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Činnosť Nadácie Orange predznamenal neinvestičný fond Konto Globtel, ktorý vznikol 

22. 3. 1999 a jeho prvý otvorený grantový program zameraný na zvýšenie kvality života 

v  jednotlivých regiónoch Slovenska bol lastovičkou na poli fi remnej fi lantropie. V roku 

2002 spoločnosť Orange Slovensko, a.s., založila neinvestičný fond Konto Orange 

a 27. 12. 2007 Nadáciu Orange, ktorá k 13. 8. 2009 prevzala všetky aktivity Konta Orange.

Nadácia Orange  je súčasťou medzinárodnej  skupiny  fi remných nadácií  Orange Foun-

dation so sídlom v Paríži. Zároveň je členom Fóra donorov, ktoré združuje popredné 

organizácie poskytujúce granty, pomáha zvyšovať efektivitu ich poskytovania a vytvára 

podmienky na zlepšenie fi nančnej podpory mimovládnym organizáciám (www.donors-

forum.sk). Nadácia Orange sa tak podieľa na zvyšovaní kultúry darcovstva a fi lantropie 

na Slovensku. Aj v roku 2014 sa ako zakladajúci člen aktívne zúčastňovala činnosti 

Asociácie fi remných nadácií a nadačných fondov (www.asfi n.sk), prostredníctvom ktorej 

prispela k podpore fi remného darcovstva a vyššej transparentnosti a efektivite nadač-

ného prostredia.

V roku 2014 prijala Nadácia Orange 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 

727 415,40 €. Väčšinu prijatých fi nančných prostriedkov, celkom 724 428,67 €, pred-

stavuje dar spoločnosti Orange. Ostatné prostriedky boli prijaté od  iných subjektov 

a individuálnych darcov. Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie 

Orange, na fi nancovanie reklamného priestoru a komunikácie nadačných aktivít, na fi nan-

covanie odmien pre víťazov Ceny Nadácie Orange a na grantový program Darujte Vianoce 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s., prispela nadácii v roku 2014 sumou  339 029 €. 

Na aktivity podporené z asignácie 2 % v roku 2014 nadácia prerozdelila celkovú sumu 

817 429,16 €.
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Celková suma je prerozdeľovaná v súlade 

s verejne prospešným účelom, a to najmä na:

• poskytovanie sociálnej pomoci,

• podporu vzdelávania,

• ochranu a podporu zdravia, prevenciu, 

liečbu, resocializáciu drogovo závislých 

v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

• zachovanie kultúrnych hodnôt,

• podporu a rozvoj telesnej kultúry,

• ochranu a tvorbu životného prostredia.

Časť nákladov na aktivity Nadácie Orange bola 

hradená aj z darov spoločnosti Orange Sloven-

sko, a.s., ktoré boli primárne použité na admi-

nistratívne náklady spojené s chodom nadácie. 

Spoločnosť Orange nadáciu takisto podporila 

formou priamej komunikácie nadačných aktivít 

v rámci nedaňových výdavkov spoločnosti a fi -

nancovania reklamného priestoru. 
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Správkyňa nadácie: 

Andrea Cocherová

Členovia: 

Mgr. Iveta Jurigová

Ing. Ľubomír Nedeljak

JUDr. Zuzana Plevová

Predseda: 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Členovia: 

Ing. Pavol Lančarič, PhD.

Mgr. Iveta Malachovská, PhD.

Mary Lisa Durban

Dominique Garnier

správna rada

dozorná rada
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vízia nadácie
Nadácia Orange pôsobí na mnohých miestach na Slovensku, aby pomoh-

la riešiť lokálne problémy a podporila jednotlivcov, iniciatívy a mimovládne 

organizácie v  ich verejnoprospešných aktivitách na pomoc miestnym 

skupinám a komunitám. Prostredníctvom  vlastných grantových progra-

mov a dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi organizáciami podporuje 

aktivity v troch kľúčových oblastiach:

• vzdelávanie, 

• komunitný rozvoj,

• sociálna inklúzia. 

Každý vyhlásený grantový program má špecifi cké podmienky výbe-

ru podporených projektov, ktorých výber je maximálne transparentný. 

Prihlásené projekty posudzujú hodnotiace komisie zložené z odborní-

kov v danej oblasti. Udelenie podpory vybraným projektom schvaľuje 

správna rada Nadácie Orange. Zároveň výsledky použitia prostriedkov 

sú transparentné a verejne dostupné. Výzvy grantových programov a ich 

výsledky zverejňujeme na webovej stránke www.nadaciaorange.sk. Účel 

použitia podielu zaplatenej dane uvádzame v Obchodnom vestníku SR.

meníme svet na lepšie miesto pre všetkých
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Milí priatelia,

za 15 rokov človek v živote dokáže stihnúť veľa. Zvlášť, ak ho 
poháňa optimizmus a chuť robiť veci tak, aby bol svet okolo 
lepším a krajším miestom. Pre všetkých. Na zážitky bohatých 
15 rokov v marci 2014 oslávila aj Nadácia Orange. A zároveň 
poďakovala všetkým aktívnym ľuďom, ktorí prispeli k tomu, že 
dnes má na svojom konte tisícky podporených nápadov, na ktoré 
prerozdelila vyše 9,5 milióna eur. 

Mladí ľudia sú v čase svojich pätnástych narodenín pyšní na svoj 
občiansky preukaz, my sme hrdí na výsledky doterajšieho pô-
sobenia našej nadácie. A hlavne na neúnavné úsilie ľudí plných 
optimizmu – predkladateľov projektov –, ktorí nám pomáhajú 
zlepšovať život jednotlivcov i komunít. 

Tí nám k dnešnému dňu poslali neuveriteľných 25 197 žiadostí 
o podporu skvelých nápadov v rámci grantových programov. 
Spoločne sme tak zrealizovali viac ako 8-tisíc krásnych projektov 
po celom Slovensku, ktoré sa každým rokom a každým novým 
projektom stáva lepším a optimistickejším miestom. 

Rozvinuli sme aj množstvo dlhodobých partnerstiev s mimovlád-
nymi organizáciami, pomocou ktorých napĺňame naše poslanie 
a pomáhame tam, kde je to potrebné. Rovnako ako ďalšie stovky 
neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií, ktoré 
pozitívne pôsobia v mnohých oblastiach spoločenského života 
a ktorých činnosť si Nadácia Orange nesmierne váži.

Minulý rok to bolo už po piaty raz, čo sme mimovládne organizá-
cie za ich dlhodobý prínos ocenili Cenou Nadácie Orange. Vlani 
zároveň pribudla medzi už tradičné kategórie aj jedna špeciálna 
– Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Rozhodli sme 
sa ňou oceniť človeka, ktorého činnosť v mimovládnom sektore 
je výnimočným prínosom a sám aj ovplyvňuje verejnú mienku. 
Pätnásť rokov sa môže na jednej strane zdať ako krátky čas, no 
v živote človeka sa toho v tom čase udeje veľa. Rovnako ako 
v živote spoločnosti  – najmä ak má dosť aktívnych ľudí. Preto 
Nadácii Orange želám stále viac aktívnych ľudí plných optimizmu 
a zo srdca si prajem, aby v nej práve títo ľudia aj naďalej nachá-
dzali spoľahlivého partnera.

