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                         adácia Orange vznikla 27. decembra 2007.

Zakladateľom je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. História na-

dácie však siaha do 22. marca 1999, odkedy začína svoju činnosť 

pod názvom Konto Globtel. Od roku 2007 nadácia patrí do globál-

nej skupiny nadácií, kde pôsobí značka Orange a ktorú koordinuje 

Orange Foundation so sídlom v Paríži. 

Nadácia Orange, ako jedna z najväčších nadácií na Slovensku, 

je členom Fóra donorov (www.donorsforum.sk) a od roku 2013 

aj členom Asociácie fi remných nadácií a nadačných fondov 

(www.asfi n.sk). 

V roku 2015 prijala Nadácia Orange 2 % z podielu zaplatenej 

dane z príjmov v objeme 624 732,69 €. Prevažnú časť prijatých 

fi nančných prostriedkov, celkom 624 626,59 €, predstavuje dar 

spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a Orange CorpSec. Ostatné 

prostriedky boli prijaté od iných subjektov a individuálnych darcov. 

Časť nákladov na aktivity Nadácie Orange bola hradená aj z darov 

spoločnosti Orange Slovensko, a. s., ktoré boli primárne použité 

na administratívne náklady spojené s chodom nadácie. Spoloč-

nosť nadáciu takisto podporila formou priameho fi nancovania re-

klamného priestoru a komunikácie nadačných aktivít v rámci ne-

daňových výdavkov spoločnosti. 

Prostriedky nadácie sa v roku 2015 využívali najmä na podporu 

verejnoprospešných účelov, a to primárne na:

• rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,

• ochranu a tvorbu životného prostredia,

• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

• ochranu a podporu zdravia a vzdelávania,

• humanitnú pomoc pre jednotlivcov alebo 
 skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození 
 života alebo zdravia,

• ochranu a podporu sociálnej pomoci.
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V súlade s nadačnou listinou je členstvo vo všetkých orgánoch 

Nadácie Orange dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

V roku 2015 nastali zmeny v zložení orgánov nadácie. Od 

10. 8. 2015 sa členovia správnej rady rozšírili na 6 členov. Zmena 

členov bola vykonaná aj v orgánoch dozornej rady Nadácie.

Správna rada Nadácie Orange v roku 2015
Predseda:  prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Členovia:  Ing. Pavol Lančarič, PhD.

   Mgr. Iveta Malachovská, PhD.

   Mary Lisa Durban

   Dominique Garnier (člen do 10. 8. 2015)

   Miloš Lalka (člen od 10. 8. 2015)

   Ing. Natália Kunická (členka od 10. 8. 2015)

Správkyňa nadácie: Andrea Cocherová

Dozorná rada Nadácie Orange
Členovia:  JUDr. Zuzana Plevová

   Mgr. Iveta Jurigová

   Ing. Ľubomír Nedeljak (člen do 10. 8. 2015)

   Ing. Marek Koleják (člen od 10. 8. 2015)

Nadácia Orange svojou činnosťou napĺňa ciele spoločnosti Orange Slo-

vensko, a. s., v oblasti fi lantropie. Základnými prostriedkami na dosiahnutie 

týchto cieľov sú vlastné grantové programy a dlhodobé partnerstvá s mimo-

vládnymi organizáciami na Slovensku. Okrem nich sme v roku 2015 podpo-

rili aj žiadosti zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb a rovnako ďalšie 

inšpiratívne projekty mimovládnych organizácií, ktoré obsahovo spadajú do 

programových priorít nadácie, ale svojou fi nančnou náročnosťou nezapadajú 

do grantových programov. Kľúčovými prioritami podpory sú:

• vzdelávanie, 

• sociálna inklúzia,

• komunitný rozvoj.

Prostriedky prijaté z podielu zaplatenej dane Nadácia Orange prerozdeľova-

la v súlade s verejne prospešným účelom prostredníctvom piatich hlavných 

foriem podpory:

1. grantové programy,

2. program Špeciálne príležitosti,

3. dlhodobé partnerstvá,

4. Cena Nadácie Orange,

5. Fond pre sociálne slabých a chorých.

meníme svet na lepšie 
miesto pre všetkých

vízia nadácie
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Milí priatelia,
už viac ako pätnásť rokov je Nadácia Orange partnerom pre angažovaných ľudí 

plných entuziazmu a chuti priložiť ruku k dielu. Pre ľudí, ktorí sa z vlastného pre-

svedčenia neúnavne snažia zlepšovať svet, v ktorom žijú, nehľadiac na prekážky. 

Sme radi, že máme šancu byť pri ich ušľachtilých plánoch nápomocní a prispieť 

k ich naplneniu či už svojimi dlhoročnými skúsenosťami, alebo priamo fi nančnou 

podporou.

Výsledkom tohto partnerstva sú aj v uplynulom roku stovky podporených dobrých 

nápadov – takmer 700 podporených projektov, ktoré v minulom roku ožili pod ru-

kami aktívnych jednotlivcov a organizácií, ale aj spolupráca s našimi dlhoročnými 

partnerskými organizáciami, vďaka ktorým pomáhame v defi citných oblastiach. 

Sme radi, že každoročne prichádzajú ľudia s množstvom kvalitných nápadov, ako 

zlepšiť Slovensko na lepšie miesto, a nesmierne si ich vážime. 

Aj preto sa stále snažíme posúvať našu nadáciu bližšie k ľuďom, pracovať efek-

tívnejšie a sústreďovať sa na témy, ktoré sú pre spoločnosť aktuálne a dôležité. 

V uplynulom roku sme rozbehli prípravu viacerých zmien, zhodnotili naše aktivity 

a pripravili aj nové projekty, ktoré si, veríme, nájdu cestu k aktívnym ľuďom už 

v najbližších mesiacoch. Ich cieľom je, aby sme sa spoločne opäť posunuli vpred 

a mohli sme podporiť čo najviac nápadov, ktoré dávajú zmysel.

Popri ostatných aktivitách sme sa však ani v roku 2015 nevzdali myšlienky oceniť 

mimovládne organizácie za ich dlhodobý prínos. Poďakovať aspoň takto ľuďom, 

ktorí pracujú pre dobro iných, považujeme za veľmi potrebné. Celkovo jedenásť 

organizácií si tak za svoju prínosnú prácu odnieslo Cenu Nadácie Orange. Opä-

tovne sme ocenili aj výnimočnú osobnosť, ktorá svojím prístupom a vďaka svojmu 

prínosu ovplyvňuje verejnú mienku. Lebo každý jednotlivec môže svojím nadšením 

„nakaziť“ aj ďalších.

Dovolím si povedať, že máme za sebou v Nadácii Orange úspešný rok. Verím, 

že veci, ktoré sme spolu rozbehli, sa budú ďalej rozvíjať a prinášať svoje ovocie. 

