovej sume 704 181,00 eur.

Zoznam krajov, v ktorých sa realizovali podporené projekty:
Kraje
Banskobystrický

70

Bratislavský

75

Košický

26

Nitriansky

22

Prešovský

19

Trenčiansky

21

Trnavský

Podporou projektov, žiadostí a spoluprácou s partnermi našla Nadácia
vzácnych a spoľahlivých ľudí, ktorí zasvätili svoje životy zmysluplnej práci.
Ďakujeme priaznivcom, priateľom a partnerom, ktorí nás inšpirovali,
vkladali svoj čas a nadšenie do realizácie nápadov, podelili sa o svoje
vedomosti, skúsenosti a expertízu. Ďakujeme im za ich neúnavné
každodenné snaženie a nasadenie, vďaka ktorému sme mohli aj v roku
2020 spoločne napĺňať víziu lepšieho Slovenska pre všetkých.

Projekty

9

Žilinský

39

Projekty realizované vo viacerých regiónoch

36

Spolu

317

12

Spoločne
sme rozmotali
mnohé problémy
Prehľad činností
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Prehľad činností Nadácie Orange v roku 2020
V roku 2020 prerozdelila Nadácia Orange na verejnoprospešné účely medzi
317 podporených projektov finančné prostriedky vo výške 704 181,00 eur.
Z toho asignácia z podielu zaplatenej dane z príjmov prijatá v roku 2019
predstavovala sumu vo výške 556 745,00 eur a finančné prostriedky mimo
prostriedkov z podielu zaplatenej dane sumu vo výške 147 436,00 eur.

V roku 2019 prijala Nadácia Orange príspevky z podielu zaplatenej dane
vo výške 662 983,54 eur. Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný
Nadácii Orange v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na
účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2021.
V roku 2019 bola prerozdelená suma 87 639,68 eur, v roku 2020 suma
556 745,00 eur, spolu 644 384,68 eur. Na účte výnosov budúcich období
zostala neprerozdelená čiastka 18 448,86 eur k použitiu do konca roka 2021.
Suma 150,00 eur bola vrátená miestne príslušnému správcovi dane.

Nadácia Orange v roku 2020 prerozdelila aj finančné prostriedky mimo
prostriedkov z podielu zaplatenej dane v celkovej výške 147 436,00 eur.
Z toho 113 000,00 eur predstavoval finančný dar od Orange Slovensko, a.s.,
32 000,00 eur finančný dar od Orange Foundation, 2 100,00 eur finančný dar
od fyzických osôb a 336,00 eur výnos z verejnej zbierky Pomáhajme svet 2019.
Zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Orange Slovensko, a.s., sa
na fungovaní Nadácie podieľali aj venovaním svojho času a poskytovaním
expertných účtovných, právnych a administratívnych služieb, čím v roku 2020
podporili Nadáciu v celkovej nepeňažnej hodnote vo výške 59 497,82 eur.
Náklady spojené s administráciou činnosti Nadácie, propagáciou
a medializáciou aktivít, ekonomické, právne a ďalšie služby vo výške
255 386,72 eur boli hradené z daru spoločnosti Orange Slovensko, a.s.,
ktorý v roku 2020 predstavoval sumu vo výške 319 538,05 eur.
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Celková prerozdelená suma v roku 2020 podľa jednotlivých strategických oblastí a formy podpory:
Počet podporených projektov
– strategické partnerstvá
a výnimočné situácie

Počet podporených nominácií
– strategické partnerstvá
a výnimočné situácie

Celková prerozdelená suma

Percentuálne vyjadrenie

Počet podporených projektov
– grantové programy

Výnimočná podpora

365 148,00 €

52 %

193

19

0

Digitálna gramotnosť

199 993,00 €

28 %

75

15*

0

Duševné zdravie

107 540,00 €

15 %

0

7

0

Komunitný rozvoj

31 500,00 €

5%

0

8

0

Spolu

704 181,00 €

100 %

268

49

0

*Vrátane podpory LAB – powered by Nadácia Orange.
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Digitálna gramotnosť
Skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia patria
už dlhodobo medzi prioritné oblasti záujmu a podpory Nadácie Orange.
Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami
vstupujúcimi do každodenných interakcií. Ich využívanie, neustále sa zrýchľujúci
vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí však
so sebou prinášajú nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 – grantový program

7.

ročník

258

predložených
projektov

75

podporených
projektov

101 213 eur

celková prerozdelená
suma

Nadácia Orange otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021
s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní
potrebných digitálnych kompetencií aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do
online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie. Jeho 7. ročník, aj
s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas detí
a mladých ľudí strávený v digitálnom svete, sa tematicky zameral na tri oblasti:
podpora digitálnej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov
s cieľom adaptovať vzdelávací systém na podmienky digitálnej doby,
podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedné správanie sa v online priestore,
prevencia rizík digitálneho sveta vplývajúcich na duševné zdravie,
rozvoj systému vzdelávania ako bezpečného priestoru poskytujúceho deťom
nielen vedomosti, ale aj príležitosti k účinnému rozvíjaniu ich analytického
a kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým.

Z rekordného počtu 258 predložených projektov od základných a stredných
škôl a mimovládnych neziskových organizácií sa komisia zložená z odborníkov
a odborníčok na oblasti grantovej výzvy rozhodla podporiť 75 projektov.
Až 49 z nich sa realizovalo na základných školách, 16 na všeobecných
aj odborných stredných školách a na 10 projektoch mimovládnych
neziskových organizácií spolupracovali rôznorodé skupiny pedagógov,
žiakov a študentov. Medzi podporenými projektmi škôl boli aj projekty troch
špeciálnych základných a jednej špeciálnej strednej školy, v rámci ktorých
môžu digitálne zručnosti nadobúdať a zlepšovať aj žiaci so špeciálnymi
potrebami či žiaci a študenti pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia.
Spoločne sa do realizácie vzdelávacích aktivít zapojilo 97 škôl
s 932 pedagógmi a 11 542 žiakmi a študentmi z celého Slovenska.
Hodnotiacu komisiu v rozvoji digitálnych zručností a online dištančnom vzdelávaní
špeciálne zaujal svojou invenčnosťou, vysokou mierou participácie žiakov,
zapojením ďalších skupín (študentov pedagogických fakúlt, expertov z praxe)
a možnosťou šírenia know-how na ďalšie školy projekt s názvom hodiNOVÍ
záŠKOLÁCI, ktorý predložila rovnomenná nezisková organizácia. Komisia sa po
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spoločnej diskusii rozhodla navýšiť sumu určenú na tento projekt
z požadovaných 1 500 eur na 3 000 eur, keďže aktivity projektu zapájajú žiakov
a učiteľov zo základných škôl z rôznych kútov Slovenska. Žiaci 5. – 9. ročníka
sa spolu s učiteľmi – mentormi z rôznych škôl stretávali na online hodinách,
na ktorých riešili témy z rozličných predmetov prostredníctvom online escape
rooms a online vzdelávacích stolových hier. Oba formáty si deti osvojili
z pozície hráčov, ale aj z pozície tvorcov hier, aby svoje výtvory a workshopy
následne ponúkali spolužiakom a učiteľom na svojich domovských školách.
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa rozhodla
prostredníctvom spolupráce medzi odbormi eliminovať nedostatok odbornej
prípravy študentov a učňov v období pandémie. Učitelia zapojili študentov
grafických digitálnych médií do digitalizácie a tvorby 3D modelov učebných
pomôcok potrebných na kvalitné ovládnutie remesla v odboroch autoopravár,
stolár a murár. Vyvrcholením projektu bude výstava 3D prác študentov
a následne vznikne zoznam a metodika tvorby didaktických materiálov.
Získané skúsenosti bude škola zdieľať cez školskú webovú stránku a ponúkne
iným školám digitálne zdroje na tlač overených učebných pomôcok.