Andrea Cocherová
správkyňa Nadácie Orange
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strategický 
partner
Naším partnerom pri napĺňaní poslania a realizácii aktivít je nezisková 

organizácia Centrum pre fi lantropiu n.o. (www.cpf.sk), a to už od roku 

1999. Poslaním CpF je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti 

na Slovensku. Pomáha nám tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu našej 

činnosti, prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní granto-

vých programov a aktivít, monitoruje dianie a situáciu v treťom sektore 

a na poli filantropie. Zúčastňuje sa na zasadaniach správnej rady Nadácie 

Orange, manažuje a administruje programy a projekty Nadácie a realizuje 

niektoré aktivity Nadácie z pozície organizátora, mediátora, facilitátora. 

Na aktivitách Nadácie Orange sa v Centre pre fi lantropiu n.o. v roku 2014 

podieľali Boris Strečanský, riaditeľ CpF, Zuzana Thullnerová, riaditeľka 

CpF od  júla 2014, Monika Lacková, programová manažérka, Mária 

Betáková, programová koordinátorka a Jana Ivanišová, programová 

asistentka.
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výsledky
činnosti

Celková suma vyčlenená 

na verejnoprospešné účely  817 429,16 €

Počet zrealizovaných grantových programov  8

Počet prijatých žiadostí  

v rámci grantových programov  2 092

Počet podporených projektov 

v rámci grantových programov 721

Počet podporených projektov 

organizácií nad rámec grantových programov 53

Počet podporených žiadostí

jednotlivcov nad rámec grantových programov 138

Počet organizácií ocenených 

v rámci Ceny Nadácie Orange za rok 2013 10

 33%

37%

 31%

prehľad použitia 

fi nančných 

prostriedkov 

podľa oblastí

sociálna inklúzia

242 745,00 €

vzdelávanie

269 980,00 € 

komunitný rozvoj

225 383,16 € 

spolu

738 108,16 €
* suma nezahŕňa dary spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s.



výsledky činnosti 14

Prehľad použitia fi nančných prostriedkov podľa foriem podpory:

Účel Výška vyčlenenej podpory

Otvorené grantové programy

Zelená pre seniorov   50 000 €

Darujte Vianoce   85 821 €

e-Školy pre budúcnosť 2014/2015   40 000 €

Školy pre budúcnosť 2014/2015   60 000 €

Šanca pre váš región  93 000 €

Zamestnanecký grantový program   28 380 €

Grantový program pre predajcov   15 000 €

Grantový program pre optimistov   15 000 €

Spolu 387 201 €

Dlhodobé partnerstvá

Návrat (občianske združenie)   23 894 €

Autistické centrum Andreas n. o.   10 000 €

Indícia, n. o.   20 000 €

DETSKÝ ČIN ROKA (občianske združenie)     8 000 €

Spolu   61 894 €

Podpora nad rámec grantových programov

Fond pre sociálne slabých a chorých   40 500 €

Štipendium pre znevýhodnených     9 000 €

Občianske združenie WellGiving  9 670 €

Slovenské centrum dizajnu  3 000 € 

Voices, n.o.  13 000 € 

Občianske združenie Z dobrých rúk  16 481 €

Účel Výška vyčlenenej podpory

Galéria mesta Bratislavy  3 000 €

Nezisková organizácia NEO  10 000 €

Regenerácia generácie o.z.  5 500 €

EKOrast (nezisková organizácia)  7 500 €

INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy  5 000 €

Nadácia Petit Academy  5 000 €

ID Space Team (občianske združenie)  3 000 €

Obec Brdárka  5 000 €

OSMIJANKO n.o.  6 000 €

Nové školstvo (občianske združenie)o.  20 000 €

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

(občianske združenie)
 21 096 €

HILDA (občianske združenie)  1 680 €

SVETIELKO NÁDEJE (občianske združenie)  15 000 €

Centrum dobrovoľníctva (občianske združenie)  1 500 €

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.  2 000 €

INŠTITÚT PRIJATIA (občianske združenie)/IPcko.sk.  7 400 €

Do pohody (občianske združenie)  21 500 €

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien  9 400 € 

Indícia, n. o.  10 000 € 

Nitrianska komunitná nadácia  2 100 €

Slovenský paralympijský výbor  6 800 € 

Daniela Baňasová  700 €
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Prehľad použitia fi nančných prostriedkov podľa foriem podpory:

Účel Výška vyčlenenej podpory

Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava  4 000 €

Slovenský výbor pre UNICEF  11 104 €

eSlovensko (občianske združenie)  10 000 €

Moonlight camp (občianske združenie)  2 000 €

Za trvalo udržateľný rozvoj (občianske združenie)  10 000 €

Šanca pre nechcených (občianske združenie)  5 000 €

MÚZA n.o.  1 000 €

SPIRITUALE, Spoločenstvo pre duchovnú obnovu

obce Zálesie (občianske združenie)
 600 €

Bazár chalaňov, o.z.  3 000 €

KASPIAN (občianske združenie)  500 €

Mgr. Ladislav Milko  1000 €

OZ Vagus  6 000 €

Ulita (občianske združenie)  1 000 €

Mládež ulice (občianske združenie)  1 000 €

Detský fond Slovenskej republiky  1 000 €

Centrum pre fi lantropiu n.o.  2 303,16 €

Spolu  320 334,16 €

Cena Nadácie Orange za rok 2013

1. miesto za oblasť vzdelávania – EFFETA - stredisko

Sv. Františka Saleského
 8 000 €

2. miesto za oblasť vzdelávania – TANDEM, n.o.  5 000 €

3. miesto za oblasť vzdelávania – Centrum environmentálnej 

a etickej výchovy Živica 
 2 000 € 

Účel Výška vyčlenenej podpory

Mimoriadne ocenenie za oblasť vzdelávania – Stopka n.o.  3 000 €

1. miesto za oblasť sociálnej inklúzie – Agentúra

podporných služieb, n. o.
 8 000 €

2. miesto za oblasť sociálnej inklúzie – Člověk v tísni, o. p. s.  5 000 €

3. miesto za oblasť sociálnej inklúzie – ÁNO PRE ŽIVOT n.o.  2 000 €

1. miesto za oblasť komunitného rozvoja – SOSNA  8 000 €

2. miesto za oblasť komunitného rozvoja – Divadelná

spoločnosť METEORIT Rumanová
 5 000 €

3. miesto za oblasť komunitného rozvoja – Ulita  2 000 €

Spolu  48 000 €

Celkom spolu  817 429,16 €
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Od malých nápadov jednotlivcov až po veľké projekty 

organizácií – Nadácia Orange pomáha na všetkých 

úrovniach v oblasti komunitného rozvoja, sociálnej 

inklúzie a vzdelávania. Ako základný nástroj podpo-

ry využíva Nadácia vlastné špecializované grantové 

programy.

Vďaka grantovým programom dokážeme podpo-

riť rozvoj a  inováciu vo vzdelávaní na základných 

a stredných školách, iniciatívy aktívnych obyvateľov 

a miestnych komunít na skvalitnenie verejných pries-

torov miest a obcí. Pomáhame rozvíjať dobrovoľ-

níctvo a aktívne občianstvo, zlepšujeme podmienky 

pre inklúziu zdravotne a sociálne znevýhodnených 

do spoločnosti a plnohodnotného aktívneho života.  