A úprimne dúfam, že naša nadácia bude aj naďalej inšpirovať kreatívnych ľudí k re-

alizácii množstva ďalších užitočných nápadov, aby sa nám všetkým žilo lepšie.

správkyňa Nadácie Orangeprávkyňa 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), s ktorým máme za sebou 16. rok spolupráce. 

Poslaním CpF je rozvoj darcovstva na fi remnej a individuálnej 

úrovni, vzdelávacie a výskumné aktivity na témy fi lantropie, 

dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti na Slovensku. Po-

máha nám tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu našej činnosti, 

prispieva k analýze potrieb, dizajnu a vyhodnocovaniu granto-

vých programov a aktivít, monitoruje dianie a situáciu v treťom 

sektore a na poli fi lantropie. Zúčastňuje sa na zasadaniach 

správnej rady Nadácie Orange, manažuje a administruje pro-

gramy a projekty nadácie a realizuje niektoré aktivity nadácie 

z pozície organizátora, mediátora a facilitátora. 
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výsledky činnosti 
v roku 2015
Prehľad použitia fi nančných prostriedkov

Nadácie Orange z podielu zaplatenej

dane v roku 2015 podľa oblastí.

sociálna inklúzia

218 188,00  €
vzdelávanie

262 056,94  € 

V grantových programoch

V Špeciálnych príležitostiach a partnerských organizáciách

Počet víťazov v Cene Nadácie Orange 2014

61616 444444333 191919333

komunitný rozvoj

176 353,86  € 

20202020 161616 444

444 333 444
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Účel

Výška 
prerozdelenej sumy

Vzdelávanie 262 056,94 €

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 50 000,00 €

Štipendium pre znevýhodnených 2015 5 500,00 €

Špeciálne príležitosti 189 556,94 €

Cena Nadácie Orange 2014 17 000,00 €

Sociálna inklúzia 218 188,00 €

Darujte Vianoce 2015 60 000,00 €

Fond pre sociálne slabých a chorých 30 000,00 €

Špeciálne príležitosti a partnerské organizácie 113 188,00 €

Cena Nadácie Orange 2014 15 000,00 €

Komunitný rozvoj 176 353,86 €

Grantový program pre optimistov 2015 29 755,00 €

Šanca pre váš región 2015 81 498,86 €

Zamestnanecký grantový program 2015 24 900,00 €

Grantový program pre predajcov 2015 9 000,00 €

Špeciálne príležitosti 14 200,00 €

Cena Nadácie Orange 2014 17 000,00 €

Prerozdelená suma nad rámec prostriedkov 
z podielu zaplatenej dane v roku 2015 50 553,50 €

Darujte Vianoce 2015 33 827,50 €

3 organizácie podporené v rámci 

aktivity Kvetinový výsadok
3 000,00 €

Výťažok zo zbierky Pomáhame svet 

poskytnutý organizácii MAGNA Deti v núdzi
26,00 €

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 13 400,00 €

Krajšie miesta – výherkyňa aktivity 300,00 €

CELKOVÁ PREROZDELENÁ SUMA 707 152,30 €

sumárny prehľad 
použitia fi nančných 
prostriedkov podľa 
oblastí podpory

%

27  %33 %

sociálna inklúzia

218 188,00 € vzdelávanie

262 056,94 € 

komunitný rozvoj

176 353,86 € 
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grantové 
programy
Prostredníctvom programov dlhodobo podporujeme vzdeláva-

nie v základných a stredných školách, začínajúce, ale aj dlho-

dobo pôsobiace aktívne komunity v obciach a mestách, ktoré 

sa snažia o pozitívnu zmenu svojho okolia. Motivujeme zamest-

nancov spoločnosti Orange Slovensko, a. s., k väčšiemu záujmu 

o verejnoprospešné aktivity, poskytujeme podporu ľuďom na-

chádzajúcim sa v zložitých životných situáciách a snažíme sa 

zmierniť ťažké osudy ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Každý grantový program sa vyznačuje špecifi ckými podmien-

kami, ktoré sú verejne dostupné vo forme grantovej výzvy. Kaž-

 dý predložený projekt spĺňajúci podmienky grantovej výzvy je 

zaradený do hodnotiaceho procesu a je predmetom hodnotenia 

odbornou hodnotiacou komisiou. Návrhy na udelenie podpory, 

ktoré predkladá odborná hodnotiaca komisia, schvaľuje správ-

na rada Nadácie Orange. Zoznam podporených žiadateľov 

v rámci jednotlivých grantových programov je verejne dostupný 

na stránke www.nadaciaorange.sk. 

V roku 2015 podporila Nadácia Orange v rámci grantových pro-

gramov 697 žiadostí v celkovej hodnote 290 653,86 € z pros-

triedkov podielu zaplatenej dane.
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grantové programy v oblasti vzdelávania

e-Školy pre budúcnosť
2. ročník

Ciele programu: podporiť projekty základných a stredných škôl a spolupracujú-

cich mimovládnych organizácií zamerané na zvýšenie miery informovanosti 

o nástrahách komunikačných technológií u žiakov a študentov a ich bezpečného 

a zodpovedného používania.

50 000 €
141

Počet podporených 

projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma:

Hodnotiaca komisia

Martin Kríž – odborník na vzdelávanie

Mária Šimčáková-Tóthová – odborná garantka programu e-deti

Peter Halák – Indícia, n. o.

Andrea Cocherová – Nadácia Orange

Andrea Tóthová – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z., ZŠ Narnia

Jana Dulinová – psychologička, odborníčka v programe e-deti
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mimovládna organizácia

4 806,00 € 
stredná škola

15 090,00 € 
základná škola

30 104,00 € 

Počet predložených 
žiadostí

Počet podporených 
žiadostí

4184 16
1432 4

Grantový program je špecifi cký 
svojím tematickým zameraním. 
Napriek náročnosti problematiky 
nás teší nárast prijatých projektov 
oproti roku 2014, a to až o 80 %.

O fi nančný príspevok sa mohli uchádzať základné, stredné školy 

alebo mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania 

a spolupracujú so školami. Základné školy, podobne ako v minulom 

roku, predložili viac ako polovicu projektov.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zo Základnej školy J. A. Komenského vo Veľkom Mederi na hodinách 

informatiky a slovenského jazyka v projekte Digitálne stopy v školskom roku 2015/2016 vytvoria prezen-

tácie, aplikácie a letáky o digitálny stopách, ktoré zanechávame, aplikácie o prevencii proti rizikovému 

zdieľaniu a pomoci v prípade negatívnych prejavov. Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci druhého stup-

ňa základných škôl v meste, študenti stredných škôl (OA a gymnázium), rodičia a ostatní záujemcovia 

o bezpečné surfovanie a zdieľanie informácií o sebe. Vytvorené aplikácie pre smartfóny sa dajú nájsť na 

internete. Propagácia žiackych prác a propagačných materiálov je zabezpečená na internete, v miestnej 

tlači, v miestnych školách a médiách. 