V čase intenzívneho šírenia dezinformácií a falošných či neoverených správ
sa pri možnom strete detí a mládeže s nevhodným obsahom ako kľúčová javí
schopnosť kriticky myslieť, rozpoznávať problémové situácie, zhodnocovať
množstvo prijímaných informácií a zodpovedne sa postaviť k vlastnému
konaniu, ktoré je nimi ovplyvnené. Žiaci Základnej školy v Tvrdošovciach
sa oboznámili s tvorbou videosekvencií prezentovaných na internete.
Vytvorili krátke videá s prírodovednými pokusmi vo forme tzv. tichých videí
s nahovoreným komentárom či titulkami a pravdivých/nepravdivých videí.
Tie boli prezentovať na prehliadke filmov spolužiakom aj rodičom. Cieľom
projektu bol nielen rozvoj komunikačných a argumentačných schopností
žiakov, ale aj posilnenie ich kritického myslenia potrebného pri sledovaní
informácií zverejňovaných na internete a získanie zručnosti v rozlíšení medzi
reálnou snímkou a fotomontážou a pravdivými a nepravdivými informáciami.
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v Tvrdošovcia
Stredná odbo
škola sv. Joz rná
Robotníka efa
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Náročná doba pripútala ľudí doma k počítačom, mobilom a oddelila
od okolitého sveta aj deti a mladých. To, aké budú následky domáceho
internetového života, ukáže čas. Nielen školy zapojené do grantového
programu e-Školy pre budúcnosť mali vďaka podpore Nadácie Orange
možnosť absolvovania bezplatných workshopov na témy súvisiace s ochranou
pred rizikami využívania digitálnych technológií vedených odborným tímom
v rámci vzdelávaco-osvetového programu Deti na nete, ktorý dlhodobo
rozvíja spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Na realizáciu workshopov prispela
aj Nadácia Orange v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a odbornou
garantkou programu Máriou Tóthovou Šimčákovou. Cieľom programu je naučiť
deti bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, počítač a internet.
Počas roka 2020 sa uskutočňovali offline workshopy a online webináre pre
učiteľov, školských psychológov a riaditeľov škôl z celého Slovenska, taktiež
pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre rodičov,
ktorým lektori poskytovali aj individuálne poradenstvo v téme. Lektori
a garantka programu detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková sa
zúčastnili viacerých verejných online aj offline diskusií, poskytovali rozhovory
médiám a prinášali novinky a články na stránke www.detinanete.sk.
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Strategickí partneri v oblasti digitálnej gramotnosti
Zámer pozitívne ovplyvňovať vývoj generácií v modernom technologickom
svete, posilňovať digitálne kompetencie a prispievať k tvorbe vzdelávacieho
systému, ktorý pripravuje deti a mladých do života 21. storočia, Nadácia hrdo
napĺňa aj vďaka silným partnerom z mimovládneho neziskového sektora.
Pätnásť partnerských organizácií v roku 2020 svojimi aktivitami rozvíjalo
kompetentnosti a odbornosti učiteľov a odborných tímov, posilňovalo ich
možnosti v používaní inovatívnych spôsobov vyučovania a prinášalo témy, ktoré
v čase prechodu do dištančného online vzdelávania bolo potrebné akcentovať.
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA verí, že len vynikajúci
učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Preto v rámci ročného vzdelávacieho
programu Komenského inštitútu poskytujú inšpiratívny priestor na rozvoj
pedagogických lídrov. Dvadsať pedagógov z celého Slovenska absolvovalo
vzdelávací program so špičkovými lektormi, na začiatku ktorého si všetci
účastníci zvolili tému svojho pedagogického projektu, cez ktorý sa budú
usilovať dosiahnuť hmatateľnú zmenu, praktickú reformu vo svojej školskej
komunite. Absolvovali tréning projektového manažmentu, ako aj workshopy
osobnej vízie a moci, nenásilnej komunikácie, riešenia konfliktov a kritického
myslenia. Úlohou absolventov bude zdieľať skúsenosti, myšlienky,
úspechy, dobrú prax a inšpirovať tak k zmene aj iné školy a učiteľov.

Online priestor je pre deti a mladých ľudí priestorom, kde trávia po škole najviac
času. V čase dištančného vzdelávania sa toto tvrdenie rozšírilo aj na čas počas
vyučovania. Preto je potrebné rozvíjať ich digitálnu gramotnosť, smerovať ich
k pozitívnemu využívaniu digitálnych technológií a upozorňovať na riziká, ktoré
online svet prináša. Platforma Zmudri.sk sa dlhodobo venuje online vzdelávaniu
mladých a riziká spojené s časom stráveným online si plne uvedomuje. Ľahkou
a nenútenou formou ukazujú mladým, čo môže čas strávený online priniesť
a ako sa môže jednoducho zvrtnúť. Po odborných konzultáciách aj s učiteľmi sa
v pútavých videokurzoch sústredili na tri okruhy najpálčivejších tém – digitálnu
bezpečnosť, kyberšikanu a mediálnu gramotnosť. Keďže tieto témy nie sú
v učebných osnovách dostatočne pokryté a učitelia nedisponujú kvalitnými
podkladmi, k online aktivitám v rámci videokurzov vytvorili aj metodické materiály.

Centrum env
a etickej výchironmentálnej
– Komenskéh ovy ŽIVICA
o inštitút
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Občianske združenie Detský čin roka hovorí, že pandémia potvrdila
obrovskú potrebu motivovať deti k pozitívnym aktom spolupatričnosti,
k pomoci ľuďom a ochrane prírody. V roku 2020 v spolupráci s Nadáciou
Orange pribudla nová kategória Dobrý čin na nete, ktorá motivovala deti,
aby zdieľali reálne príbehy o skúsenostiach v online svete, ako a kde
pomohli iným deťom, ako vedeli riešiť situácie a nástrahy internetu
a využiť moderné technológie na realizáciu prospešných aktivít. Združenie
prinášalo tému do škôl inovatívnymi formami podcastov, online čítaním
dobrých skutkov a predstavilo model vedenia vyučovacích hodín etickej
výchovy, ktorý využívali pedagógovia aj v čase dištančnej výučby.
Pandémia primäla učiteľov hľadať spôsoby, ako vzdelávať dištančne, preto
sa v neziskovej organizácii OpenLab rozhodli nájsť spôsob, ako overovať
vedomosti študentov na diaľku. Vytvorili funkčnú webovú aplikáciu Drilleo,
ktorá pomáha všetkým, ktorí vzdelávajú, efektívne overiť vedomosti svojich
študentov, umožňuje vytvoriť a automaticky vyhodnotiť ľubovoľný počet
online testov, otázok a odpovedí v akomkoľvek vzdelávacom predmete.
Študenti tak môžu byť testovaní z pohodlia ich domova prostredníctvom
mobilu, tabletu alebo počítača v interaktívnej a zábavnej forme. Vďaka
spätnej väzbe používateľov je aplikácia dopĺňaná o nové funkcionality.