Možnosť zapojiť sa do grantových programov je pre 

mnohých jednotlivcov i členov organizácií motiváciou 

spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie a región 

a premeniť na realitu svoje nápady a sny o krajšom 

a spravodlivejšom svete.
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Grantový program 
pre optimistov
2. ročník

Ciele programu: 

Podporiť angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity v prospech komunity, 

dať pozitívne zmýšľajúcim ľuďom príležitosť zrealizovať dobré nápady, 

ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme, urobiť niečo pozitívne pre určitú 

komunitu či vybranú organizáciu.

Prerozdelená suma: 15 000 €

Počet predložených projektov: 496

Počet podporených projektov: 94

Mladým rodičom z Rodičovského centra Detstvo deťom v Dobšinej sa 

podarilo upraviť okolie rodičovského centra a vybudovať pre ich deti malé 

detské ihrisko. Spoločne vyčistili dvor, vykosili trávu, vybudovali skalku 

a detské ihrisko s pieskoviskom či lavičkami. Nemalú mieru kreativity 

prejavili aj pri využití starých pneumatík, ktorým dali nový význam a kto-

ré teraz deťom v centre slúžia ako podliezačky, preliezačky či futbalová 

bránka. Na úpravách a budovaní ihriska sa aktívne podieľali samotní 

mladí rodičia, zapojili sa aj šikovní susedia a ďalší dobrovoľníci.

Názov projektu: Detské ihrisko

Realizátor: Rodičovské centrum Detstvo deťom
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Grantový program sa v druhom ročníku etabloval a stal sa obľúbeným 

programom, o čom svedčí aj 476 predložených projektov. Najväčší počet 

predložených projektov pochádzal z Banskobystrického kraja, predsta-

vovali 22 % z celkového počtu predložených projektov a v konečnom 

dôsledku aj najvyššiu celkovú požadovanú sumu v rámci krajov. Veľmi 

vysoký záujem o realizáciu projektov sme zaznamenali aj zo Žilinského 

(21 %) a Košického kraja (16 %).
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Grantový program 
pre predajcov
3. ročník

Ciele programu: 

Prostredníctvom podpory aktívnych zamestnancov predajnej siete 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s., podporiť aktivity, ktoré pomáhajú 

skrášliť obce, mestá, sídliská, podporujú život v komunitách či aktivity 

mimovládnych organizácií. 

Prerozdelená suma: 15 000 €

Počet predložených projektov: 36

Počet podporených projektov: 11

Tím predajcov spoločnosti Orange v Moldave nad Bodvou pripra-

vil v spolupráci s Centrom voľného času Cvrček počas Dní Moldavy

(28. júna 2014) aktivitu nazvanú Putovanie za rozprávkou. Na rozličných 

miestach v centre mesta čakali na deti rozprávkové stany, kde deti plnili 

rôzne zábavné úlohy. Za rozprávkami putovalo vyše 100 detí z Moldavy, 

Košíc, Prešova, Rožňavy, Mokraniec a  iných obcí a spolu s nimi viac 

ako 200 rodičov a starých rodičov. Podujatie ponúklo deťom, ale aj ich 

rodičom množstvo dobrej zábavy, rozptýlenia a radosti.

Názov projektu: Putovanie za rozprávkou

Realizátor: Orange Moldava nad Bodvou

V treťom ročníku grantového programu nás veľmi potešila vysoká an-

gažovanosť predajcov na realizácii aktivít – ako dobrovoľníci im venovali 

spolu až 4 451 hodín, čo je o 61 % viac ako v minulom ročníku.

2012 200 hodín

2013

2014

1 730 hodín

4 451 hodín
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Zamestnanecký 
grantový program
10. ročník

Ciele programu: 

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít zamestnancov spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s., ich tímov a s nimi spolupracujúcich mimo-

vládnych organizácií podporiť individuálnu fi lantropiu a dobrovoľníctvo 

zamestnancov, prispieť k rozvoju komunitného života a k ochrane ži-

votného prostredia.

Prerozdelená suma: 28 380 €

Počet predložených projektov: 67

Počet podporených projektov: 31

Vzdelávací program pre mamičky po materskej dovolenke Hurrrá do prá-

ce! priniesol dvadsiatim mamičkám rozšírenie obzorov a nové podnety 

pre ich budúcnosť v zamestnaní či podnikaní. Vďaka stretnutiam s 12 

lektorkami – odborníčkami sa mamičky na materskej dovolenke počas 

10 týždňov naučili lepšie si plánovať svoje činnosti, sebavedomejšie sa 

prezentovať a uchádzať o prácu, dozvedeli sa, ako začať podnikať či 

otvoriť si e-shop. Traja zamestnanci spoločnosti Orange pomohli nielen 

s organizáciou, prípravou materiálov a občerstvenia na workshopoch, 

ale spoločne pripravili aj Príručku pre mamičky po materskej.

Názov podporeného projektu: Hurrrá do práce – program pre mamičky 

po materskej dovolenke

Realizátorka: Daniela Tejkalová
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Podobne ako v roku 2013, aj v tomto ročníku programu bolo najviac zrealizovaných projektov zameraných na úpravu detských 

ihrísk a športovísk. Objavilo sa však aj niekoľko inovatívnych a inšpiratívnych nápadov, ktoré preukázali vysokú mieru angažovanosti 

zamestnancov Orangeu v rôznych oblastiach spoločenského života.

Nadácia Orange pôvodne vyčlenila na program 25 000 €. V rozhodovacom procese však uspelo viac projektov, ktoré si zaslúžili 

aspoň čiastočnú podporu realizácie. Preto sa Nadácia Orange rozhodla celkovú sumu zvýšiť. Ďalších 5 projektov bolo podporených 

aj v rámci online hlasovania medzi zamestnancami Orangeu, a tak sa v konečnom dôsledku v rámci programu rozdelilo 28 380 €. Až 

81 % podporených žiadateľov využilo na realizáciu svojich projektov aj fi nančné prostriedky z iných zdrojov, ktoré celkovo predstavo-

vali sumu 7 469,18 €, čím sa suma venovaná na užitočné komunitné aktivity zvýšila o 26 % z pôvodnej výšky grantu poskytnutého 

Nadáciou Orange.

Prehľad výšky fi nančnej podpory projektov z iných zdrojov

Iné zdroje Počet projektov Celková výška fi nancií z iných zdrojov Financie z Nadácie Orange

áno 25 7 469,18 € 23 980 €

nie 6 0 € 4 400 €

Spolu 30 7 469,18 € 28 380 €
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Šanca pre váš 
región
10. ročník

Ciele programu: 

Podporovať  iniciatívy neformálnych skupín občanov, mimovládnych 

organizácií a kultúrnych inštitúcií, ktoré realizujú aktivity zamerané na  

zvyšovanie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónov, vychá-

dzajúce z potrieb miestnych komunít, podporujúce občiansky aktiviz-

mus a realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce vo všetkých 

regiónoch Slovenska. 

Prerozdelená suma: 93 000 €

Počet predložených projektov: 233

Počet podporených projektov: 50

Neformálna skupina Aktivisti vďaka zapojeniu dobrovoľníkov a v spo-

lupráci s pracovníkmi CHKO Kysuce zorganizovala v rámci projektu 

tri brigády dobrovoľníkov, v rámci ktorých vyčistili lokalitu unikátnej 

prírodnej pamiatky kamenných gúľ v Megoňkách. Zabezpečili výmenu 

časom poznačených lavičiek, zriadili tematický web, zabezpečili výrobu 

a distribúciu reklamných predmetov s tematikou kamenných gúľ. Kon-

com októbra zároveň zorganizovali stretnutie pre rodiny pri kamenných 

guliach, kde pre deti i dospelých pripravili obhliadku lokality kamenných 

gúľ s odborným výkladom a tiež výtvarno-športové aktivity zamerané 

na guľové predmety, čím uviedli priestor tejto prírodnej pamiatky opäť 

do života. 

