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1. kto sme

„Uznávame hodnoty, ktoré ºuìom umoÏÀujú slobodne ísÈ za svojimi snami. Sú to
hodnoty, ktoré nás zaväzujú pomáhaÈ.“

Konto Orange, n.f. je nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu skupín obyvateºov. Bola zaloÏená

15. novembra 2002 s cieºom realizovaÈ filantropické aktivity, ktoré pomáhajú rie‰iÈ problémy rôznych komunít. Aktivity

Konta Orange, n.f. pokr˘vajú mnoho oblastí - od podpory náhradn˘ch rodín a adopcie, cez vzdelávacie a voºnoãasové

aktivity pre mlad˘ch ºudí, podporu rozvoja regiónov aÏ po pomoc sociálne slab˘m a chor˘m. Filantropické aktivity Konta

Orange, n.f. sú zamerané na problémové alebo nejak˘m spôsobom deficitné oblasti Ïivota spoloãnosti.

Správna rada Konta Orange, n.f.:

Ing. Pavol Lanãariã, CSc.
Správca Konta Orange

Ing. Ladislav Rehák
Predseda správnej rady Konta Orange

Mgr. Iveta Jurigová
âlenka správnej rady Konta Orange

Prof. Ing. Milan Dado, CSc.
âlen správnej rady Konta Orange

Ing. Albert ·majda
Revízor Konta Orange

2. my a 2%

Zriaìovateºom Konta Orange, n.f. je spoloãnosÈ Orange Slovensko, a.s. Od zmeny legislatívy, ku ktorej do‰lo zaãiatkom

roku 2004, venuje Orange na ãinnosÈ Konta Orange, 2% z podielu zaplatenej dane. 

V roku 2004 prijalo Konto Orange, n.f. ãiastku 16 154 626 Sk.



3. príhovor správcu 

Prakticky v‰etky firmy povaÏujú filantropiu za potrebnú. Na vzorke 130 spoloãností pôsobiacich na Slovensku to zistil

In‰titút pre verejné otázky. Dnes je uÏ úplne prirodzené, Ïe sa úspe‰né firmy angaÏujú vo filantropii a hºadajú spôsoby,

ako to spraviÈ efektívne a transparentne, a tieÏ ako svojimi aktivitami zasiahnuÈ ão najviac ºudí. Konto Orange, ktorého

zriaìovateºom je spoloãnosÈ Orange Slovensko, a jeho projekty realizované v priebehu posledn˘ch dvoch rokov,

sú dôkazom toho, Ïe keì sa správnej veci venuje dostatoãná pozornosÈ a ºudská snaha, je moÏné dosiahnuÈ reálne

v˘sledky prospe‰né pre reálnych ºudí. 

Na‰a spoloãnosÈ je zakladateºom neziskového neinvestiãného fondu Konto Orange, ktoré vzniklo v roku 2002 a nadviazalo

na tradíciu svojho predchodcu, Konta Globtel, prostredníctvom ktorého sme realizovali filantropické a charitatívne

programy uÏ od roku 1999. Z Konta Orange sa za ten ãas stala jedna z najdôveryhodnej‰ích korporátnych nadácií

na Slovensku. Je to v˘sledok stratégie Konta Orange, ktoré má jasne zadefinované oblasti, ktor˘m sa dlhodobo venuje

a finanãné prostriedky prerozdeºuje spravodliv˘m a transparentn˘m spôsobom – predov‰etk˘m prostredníctvom

otvoren˘ch grantov˘ch programov s vopred stanoven˘mi a verejne známymi kritériami, na ktoré vÏdy dohliada nezávislá

posudzovacia komisia. 

Konto Orange sa venuje niekoºk˘m strategick˘m oblastiam. V prvom rade, je to podpora vzdelávacích a voºnoãasov˘ch

aktivít, podpora regionálneho rozvoja, podpora minoritn˘ch skupín a charita. Samostatnou aktivitou Konta Orange je

dlhodobá spolupráca s obãianskym zdruÏením Návrat na podpore my‰lienky náhradnej rodiny. Pri svojich aktivitách Konto

Orange úzko spolupracuje s Centrom pre filantropiu. 