Názov podporeného projektu: Digitálne stopy

Realizátor: Základná škola J. A. Komenského vo Veľkom Mederi
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Štipendium pre 
znevýhodnených
10. ročník

Ciele programu: zlepšovať prístup študentov stredných a vysokých škôl s ťaž-

kým zdravotným postihnutím k vzdelaniu, prispievať k ich sociálnej inklúzii pro-

stredníctvom podpory vzdelávania.

5 500 €
12

Počet podporených projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma:

Program Štipendium pre znevýhodnených funguje od roku 2006. V posledných rokoch nejde o otvo-

rený grantový program pre širokú verejnosť. Poskytujeme štipendium tým, ktorých sme podpori-

li v predchádzajúcich ročníkoch programu. Žiadosti sú hodnotené zástupcami Centra pre fi lantro-

piu, n. o. Mnohých študentov so znevýhodnením sprevádzame od strednej školy a aj vďaka našej 

podpore im pomáhame úspešne absolvovať štúdium. 

Všetkých 11 podporených študentov študuje na slovenských vysokých školách. Päť študentov z pod-

porených žiadateľov ukončí v roku 2016 štúdium 2. stupňa vysokoškolského vzdelania a 2 študenti

1. stupeň vysokoškolského vzdelania, veríme že úspešne. Štyria študenti by mali v štúdiu pokračovať 

aj v ďalších rokoch.

Od roku 2006 sme celkovo podporili 441 žiadateľov, 
pričom pre študentov stredných škôl bola od 
roku 2006 prerozdelená suma 106 826 € a medzi 
študentov vysokých škôl 129 443 €.

Tatiana Grečmalová ukončila v minulom školskom roku 1. stupeň vysokoškolského štúdia na Sloven-

skej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Momentálne pokračuje na 2. stupni inžinierskeho štúdia 

v SPU Nitra na Katedre agrochémie a výživy rastlín. Napriek svojmu hendikepu, pohybuje sa pomo-

cou dvoch bariel, má záujem prehlbovať svoje znalosti a tiež sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. 

Preto si podala žiadosť na účasť v programe Erasmus. Jej žiadosť bola úspešná a aktuálne študuje 

6 mesiacov na univerzite vo Varšave. Finančné prostriedky zo získaného štipendia použije najmä na 

úhradu cestovných nákladov, ubytovanie, stravu a študijné materiály. 

„Určite chcem zvládnuť všetky svoje predsavzatia, nemôžem a nechcem sa vzdať, aby som mohla 

byť svojím vzdelaním rovnocennou osobou pri uplatňovaní sa v spoločenskom živote. Chcem sa ďalej 

vzdelávať, študovať cudzí jazyk. V budúcnosti by som rada svoje vedomosti podala ďalej tak, aby som 

bola prínosom pre ostatných.“
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* Výška prerozdelenej asignácie predstavovala 60 000 €.

** Z toho bolo 364 žiadostí podporených z prostriedkov podielu zaplatenej dane.

grantové programy v oblasti sociálnej inklúzie

144 096,10 €*

673
Počet podporených projektov:

Počet predložených 

projektov:

Celková prerozdelená suma 

(vrátane daru spoločnosti Orange): 

Hodnotiaca komisia

Mária Betáková – programová manažérka 

Nadácie Orange, Centrum pre fi lantropiu, n. o.

Martina Jeck – správkyňa dakujeme.sk, 

vedúca dielne Občianskeho združenia Z dobrých rúk

Kamila Hornáčková – správkyňa dakujeme.sk

Barbora Horváthová – PR manažérka, 

koordinátorka Móda pomáha

Lucia Hablovičová – majiteľka materskej školy, darkyňa

Mária Šarossyová – vedúca rehabilitačného centra Svetielko

Monika Sasaráková – PR manažérka UNICEF, darkyňa

Dáša Czererová – zakladateľka Waldorfskej školy

Lucia Šicková – zakladateľka viacerých úspešných fi riem, darkyňa,

matka starajúca sa o dieťa s postihutím

Martina Tvrdoňová – dobrovoľníčka dakujeme.sk

Marika Pšenáková – dobrovoľníčka dakujeme.sk, darkyňa

Darujte Vianoce
14. ročník

Ciele programu: podporiť vzájomnú pomoc medzi ľuďmi, princíp individuálnej 

fi lantropie a občianskej angažovanosti, a to prostredníctvom splnenia snov tých, 

ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce, a takto prispieť 

k zmierneniu neľahkého osudu ľudí v núdzi.
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Počet 
predložených 

projektov

Počet 
podporených 

projektov

Percentuálna
úspešnosť

2002             2003             2004  
2005           

  2006             2
007             2008             2009             2010              2011             2012             2013             2014             2015

38 %             33 %            43 %               3
1 %           

  39 %          42 %         50 %         62 %         48 %              31 %                  47 %             48 %     66 %         57 %

128                 217               475            
     289          

     256             243             202              225             363               569                 478               495             503             673

 
48                72                  204              

     90       
       

    99             101            100              140             175                177                   227             
 238              334          383

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange a Centra pre fi lantropiu 

počas realizácie programu identifi kovala ďalších 19 príbehov, ktoré spĺňali podmienky 

programu, ale neboli v prvej fáze podporené.

 

Pre ich akútnosť sme sa ich rozhodli dodatočne podporiť a na ich realizáciu sme 

použili fi nančný dar od Orangeu v celkovej výške 5 000 €. Akútnosť pomoci ľuďom 

v núdzi sme stále priebežne sledovali a 35 žiadostiam pomohli ďalšími 5 023 €

z prostriedkov od Orangeu.

V priebehu programu bola nadviazaná spolupráca aj s portálmi www.sashe.sk

a www.modrykonik.sk, ktoré sa takisto podieľali na zbieraní fi nančných prostriedkov 

na konkrétne príbehy zverejnené na stránke dakujeme.sme.sk.

14. ročník grantového programu Darujte Vianoce bol mimoriadne úspešný vo viacerých superlatí-

voch – najviac predložených žiadostí v histórii programu, najviac podporených žiadostí, najväčšia 

celková prerozdelená suma. 

Na priebehu programu spolupracovala Nadácia 
Orange s Občianskym združením WellGiving.
Podpora žiadostí prebiehala v niekoľkých fázach.