Názov podporeného projektu: Kamenné gule – Kysucký div sveta

Realizátor: Aktivisti, neformálna skupina 
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V deviatom ročníku grantového programu sme sa do rozhodovania 

o podpore regionálnych projektov rozhodli zapojiť aj širokú verejnosť. 

Vysoký záujem a angažovanosť verejnosti v hlasovaní nás priviedla 

k tomu, že aj desiaty ročník programu bol rozšírený o online hlasovanie, 

vďaka ktorému mala široká verejnosť možnosť podieľať sa na hodno-

tiacom procese. Hodnotiaca komisia vybrala spomedzi podporených 

projektov 10 projektov, ktoré sa mohli uchádzať o ďalšiu fi nančnú pod-

poru formou online hlasovania prostredníctvom Facebooku. Tri víťazné 

projekty s najvyšším počtom hlasov získali dodatočnú fi nančnú podporu 

vo výške 1 000 €, ktoré použili v rámci realizácie svojich projektov.

Najviac fanúšikov si v širokej verejnosti našlo občianske združenie ROKA 

zo Svidníka, ktoré za získané fi nančné prostriedky dobudovalo a otvorilo 

krytú umelú lezeckú stenu Kamiň. Podporu verejnosti si získal aj projekt 

Natri si svoju lavičku predkladateľky Jany Mojšovej z Banskej Bystice, 

vďaka ktorému dostali nový náter lavičky a ďalší mobiliár v miestnom  

parku. Tretie miesto v online hlasovaní získala organizácia SPOKOJ-

NOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., z Prievidze s projektom Tu 

sa nám páči, tu chceme žiť, ktorým zveľadili sídlisko výsadbou drevín 

a osadením lavičiek, športových zariadení a stavbou detského ihriska.
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Teší nás, že grantový program Šanca pre váš región oslovuje stále no-

vých zanietených občanov vo všetkých regiónoch Slovenska a že sa 

doň zapája čoraz viac mimovládnych organizácií a neformálnych skupín. 

V rámci všetkých podporených  projektov odpracovali dobrovoľníci až 

34 685 hodín, aby zlepšili a zatraktívnili svoje prostredie.

Zaujímavé štatistiky:

• 34 685 odpracovaných dobrovoľníckych hodín v  rámci všetkých 

projektov,

• 693,7 odpracovaných dobrovoľníckych hodín pripadá v priemere 

na jeden projekt, 

• 5  000 hodín – najviac odpracovaných dobrovoľníckych hodín 

v rámci  jedného projektu, záchrany kostolíka v Sedliackej Dubovej, 

ktorý realizovalo občianske združenie Dubova Colonorum,

• 2 387 dobrovoľníkov sa zapojilo spolu v rámci všetkých 

podporených projektov,

• 283 dobrovoľníkov – najvyšší počet dobrovoľníkov zapojených 

do  projektu Darujme život prameňu Dobrá voda a  minerálnemu 

prameňu Šťavica zo združenia T4 - občianske združenie,

• 48 dobrovoľníkov sa zapojilo v priemere do projektových aktivít.
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Zelená pre seniorov
6. ročník

Ciele programu: 

Podporiť zaujímavé a inovatívne projekty mimovládnych organizácií, sa-

mospráv, zariadení poskytujúcich sociálnu starostlivosť a rozpočtových 

organizácií, zamerané na prácu so seniormi s cieľom zvýšiť ich integráciu 

a sebarealizáciu a prispievať k zlepšeniu kvality ich života.

Prerozdelená suma: 50 000 €

Počet predložených projektov: 296

Počet podporených projektov: 44

Vďaka fi nančnej podpore Nadácie Orange sa realizoval aj projekt, ktorého 

cieľom bolo preskúmať a spracovať rozprávanú históriu Žitného ostro-

va. V rámci projektu nezisková organizácia TANDEM, n.o., v spolupráci 

s dobrovoľníkmi implementovala novú metodiku na zblíženie seniorov 

a  juniorov. Navštívila a viedla hĺbkové rozhovory o  ich skúsenostiach 

a živote v regióne s viac ako 30 seniormi žijúcimi na Žitnom ostrove. 

Projekt vyvrcholil  prezentáciou knihy najkrajších príbehov zo života tých-

to seniorov a improvizovaným divadelným predstavením, ktoré príbehy 

oživilo na javisku.

Názov podporeného projektu: Oživená história – Príbehy na javisku 

Realizátor: TANDEM, n.o.
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Prehľad predložených projektov podľa 

spolupráce s inou organizáciou

Spolupráca s ďalším subjektom             Počet projektov

áno 135

nie 161

Celkom 296

Tematicky najviac projektov bolo venovaných budovaniu možností na se-

barealizáciu a angažovanie sa seniorov vo svojich obciach, komunitách 

a rodinách. Mnohé organizácie či zariadenia sociálnych služieb pripravili 

pre seniorov terapie na podporu a rozvoj ich vlastných schopností, 

zručností a zmysluplného trávenia voľného času a ukázali seniorom, 

že neustály rozvoj ich schopností a práce na sebe je dôležitý pre na-

štartovanie nového životného elánu. Viaceré projekty rozvíjali pohybové 

aktivity, zvýšenie psychickej i  fyzickej kondície seniorov prostredníc-

tvom cestovania, spoznávania regiónu, dobrovoľníckych aktivít v teréne,

vzdelávacími kurzmi a podobne.

V programe Zelená pre seniorov predložilo projekt 135 subjektov, ktoré 

do realizácie svojho nápadu plánovali zapojiť jeden alebo viaceré ďalšie 

subjekty. Väčšinou išlo o spoluprácu so školami, s domovmi dôchodcov, 

mimovládnymi organizáciami či samosprávami. Spoluprácu medzi via-

cerými organizáciami sa tak podarilo aktivizovať v 46 % predložených 

projektov. Spolupráca s  iným subjektom vzrástla oproti roku 2013 

o takmer 5 %.
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Darujte Vianoce
13. ročník

Ciele programu: 

Poskytnúť príležitosť ochotným darcom zabudnúť na trápenia a spríjem-

niť vianočný čas tým, ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné 

Vianoce.

Realizátori: fyzické osoby a neformálne skupiny ľudí, mimovládne or-

ganizácie, školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby, 

samosprávy obcí.

Prerozdelená suma: 85 821 €

Počet predložených projektov: 503

Počet podporených projektov: 406

Trinásty ročník grantového programu bol naozaj štedrý a výnimočný. 

Celkovú sumu 50 000 €, ktorú na podporu žiadostí vyčlenila Nadácia, 

zvýšil Orange vďaka zapojeniu svojich zákazníkov do jeho fi lantropických 

aktivít v rámci vianočnej kampane. Za každú kúpu paušálu či inej služby, 

ktorú si zákazník v Orangei vzal v období od 24. októbra do 1. decembra 

2014, prispel Orange do grantového programu Darujte Vianoce sumou 

50 centov. Vďaka tomu sme zvýšili sumu v programe o 35 821 € a krajšie 

Vianoce tak mohlo prežiť ešte viac ľudí v núdzi.