ëal‰ím vkladom spoloãnosti Orange Slovensko pri filantropick˘ch aktivitách Konta Orange sú podporné mobilné finanãné

zbierky, ktoré vyhlasujeme pri vybran˘ch projektoch. âi uÏ sa financie prostredníctvom mobiln˘ch telefónov na‰ich

zákazníkov zbierajú pre obete prírodn˘ch katastrof alebo na podporu na‰ich vlastn˘ch projektov, ako napríklad

charitatívny grantov˘ program Darujte Vianoce – vÏdy na úãel zbierky prevádzame celú vyzbieranú ãiastku. Rovnako tak

pri projekte Klub darcov, v ktorom sme „dorovnávali“ príspevky dobrovoºn˘ch darcov.

Konto Orange je citlivé voãi prostrediu, v ktorom pôsobí. Chodíme s otvoren˘mi oãami a monitorujeme najpálãivej‰ie

problémy spoloãnosti. Aj v budúcnosti budeme prichádzaÈ s vlastn˘mi konceptami na ich rie‰enie a motivovaÈ verejnosÈ

k zapojeniu sa do t˘chto aktivít. Sme presvedãení, Ïe transparentnosÈou, ktorou sa na‰e aktivity vyznaãujú, si získame

dôveru ‰irokej verejnosti. Len rozvíjaním vzájomnej pomoci medzi jednotlivcami, mimovládnymi organizáciami, firmami

a ‰tátnymi in‰titúciami môÏeme dosiahnuÈ svoj cieº – budovaÈ aj prostredníctvom filantropie jasnú, lep‰iu budúcnosÈ. 

Pavol Lanãariã
Správca Konta Orange, n.f.

4. poslanie

Hovorí sa, Ïe ak je niekto hladn ,̆ úplne najjednoduch‰ie je daÈ mu rybu. Lep‰ie je v‰ak
daÈ mu udicu a nauãiÈ ho, ako sa ryby chytajú. 

Konto Orange, n.f. sa poãas celej svojej existencie snaÏí o ten lep‰í, ale zároveÀ zloÏitej‰í spôsob rie‰enia problémov

druh˘ch. Na celom Slovensku podporujeme projekty, ktoré si vyÏadujú osobné alebo skupinové nasadenie ich

predkladateºov.

Na‰a ãinnosÈ sa v roku 2004 sústredila najmä na projekty na podporu vzdelávacích aktivít na základn˘ch a stredn˘ch

‰kolách, regionálneho rozvoja, minoritn˘ch skupín a charity.

Väã‰ina finanãn˘ch prostriedkov je rozdeºovaná cez vlastné otvorené grantové programy Konta Orange, n.f. Myslíme si,

Ïe tento spôsob prerozdeºovania finanãn˘ch prostriedkov je najspravodlivej‰í a najtransparentnej‰í. Na dodrÏiavanie

vopred stanoven˘ch a verejne oznamovan˘ch kritérií vÏdy dohliada aj nezávislá posudzovacia komisia. 

Na‰e grantové programy sú zamerané predov‰etk˘m na podporu vzdelávacích a voºnoãasov˘ch aktivít, regionálneho

rozvoja a podporu minoritn˘ch skupín. Zaraìujeme sem aj ãinnosÈ obãianskeho zdruÏenia Návrat, ktoré sa zaoberá

náhradnou rodinnou starostlivosÈou a transformáciou detsk˘ch domovov. Okrem iného uÏ niekoºko rokov vyhlasujeme

charitatívny grantov˘ program Darujte Vianoce. 



5. oblasti podpory a realizované programy

a. podpora vzdelávacích aktivít

i. ·koly pre budúcnosÈ
Roãník: druh˘

Cieº: PosilÀuje pozitívne trendy vo vzdelávacom systéme a vná‰a tvorivé a invenãné postupy do vzdelávania detí na 

základn˘ch ‰kolách a osemroãn˘ch gymnáziách po kvartu. Cieºom je zmena spôsobu vyuãovania, nie jeho obsahu. 