Občianske
združenie
ka
Detský čin ro
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Lab powered by Nadácia Orange
Nadácia Orange pri príležitosti svojich 17. narodením v roku 2016 otvorila
v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a občianskym združením Connect
unikátny priestor na stretávanie sa v kaviarni, naberanie nových digitálnych
zručností vo vzdelávaco-komunitnej dielni, prácu freelancerov v coworkingovej
časti, ale aj na usporiadanie workshopov, diskusií a tlačových konferencií.
Kvalitné technické vybavenie dielne umožňuje každoročne organizovať
workshopy 3D tlače, laseru a plotrov pre žiakov a študentov, kreatívne duše aj
širokú verejnosť. V roku 2020 to boli aj pravidelné kurzy šitia, ktoré umožnila
novovzniknutá šijacia dielňa. Zatvorená kaviareň z dôvodu celospoločenských
opatrení sa premenila na streamovacie štúdio a zaškolovacie workshopy
v práci so strojmi a prednášky Makers of Slovakia sa presunuli do online
priestoru, ako aj možnosť zakúpiť si výrobky členov Lab-u v e-shope.
Lab powered by Nadácia Orange sa v uplynulom roku tešil
z umiestnenia medzi najlepšími coworkingami v Európe v rámci
medzinárodnej a regionálnej súťaže Central European Startup Awards.
Tiež získal finančnú podporu od Orange Foundation na sociálnovzdelávací projekt pre deti a mladých z centier pre deti a rodinu.
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Duševné zdravie
Alarmujúce zistenia o dopade krízovej situácie na duševné zdravie
obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho
režimu, v Nadácii Orange podnietili zásadnú reakciu v podobe dlhodobého
strategického uvažovania nad problematikou duševného zdravia, pri
ktorom trpezlivo načúva vedomostiam, názorom a skúsenostiam expertov
a expertiek v tejto oblasti. Nadácia sa vydala cestou silného dôrazu na
osvetu, prevenciu v oblasti duševného zdravia všetkých ľudí a prispievania
k systémovým riešeniam v dištančnom psychologickom poradenstve.
Príklady dobrej praxe zo zahraničia hovoria o veľkom význame krízových liniek
poskytujúcich psychologickú podporu dištančne. Na túto prax nadväzuje
v prvých krokoch aj občianske združenie IPčko so svojou niekoľkoročnou
históriou poskytovania primárne online poradenstva. Vzhľadom na akútne
potreby a nesmierny nárast kontaktov sa Nadácia Orange rozhodla kapacitne
posilniť činnosť IPčka a v spolupráci s Orange Slovensko, a.s., uviedla do života
Krízovú linku pomoci. Technické riešenie Krízovej linky zabezpečila spoločnosť

Orange Slovensko, a.s., zriadením bezplatného čísla 0800 500 333, doplneného
o ďalších osem čísel, na ktoré sú presmerovávané prichádzajúce hovory tak,
aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky aj v exponovanom čase.
K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu linky finančne prispela aj Orange
Foundation so sídlom v Paríži. Okrem bezplatného nonstop anonymného
telefonického poradenstva si môžu ľudia zvoliť preferovanú formu pomoci
na www.krizovalinkapomoci.sk – videohovor, e-mail či online chat.
V spolupráci s tromi mimovládnymi neziskovými organizáciami Ligou za
duševné zdravie, Linkou detskej istoty a občianskym združením
IPčko, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, podporila Nadácia
vznik a aktivity Iniciatívy liniek pomoci za duševné zdravie. Tri najväčšie
nonstop anonymné bezplatné linky pomoci sa spojili, aby upozornili verejnosť
aj štát na dôležitosť krízových liniek pomoci v dnešnom komplikovanom
svete. Cieľom Iniciatívy za duševné zdravie je nielen upriamiť pozornosť na
túto tému a priniesť odbornú diskusiu o potrebe systematického riešenia
prevencie duševného zdravia prostredníctvom dištančného poradenstva,
ale aj naplnenie konkrétnych krokov ako zvýšenie kapacít liniek, vytvorenie
novej krízovej linky pre obyvateľstvo špecializovanej na krízovú intervenciu,
zabezpečenie jednotných školení alebo jednotné meranie dopadov a kvality.

Občianske zd
– Krízová link ruženie IPčko
a pomoci
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O tejto téme Nadácia Orange za účasti médií diskutovala aj na tlačovej
besede Nie si v tom sám 11. júna 2020 v Café Berlinka v Bratislave.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezidentky Slovenskej
republiky. Hosťami diskusie boli Tatiana Ivanič Rybanská z Linky detskej
istoty, Martin Knut z Ligy za duševné zdravie a Marek Madro z IPčka.
Na podujatí bola zverejnená aj webová stránka Iniciatívy za duševné
zdravie – www.pomozeme-krizovelinky.sk, na ktorej ľudia nájdu všetky
potrebné informácie a rôzne formy pomoci pre seba či svojich blízkych.
Ukázalo sa, že druhá vlna pandémie priniesla nové nároky na objem
poskytovaných služieb liniek pomoci a ich kvalitu. Preto pri príležitosti
Medzinárodného dňa duševného zdravia Nadácia spolu s Iniciatívou
liniek pomoci zorganizovali 8. októbra 2020 výnimočný okrúhly stôl k téme
financovania liniek pomoci štátom. Išlo o historicky prvú online verejnú
diskusiu predstaviteľov troch najväčších liniek pomoci na Slovensku – Martina
Knuta z Linky dôvery Nezábudka, Evy Dzurindovej z Linky detskej istoty a Mareka
Madra z IPčka so zástupcami štátu. Boli nimi Janka Žitňanská – predsedníčka
výboru NR SR pre sociálne veci, Viktor Svetský z Ministerstva zdravotníctva
SR, Katarína Fedorová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Tomáš Oparty z Ministerstva vnútra SR, Tina Gažovičová z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Petr Hořejš z českej Linky bezpečí.
Diskusia priniesla konštruktívnu debatu o tom, aké miesto majú linky
pomoci v politike štátu v oblasti duševného zdravia a ako pomôžu riešiť ich
financovanie. Zhodli sa, že musia nájsť konštruktívny spôsob, ako
túto akútnu situáciu riešiť, a zároveň aj na nutnosti pokračovať
v diskusii a nastaviť systém dlhodobého financovania do budúcna.
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Strategickí partneri v oblasti duševného zdravia
Téma duševného zdravia potrebuje pomoc a podporu viac ako doteraz.
Základný pilier tejto prioritnej oblasti tvorí podpora krízových liniek a dištančného
psychologického poradenstva. Nadácia tiež otvára priestor jedinečným
inšpiratívnym projektom mimovládnych neziskových organizácií, ktoré prichádzajú
s riešeniami v téme prevencie negatívnych dopadov a duševných chorôb.
Občianske združenie IPčko vytvorilo výjazdový Krízový intervenčný
tím IPčko (KITIP), čím vznikla nová unikátna služba. Došlo k prepojeniu
už existujúcich dištančných služieb IPčka (IPčko.sk, Dobrá linka, Krízová
linka pomoci) s priamou osobnou krízovou intervenciou pri suicidálnych
tendenciách a domácom násilí. KITIP aktuálne pôsobí v Bratislavskom
a Trnavskom kraji, s ambíciou rozšírenia služby do ďalších regiónov Slovenska.
Nevyhnutná je aj odborná starostlivosť o pracovníkov KITIP-u, ktorí v roku
2020 zrealizovali 53 výjazdov, ktoré sa týkali suicidálnych pokusov. Výjazdový
tím mal po každom výjazde intervízne sedenie, na ktorom si zhodnotil postup
práce, úspešnosť výjazdu a taktiež svoje emočné prežívanie. Raz do mesiaca
celý tím absolvoval skupinovú supervíziu s externým supervízorom. Združenie
sa tiež zameralo na zriadenie špecifickej služby v oblasti poskytovania
psychologickej pomoci, ktorá doposiaľ na Slovensku nie je realizovaná a javí
sa ako nevyhnutná. Tou službou je zriadenie Kontakt Klubu Machovisko,
ktorý bude odpoveďou na aktuálnu potrebu diskrétnej a nestigmatizujúcej
pomoci pre mladých ľudí so zameraním na normalizáciu vyhľadávania
odbornej pomoci. V kontaktnom klube IPčko sprístupní anonymnú, bezplatnú
a diskrétnu psychologickú a sociálnu pomoc, vytvorí bezpečné prostredie
na realizáciu rôznych typov zážitkových, rozvojových, preventívnych,
kultúrnych a voľnočasových aktivít, čím zabezpečí ochranu duševného
zdravia klientov a eliminujeme stigmatizáciu, ktorá ľuďom s duševnými
ťažkosťami častokrát zabraňuje v začleňovaní sa do iných skupín a aktivít.