Program bol už štandardne realizovaný v dvoch fázach. Kým v minulom 

roku Nadácia Orange z vyčlenených prostriedkov mohla celkovo podporiť 

306 vianočných žiadostí, tento rok sme podporili celkom 334 vianoč-

ných príbehov. Tie komisia vybrala v prvej fáze z celkového počtu 503 

žiadostí o vianočnú podporu a rozdelila medzi ne 75 821 €. Ďalších 72 

žiadostí, ktoré neboli podporené v prvej fáze, posunula Nadácia na portál

www.dakujeme.sk, kde mali šancu získať príspevok v ľubovoľnej výške 

od širokej verejnosti. Nadácia Orange pritom znásobila každý váš dar 

rovnakým dielom, čiže ak ste prispeli sumou 10 €, my sme prispeli ďal-

šími 10 €. Na túto druhú fázu sme prerozdelili ďalších 10 000 €. Celkovo 

sme podporili doteraz najviac projektov od vzniku grantového programu 

v roku 2002 – spolu až 406 projektov, t. j. až 81 % prihlásených projektov 

získalo podporu Nadácie.
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Pani Jana Micháliková má 38 rokov a pracuje v pomáhajúcej profesii. 

Byť vnímavá na potreby iných sa nesnaží len vo svojej práci, ale aj mimo 

nej. Pomoc iným sa stala pevnou súčasťou jej života. Nemôže si dovoliť 

fi nančne podporovať ľudí, ktorí to potrebujú, no už niekoľko rokov s po-

korou oslovuje tých, ktorým sa darí lepšie, s prosbou o pomoc tým, ktorí 

to majú v živote ťažké. V rámci projektu Bojovník Bohuš pomohla rodine 

s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom. Pani Jana si uvedomuje, že 

starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím je veľmi náročná a je 

potrebné všimnúť si a oceniť rodičov, ktorí dieťa neodložia do ústavu, ale 

snažia sa o to, aby mu pripravili pekné chvíle detstva. Vďaka podpore 

Nadácie rodina dostala vianočný darček v podobe hygienických a zdra-

votných potrieb pre Bohuša a jeho mame sme dopriali relax v podobe 

masáže a kaderníckych služieb. Medzitým sa pani Jana postarala o jej 

syna Bohuša, aby čaro vianočných sviatkov prebývalo v celej rodine.

 

Názov projektu: Bojovník Bohuš

Realizátorka: Jana Micháliková
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Prehľad úspešnosti žiadateľov v porovnaní 
s celkovým počtom
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Realizátorke tohto projektu, pani Jane Michálikovej z Detvy, sme sa 

rozhodli udeliť špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste, ktoré 

každoročne udeľujeme v rámci programu Darujte Vianoce. Pani Jana sa 

do programu aktívne zapája každý rok, od roku 2008 mala podporených 

6 projektov. V roku 2014 predložila spolu 5 žiadostí, každou žiadosťou 

pomohla inej rodine. 
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Štipendium pre 
znevýhodnených
9. ročník

Ciele programu: 

Zlepšovať prístup študentov stredných a vysokých škôl s ťažkým zdra-

votným postihnutím k vzdelaniu, rozvíjať ich integráciu prostredníctvom 

podpory vzdelávania. 

Prerozdelená suma: 9 000 €

Počet podporených študentov/študentiek: 18

Viera Hriňáková trpí rôznymi vážnymi ochoreniami. Je pripútaná na in-

validný vozík s úpravou pre skoliózu a so sedom s oporou. Momentálne 

študuje na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Štúdium, pri ktorom 

sa jej dostáva aj podpora jej učiteľov a spolužiakov, ju veľmi baví, a preto 

by ho veľmi rada úspešne dokončila aj s našou podporou. 

Vzhľadom na jej diagnózu musia rodičia Vierke pomáhať aj formou kaž-

dodennej dopravy do školy autom. Pohonné hmoty sú však veľmi drahé 

a príspevok na benzín, ktorý doteraz rodina poberala, im úrad odobral 

z dôvodu, že Vierka už skončila povinnú školskú dochádzku. Ani to 

však Vierke nebráni v odhodlaní v štúdiu pokračovať. Získané fi nančné 

prostriedky preto použije na nákup pohonných hmôt, aby sa mohla bez 

problémov dostať do školy i k lekárom, ktorých často navštevuje.

Štipendijný program v roku 2014 nebol vyhlásený pre širokú verejnosť, 

príležitosť uchádzať sa o štipendijnú podporu mali študenti podporení 

v minulých ročníkoch programu. 

Väčšina (15 z 18) našich štipendistov už študuje na vysokej škole. Takmer 

polovicu z nich sprevádzame prostredníctvom štipendijného programu 

už od strednej školy, kde aj vďaka našej podpore úspešne zmaturovali 

a mohli pokračovať v ďalšom štúdiu. 

Štipendisti, ktorí študujú na VŠ: 15

Štipendisti, ktorí študujú na SŠ: 3

Spolu: 18
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Školy pre budúcnosť
12. ročník

Ciele programu: 

Podporovať netradičné, tvorivé a  invenčné vyučovanie v základných 

a stredných školách, umožniť aktívnym pedagógom a mimovládnym 

organizáciám meniť zaužívané spôsoby výučby, dať možnosť žiakom 

aktívne sa spolupodieľať na príprave a priebehu vyučovania.  

Prerozdelená suma: 60 000 €

Počet predložených projektov: 383

Počet podporených projektov: 50

Viac ako polovica podporených projektov sa realizovala v základných 

školách, takmer tretina projektov priniesla invenčné vyučovacie metódy 

na stredné školy a približne jedna desatina projektov bola realizovaná 

mimovládnymi organizáciami a inými vzdelávacími inštitúciami.

Vďaka projektu podporenému z grantového programu Školy pre bu-

dúcnosť dostali všetci žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ v Pezinku príležitosť 

trénovať a predviesť svoje jazykové schopnosti v novej forme, a to pro-

stredníctvom veľkoplošných hracích tabúľ SCRABBLE. Cieľom projektu 

je zapojiť deti do aktívneho využívania slovnej zásoby, či už v materin-

skom, alebo cudzom jazyku. Na všetkých jazykových predmetoch, ale 

aj v ďalších predmetoch budú môcť rozvíjať, kultivovať a posúvať hranice 

svojej slovnej zásoby a komunikácie. Prostredníctvom veľkorozmernej 

verzie hry Scrabble škola deťom poskytla netradičné vnemy z vyučo-

vania a zapojila ich aj do výroby tejto hry s cieľom viac si vážiť to, čo si 

samy vyrobili. Nadobudnuté zručnosti budú však môcť využiť aj neskôr 

v súťažiach a školskej tvorivosti. Okrem toho prostredníctvom večernej 

jazykovej školy bude Scrabble slúžiť aj verejnosti.