PôsobnosÈ: celoslovenská

Poãet prihlásen˘ch projektov: 675

Poãet podporen˘ch projektov: 112

Rozdelená suma: takmer 3 000 000 Sk (1 projekt max. 30 000 Sk)

ii. Nechajte ‰kolu oÏiÈ
Roãník: prv˘

Cieº: Podpora projektov, ktoré vytvárajú priestor na vyjadrenie názorov mlad˘ch ºudí - stredo‰kolákov, podnecujú otvorenú

komunikáciu medzi stredo‰kolsk˘mi ‰tudentmi, uãiteºmi a rodiãmi navzájom - napríklad ‰tudentské kultúrne

a umelecké aktivity, prezentácia ‰koly na internete.

PôsobnosÈ: celoslovenská

Poãet prihlásen˘ch projektov: 320

Poãet podporen˘ch projektov: 111

Rozdelená suma: takmer 3 000 000 Sk (1 projekt max. 30 000 Sk)

b. podpora minoritn˘ch skupín

i. Návrat, obãianske zdruÏenie
Návrat je obãianske zdruÏenie, ktoré vyhºadáva a pripravuje záujemcov o adopciu, pestúnsku starostlivosÈ a profesionálnu

v˘chovu v rodinách. Zámerom na‰ej dlhodobej spolupráce je uÏ od roku 2001 pomáhaÈ pri návrate detí do ich

prirodzeného prostredia – do rodín. Pomáhame lobovaÈ za zmenu nepruÏnej legislatívy, prispievame na vydávanie

odbornej literatúry, organizáciu seminárov a táborov pre deti aj ich náhradn˘ch rodiãov. V˘sledkom na‰ej dlhodobej

spolupráce je aj Infolinka nielen o adopcii a web stránka www.adopcia.sk.

c. podpora regionálneho rozvoja

i. Klub darcov
Klub darcov je iniciatíva Asociácie komunitn˘ch nadácií, ktorá zbliÏuje ºudí ochotn˘ch pomáhaÈ regiónu, ktor˘ im je blízky

a umoÏÀuje im zlep‰iÈ kvalitu Ïivota v Àom, ãi zmeniÈ okolie k lep‰iemu. Hlavn˘m cieºom projektu je podieºaÈ sa na

vytváraní kultúry darcovstva na Slovensku, motivovaÈ ºudí k tomu, aby sa stali pravideln˘mi darcami a vytvoriÈ priestor,

v ktorom sa darovanie stane záÏitkom a zaujímavou skúsenosÈou. Do tohto projektu sa zapojilo 9 komunitn˘ch nadácií

a partnerom sa okrem Konta Orange stala aj Slovenská sporiteºÀa. Príspevky individuálnych darcov nav˘‰ila kaÏdá zo

spoloãností o rovnakú ãiastku, maximálne v‰ak do v˘‰ky 50 000 Sk pre kaÏdú komunitnú nadáciu. Konto Orange prispelo

celkovou ãiastkou 435 700 Sk. 

ii. Grantov˘ program pre zamestnancov Orangeu Slovensko, a.s.
Roãník: prv˘

Cieº: Podpora aktivít zamestnancov Orangeu Slovensko, a.s., ktorí chceli prispieÈ k rozvoju regiónov a oblastí, ktoré sú im

blízke. Cieºom bolo zv˘‰iÈ povedomie o filantropii a podporiÈ aktívnych zamestnancov, aby sa stali darcami.

PôsobnosÈ: celoslovenská

Poãet prihlásen˘ch projektov: 43

Poãet podporen˘ch projektov: 39

Rozdelená suma: 671 320 Sk (1 projekt max. 20.000 Sk)

d. charita

i. Darujte Vianoce
Roãník: tretí

Cieº: MotivovaÈ jednotlivcov, ale i organizované skupiny ºudí k tomu, aby svoj ãas, energiu a ãiastoãne aj financie obetovali

pre in˘ch poãas najkraj‰ieho obdobia v roku. Po prv˘krát bola súãasÈou programu aj mobilná finanãná zbierka

realizovaná v spolupráci so spoloãnosÈou Orange Slovensko, a.s. a nemalou finanãnou ãiastkou prispela aj Nadácia

SPP.