Pri projekte Zippyho kamaráti, od jeho vzniku v rokoch 2013/2014, stojí
Nadácia siedmy rok. Jeho cieľom je posilňovať duševné zdravie detí vo veku
5 – 7 rokov, ich sociálne a životné zručnosti spracovávania emócií, princípov
efektívnej komunikácie, riešenia záťažových situácií, budovania medziľudských
vzťahov či posilňovania empatie a tolerancie. Občianske združenie ZIPPY
programom dlhodobo zlepšuje psychickú odolnosť zapojených detí a učiteľov
a tentokrát prispieva k lepšiemu zvládaniu nezvyčajnej záťaže spôsobenej
pandemickou situáciou. Projekt taktiež poskytuje verejnosti materiály formou
hry na rozvoj sociálnych zručností detí v domácom prostredí s členmi
domácnosti, čo napomáha deťom aj ich rodinám lepšie zvládať
krízové situácie spojené s protipandemickými opatreniami.
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Komunitný rozvoj
Nadácia Orange systematicky motivuje ľudí k aktívnemu občianstvu
a angažovanosti, väčšiemu záujmu o veci verejné, ako aj zodpovednosti
za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Podporuje
nápady a podujatia obohacujúce dianie v komunitách, utužujúce dobré
susedské vzťahy, aktívny komunitný život a skvalitňovanie verejného priestoru
s ohľadom na eliminovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.
Mimoriadna situácia v spoločnosti a s ňou súvisiace opatrenia nepriali
v roku 2020 komunitným aktivitám, stretávaniu sa a organizovaniu
podujatí, preto Nadácia pristúpila k zrušeniu dvoch grantových programov:
Spojme sa pre dobrú vec a Zamestnaneckého grantového programu.

Strategickí partneri v oblasti komunitného rozvoja
Nadácia ponúkla priateľskú pomoc 5 mimovládnym neziskovým organizáciám
z 5 rôznych regiónov Slovenska, ktoré sú dlhodobými strategickými
partnermi Nadácie v komunitnom rozvoji. Finančným darom im pomohla
preklenúť náročné obdobie a prispela k ich udržateľnosti a stabilite
inštitucionálneho zázemia. Tiež sa rozhodla na nadačnej facebookovej
stránke posilniť komunikáciu o aktivitách a podujatiach partnerských
organizácií a upriamiť pozornosť verejnosti na ich online podujatia.

Nezisková
organizácia
Voices

Napriek počiatočnej frustrácii podporené organizácie s vysokým nasadením
využili krízový rok a priateľskú finančnú podporu na budovanie svojich kapacít,
vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov, zvýšenie svojich digitálnych
zručností a digitalizáciu podujatí presunutých do online priestoru, strategické
plánovanie, ale aj obnovu interiérových a exteriérových priestorov.
Nezisková organizácia Voices skvalitnila svoje technické zabezpečenie,
zdokonalila svoje zručnosti v práci s technológiami, aby podujatia programu
Na vlastných nohách presunula do online priestoru a pretransformovala
ho na projekt Blízki na diaľku, v rámci ktorého zverejnila 42 osobných
výpovedí ľudí o ich životnom rozpoložení. V júni 2020 realizovala online
podujatia Na jednej vlne s rozhovormi a hudobným programom,
aby ľudia opäť cítili súdržnosť trenčianskej komunity.
Občianske združenie Truc sphérique v Žiline zrušilo či na neurčito odložilo
viac ako 100 aktivít. Zintenzívnili aktivity, v ktorých bolo dovolené pokračovať
– umelecké rezidencie pre umelcov, online vzdelávanie detí, verejné debaty,
koncerty a pracovali v limitoch, ktoré situácia umožňovala. Čas venovali
zlepšeniu a oprave infraštruktúry organizácie a vzdelávaniu svojich pracovníkov.

ženie
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Truc sphériq
25

Občianske združenie Bona Fide, ktoré v Košiciach tvorí komunitné centrum
Tabačka, vníma rok 2020 ako rok výziev. V období uzavretia priestorov sa
venovali rozvoju profesijných zručností tímu, hľadaniu nových spôsobov
komunikácie s návštevníkmi, revízii PR stratégie a marketingových možností
a v exteriéri vybudovali nový priestor pod otvoreným nebom – Art Garten.
Nepriaznivú situáciu dokázala Nadácia Cvernovka využiť vo svoj prospech.
Ľudí, ktorí v čase pandémie prišli o prácu, zapojili do aktivít, ktoré z dlhodobého
hľadiska rozvíjajú potenciál kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka
v Bratislave. Cieľom ekologického projektu Suť na park bolo pretvorenie
znehodnoteného vybúraného materiálu z rekonštrukcie budovy bývalej školy na
prvotnú surovinu, z ktorej dokázali vytvoriť kvalitný produkt v podobe MLATU.
Tento materiál následne využili na vybudovanie pobytových plôch a chodníkov
vo verejnom parku v Novej Cvernovke, vďaka čomu rozšírili kapacity letnej terasy
na organizáciu podujatí. Postup založený na princípoch cirkulárnej ekonomiky
výrazne znížil environmentálnu záťaž ušetrením na odvoze odpadu, výrobe
a dovoze nových materiálov a hmôt. Unikátne zloženie materiálu a jeho použitie
ako mlatového povrchu bolo jedinečným počinom v európskom meradle
a zároveň možnou inšpiráciou pre projekty s ambíciou znižovania environmentálnej
záťaže. Do projektu boli zapojení viacerí ľudia, ktorí prišli v dôsledku pandémie
o príjem a dostali tak možnosť prečkať zložitú situáciu. Finančné prostriedky
boli použité na prenájom techniky, projektantské práce a náklady spojené
s budovaním parku.

Nadácia
Cvernovka
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Výnimočná podpora
Slovensko sa mení. Zmenu vidno na mnohých miestach – v uliciach, v školách,
na námestiach. Niektoré z týchto zmien však nie sú pre spoločnosť priaznivé.
Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí v krajine ani problémy komunít
a jednotlivcov. V rámci oblasti výnimočná podpora sa snažila prispievať k ich
priaznivému riešeniu.
Nadácia veľmi intenzívne a citlivo vnímala mimoriadnu situáciu súvisiacu so
šírením covidu-19, ktorá začiatkom roka 2020 ovplyvnila aj jej plánované aktivity.
Prioritou v tom období sa stala snaha prispieť k ochrane ľudí a nevystavovať ich
riziku nákazy, ktorá bola napĺňaná prostredníctvom zriadeného Fondu pomoci
Nadácie Orange a Zamestnaneckého fondu pomoci. Reakciou na sťažené
životné podmienky ľudí a rodín nachádzajúcich sa aj bez pandémie
v náročných životných situáciách bolo vytvorenie Vianočného fondu pomoci.

Fond pomoci Nadácie Orange

327

2

predložených
projektov

fázy

6

uzávierok
prijímania
projektov

ale najmä zmierniť nepriaznivé celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou
mimoriadna situácia priniesla. Zámerom bolo prispieť k sociálnej pomoci tým,
ktorých sa mimoriadna situácia dotkla natoľko, že ohrozila ich existenciu.