V prvej fáze hodnotiaca komisia vybrala 116 žiadostí, ktoré dostali okamžitú fi nančnú podporu 

v celkovej výške 23 686 €. Do druhej fázy vybrala hodnotiaca komisia 248 žiadostí, ktoré boli zve-

rejnené na stránke www.dakujeme.sme.sk a široká verejnosť mohla prispievať na jednotlivé príbehy 

ľubovoľnou fi nančnou sumou. Nadácia Orange venovala každému príbehu „štartovné“ v podobe 

fi nančného daru 10 – 50 % z požadovanej sumy, a to v celkovej výške 36 314 €. Následne Nadácia 

Orange pokračovala v znásobovaní darov individuálnych darcov v pomere 1 : 1 až do výšky poža-

dovaného príspevku, max. do výšky 300 € na jednu žiadosť. 
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Ani v roku 2015 sme nezabudli na ocenenie človeka s veľkým srdcom, ktorý preukazuje 

dlhodobú snahu nezištne pomáhať ľuďom v núdzi. Dvanástou laureátkou ocenenia Srdce 

na správnom mieste, ktoré v rámci programu Darujte Vianoce každoročne udeľujeme, sa 

stala pani Alžbeta Zemanová z Mojmíroviec. Ako terénna sociálna pracovníčka spoznala 

nesmierne veľa rodín, ktoré potrebovali pomoc. Začala týmto rodinám intenzívne pomáhať, 

a to aj prostredníctvom programu Darujte Vianoce, do ktorého sa zapája už 6 rokov. Jej 

inšpiráciou je výrok Matky Terezy: „Ak nemôžeš pomôcť všetkým, ak nemôžeš nasýtiť všet-

kých, tak nasýť jedného.“   

Pani Alžbeta Zemanová pomohla viacpočet-

nej rodine, ktorá žije v skromných sociálnych 

pomeroch v Šali. Nemajú to v živote ľahké a 

túžili zažiť teplo vianočných sviatkov. Potrebo-

vali pomôcť s nákupom vianočných potravín, 

vďaka ktorým si vykúzlili hojnosť štedrovečer-

ného stola. Keďže vykurujú domácnosť dre-

vom, ktoré už nemali, pani Alžbeta im ho vďaka 

Nadácii Orange a podpore jej žiadosti mohla 

do priať. Vďaka teplu domova mohli prežiť po-

kojné via nočné sviatky a nemuseli tráviť zimné 

dni v chladnej domácnosti. Rodina sa moh-

la tešiť aj zo štedrovečerných potravín, kto-

ré nesmú na stole chýbať. Pani Alžbeta trávila 

s deťmi každú voľnú chvíľu a snaží sa im byť 

psychickou oporou. Ako sama povedala: „Za-

ujímavé momenty boli, keď deťom od rados-

ti vyhŕkli slzy šťastia. Bolo to silné, no krásne.

Boli nesmierne vďačné.“

eší nás, že vďaka alokova-
ným prostriedkom Nadácie 
Orange, daru spoločnosti 
Orange, spolupracujúcim 
organizáciám a individuál- 
nym darcom sa nám podarilo 
celkovo rozdeliť 144 096,10 €  
a podporiť 383 žiadateľov.
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Fond pre sociálne 
slabých a chorých
Ciele fondu: poskytovať fi nančnú podporu ťažko chorým jednotlivcom, ktorých 

zdravotný stav si vyžaduje fi nančne náročnú liečbu a v dôsledku ktorého sa zá-

roveň ocitli v zhoršenej sociálnej situácii.

30 000 €
139

Počet podporených 

projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma:

Hodnotiaca komisia
Žiadosti boli posúdené zástupcami jednotlivých spolupracujúcich 
organizácií a zástupcami Centra pre fi lantropiu, n. o.

Nie sú nám ľahostajné osudy ľudí s vážnymi zdravotnými problémami. Preto už od roku 

2008 podporujeme žiadateľov v nepriaznivej situácii a dlhodobo chorých. V roku 2015 nám

v efektívnejšom rozdeľovaní fi nančných príspevkov pomáhalo 7 spolupracujúcich organi-

zácií, ktoré boli starostlivo vybrané na základe služieb, ktoré poskytujú ľuďom v núdzi. Dve 

organizácie zabezpečovali poskytovanie rehabilitačných programov a 5 organizácií po-

skytovalo fi nančné príspevky v max. výške 200 € na podporu skvalitňovania starostlivosti 

o dlhodobo chorých vo forme liekov, vitamínov, hygienických, zdravotných pomôcok a pod. 

Spolupracujúca 
organizácia

Alokácia fi nančných 
prostriedkov

Počet podporených 
žiadateľov

Účel

Slovenský paralympijský výbor, 

Paralympijské motivačné 

centrum v Kováčovej
6 000 € 9

rehabilitačné 

programy
Asociácia pomoci 

postihnutým Adeli 14 000 € 10

Občianske združenie 

Misia mladých 2 000 € 12 skvalitňovanie starostlivosti 

o dlhodobo chorých 

vo forme príspevku 

do výšky max. 200 €

Spišská katolícka charita 2 000 € 14

Diecézna charita Rožňava 2 000 € 14

Diecézna charita Žilina 2 000 € 11

Občianske združenie Medzi nami 2 000 € 9

SPOLU 30 000 € 79
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* Počas realizácie programu sme získali nevyčerpané fi nančné prostriedky z projektu Pries-

tor pre všetkých vo výške 1,14 €. Tieto prostriedky boli opätovne prerozdelené v rámci pro-

gramu Špeciálne príležitosti. Celková prerozdelená suma v rámci programu Šanca pre váš

región je 81 498,86 €.

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja

Šanca pre váš región
11. ročník

Ciele programu: podporovať  iniciatívy neformálnych skupín občanov, mimovlád-

nych organizácií a kultúrnych inštitúcií, ktoré realizujú aktivity zamerané na zvyšo-

vanie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónov, vychádzajúce z potrieb 

miestnych komunít, podporujúce občiansky aktivizmus a realizované prostred-

níctvom dobrovoľníckej práce vo všetkých regiónoch Slovenska.