PôsobnosÈ: celoslovenská

Poãet prihlásen˘ch projektov: 475

Poãet podporen˘ch projektov: 204

Rozdelená suma: 3 000 000 Sk

ii. Fond na podporu sociálne slab˘ch a chor˘ch
Konto Orange, n.f. vyãlenilo financie na podporu individuálnych Ïiadostí. Tieto skôr symbolické príspevky smerujú t˘m,

ktorí sú ÈaÏko zdravotne postihnutí alebo sociálne slabí. Sme presvedãení o tom, Ïe aj malá finanãná ãiastka môÏe byÈ

cennou podanou pomocnou rukou a priniesÈ nádej. V roku 2004 sme takto rozdelili aÏ 475 000 Sk, ktoré pomohli najmenej

38 ºuìom.



e. finanãné zbierky

i. Darujte Vianoce
Po prv˘krát bola zároveÀ s charitatívnym grantov˘m programom Darujte Vianoce vyhlásená aj mobilná finanãná zbierka.

Sumou 20 Sk mohli prispieÈ v‰etci zákazníci Orangeu Slovensko zaslaním SMS správy na krátke ãíslo 828. Celkovo sa

vyzbieralo 63 400 Sk, vìaka ktor˘m sa podarilo podporiÈ ìal‰ích 5 projektov a pomôcÈ tak ìal‰ím ºuìom preÏiÈ kraj‰ie

a ºudskej‰ie Vianoce.

ii. VráÈme Ïivot Tatrám
V súvislosti s veternou kalamitou, ktorá sa v novembri 2004 prehnala územím Tatier, vyhlásilo Konto Orange zbierku na

pomoc postihnut˘m oblastiam. Sumou 50 Sk mohli prispieÈ v‰etci zákazníci Orangeu Slovensko zaslaním SMS správy na

krátke ãíslo 878. Zbierka nebola ku koncu roka ukonãená a pokraãovala aÏ do mája 2005. K 21. decembru 2004 bol stav

zbierky 3 306 150 Sk.

f. ostatné

Konto Orange podporilo nemal˘mi ãiastkami aj projekty mimo grantového procesu. Ponúkame vám prehºad

najzaujímavej‰ích z nich.

Obdarovan˘ V˘‰ka daru Úãel

Rómska tlaãová agentúra 144 000 Sk Podpora programu, ktor˘ rie‰i rómsku problematiku prostredníctvom

anal˘zy a komunikácie rôznych problémov rómskeho etnika.

Slovensk˘ âerven˘ kríÏ 500 000 Sk Príspevok na zmiernenie následkov povodne, ktorou boli postihnutí

obyvatelia Pre‰ovského a Ko‰ického kraja v júli 2004. 

âerven˘ nos Clowndoctors 50 000 Sk Podpora bola urãená na pomoc pri prekonávaní úzkosti a obáv

sprevádzajúcich nemocniãn˘ pobyt. Projekt chce napomôcÈ

k zlep‰eniu zdravotného stavu a psychickej pohody chor˘ch detí.

Mesto Vysoké Tatry 3 000 000 Sk Príspevok na odstraÀovanie následkov Ïivelnej pohromy vo

Vysok˘ch Tatrách. 

Ekonomická univerzita v Bratislave 200 000 Sk Príspevok na realizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie. 

Komplexná centrálna záchranná sluÏba 300 000 Sk Prostriedky pomohli zamedziÈ ‰íreniu Ïltaãkovej epidémie

v rómskych osadách v okrese Rimavská Sobota.

6. partneri

a. Centrum pre filantropiu

S Kontom Orange spolupracujeme uÏ od roku 1999, kedy na‰e partnerstvo bolo prvou lastoviãkou na poli firemnej filantropie.

Na‰e partnerstvo trvá uÏ 5 rokov a my si stále ceníme odvahu spoloãnosti Orange Slovensko, a.s. zaãaÈ spolupracovaÈ

s neziskov˘m subjektom. Vìaka nemu sme spoznali dynamiku, kreativitu a flexibilitu biznis prostredia a ºudí, ktor˘m je blízka

my‰lienka darcovstva a sociálnej zodpovednosti. 