172

podporených
projektov

191 000 eur

celková prero
zdelená
suma

Ako reakciu na pandemickú situáciu sa Nadácia rozhodla v roku 2020 zriadiť
špeciálny Fond pomoci Nadácie Orange. Snahou bolo nielen prispieť
k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia,

Otvorenou grantovou výzvou v dvoch fázach so šiestimi uzávierkami prijímania
projektov chcela Nadácia prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej
podpory, personálnych kapacít, ale aj adaptácii mimovládnych neziskových
organizácií a zariadení poskytujúcich sociálne služby na neľahkú situáciu s cieľom
predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a ohrozením ďalšieho
fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb svojim klientom a klientkam.
V prvej fáze vyčlenila Nadácia na tento účel 100 000 eur. V rámci
4 uzávierok v spolupráci s hodnotiacou komisiou spomedzi 181 predložených
žiadostí podporila 113 žiadostí v celkovej hodnote 100 000 eur.
Po posúdení žiadostí prijatých v prvej fáze v rámci vývoja situácie a neutíchajúcej
potreby zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou aktuálne dianie
prinášalo, bola pomoc Nadácie neustále potrebná. Preto Nadácia otvorila druhú
fázu Fondu pomoci a navýšila finančné prostriedky v ňom o ďalších 100 000 eur
s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych
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organizácií na aktuálnu situáciu. V druhej fáze bolo zámerom podporiť
konštruktívne riešenia zamerané na akútnu pomoc a poskytovanie služieb
ohrozeným cieľovým skupinám a koncepčné návrhy na predchádzanie rizikám
spojených s útlmom činnosti mimovládnych organizácií v tejto mimoriadnej dobe.
V spolupráci s hodnotiacou komisiou v druhej fáze Fondu pomoci v rámci
prvej uzávierky spomedzi 84 predložených žiadostí podporila Nadácia
31 žiadostí v celkovej hodnote 52 856 eur. Následne spomedzi 62 žiadostí
predložených do druhého kola hodnotenia bolo podporených 28 žiadostí
v celkovej sume 38 144 eur. V 2. fáze Fondu pomoci Nadácia podporila
spolu 59 žiadostí, medzi ktoré rozdelila celkovú sumu 91 000 eur.

Nezisková organizácia Dom Svitania sa ako poskytovateľ sociálnych
služieb a chránená dielňa venuje dospelým ľuďom s mentálnym
a kombinovaným postihnutím. Vďaka podpore za dodržiavania prísnych
hygienických opatrení šili klienti v chránenej dielni rúška pre zamestnancov,
ďalších klientov a klientky, ich rodiny, neskôr aj širšiu verejnosť.
Podarilo sa tak poskytnúť prácu klientom a zabezpečiť ochranu najviac
ohrozenej skupine – ľuďom s postihnutím a ich rodičom v seniorskom
veku. Projekt bol určený pre ľudí bez domova počas koronakrízy.

Fond pomoci Nadácie Orange podporil spomedzi 327 predložených
žiadostí spolu 172 žiadateľov v celkovej sume 191 000 eur.
95 občianskych združení, 37 rozpočtových organizácií, 36 neziskových
organizácií, 2 nadácie, 1 neinvestičný fond a 1 príspevková
organizácia poskytujúca sociálne služby svojou starostlivosťou
spoločne pomohli 175 297 ľuďom ľahšie zvládnuť obdobie prísnych
opatrení a stretu s novou doteraz nezažitou situáciou.
Prvá fáza Fondu pomoci reagovala najmä na akútnu potrebu doplnenia
a zvýšenia materiálneho a technického zabezpečenia zariadení sociálnych
služieb a mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich sociálne služby.
Išlo o hygienické prostriedky potrebné na každodennú pravidelnú dezinfekciu
priestorov, ochranné prostriedky na nevyhnutnú ochranu klientov a klientok,
zamestnancov a dobrovoľníkov pred šírením vírusu, ale aj zdravotnícky
materiál a potravinovú pomoc. Finančné príspevky Nadácia vnímala ako gesto
spolupatričnosti so zariadeniami a ich zamestnancami v každodennom nasadení.
Podporené boli desiatky zariadení naprieč celým Slovenskom, ktoré majú vo
svojej pobytovej či ambulantnej starostlivosti seniorov a ľudí s rôznym postihnutím
alebo sa venujú starostlivosti o ľudí bez domova či rodinám v ťažkých životných
situáciách pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nezisková
organizácia
Dom Svitania
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Terénni sociálni pracovníci z občianskeho združenia STOPA Slovensko boli
v teréne každý deň, a to nepretržite niekoľko mesiacov. Kontrolovali zdravotný stav,
merali teplotu a rozdávali teplé jedlo, trvanlivé potraviny a nápoje ľuďom bez domova.
Druhá fáza Fondu pomoci zacielila svoju podporu výlučne na mimovládne neziskové
organizácie a zabezpečenie ich procesu adaptácie na krízovú situáciu. Zámerom
bolo podporiť konštruktívne riešenia zamerané na akútnu pomoc a poskytovanie
služieb zraniteľným cieľovým skupinám a koncepčné návrhy na predchádzanie
rizík spojených s útlmom činnosti mimovládnych organizácií v mimoriadnej dobe.
Poslaním občianskeho združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým
v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Projekt
bol zameraný na udržanie aktivít na rozvoj detí a rodičovských zručností
v marginalizovaných komunitách aj počas krízového obdobia. Vďaka tejto činnosti
sa podarilo znížiť vplyv chudoby, ako aj poskytnúť bezpečné prostredie pre rodiny.

Občianske
združenie
STOPA
Slovensko

Občianske združenie Liga za ľudské práva sa dlhodobo venuje právnej pomoci
utečencom aj iným cudzincom so snahou posilniť ich postavenie. Cieľom projektu
bolo ochrániť zdravie zamestnancov, tlmočníkov, ako aj samotných klientov
a klientok. Vďaka zakúpeným ochranným prostriedkom mohlo združenie obnoviť
cesty do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov a poskytovať im právne
poradenstvo. Na mimoriadnu situáciu združenie tiež reagovalo pripomienkovaním
opatrení a zákonov NR SR vo vzťahu k cudzincom a iniciovaním kampane
zameranej na prijatie maloletých detí bez sprievodu z gréckych ostrovov.
Nezisková organizácia Hronov zriadila zariadenie sociálnych služieb, v ktorom
poskytuje starostlivosť 40 seniorom s diagnózou Alzheimer. Mimoriadnou situáciou
boli zasiahnutí klienti, ktorých nemohli navštevovať ich blízki. Prekonať obdobie
izolácie im umožnil kontakt s rodinou prostredníctvom virtuálnych online stretnutí.
Možnosť komunikácie aspoň na diaľku pomohla seniorom zvládnuť krízovú situáciu.

Občianske
združenie
Cesta von
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Cieľové skupiny, ktorým sa podporené žiadosti
v oboch fázach Fondu pomoci venovali:
Cieľová skupina podporených žiadostí

Kraje, v ktorých pôsobia predkladatelia žiadostí
podporení v oboch fázach Fondu pomoci:
Počet