Názov projektu: Scrabble

Realizátor: MŠ a ZŠ Pezinok, časť Grinava

Počet predložených 

projektov
11%

mimovládna organizácia

stredná škola

29%

60%
základná škola
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e-Školy 
pre budúcnosť
1. ročník

Ciele programu: 

Podporiť projekty základných a stredných škôl a mimovládnych or-

ganizácií zamerané na zvýšenie miery informovanosti o nástrahách 

komunikačných technológií u žiakov a študentov a vzdelávanie v téme 

bezpečného používania komunikačných technológií

Prerozdelená suma: 40 000 €

Počet predložených projektov: 78

Počet podporených projektov: 35

V roku 2014 sme vyhlásili prvý ročník špecializovaného grantového pro-

gramu, ktorým sa snažíme poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať 

na závažné témy súčasnej doby, ktoré sa týkajú detí a medzi ktoré patrí 

aj oblasť využívania nových komunikačných technológií a ochrany pred 

ich rizikami. Vyčlenenie špecializovaného grantového programu nám 

umožnilo venovať špeciálnu pozornosť týmto závažným a veľmi aktuálnym 

témam, a pritom sa naďalej venovať inovácii vzdelávania v grantovom 

programe Školy pre budúcnosť. Grantový program reaguje na aktuálne 

trendy vo vývoji komunikačných technológií a médií a z nich vyplývajúcich 

nových fenoménov v spoločnosti. Dopĺňa tak aktivity, ktorým sa v tejto 

oblasti dlhodobo venuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
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Projekt ZŠ v Jakubove je zameraný na interaktívne vzdelávanie žiakov s cieľom zvýšiť bezpečné používanie 

internetu a mobilných aplikácií. Nevyhnutnou súčasťou zmeny myslenia sú samotní žiaci, ktorí na vlastnej 

koži (workshopy, hry, prednášky) spoznávajú slabé a silné stránky internetu a dennodenne sa dostávajú 

do situácie, kedy okúsia nástrahy virtuálneho priateľstva.

Vďaka realizácii projektu Spoločne pre e-bezpečie sa tak žiaci naučia, ako bezpečne používať internet, ako 

nestratiť súkromie či nepodľahnúť virtuálnym lákadlám alebo ako nestratiť hlavu pri používaní mobilu a zdieľaní 

statusov. Projektom chce ZŠ zapojiť rodičov do rodičovskej kontroly a posilniť ich povedomie o tom, ako 

môžu svoje deti chrániť aj doma a viesť ich ku komunikácii s deťmi o tom, ako trávia čas na mobile a internete.

Názov projektu: Spoločne pre e-bezpečie

Realizátor: Základná škola Jakubov

14%

54%

Počet predložených projektov

stredná škola

mimovládna organizácia

základná škola

32%

Typ predkladateľa projektu             Počet predložených projektov Požadovaná suma

mimovládna organizácia                                          11 17 883,50 €

stredná škola                                                          25         35 025,68 €

základná škola                                                        42         60 596,09 €

Spolu                                                                        78       113 505,27 €
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Program 
Špeciálne príležitosti

Okrem projektov, ktoré svojím zámerom a rozsahom zodpovedajú vy-

hláseným grantovým programom, podporuje Nadácia Orange aj ďalšie 

výnimočné projekty, ktoré vzhľadom na svoju časovú alebo fi nančnú 

náročnosť nemôžu byť v grantových programoch podporené. Pro-

stredníctvom programu Špeciálne príležitosti sa tento rok zrealizovalo 

s podporou Nadácie Orange 53 smelých a  inšpiratívnych projektov, 

ktoré obohatili oblasti, ktorým sa prioritne venujeme.

Vďaka vzdelávaciemu programu Umenie zblízka sa s umením atraktív-

nou formou zoznamujú žiaci a žiačky vo veku 10 – 15 rokov zo základ-

ných škôl, osemročných gymnázií ale i základných umeleckých škôl 

na celom Slovensku. Nadácia Orange podporila realizáciu už piateho 

ročníka projektu, ktorý organizuje vzdelávacie oddelenie Galérie 

mesta Bratislavy (GMB), aby priblížilo mladým ľuďom poznanie diel 

moderného a súčasného umenia. Nie pre každú školu na Slovensku 

je možné galériu v Bratislave alebo vo svojom okolí navštíviť a spoznať 

originály umeleckých diel naživo. GMB preto vydala metodický súbor, 

ktorý obsahuje reprodukcie vybraných diel z galérie, a ku každému do-

plnila informácie o možných spôsoboch ich využitia v rámci vyučovania 

a o možnostiach tvorivých úloh. Práce žiakov, ktoré takto vznikli, mohli 

byť prihlásené do súťaže. Vybrané práce boli na záver projektu vystave-

né vedľa originálov diel v GMB a ocenení autori sa spolu s pedagógmi 

zúčastnili na slávnostnej vernisáži výstavy.

Názov projektu: Vzdelávanie umením

Realizátor: Galéria mesta Bratislavy

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvorila 

interaktívnu online mapu mimovládnych organizácií a neformálnych 

skupín, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi v Nitrianskom kraji. V súčasnosti 

je do mapy začlenených 64 subjektov. Vznikol tiež priestor na so-

ciálnej sieti, prostredníctvom ktorého môžu dobrovoľníci a organizácie 

komunikovať medzi sebou i s verejnosťou. Projekt výrazne pomohol 

k vzájomnému sieťovaniu a rozvoju spolupráce medzi dobrovoľníkmi 

a organizáciami v kraji a zvýšil informovanosť verejnosti o ich činnosti. 

K tomu dopomohlo aj podujatie Živá mapa alebo dobrovoľníci na ulici, 

ktoré sa v rámci projektu uskutočnilo v septembri na Svätoplukovom 

námestí v Nitre. Do prípravy podujatia sa zapojilo 140 dobrovoľníkov 

zo zapojených organizácií a skupín. Pripravili hry, súťaže a kultúrny 

program a svoje verejnoprospešné aktivity prezentovali viac ako 500 

návštevníkom podujatia.

Názov projektu: Živá mapa dobrovoľníkov Nitrianskeho kraja

Realizátor: Nitrianska komunitná nadácia
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Jednou z výnimočných aktivít Nadácie Orange v roku 2014 bola aj 

podpora občianskeho združenia Do pohody, v rámci ktorej v júli 2014 

zastrešila činnosť jednej z festivalových scén – Optimistanu na multi-

žánrovom festivale Bažant Pohoda v Trenčíne. Dvojdňový program bol 

zameraný na podporu a prezentáciu neziskových projektov, občianskych 

aktivít a aktuálnych spoločenských tém. V Optimistane sa uskutočnilo 

niekoľko zaujímavých diskusií. Na tému moderného a netradičného

vzdelávania a o tom, ako učiť tak, aby škola nebola nuda, sme diskutovali 

spolu s Fedorom Blaščákom, Vladom Burjanom a Dušanom Jaurom. 

Diskusia o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu a mobilov 

a o tom, akým nebezpečenstvám a dôsledkom deti a tínedžeri čelia, 

sme sa zhovárali s detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčá-

kovou. Program Optimistanu obohatili nielen divadelné predstavenia 

a premietanie fi lmov, ale i krásne fotografi e Tomáša Halásza dokumen-

tujúce naše podporené projekty či Obchod pre optimistov s užitočnými 

výrobkami z chránených dielní. Neformálne prostredie festivalovej scény 

umožnilo priniesť témy z oblasti neziskového sektora bližšie k mladým 

ľuďom, zatraktívniť dobrovoľníctvo a verejnoprospešné projekty. Okrem 

toho sme spolu s návštevníkmi festivalu v Záhradke pre optimistov 

symbolicky sadili slnečnice na podporu našich partnerov a vysadili 

sme neuveriteľných 998 slnečníc a rovnakou sumou tak podporili 

občianske združenie Návrat, Ligu za duševné zdravie SR a Linku 

detskej istoty.