81 500€
*

277
Počet podporených projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma: Hodnotiaca komisia
Ivana Brezinská – OZ Petržalské ihriská, Bratislava

Daniela Danihelová – Komunitná nadácia Bratislava, Bratislava

Beáta Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica

Milan Zvada – kultúrne centrum Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Blanka Berkyová – SPOTs, Košice 2013, Košice

Paulína Urdová – Zelená škola, Košice

Jana Andreasová – Nitrianske dobrovoľnícke centrum, Nitra

Petra Hadžová – Nitrianska komunitná nadácia, Nitra

Světluše Rajnincová – Kultúrne centrum Aktivity Trenčín

Daniel Pavlačka – Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, Trenčianske Teplice

Valéria Szomolai – Regionálna rozvojová agentúra Šamorín

Martina Kubánová – SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava

Soňa Šuhajová – Komunitná nadácia Modrá Torysa, Lipany

Daniela Bednárová – Združenie obcí Hornej Torysy, Lipany

Jana Mrlianová – Komunitná nadácia Liptov, Liptovský Hrádok

Darina Čierniková – Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina
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Zameranie
projektov

celkom

Počet 
projektov

zachovanie 
ľudových 

tradícií

sanácia pamiatky

vybudovanie drobnej 
architektúry v prírodnej 

krajine

náučný chodník/

osadenie informačných 

tabúľ

kultúra

detské ihrisko/
športovisko

ekológia, úprava 
prírodných miest

úprava miest
s významom pre

miestnu komunitu
12

7

10

5

5

5

2

2

48

Počet 
projektov

Grantový program Šanca pre váš región sa teší dlhodobej obľube, obzvlášť medzi mimovládnymi 

organizáciami a neformálnymi skupinami občanov. Pozitívnou skutočnosťou je, že program oslovil až 

69 % nových žiadateľov, ktorí sa do grantového programu zapojili prvýkrát.  

Zameranie projektov bolo aj v tomto roku veľmi pestré. Najviac projektov bolo tematicky zame-

raných na úpravu miest s významom pre miestnu komunitu, úpravu prírodných lokalít či obnovu 

detských ihrísk.

Podobne ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, aj v roku 2015 mala široká verejnosť možnosť 

zapojiť sa do on-line hlasovania o tri najzaujímavejšie projekty spomedzi 10 projektov odporúčaných 

hodnotiacou komisiou. Prostredníctvom on-line hlasovania na facebookovom profi le Nadácie Orange 

verejnosť rozhodla o zvýšení sumy pre tri projekty s najvyšším počtom hlasov, a to o 500 € pre kaž-

dý projekt. Najviac hlasov sa podarilo získať neformálnej skupine z Trenčína – Ľudia zo Zátoky, ktorí 

vďaka podpore a dobrovoľníkom vybudovali dve menšie štrkové pláže v centre mesta pri rieke Váh. 

Medzi víťazov sa ďalej dostalo občianske združenie za! Amfi teáter z Banskej Bystrice a K&F Projekt

z Námestova, ktoré vďaka podpore Nadácie Orange dobudovali Open cen trum – voľnočasový pries-

tor pre širokú verejnosť.

Pozornosť sa dostala všetkým 10 projektom, resp. 
žiadateľom, ktorí postúpili do on-line hlasovania. 
Tieto iniciatívy dostali exkluzívnu možnosť 
prezentovať svoje projekty a činnosť na 
multižánrovom festivale Bažant Pohoda 2015 
v Optimistane Nadácie Orange.

Projekt Viac aktivít v Záhrade bol zameraný na zatraktívnenie verejného priestoru ovocnej záhrady 

KC Záhrada v Banskej Bystrici, ktorý slúži na rôznorodé aktivity a podujatia miestnych mestských ko-

munít a verejnosti. Cieľom projektu bolo zdôrazniť význam verejného mestského života a prinavrátiť 

ho naspäť do verejných priestranstiev. Vďaka tomuto projektu Záhrada – Centrum nezávislej kultú-

ry, n. o., vybudovala petangové ihrisko, oddychové lavičky a letný gril. V rámci projektu odpracovalo 

dvanásť dobrovoľníkov sto dobrovoľníckych hodín.

Názov podporeného projektu: Viac aktivít v záhrade

Realizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o.
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zaujímavé štatistiky programu 
Šanca pre váš región

400 dobrovoľníkov – najvyšší počet 

dobrovoľníkov zapojených 

do projektu Gaudího dielňa 2 

občianskeho združenia Výchova 

k slobode z Bratislavy 

2 144
dobrovoľníkov priamo 

zapojených do 

projektových aktivít

19 281
odpracovaných 

dobrovoľníckych hodín

najviac odpracovaných dobrovoľníckych 

hodín v rámci projektu Vodná prekážka 

nás nezastaví občianskeho združenia

Na kopčeku z Trenčianskych Teplíc

1 281

400
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Zamestnanecký 
grantový program
12. 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 zamest-

nancov, prispieť k rozvoju komunitného života a ochrane životného prostredia.

26 500 €
55

Počet podporených projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma:

* Podporený projekt s názvom Dajme im priestor nebol zrealizovaný a fi nančné 

prostriedky boli v plnej výške 1 600 € vrátené na účet Nadácie Orange. Tieto 

prostriedky boli opätovne prerozdelené v rámci programu Špeciálne príležitosti. 

Celková prerozdelená suma v rámci Zamestnaneckého grantového programu je 

vo výške 24 900 €.

*

Hodnotiaca komisia
Andrea Ungvölgyi – Orange Slovensko, a. s. 

Ida Dupačová – Orange Slovensko, a. s.

Katarína Musslerová – Orange Slovensko, a. s. 

Katarína Kováčová – Orange Slovensko, a. s. 

2444444
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Projekty boli zamerané na rôzne cieľové skupiny so širokým tematickým zameraním. 

Najviac projektov bolo cielených na zlepšenie podmienok trávenia času detí z materských 

škôl a rodín s deťmi, pričom tematicky najviac dominovala problematika revitalizácie 

záhrad či parkov.

Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v roku 2015 sa zamestnanci Orangeu 

podieľali na spolurozhodovaní o podpore vybraných projektov. Hodnotiaca komisia 

vybrala 5 inšpiratívnych projektov spomedzi podporených projektov, ktoré boli zverejnené 

na intranete Orangeu a za ktoré mohli zamestnanci hlasovať.

Projekt s najvyšším počtom hlasov získal fi -
nančnú odmenu 500 € na ďalší rozvoj projek-
tových aktivít. 

Víťazom hlasovania sa stal tímový projekt s názvom Spoznaj, chráň a zachovaj prírodu 

Hiadeľskej doliny. Hiadeľská dolina sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku 

Nízke Tatry. Tím zamestnancov a nadšencov prírody chcel novovybudovaný chodník 

dotvoriť informačnými a smerovými tabuľami, lavičkami, lávkami a turistickými šípkami, 

ktoré podporia zážitkovú a náučnú pešiu turistiku. Teší nás, že realizáciou projektu sa 

podarí zviditeľniť prírodné bohatstvo Hiadeľskej doliny, prehĺbia sa znalosti turistov o prírode 

a krajine, ktorou chodník prechádza, podporí sa medzigeneračné učenie a rozšíria sa 

možnosti pešej turistiky. Priblíženie prírodných hodnôt nízkotatranskej krajiny širšej 

verejnosti poukáže na význam jej ochrany a zachovania pre ďalšie generácie. Finančné 

prostriedky boli použité na výrobu informačných tabúľ, drevo a pomocný materiál.