Kraj, v ktorom pôsobia podporení predkladatelia žiadostí

Počet

Klienti a klientky zariadení sociálnych služieb

58

Bratislavský

53

Ľudia bez domova, sociálne slabí, ľudia v núdzi

34

Banskobystrický

51

Rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi

21

Žilinský

22

Deti a mládež

20

Trenčiansky

12

Seniori a osamelí ľudia

16

Prešovský

11

Ľudia s vážnymi diagnózami a dlhodobo hospitalizovaní

12

Nitriansky

11

Iná

9

Košický

10

Klienti a klientky krízových centier

2

Trnavský

2

Spolu

172

Spolu

172

30

Zamestnanecký fond pomoci

21

predložených
projektov

21

podporených
projektov

Angažovanosť Daniela Draža smerovala do rozšírenia vybavenia Dobrovoľného
hasičského zboru Bojnice o technické a ochranné pomôcky. Zbor v čase
mimoriadnej situácie vykonával postreky detských ihrísk, verejných priestranstiev
a zabezpečoval asistenciu v Domove seniorov a nemocnici v Bojniciach.
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Zamestnanecký fond pomoci bol ďalším nástrojom, ktorý Nadácia ponúkla na
zmiernenie dôsledkov mimoriadnych udalostí. Zamestnancom Orangeu poskytol
možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej
ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické
istoty ľudí. Na podporu návrhov zamestnancov Nadácia vyčlenila celkovú sumu
30 000 eur. Do Zamestnaneckého fondu pomoci sa prihlásilo 21 aktívnych
zamestnancov a zamestnankýň, ktorí si aj v mimoriadnej situácii všímali
potreby ľudí vo svojej komunite a prácu organizácií, ktoré pomáhajú
zraniteľným skupinám obyvateľstva. Hodnotiaca komisia sa rozhodla
odporučiť všetkých 21 predložených žiadostí, medzi ktoré prerozdelila
8 712 eur. Okrem toho každý finančný príspevok pre tieto projekty Nadácia
navýšila dodatočnou sumou vo výške 100 eur od individuálneho darcu
a prerozdelila tak finančnú podporu v celkovej výške 10 812 eur.
Vďaka iniciatíve predkladateľov žiadostí putovala pomoc a podpora do zariadení
poskytujúcich sociálne služby, k seniorom, ľuďom bez domova či ľuďom so
zdravotným znevýhodnením. Spoločne tak pomohli 6 177 jednotlivcom.
Zamestnanci a zamestnankyne prejavili svoju solidaritu v čase, keď
to ľudia a spoločnosť najviac potrebovali, keď všetky ruky, každý
nápad, iniciatíva, záujem a ochota boli pretavené do zvládnutia rôznych
výziev spojených so spomalením šírenia vírusu a ochranou ľudí.

Peter Gajdošík svojím záujmom o obyvateľov obce, v ktorej žije,
v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove pomohol 3 domácnostiam,
ktoré v dôsledku protipandemických opatrení stratili možnosť zárobku,
zvládnuť finančné náklady na bývanie a zabezpečiť základné potraviny,
vitamíny a hygienické potreby. Vďaka získanému finančnému príspevku
2 domácnostiam uhradil mesačné nájomné za byt a 1 viacpočetnej rodine
nakúpil nevyhnutné potraviny, lieky, ako aj dezinfekčné a hygienické pomôcky.
Cieľové skupiny, ktorým sa podporené žiadosti venovali:
Cieľová skupina podporených žiadostí

Počet

Rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi

6

Ľudia bez domova, sociálne slabí, ľudia v núdzi

5

Seniori a osamelí ľudia

4

Klienti a klientky ZSS

3

Ľudia s vážnymi diagnózami a dlhodobo hospitalizovaní

2

Iná

1

Spolu

21

Kraje, v ktorých zamestnanci a zamestnankyne
realizovali pomoc pre zraniteľné cieľové skupiny:
Kraj
Bratislavský

Počet
11

Banskobystrický

7

Trenčiansky

1

Trnavský

1

Žilinský

1

Spolu

21

31

Vianočný fond pomoci

10

predložených
projektov

5+5

podporených
projektov
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Nepriaznivá doba výrazne ovplyvnila aj sociálno-ekonomickú situáciu ľudí
a rodín. Nadácia predchádzajúcich 18 rokov v predvianočnom období realizovala
grantový program Darujte Vianoce, ktorý poskytoval finančnú podporu
angažovaným ľuďom, dobrovoľníkom, ktorí chceli iným ľuďom a rodinám
v náročnej životnej situácii pripraviť krajšie a radostnejšie vianočné sviatky.
Obľúbený grantový program nebolo možné realizovať z dôvodu meniacej sa
celospoločenskej situácie, zákazu stretnutí, návštev klientov a klientok
v zariadeniach a zatvorených škôl. Nadácia reflektovala situáciu a rozhodla
sa priniesť nový formát pomoci, ktorý dodržiaval všetky nariadené opatrenia,
a tak sa v novembri 2020 rozhodla v spolupráci s organizáciami Návrat,
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Centrum Slniečko
a Človek v ohrození a iniciatívou #KtoPomozeSlovensku vytvoriť Vianočný
fond pomoci na pomoc ľuďom a rodinám v náročných životných situáciách.
Medzi 5 spomenutých organizácií Nadácia prerozdelia celkový dar 100 000 eur,
ktorý na tento účel Nadácii daroval Orange Slovensko, a.s. Každá organizácia
tak prijala dar 20 000 eur na následné prerozdelenie financií cieľovej skupine,
s ktorou dlhodobo pracuje a poskytuje jej sociálne služby. Finančné dary
pre náhradné pestúnske a adoptívne rodiny, osamelých seniorov, rodiny
v krízových situáciách a rodiny z marginalizovaných komunít zabezpečovali
ich základné potreby spojené s nákupom potravín, liekov, materiálu na kúrenie,
nevyhnutných domácich spotrebičov a zariadenia, školských pomôcok pre deti,
ale aj so zabezpečením terapie pre rodiny či oddychových aktivít pre

deti a rodičov. Každá z piatich organizácií bola navyše podporená sumou
2 000 eur z prostriedkov podielu zaplatenej dane, ktoré boli určené na podporu
kapacít organizácií s cieľom zvládnuť zvýšenú administratívu a komunikáciu
spojenú s použitím poskytnutého daru. Iniciatíva Kto pomôže Slovensku použila
plnú sumu spolu 22 000 eur na nákup ochranných pomôcok – rukavíc, ktoré
následne poslala 169 zariadeniam poskytujúcim sociálne služby klientom
a klientkam s rôznym znevýhodnením, aby zabránili šíreniu vírusu v zariadeniach.
Ako ďalší nástroj k navýšeniu prostriedkov vo Vianočnom fonde pomoci
zrealizovala Nadácia v rámci verejnej zbierky Pomáhajme svet 2020
kampaň – Vianočný fond pomoci na pomoc ľuďom v núdzi, do ktorej
mohli prispieť zákazníci Orangeu zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote
jedno euro na číslo 808. Verejná zbierka určená pre kampaň bude
ukončená v roku 2021, jej výťažok bude v roku 2021 pomerne rozdelený
medzi spolupracujúce organizácie vo Vianočnom fonde pomoci.
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Lepší svet do Vianoc
Pred Vianocami 2020 Orange Slovensko, a.s., v spolupráci s Nadáciou
Orange ponúkol svojim zákazníkom a zákazníčkam možnosť zapojiť sa do
aktivity Lepší svet do Vianoc – unboxing, ktorý má zmysel. Jednoduchým
dobrým skutkom mali ľudia možnosť spraviť krajšie Vianoce rodinám v núdzi.
Darčekové krabice, ktoré zákazníci, zamestnanci a štedrí ľudia priniesli do
predajní Orangeu, naplnené užitočnými vecami a darčekmi boli distribuované
v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Návrat, Človek
v ohrození a Centrum Slniečko do rodín v ťažkých životných situáciách.
Krabice putovali do 4 centier Návrat v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline
a Prešove pre náhradné a pestúnske rodiny, do 5 komunitných centier
prevádzkovaných v Prešovskom kraji neziskovou organizáciou Človek v ohrození
pre rodiny z marginalizovaných komunít, do nitrianskeho Centra Slniečko pre
rodiny v kríze. Keďže vianočných krabíc od darcov a darkýň bolo viac ako
rodín v starostlivosti spomenutých organizácií, Centrum Slniečko oslovilo svoje
partnerské organizácie, a tak sa užitočné veci dostali aj rodinám v kríze žijúcim
v Zariadení núdzového bývania prevádzkovanom občianskym združením
Centrum sociálnych služieb KA v Krupine, v Bezpečnom ženskom domove
prevádzkovanom neziskovou organizáciu LUNA v Trenčíne a Bezpečnom
ženskom domove Pokoj prevádzkovanom občianskych združením Brieždenie
v Žilinskom kraji. Rodiny po celom Slovensku tak potešilo 657 krabíc
s trvanlivými potravinami, vitamínmi, hygienickými potrebami, rúškami, teplým
oblečením, sušeným ovocím, knihami, drobnými hračkami či kreatívnymi
pomôckami pre deti, ale aj s osobnými venovaniami a úprimnými pozdravmi.