Názov projektu: Miesto pre optimistov – Optimistan

Realizátor: občianske združenie Do pohody

Online poradňa IPcko.sk je dobrovoľníckym projektom, ktorého cie-

ľom je pomáhať ľuďom, ktorí sa cítia sami a bezradní, sú zavalení 

problémami, trpia psychickými ťažkosťami alebo ľuďom v nepriaznivej 

životnej situácii. Poradňa funguje predovšetkým s pomocou desiatok 

dobrovoľníkov – študentov a absolventov psychológie, práva, sociálnej 

práce a iných mládežníckych pracovníkov, ktorí formou chat-rozhovo-

rov pomáhajú mladým ľuďom bezplatne a okamžite riešiť problémové 

situácie, v ktorých sa ocitli. S podporou Nadácie Orange zrealizovalo 

IPcko aj preventívny zážitkový rozvojový program pre stredoškolákov, 

ktorého súčasťou je interaktívny prieskum pomáhajúci nachádzať 

odpovede na otázky prežívania virtuálnosti a jej miesta v živote mla-

dých ľudí. Nadácia Orange tak pomohla vzdelávať deti a mladých ľudí 

o rizikách virtuálneho priestoru a prispela k riešeniu ich problémov v ich 

prirodzenom prostredí – virtuálnom priestore.

Názov projektu: INstantnE

Realizátor: Inštitút PRIJATIA, o.z./IPcko.sk
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dlhodobé
partnerstvá
Naše poslanie sa nám darí napĺňať aj prostredníctvom dlhodobých 

partnerstiev s mimovládnymi organizáciami. Vďaka nim sme aj v roku 

2014 prispeli k tomu, aby mohli opustené deti žiť v náhradných rodinách 

a poskytovanie kvalitných služieb sme sprístupnili ľuďom s autizmom 

a ich rodinám.
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Návrat, 
občianske združenie
Oblasť pôsobenia: 

náhradné rodičovstvo, adopcia a profesionálna výchova detí v rodinách

Začiatok partnerstva: 2001

V spolupráci s Nadáciou Orange pripravilo občianske združenie Návrat 

druhú časť projektovej trilógie s názvom Detstvo potrebuje rozprávku, 

hru a smiech, ktorá v priebehu 3 rokov svojho trvania ponúka verejnosti 

a spoločnosti priestor na premýšľanie o základných hodnotách detstva 

a rodičovstva s ohľadom na všetky deti a špeciálne na deti, ktoré majú 

smutnejšie alebo zložitejšie detstvo. 

Druhá časť projektu v roku 2014 s názvom Detstvo potrebuje hru bola 

zameraná na fenomén detskej hry. Počas 11 mesiacov sa zbierali od-

borné podklady a pre odborníkov, pre potreby klientov a pracovníkov 

združenia, ako aj pre širokú verejnosť sa vypracoval obsah odborných 

výstupov na tému detskej hry na webovej stránke hra.navrat.sk a v on-

line médiách. Vytvorené nástroje boli využité pri príprave a tréningoch 

náhradných rodičov, na pobytoch pre rodiny, pri vzdelávaní aktuálnych 

náhradných rodičov a  individuálnej poradenskej a terapeutickej práci 

s rodinami a deťmi. Celkovo sa do projektu zapojilo 2 000 rodičov a detí. 

Projekt zasiahol prostredníctvom webovej stránky, inštruktážnych videí, 

publikovaní v časopise pre rodičov, letákov, brožúry Ako sa stať detským 

ihriskom, predajom interaktívnych rodičovských tričiek a spoluprácou 

s online médiami aj širokú verejnosť (približne 22-tisíc ľudí). Odborný 

seminár, pobyty s náhradnými rodinami a stretnutia s verejnosťou na

happeningoch priniesli inšpiráciu pre ďalší rozvoj témy detskej hry ako 

významného prvku vo vývine dieťaťa.
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Autistické centrum 
Andreas® n. o.
Oblasť pôsobenia: 

komplexná starostlivosť a vzdelávanie ľudí s autizmom

Začiatok partnerstva: 2009

Aktivity Autistického centra Andreas n. o. majú za cieľ pomôcť rodinám 

s deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) zmierňovať dôsledky 

tohto vývinového postihnutia na dieťa a jeho rodinu a zvyšovať vývinovú 

úroveň detí. Organizácia sa zameriava na deti do sedem rokov alebo 

do nástupu na povinnú školskú dochádzku, pričom sa snaží posilniť 

tieto rodiny a znížiť ich závislosť od sociálnych podpôr. Aj vďaka našej 

podpore boli pre klientov centra realizované špecializované terapie podľa 

individuálneho plánu.

 

V roku 2014 bolo cieľom partnerskej spolupráce nadviazať na podporu 

starostlivosti o deti s PAS s upriamením pozornosti na rozvoj nových 

prvkov v terapii, na rozvoj spolupráce s rodičmi a na rozvoj udržateľ-

nosti centra Andreas. Vďaka našej spolupráci sa v centre zúčastňovali 

trikrát týždenne individuálnych terapií tri deti a pre rodičov detí s PAS 

bolo zorganizovaných 8 workshopov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 80 

účastníkov. Spolupráca umožnila tiež zvyšovanie odborných kompetencií 

pracovníkov centra, zariadenie terapeutickej miestnosti a nákup didak-

tických hračiek a pomôcok.
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Indícia, n. o.
Oblasť pôsobenia: 

šírenie inovácií a príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní, zvyšovanie mo-

tivácie učiteľov a žiakov

Začiatok partnerstva: 2014

Poslaním neziskovej organizácie Indícia, n. o., je vytvárať príležitosti 

na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom dis-

kutovať, podeliť sa o skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať 

a motivovať. V predchádzajúcich rokoch sme podporili hneď niekoľko 

úspešných projektov neziskovej organizácie Indícia. Preto sme sa v roku 

2014 rozhodli nadviazať s Indíciou užšiu spoluprácu a dať jej v rámci na-

šich aktivít väčší priestor  na realizáciu projektov zameraným na motiváciu 

žiakov učiť sa samostatne a žiť a pracovať zodpovedne.

Podporujeme tak viaceré dlhodobé aktivity tejto neziskovej organizá-

cie, akými sú napríklad konferencia Učíme pre život či Klub škôl Pallas 

Athena. Podporou realizácie aktivít Roadshow moderný učiteľ a Letná 

škola Moderných učiteľov sme prispeli k tvorbe priestoru, kde sa môžu 

učitelia prezentovať a rozprávať o tom, ako má  škola vyzerať tak, aby 

pripravila žiakov na život v 21. storočí.

Spoločne tak napĺňame víziu o krajine s kvalitným výchovno-vzdeláva-

cím systémom, ktorý vedie žiakov k zodpovednému postoju k životu 

a vzdelávaniu.
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DETSKÝ ČIN ROKA, 
občianske združenie
Oblasť pôsobenia: 

zviditeľňovanie hodnoty ľudského života, zdravia, významu pomoci 

v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácie zdravých a postihnutých, 

ochrany prírody, motivácia detí i dospelých k zodpovednosti, spolupráci 

a nezištnosti

Začiatok partnerstva: 2014

Občianske združenie DETSKÝ ČIN ROKA sme ako generálny partner 

prvýkrát podporili v roku 2013. V roku 2014 sme nadviazali na úspešnú 

spoluprácu v projekte Detský čin roka. Ide o jedinečný  projekt, ktorý 

už tradične každý rok svojím obsahom motivuje ku konaniu dobrých 

skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa 

v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy to, čo 

je dobré a čo zlé. 