 

Názov podporeného projektu: Spoznaj, chráň a zachovaj prírodu Hiadeľskej doliny

Predkladateľ: Michal Blaškovič, Miroslav Kútik, Erika Babejová

rogram je určený pre všetkých zamestnancov spoločnosti Orange 

Slovensko, a. s., ktorí sa zaujímajú o dianie vo svojom okolí, ak-

tívne prispievajú k uskutočneniu dobrých nápadov a nezištne po-

máhajú najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Napriek poklesu 

predložených projektov oproti roku 2014 nás teší opakované zapá-

janie sa niektorých zamestnancov do programu, pričom až 95 % 

predkladateľov uviedlo spoluprácu s iným subjektom (mimovládna 

organizácia, samospráva, škola), čo je dôkazom silnej spolupráce 

s mimovládnym sektorom a osobnej participácie na riešení tém, 

ktorým sa organizácie venujú.

V 12. ročníku programu boli sumou 
až do výšky 2 000 € podporené 
projekty, do ktorých sa zapojili mi-
nimálne 3 zamestnanci Orangeu.  
Z celkového počtu predložených 
projektov bolo tímom zamestnan-
cov predložených 38 % projektov.
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Grantový program 
pre predajcov
4. ročník

Ciele programu: prispieť k podpore väčšieho množstva aktivít, ktoré pomôžu 

skrášliť obce, mestá, sídliská, podporia zbližovanie komunít či podporia aktivi-

ty mimovládnych organizácií prostredníctvom podpory aktívnych zamestnancov 

predajnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

9 000 €
14

Počet podporených projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma:

Hodnotiaca komisia
Lucia Vadovičová – Orange Slovensko, a. s.

Ivana Galová – Orange Slovensko, a. s.

Grantový program pre predajcov je popri Zamestnaneckom grantovom programe ďalšou 

možnosťou podpory aktívnych jednotlivcov, s pomocou ktorých môžeme prispieť k realizácii 

verejnoprospešných aktivít s cieľom rozvíjať regióny a komunity na Slovensku.

V rámci zrealizovaných projektov sa do aktivít zapojilo 132 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpra-

covali 787 dobrovoľníckych hodín. Najviac projektov bolo podporených v Trenčianskom kraji.

Počas projektu Hernička pre Bzinčatá dobrovoľníci svojpomocne prebudovali miestnosť po-

skytnutú obcou a zriadili v nej herničku, kde sa môžu deti stretávať a hrať. Veľká časť hračiek 

bola získaná zbierkou medzi občanmi obce, prebytočné hračky boli odovzdané neďalekému 

detskému domovu. Počas realizácie projektu prebiehala spolupráca s obcou a ECAV (majiteľ 

a nájomca budovy), pri brigádach pomáhali prevažne rodičia detí. Finančné prostriedky boli 

použité na nákup farby na steny, čistiace prostriedky, izolačnú fóliu, pásky na jej upevnenie 

a na zariadenie herničky (koberec, detský nábytok, hračky). 

Názov podporeného projektu: Hernička pre Bzinčatá

Predkladateľ: Hana Zamecová

ko, a. s.

m programe ďalšou

eť k realizác
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Grantový program 
pre optimistov
3. ročník

Ciele programu: podporiť angažovanosť a dobrovoľnícke aktivity v prospech ko-

munity, dať pozitívne zmýšľajúcim ľuďom príležitosť zrealizovať dobré nápady, 

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

nitu či vybranú organizáciu prostredníctvom jednoduchej grantovej mechaniky.

29 755 €
553

Počet podporených projektov:

Počet predložených 

projektov:

Prerozdelená suma:

Hodnotiaca komisia
Gabika Podmaková – Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Marek Adamov – Truc sphérique (Stanica Žilina-Záriečie)

Ivana Brezinská – Občianske združenie Petržalské ihriská

Milan Zvada – kultúrne centrum Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o.

Jakub Ptačin – Back-Space, o. z.

Michal Sládek – OZ Archimera

Jakub Kmeť -  SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Michal Hudák – OZ Východné pobrežie

Blanka Berkyová – SPOTs, Košice 2013

Tomáš Török – Karpatská nadácia

Miroslav Lacko – Centrum pre fi lantropiu, n. o.

Martina Jánošíková – Komunitná nadácia Bratislava
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V 3. ročníku programu sme sa navyše rozhodli venovať zvláštnu pozornosť tým pomáhajúcim opti-

mistom, ktorých projekty mali potenciál sa rozvíjať, ak sa na ich príprave bude ďalej pracovať. Sna-

žili sme sa jednotlivcov a zástupcov neformálnych skupín občanov už od začiatku viesť k tomu, aby 

sa nespoliehali len na fi nančnú pomoc, ale aby svoje projekty plánovali a realizovali ako udržateľné, 

s ambíciou budúcej sebestačnosti a s výraznejším vplyvom na komunitu. 

Snažíme sa na svet pozerať optimistic-
ky a dávať veciam nový zmysel. 

Grantový program pre optimistov si získal svoju obľubu u predkladateľov, o čom 

svedčí stúpajúci počet predložených projektov. V roku 2015 sme prijali doposiaľ 

najvyšší počet projektov, a to až 553, čo je o 16 % viac projektov oproti prvému 

ročníku v roku 2013.

Podobne ako v roku 2014, aj v roku 2015 si prvenstvo v počte predlože-

ných projektov udržal Žilinský kraj. Najviac podporených projektov bolo 

v Banskobystrickom kraji.

2013 2014
2015

420

440

460

480

500

540

560

Kraj
Počet 
predložených 
projektov

Požadovaná 
suma

Počet 
podporených 
projektov

Podporená 
suma

Banskobystrický 

kraj
124 23 954,66 € 33 6 265,00 €

Bratislavský kraj 62 12 130,08 € 12 2 349,00 €

Košický kraj 59 11 513,00 € 13 2 510,00 €

Nitriansky kraj 50 9 670,63 € 6 1 200,00 €

Prešovský kraj 57 11 149,30 € 7 1 320,00 €

Trenčiansky kraj 31 6 082,88 € 3 596,00 €

Trnavský kraj 35 6 888,30 € 7 1 325,00 €

Žilinský kraj 135 25 488,83 € 24 4 435,00 €

SPOLU 553 106 877,68 € 105 20 000,00 €
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Okolie rybníka pri obci Uhorské sa vďaka miestnej iniciatíve premenilo na čistejšie a atraktív-

nejšie miesto na základe diskusie medzi jeho rôznymi používateľmi. Dobrovoľníci obce v rámci 

projektu Záleží nám na rybníku zveľadili priestor pri miestnom rybníku, vykosili trávu, vyzbierali 

odpad. Počas štyroch mesiacov vyrobili šesť drevených lavičiek, dva stojany na bicykle, šesť 

odpadkových košov, ktoré miestni výtvarníci vkusne vymaľovali, následne všetky prvky osadili 

do priestoru pri rybníku, vybudovali dve ohniská a detskú preliezačku. Do aktivít sa zapojilo 

35 dobrovoľníkov. Návštevníci rybníka pri Uhorskom budú využívať osadené prvky na oddych 

a hry. Umiestnením odpadkových košov sa zabezpečila podpora ochrany životného prostre-

dia. 