Lepší svet
do Vianoc
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Strategickí partneri v oblasti výnimočnej podpory
Aj oblasť výnimočnej podpory má svojich partnerov, s ktorými sa
Nadácia Orange snaží dlhodobo spolupracovať na systémových
riešeniach zlepšujúcich kvalitu života zraniteľným skupinám ľudí
alebo reagovať na aktuálne témy a dianie v spoločnosti.
Rok 2020 bol poznačený všadeprítomnou pandemickou situáciou, preto
Nadácia podporila sumou 10 000 eur iniciatívu Kto pomôže Slovensku
zastúpenú Zuzanou Suchovou, ktorá vznikla na začiatku prvej vlny pandémie
v marci 2020 s cieľom pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam
zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania
a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, zariadenia sociálnych
služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. V najťažšom období počas
prvých dvoch mesiacov pandémie iniciatíva vyzbierala 10 626 darov od
186 firiem a 10 404 individuálnych darcov v hodnote viac ako 1,3 milióna eur.
Všetky finančné príspevky boli využité na nákup zdravotníckych pomôcok
– respirátorov, rúšok, dezinfekcií, čističiek vzduchu, skrátka všetkého, čo
bolo potrebné. Kto pomôže Slovensku pomohlo 8 833-krát. Iniciatíva naďalej
pomáha prostredníctvom aplikácie pomoci, podporuje iniciatívu vedcov
Veda pomáha a koordinuje kampaň na podporu očkovania Zaočkujem sa.
Nadácia Orange dlhodobo a systematicky podporuje návrat detí z detských
domovov do náhradných rodín prostredníctvom hrdého partnerstva
s občianskych združením Návrat. Spoločné partnerstvo je príkladom jedného
z najdlhších partnerstiev firemnej nadácie s mimovládnou neziskovou
organizáciou na Slovensku. Občianske združenie Návrat vzniklo v roku
1993 ako projekt a následne ako organizácia podporujúca výhradne rodinné
formy riešenia situácie opustených detí. Už od roku 2001 prebieha spolupráca
s Nadáciou Orange s cieľom pomáhať náhradným rodinám a deťom v týchto
rodinách, ako aj rodinám, ktoré sú ohrozené rozpadom alebo zlyhaním. Zámerom
projektu Dieťa v bezpečí aj v krízovej situácii bolo poskytovať priebežnú sociálnu
a psychologickú podporu náhradným rodinám a rodinám v ohrození a deťom,

Iniciatíva
Kto pomôže
Slovensku
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ktoré majú ťažkú životnú históriu. Organizácia sa snažila o zvyšovanie
emocionálneho bezpečia detí v škole, preto odborníci poskytovali rodičom
poradenstvo, ako včas komunikovať so školou o špecifikách svojich detí,
ako riešiť školské problémy a školám poskytovali individuálne aj skupinové
konzultácie ku konkrétnym prípadom, ale aj k špecifickým témam. Darilo sa
znižovať napätie v rodinách v súvislosti s izoláciou, dištančným vzdelávaním
a zhoršenou ekonomickou situáciou. Vďaka naštartovaniu online komunikácie
vznikli aj nové kontakty, rodičovské a tínedžerské skupinky a častejšia podpora
sa dostala aj k rodinám geograficky vzdialeným od centier Návrat. Podarilo
sa vytlačiť a distribuovať brožúru Školák z náhradnej rodiny adresne do viac
ako 80 CPPPaP a viac ako 80 škôl, kam chodia deti z náhradných rodín.
Nadácia Orange patrí k iniciatíve firemných nadácií a firiem, ktorých trápi
nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku a chcú túto situáciu riešiť
vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie podmienok na trhu. Preto tretí rok
podporila Fond pre transparentné Slovensko spravovaný Nadáciou Pontis,
ktorý prerozdeľuje financie organizáciám a iniciatívam venujúcim sa zvýšeniu
transparentnosti, zlepšeniu podnikateľského prostredia a hospodárnemu
nakladaniu s verejnými zdrojmi. V roku 2020 Nadácia Orange prispela k podpore
projektu Inštitútu strategických politík, n. o., s názvom Infosecurity.sk. Inštitútu
sa na platforme Infosecurity.sk cez podcasty, spravodajstvo, investigatívu
a čiastočne satiru či cez iné médiá hlavného prúdu podarilo zdôrazniť skrytú
podstatu sveta dezinformácií, propagandy, cudzích operácií a predátorských
politík sociálnych sietí. Zároveň hájili a informovali o stratégiách, iniciatívach
a legislatíve, ktoré sa usilujú o transparentnosť spoločného informačného priestoru.

Občianske
združenie
Návrat
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Verejná zbierka Pomáhajme svet
Nadácia Orange každoročne vyhlasuje verejnú zbierku s názvom Pomáhajme svet,
ktorej verejnoprospešným účelom je zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, do ktorej sa môžu zákazníci Orange
Slovensko zapojiť zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 eura na číslo 808.
V čase od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 sa uskutočnila verejná zbierka Pomáhajme
svet 2019 s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí prišli o svoje bývanie v roku 2019
po výbuchu plynu v bytovke v Prešove. Celková vyzbieraná suma vo výške
336 eur bola poukázaná organizácii Sociálny Prešov ako dar na realizáciu
spoločných stretnutí s arteterapiou pre rodiny s deťmi poznajúcich sa z bytovky
pred jej výbuchom. 10. septembra 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
zaregistrovalo verejnú zbierku Nadácie Orange Pomáhajme svet 2020, ktorej
cieľom je pomoc ľuďom v núdzi. Jej výťažok v roku 2021 navýši prostriedky
v kampani Vianočný fond pomoci a bude pomerne rozdelený medzi spolupracujúce
organizácie vo Vianočnom fonde pomoci. Zbierka potrvá do augusta 2021
a jej účel sa môže meniť v súvislosti s aktuálnou situáciou a potrebou.