Dnes je na‰e partnerstvo s Kontom Orange príkladom win-win spolupráce. Na jednej strane v nej komerãn˘ subjekt napæÀa

oãakávania svojich klientov, zamestnancov a partnerov. Na druhej strane v nej nezisková organizácia otvára zaujímavé,

inovaãné a aktuálne témy a pomáha ºuìom, ktorí pomoc prijímajú. 

Motiváciou ºudí z Centra pre filantropiu je svojimi schopnosÈami a know-how obohacovaÈ darcovské aktivity Konta Orange

a napæÀaÈ tak svoju vlastnú misiu – rozvoj darcovstva na Slovensku. 

Dnes uÏ otázka nestojí tak, ãi sa má firma v oblasti firemnej filantropie angaÏovaÈ, ale ako sa v nej má angaÏovaÈ ão najlep‰ie

a najefektívnej‰ie. S Kontom Orange prerozdeºujeme finanãné prostriedky organizáciám a jednotlivcom cez grantové

programy, pretoÏe ich vnímame ako najtransparentnej‰í spôsob podpory. Grantov˘ program je verejne medializovan ,̆ zapojiÈ

sa môÏe kaÏd ,̆ kto spæÀa kritériá programu, o podpore projektov rozhoduje externá hodnotiaca komisia zloÏená z ºudí, ktorí

sa dlhodobo venujú téme a v˘sledky podpory sú verejne medializované. 

V roku 2004 sme v spolupráci s Kontom Orange zrealizovali 4 grantové programy, v ktor˘ch bolo podporen˘ch

471 organizácií a jednotlivcov celkovou sumou 9 671 320 Sk.

Mgr. Zuzana Thullnerová
‰tatutárna zástupkyÀa

Centrum pre filantropiu, o.z.



b. Obãianske zdruÏenie Návrat

Obãianske zdruÏenie Návrat zaãalo pôsobiÈ v oblasti pomoci tzv. ‰tátnym deÈom, teda opusten˘m deÈom v roku 1993, keì

celá na‰a spoloãnosÈ bola v období prebúdzania obãianskosti, osobnej aj spoloãenskej zodpovednosti. Napriek tomu, Ïe sa

Slovensko stále nachádza vo fáze istej kry‰talizácie, v‰etci sme pre‰li kus cesty. ·tát, podnikateºsk˘ sektor a tretí sektor si

nachádzajú svoje miesto, vzÈahy, pravidlá, hodnoty. 

V Návrate sme na tejto ceste zaÏili niekoºko kºúãov˘ch stretnutí, príbehov, vzÈahov a projektov. 

Urãite medzi ne patrí dlhodobá spolupráca s Kontom Orange, ktorá priniesla niekoºko obohacujúcich momentov nielen

pre na‰u organizáciu, ale je zaujímavá aj z celospoloãenského hºadiska:

- v prvom rade je to dlhodobosÈ partnerskej spolupráce (od roku 2001), ktorá je na Slovensku stále zriedkavosÈou

- udrÏanie partnerstva aj po v˘znamnej zmene - rebrandingu

- spolupráca priniesla novú kvalitu do práce Návratu najmä v oblasti komunikácie s verejnosÈou, a zároveÀ v oblasti 

medzisektorovej spolupráce

- ako partneri sme si trúfli aj na otvorené a kritické pomenovanie problémov˘ch javov spoloãnosti v oblasti starostlivosti

a ochrany detí

- nehovoriac o pomoci stovkám opusten˘ch detí nájsÈ rodinu

V rámci roka 2004 – v ‰tvrtom roku spolupráce s Kontom Orange, n.f. sme sa zamerali na zmenu vnímania verejnosti

v zmysle hesla „Detsk˘ domov nie je domov. Domov je mama a oco.“ Na dlhodobej ceste podporovania rodinn˘ch modelov

starostlivosti o opustené deti sme v danom roku zrealizovali tematick˘ t˘ÏdeÀ „Cesta domov“ na Dvojke (dva dokumentárne

filmy a Ïivá diskusia Pod lampou), ktor˘ videlo 100 000 divákov a vydali sme knihu v˘povedí detí “Ema hºadá mamu”. Vìaka

komunikácii s verejnosÈou sa nám prihlásili dve stovky záujemcov o náhradné rodiãovstvo. Na desiatkach seminárov pre

náhradn˘ch rodiãov, odborníkov a dobrovoºníkov sme mali moÏnosÈ zmeniÈ postavenie opusteného dieÈaÈa. Ceníme si

spojenie síl, moÏností a zruãností, ktoré vyústilo do efektívnej a príjemnej spolupráce.