 

Názov podporeného projektu: Záleží nám na rybníku

Predkladateľ: Monika Tokajová, zástupkyňa neformálnej skupiny občanov

Názov predkladateľa Názov projektu Podporená suma Kraj

Monika Dlugošová Susedia v akcii 2 000,00 € Košický kraj

OZ Materiná dúška Les ani ihrisko nie sú smetisko 1 795,00 € Bratislavský kraj

Ing. Monika Tokajová Záleží nám na rybníku 2 000,00 € Banskobystrický kraj

Peter Mihályi Pre krajšie Blhovce 2 000,00 € Banskobystrický kraj

OZ ŠURIANSKI JAZDCI Športovo-oddychový park Šurany 1 960,00 € Nitriansky kraj

SPOLU 9 755,00 €

Úlohou hodnotiacej komisie bolo vybrať 5 najzaujímavejších projektov s potenciálom ďalšieho rozvoja. Zástupcovia 

každej vybranej organizácie sa zúčastnili celodenného vzdelávacieho workshopu v oblasti projektového manaž-

mentu, ktorý sa uskutočnil 30. mája 2015 v nezávislom kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Nosnou témou 

boli základy projektového manažmentu orientovaného na miesto a komunitu, mapovanie cieľových skupín, roz-

delenie úloh v tíme, časové a fi nančné plánovanie aktivít. Lektorkou workshopu bola odborníčka na komunit-

ný rozvoj Zora Pauliniová (OZ PDCS) a Igor Polakovič (CpF, n. o.), odborník na fundraising a crowdfunding. Po 

vzde lávacích, konzultačných aktivitách a vypracovaní väčšieho projektu bolo všetkých 5 organizácií podporených

v celkovej výške 9 755 €.
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Špeciálne 
príležitosti
Ciele programu: podpora jedinečných verejnoprospešných projektov, ktoré 

napĺňajú víziu nadácie, ale svojím charakterom, preferovanou témou, časovým 

harmonogramom či fi nančnou náročnosťou grantových programov.

€

Celkový počet 

podporených projektov: 

Prerozdelená suma:

Hodnotiaca komisia
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie 
Orange a Centra pre fi lantropiu, n. o.
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Program Špeciálne príležitosti otvára priestor 
jedinečným, verejnoprospešným, inšpiratívnym 
projektom mimovládnych organizácií, ktorým 
ponúkame možnosť zapojiť sa do tohto samo-
statného programu. V roku 2015 sme celkovo 
podporili 37 projektov, medzi ktoré sme preroz-
delili celkovú sumu vo výške 278 944,94 €.

Ku koncu roka 2015 sa nám podarilo uzatvoriť spoluprácu s ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 

– občianske združenie na jedinečnom projekte Lab powered by Nadácia Orange. Lab je 

súčasťou medzinárodného programu Solidarity FabLab a vznikol s podporou Orange Foun-

dation. Dlhodobá spolupráca ALIANCIE STARÁ TRŽNICA – občianske združenie a Nadácie 

Orange prinesie otvorený kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy. Vytvorením Labu budú 

v roku 2016 sprístupnené najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie a kreatívnej prá-

ce s drevom a iným materiálom pre širokú skupinu ľudí od malých detí, žiakov, študentov, 

mladých kreatívcov a profesionálov až po laickú verejnosť. Okrem miesta pre samostatnú 

prácu s modernými technologickými zariadeniami ponúkne Lab svojim členom, ale aj ďalším 

záujemcom rôznorodý program v podobe odborných workshopov, špecifi ckých vzdelávacích 

aktivít a diskusných podujatí, na príprave a realizácii ktorých budú predkladatelia spolupra-

covať s Nadáciou Orange. Časť doposiaľ poskytnutých fi nančných prostriedkov bola použitá 

na nákup nábytku a technického zariadenia. Aktivity projektu, ako aj spolupráca s alianciou 

pokračujú naďalej.

 

Názov podporeného projektu: Lab – miesto, kde myšlienky dostávajú tvar 

Predkladateľ: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie
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Občianske združenie Nové školstvo vzniklo v roku 2012 a odvtedy aktív-

ne podporuje a iniciuje odborné a verejné diskusie o reforme školstva na 

Slovensku. Ich kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na 

Slovensku prebiehala kontinuálne od januára 2014. Aj v roku 2015 kampaň 

vytvárala priestor pre širokú verejnú diskusiu o vzdelávaní, do ktorej sa za-

pojila nielen odborná, ale aj laická verejnosť. Prostredníctvom pravidelného 

týždenného newslettra bolo prinášané súhrnné pravidelné spravodajstvo 

o kampani a o dianí v oblasti vzdelávania a školstva doma i vo svete pre 

asi 5 000 on-line adresátov. V rámci kampane bolo zrealizovaných viacero 

workshopov, odborných konferencií a diskusií s mladými 

ľuďmi na festivaloch. V závere školského roka iniciátori 

kampane predstavili 4 správy o zisteniach z reprezenta-

tívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slo-

vensku. V podobe Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelá-

vania na Slovensku, ktorý ponúka aktérom vzdelávacej 

politiky relevantné zistenia na koncipovanie reformnej 

stratégie v oblasti školstva, boli zmapované predstavy 

širokej verejnosti o vzdelávaní. Aktivity kampane boli 

komunikované prostredníctvom webu a médií. Sláv-

nostné predstavenie Atlasu sa uskutočnilo 30. 11. 2015 

v Bratislave.

Názov podporeného projektu: 
Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania 

Realizátor: OZ Nové školstvo

ednou z podporených 
organizácií v rámci 
programu bolo v roku 
2015 aj občianske 
združenie Nové 
školstvo. 
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Ďalšou Špeciálnou príležitosťou v roku 
2015 bol pre nás projekt Zippyho kamaráti. 
Pochádza z medzinárodného programu 
Zippy’s friends, ktorý vytvorila britská 
organizácia Partnership for Children. 