V roku 2014 sa do projektu zapojilo 6 191 detí s príbehom o dobrom 

skutku, ktorý vykonali oni alebo ich kamaráti. V rámci Školy dobrých 

skutkov takmer 130- tisíc detí z viac ako 800 škôl pracovalo s pedago-

gickým materiálom, ktorý vznikol na základe skutočných príbehov. 

Dôvera, že to dobré, čo sa deti naučia o živote vďaka príbehom iných 

detí, si uložia do srdca a odnesú do dospelosti, nám pomohla podporiť 

deti s dobrými nápadmi a odvahou robiť dobré veci, chrániť život, po-

máhať ľuďom v ich okolí, svojim rovesníkom či prírode.
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Cena Nadácie
Orange 2013
Nadácia Orange dlhodobo považuje za dôležité zviditeľniť organizácie, 

ktoré majú víziu do budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a nová-

torsky, menia zaužívané zvyklosti a majú pozitívny vplyv v oblasti, ktorej 

sa venujú vytrvalo a dlhodobo. Cena Nadácie Orange je prestížne oce-

nenie, ktoré mimovládnym organizáciám udeľujeme od roku 2009. Touto 

formou im vyslovujeme verejné uznanie za líderstvo, odvahu, dlhodobé 

pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venujeme. 

Cenu Nadácie Orange za aktivity realizované v roku 2013 sme udelili 

v troch oblastiach – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. 

V každej kategórii boli udelené tri ceny. Víťaz v každej kategórii získal 

fi nančnú odmenu 8 000 €, za druhé miesto získali vybrané mimovládne 

organizácie 5 000 € a tretie miesto bolo ocenené odmenou vo výške 

2 000 €. Prostriedky na odmeny víťazom a oceneným boli vyčlenené nad 

rámec 2 %. Každá z ocenených organizácií zároveň získala umelecký 

artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.

V tomto roku sme sa tiež rozhodli po prvý raz vyzdvihnúť dlhodobý prí-

nos jednotlivca. Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť získal 

Marek Roháček, riaditeľ občianskeho združenia Návrat, ktoré od roku 

1993 prispieva k tomu, aby opustené deti nevyrastali v inštitúciách, ale 

v náhradných, profesionálnych rodinách. Marek Roháček sa dlhodobo 

a aktívne venuje rodinným formám starostlivosti o opustené deti, saná-

cii rodín v kríze, systémovým zmenám, sociálno-právnej ochrane detí, 

supervízii, manažovaniu organizácie a personálnemu rozvoju odborných 

pracovníkov.
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O udelení Ceny Nadácie Orange za rok 2013 v jed-

notlivých oblastiach spomedzi rekordného množ-

stva 110 prijatých nominácií rozhodovala nezávislá 

hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre danú 

oblasť. Spomedzi nominovaných určili hodnotiace 

komisie v každej kategórii päť organizácií, ktoré po-

stúpili do druhého kola. V druhom kole hodnotenia 

predstavili pôsobenie organizácie jej zástupcovia for-

mou prezentácií pred výberovou komisiou, zloženou 

z členov hodnotiacej komisie a zástupkyne Nadácie 

Orange. Výberová komisia následne rozhodla o lau-

reátoch ocenenia:

Kategória vzdelávanie

1. miesto: EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského 

za dlhodobé a všeobecne prospešné služby, syste-

matické úsilie o pozitívne zmeny v oblasti vzdelávania 

a sociálnej inklúzie občanov so sluchovým postihnutím 

a hluchoslepotou. 

2. miesto: TANDEM, n.o., za skvalitňovanie systému, 

kultiváciu podmienok na vzdelávanie mimo školského 

prostredia, ako aj motiváciu na získavanie nových 

zručností v systéme vzdelávania.

3. miesto: Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Živica za snahu riešiť systémové zmeny v školskom 

prostredí a komplex inovatívnych vzdelávacích pro-

jektov s rôznymi cieľovými skupinami.
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V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj mimoriad-

ne ocenenie. Odniesla si ho nezisková organizácia 

Stopka n.o. za dlhodobú otvorenosť a snahu vytvárať 

príležitosti pre integráciu prostredníctvom originálnych 

metód neformálneho vzdelávania s vplyvom na rozvoj 

komunity a tiež presah činnosti organizácie do všet-

kých oceňovaných kategórií.

Hodnotiaca komisia:

Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange,

Dušan Jaura – riaditeľ Bilingválneho gymnázia

C. S. Lewisa,

Martin Kríž – pedagóg, autor projektov zameraných 

na tvorbu vzdelávacích programov,

Tatiana Piovarčiová – trénerka, autorka, spoluautorka, 

manažérka viacerých školských inovačných projektov, 

ktorá pracuje pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asoci-

áciu S. Kovalikovej.
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Kategória sociálna inklúzia

1. miesto: Agentúra podporných služieb, n. o., za cie-

ľavedomosť pri uplatňovaní princípov komunitnej práce 

(využívanie verejných zdrojov pôsobiacich v okolí), 

rozvoj partnerstva s užívateľmi služieb, s rodinnými 

príslušníkmi, s úradníkmi a inými občanmi v komunite.  

2. miesto: Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Slo-

vensko za podporu integrácie občanov z vylúčených 

rómskych lokalít a za snahu otvoriť odbornú diskusiu 

o tejto téme.

3. miesto: ÁNO PRE ŽIVOT n.o. za prácu s  ľuďmi 

ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými 

ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domá-

ceho násilia.

Hodnotiaca komisia:

Miroslav Cangár – hlavný štátny radca Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange,

Vladislav Matej – riaditeľ SOCIA - Nadácia na podporu 

sociálnych zmien,

Marek Roháček – riaditeľ občianskeho združenia Návrat.
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Kategória komunitný rozvoj

1. miesto: SOSNA (občianske združenie) za pôsobe-

nie v oblasti posilnenia miestnej sebestačnosti, v pro-

pagácii miestnych biopotravín, zakladaní prírodných 

a komunitných záhrad, realizáciu prírodných stavieb 

a za pôsobenie v oblasti využívania miestnych zdrojov.

2. miesto: Divadelná spoločnosť METEORIT Ru-

manová (občianske združenie) – za to, že prispieva 

k rozvoju obecného spoločenstva spoluvytváraním 

diela, ktoré urobilo výrazné brázdy v ponímaní vzťahu 

konkrétneho človeka k rozvoju a propagácii svojej 

lokality.

3. miesto: Ulita (občianske združenie) za  jeho an-

gažovanosť v mestských komunitách, kde reaguje 

na potreby jej obyvateľov a pomáha zveľaďovať loka-

litu, ktorá má na verejnosti negatívny obraz.

Hodnotiaca komisia:

Ivana Brezinská – zakladateľka Občianskeho združe-

nia Petržalské ihriská, 

Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange 

Beata Hirt – správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé 

mesto, Banská Bystrica, 

Martina Paulíková – manažérka programov o verej-

ných priestoroch v Nadácii EKOPOLIS.

Nominačný proces, posudzovanie a slávnostné ude-

lenie ocenenia víťazným organizáciám za rok 2013 

sa uskutočnilo v roku 2014. Informácie o priebehu 

šiesteho ročníka Ceny Nadácie Orange a zoznam 

ocenených organizácií za rok 2014 bude zverejnený 

vo výročnej správe za rok 2015.

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, priateľom 

a partnerom, ktorí nás aj v 16. roku činnosti inšpirovali 

a podporovali svojimi užitočnými nápadmi a prospeš-

nou prácou.
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