Mgr. Marek Roháãek
predseda, Návrat, o.z.

c. Asociácia komunitn˘ch nadácií

Klub darcov tvoria jednotlivci. Sú za ním konkrétne tváre, ºudia, ktor˘m záleÏí na mieste, kde Ïijú spolu so svojimi rodinami.

Vychádzajúc z úcty k t˘mto ºuìom, snaÏili sme sa im pripraviÈ spolu s partnermi projektu, Kontom Orange a Slovenskou

sporiteºÀou, zaujímav˘ spôsob darovania. Ku koncu kaÏdého roãníka avizujeme moÏnosÈ uchádzaÈ sa o finanãnú podporu

z Klubu darcov. O tom, kto si pozornosÈ spomedzi uchádzaãov zaslúÏi, rozhodujú samotní darcovia na závereãnom stretnutí.

Majú moÏnosÈ podporiÈ nemal˘ poãet nápadov, pretoÏe kaÏd˘ dar je strojnásoben ,̆ a to vìaka spomínan˘m partnerom 

projektu. 

V tomto momente má Asociácia komunitn˘ch nadácií Slovenska za sebou 1. roãník Klubu darcov, prv˘ch 393 ‰tedr˘ch ºudí,

ktorí sa rozhodli zo svojich peÀazí podporiÈ 81 zaujímav˘ch nápadov v 9 regiónoch Slovenska. 

Veºmi si váÏime úãasÈ Konta Orange v projekte Klub darcov. Vìaka nemu môÏeme roz‰irovaÈ rodinu ‰tedr˘ch ºudí, do ktorej

neodmysliteºne patrí aj Konto Orange. Stretnutia darcov v jednotliv˘ch komunitn˘ch nadáciách boli dôkazom toho,

Ïe my‰lienka Klubu darcov ºudí priÈahuje, a preto bude táto skupina aktívnych ºudí rásÈ. Posúìte sami:

„Je dobré staÈ sa ãlenom Klubu darcov, pretoÏe je to príleÏitosÈ pre kaÏdého lokálpatriota, milujúceho svoje mesto, aby

pozitívne ovplyvnil Ïivot svojej komunity. Síce v spolupráci s in˘mi dobr˘mi ºuìmi, ale následkom vlastného rozhodnutia

a adresne tam, kde to je naozaj treba. To v‰etko bez pomoci ‰tátu a ob‰trukcií od byrokratov.“

Roman Karabelli

„Klub darcov sa mi páãil, urobil zo mÀa na chvíºu dobrého ãloveka a pomohol mi nanovo uvedomiÈ si, Ïe peniaze nie sú

v‰etko, aj Ïe soº je nad zlato. Ale na druhej strane, práve nimi sme pomohli t˘m, ktorí ich potrebujú viac ako ãlenovia klubu.

Ja nie som nepriateº peÀazí (skôr naopak), len si myslím, Ïe sú obeÏivo a ako také by mali obiehaÈ aj iné sféry, ako je tá

moja.“

Eva Reiselová

„Veºmi sa mi ten nápad páãi. Rozdelili sme peniaze na vhodné projekty a myslím si, Ïe sme rozdelili správne. Te‰ím sa na

nov˘ roãník, rád zostanem ãlenom klubu.“

Ladislav Ivaniã

ªubo‰ TvrdoÀ
prezident Asociácie komunitn˘ch nadácií



7. na záver

“Filantropia pre nás znamená byÈ nablízku ºuìom, ktor˘m záleÏí na druh˘ch
a podporovaÈ ich nápady.”

8. vyhlásenie audítora o nezávislom overení