Podpora rodín s deťmi
Začiatkom roka 2020 4 rodiny, ktorých deti trpia nevyliečiteľnou chorobou –
spinálnou muskulárnou atrofiou, informovali verejnosť prostredníctvom médií
a sociálnych sietí o možnosti finančne prispieť do registrovaných verejných
zbierok za účelom úhrady nákladnej liečby novou génovou terapiou. Nadácia
Orange v tomto období prijala desiatky e-mailových a telefonických prosieb
širokej verejnosti aj zamestnancov a zamestnankýň Orangeu o podporu rodín
s cieľom dosiahnuť zbieranú sumu a zvýšiť šancu detí na získanie špeciálnej
liečby. Preto sa Nadácia Orange rozhodla podporiť liečbu detí a rovnomerne
rozdeliť rodinám dar od Orange Slovensko, a.s., v hodnote 12 000 eur, každej
rodine 3 000 eur. Rodina, ktorej sa ako prvej podarilo vyzbierať dostatok financií
na podanie lieku pre svojho syna, sa rozhodla dar neprijať a posunúť ho trom
rodinám, ktoré potrebné financie ešte nevyzbierali. Nadácia Orange tak podporila
3 rodiny s deťmi, každú darom 4 000 eur, dve rodiny v zastúpení mimovládnych
neziskových organizácií a tretiu rodinu zastúpenú fyzickou osobou otca dieťaťa.
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Ďalšie aktivity Nadácie Orange v roku 2020
Pohodové diskusie v Optimistane Nadácie Orange
Obľúbený hudobný festival sa v dňoch 9. – 11. júla 2020 zmenil na
Pohodu in the Air. Nadácia Orange bola po siedmykrát jeho súčasťou
a prostredníctvom Optimistanu Nadácie Orange v rámci bohatého
programu festivalu priniesla pre online návštevníkov dve diskusie s
expertmi v daných témach. Rozhovory s expertmi viedla Andrea Ungvölgyi,
správkyňa Nadácie Orange. V piatok 10. júla 2020 to bola debata s názvom
Deti na nete s detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou
o nástrahách internetu, bezpečnosti detí v online svete a zodpovednom
digitálnom rodičovstve, teda o témach, ktoré Orange už niekoľko rokov
rozvíja v rámci vzdelávaco-osvetového programu a portálu detinanete.sk.
Dôležitej téme, ktorá na Slovensku nemá systémové riešenie, sa
venovala druhá diskusia s názvom Nie si v tom sám so psychológom
a programovým riaditeľom IPčka Marekom Madrom. Venovala sa téme
ochrany duševného zdravia a potrebe krízových liniek pomoci.

Pohoda in
the Air
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Park duševného zdravia na festivale Grape
Orange ako dlhoročný partner festivalu Grape podporil v roku 2020
mestský festival s podtitulom Park duševného zdravia.
V rámci festivalu vznikla Orange zóna s názvom Zóna duševného zdravia, kde
okrem zábavy a oddychovej časti mali návštevníci možnosť stretnúť sa a porozprávať
so psychológmi a psychologičkami z občianskeho združenia IPčko o tom, ako
získať odbornú, bezplatnú, anonymnú psychologickú pomoc pre seba či svojich
blízkych, ale aj o svojich aktuálnych problémoch. Netradičnú aktivitu návštevníci
ocenili, mali záujem o poradenstvo na mieste aj o informácie o fungovaní krízovej
linky pomoci. Podľa množstva rozhovorov je zrejmé, že v čase pandémie je
téma duševného zdravia veľmi potrebná aj na podujatiach pre mladých ľudí.

Park
duševného
zdravia

V rámci festivalu v Hudobnom pavilóne v mestskom parku v Piešťanoch Nadácia
Orange pripravila v sobotu diskusiu s názvom Duševné zdravie a krízové linky
pomoci, ktorej hosťom bol Marek Madro, psychológ a programový riaditeľ
občianskeho združenia IPčko, a moderátorkou Andrea Ungvölgyi, správkyňa
Nadácie Orange.
Navyše, za každého diváka a diváčku, ktorí spomenuté diskusie
sledovali online na facebookovej stránke Nadácie Orange, venoval
Orange Slovensko, a.s., jedno euro Iniciatíve na podporu duševného
zdravia. Iniciatíva bola obdarovaná sumou 8 831 eur.
Hoci nebolo možné sa stretnúť naživo na letisku v Trenčíne ani v Piešťanoch, Orange
preniesol festivaly Pohoda in the Air a Grape na celé Slovensko, vďaka čomu ich
atmosféru mohol zažiť ktokoľvek a kdekoľvek na displeji mobilu, tabletu alebo TV.
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Zrátané
a podčiarknuté
Finančná časť
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Finančná časť
Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo
výška prostriedkov presahuje 331,00 eur.
V roku 2020 prijala Nadácia Orange finančný dar od spoločnosti Orange
Slovensko, a.s., vo výške 319 538,05 eur. Dar bol použitý primárne
na administratívne náklady spojené s chodom Nadácie Orange, na
financovanie reklamného priestoru a komunikácie nadačných aktivít. Tiež
bol použitý na financovanie oblasti výnimočná podpora – 5 projektov
v rámci Vianočného fondu pomoci, 3 rodín s deťmi trpiacich SMA
diagnózou a čiastočného financovania 1 projektu linky pomoci.
Ďalším prijatým darom bol dar od Orange Foundation vo výške 32 000,00 eur,
ktorý bol prerozdelený medzi 3 linky pomoci v rámci oblasti duševného zdravia.
Prijaté príspevky od fyzických osôb vo výške 2 100,00
eur boli prerozdelené medzi podporené žiadosti v rámci
grantového programu Zamestnanecký fond pomoci.
Príspevky v rámci verejnej zbierky Pomáhajme svet 2019 prijaté
prostredníctvom SMS od zákazníkov Orange Slovensko, a.s.,
boli poskytnuté na naplnenie verejnoprospešného účelu zbierky
– pomoc obetiam výbuchu bytového domu v Prešove.
Finančné prostriedky získané v rámci verejnej zbierky prostredníctvom SMS
predstavovali čiastku 336,00 eur. Túto sumu následne Nadácia Orange poskytla
na naplnenie účelu zbierky – pomoc obetiam výbuchu bytového domu v Prešove.
Nadácia Orange prijala aj nepeňažné plnenie od spoločnosti
Orange Slovensko, a.s., vo výške 59 497,82 eur.
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Vybrané položky účtovnej závierky v eurách
2020

2019

Aktíva

2020

2019

255 386,72

284 432,45

Náklady

Neobežný majetok spolu

300,00

300,00

Ostatné služby

Dlhodobý hmotný majetok

300,00

300,00

Ostatné dane a poplatky

25,00

-

598 573,12

627 455,45

Ostatné pokuty a penále

-

-

-

370,00

150,00

1 231,00

598 573,12

627 085,45

-

-

Časové rozlíšenie spolu

-

-

Iné ostatné náklady

230,00

243,54

Náklady budúcich období

-

-

Tvorba fondov

-

-

Príjmy budúcich období

-

-

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

-

-1 231,00

598 573,12

627 755,45

142 700,00

1 331,00

4 400,00

-

556 595,00

510 661,00

336,00

-

959 822,72

796 667,99

-

-

59 497,82

59 059,32

-

-

351 538,05

209 528,25

Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Majetok spolu

Odpísanie pohľadávky
Dary

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Pasíva
Vlastné zdroje krytia majetku spolu

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
34 368,15

24 124,00

Imanie a peňažné fondy

6 638,78

6 638,78

– základné imanie

6 638,78

6 638,78

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

17 485,22

33 573,88

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

10 244,15

-16 088,66

Cudzie zdroje spolu

111 373,84

28 437,59

Prijaté dary

Krátkodobé záväzky

111 373,84

28 437,59

Výnosy z použitia fondu

– záväzky z obchodného styku

111 373,84

28 437,59

Prijaté príspevky od iných organizácií

-

-

Prijaté príspevky od fyzických osôb

2 100,00

1 330,76

453 131,13

575 193,86

Príspevky z podielu zaplatenej dane

556 595,00

510 661,00

-

-

Prijaté príspevky z verejných zbierok

336,00

-

Výnosy budúcich období

453 131,13

575 193,86

Výnosy spolu

970 066,87

780 579,33

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

598 873,12

627 755,45

Výsledok hospodárenia pred zdanením

10 244,15

-16 088,66

-

-

10 244,15

-16 088,66

– ostatné záväzky
Časové rozlíšenie spolu
Výdavky budúcich období

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Náklady spolu
Výnosy
Úroky

Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
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Nadácia Orange v roku 2020 odpísala nevyúčtovanú pohľadávku vo výške
150,00 eur, ktorá bola vrátená miestne príslušnému správcovi dane 21. 10. 2020.
Nadácia Orange nemala v roku 2020 zriadené nadačné fondy.
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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Správa nezávislého audítora
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Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomáhali
rozmotať náročný
rok 2020.