Na Slovensku prebieha už 3. rok aj vďaka našej fi nančnej podpore. Počas realizá-

cie aktivít sa v roku 2015 podarilo vyškoliť 87 učiteľov, pripraviť manuál a zrealizo-

vať časť projektu v materských a základných školách pre 450 detí. Po absolvovaní 

programu sa deti vedia ľahšie podeliť o svoje pocity, sú empatickejšie voči druhým 

nielen v škole, ale aj doma, čo sa veľmi pozitívne prejaví na ich duševnom zdraví

v ďalších rokoch.

Názov podporeného projektu: Zippyho kamaráti – pokračovanie 

Realizátor: OZ Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

V júli sme opäť rozprestreli šapito Optimistanu Nadácie Orange na multižánrovom festivale Bažant Po-

hoda v Trenčíne. Diskutovali sme v ňom o aktuálnych témach s mnohými inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí svojím 

aktívnym prístupom k okoliu a životu v spoločnosti vytvárajú podmienky na to, aby bol svet okolo nás kraj-

ším a lepším. So zástupcami OZ Návrat sme sa napríklad rozprávali o dobrom rodičovstve, s Alianciou Fair-

-play sme sa zamysleli nad našou morálkou a hodnotami spoločnosti, neziskové organizácie porozprávali

o svojich úspechoch a motivácii pracovať na verejnoprospešných aktivitách a debatovali sme aj o ideálnych 

školách, školstve či učiteľoch.

 

Okrem inšpiratívnych diskusií sme pre návštevníkov pripravili špeciálnu aktivitu Kvetinový výsadok. Ná-

vštevníci si mohli namixovať vlastnú kombináciu semiačok kvetín, ktoré boli v ekobalóniku vypustené do 

sveta, čím sme rozosiali „kytice kvetov po Slovensku“. Zároveň každý, kto sa do aktivity zapojil, získal že-

tón v hodnote 1 €, ktoré mohol symbolicky venovať jednej z troch neziskových organizácií – Autistickému 

centru Andreas, Lige za duševné zdravie Slovenská republika a OZ Návrat. Týmto spôsobom sme venovali 

každej organizácii fi nančný príspevok vo výške 1 000 €.   

Názov podporeného projektu: Optimistan, miesto pre optimistov

Realizátor: OZ Do pohody

V júli sme opäť rozprestreli šapito Optimistanu Nadácie Orange na multižánrovom 

hoda v Trenčíne. Diskutovali sme v ňom o aktuálnych téma

aktívnym prístupom k okoliu a ž

ší
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dlhodobé
partnerstvá
Naše poslanie sa nám darí efektívne napĺňať aj prostredníctvom dlhodobých 

partnerstiev s mimovládnymi organizáciami. Vďaka nim sme aj v roku 2015 pris-

peli k tomu, aby mohli opustené deti žiť v náhradných rodinách a sprístupnili sme 

poskytovanie kvalitných služieb ľuďom s autizmom a ich rodinám.

OZ Návrat
Oblasť pôsobenia: náhradné rodičovstvo, adopcia 

a profesionálna výchova detí v rodinách 

Výška podpory v roku 2015: 23 000 €
Začiatok partnerstva: 2001

Projekt Detstvo potrebuje Smiech bol treťou časťou trilógie Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech, 

ktorú organizácia realizuje v dlhodobom partnerstve s Nadáciou Orange. Projekt nadväzuje na prvé dva 

ročníky, ktoré sa zameriavali na posilnenie praktických nástrojov pre deti a ich rodičov v domácnostiach 

(rozprávka a hra), zároveň upozorňovali, že časť detí potrebuje terapeutické rozprávky a terapeutické hry. 

Rok 2015 bol zameraný na samotných rodičov, ich prežívanie rodičovstva, psychohygienu. Od apríla do 

novembra prebiehali konkrétne aktivity pre náhradných rodičov i širšiu verejnosť. Bola vytvorená webová 

stránka www.rodicvpohode.navrat.sk, ktorá sa stala ústredným priestorom na komunikáciu témy a spätnej 

väzby. Sme radi, že vznikol cenný krátky dokument, videorozhovor s českým profesorom Zdeňkom Ma-

tějčekom. Podarilo sa vydať knihu Od strachu k láske, ktorá vysvetľuje poznatky z neurovedy pre rodičov 

traumatizovaných detí. OZ Návrat stále pracuje na zdokonaľovaní svojich služieb. Tešíme sa, že je o ne stály 

záujem, pričom v roku 2015 bolo zrealizovaných 10 seminárov/diskusií pre verejnosť v celkovom počte 500 

rodičov, 169 dospelých prešlo prípravou na adopciu a pestúnstvo, 300 rodičom boli poskytnuté odborné 

služby, vydaná kniha a vytvorená webová stránka.

Autistické centrum Andreas    

Oblasť pôsobenia: komplexná starostlivosť 

a vzdelávanie ľudí s autizmom

Výška podpory v roku 2015: 15 000 €
Začiatok partnerstva: 2009

Aktivity Autistického centra Andreas pomáhajú rodinám s deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) 

zmierňovať dôsledky tohto vývinového postihnutia dieťaťa. V roku 2015 sme pokračovali v podpore pro-

jektu Bude ako nebolo II., ktorým sme nadviazali na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením 

pozornosti na metodiku ABA. Veľká pozornosť bola samozrejme upriamená na podporu spolupráce s ro-

dičmi a na udržateľnosť centra Andreas. Pravidelné terapie poskytovali dve terapeutky siedmim deťom, 

minimálne 3x do týždňa. V rámci projektu sa uskutočnilo 7 seminárov a stretnutí pre rodičov, odborníkov, 

ako aj pre pedagógov na posilnenie vzťahu rodič – pedagóg – dieťa. Teší nás, že aj s našou podporou bolo 

vyškolených 89 rodičov a pedagógov a iných odborníkov v téme autizmus.



35

Vážime si usilovnú dlhodobú prácu, odvahu, 
výnimočnosť, inovatívny prístup mimovlád-
nych organizácií. Preto im venujeme osobitnú 
pozornosť a tým výnimočným od roku 2009  
udeľujeme prestížne ocenenie Cenu Nadácie 
Orange. Touto formou im vyslovujeme verej-
né uznanie za líderstvo, odvahu, dlhodobé 
pôsobenie a prínos v oblastiach, ktorým 
sa prioritne venujeme.

Do Ceny Nadácie Orange 2014 bolo predložených 101 nominácií v troch kategóriách – 

vzdelávanie, sociálna inklúzia, komunitný rozvoj. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 

88 nominácií, spĺňajúcich formálne hodnotiace kritériá, určila 5 nominácií postupujúcich 

do druhého kola, z ktorých komisia určila troch víťazov v každej kategórii. Organizácie 

na 1. mieste získali fi nančnú odmenu 8 000 €, ocenení na 2. mieste odmenu vo výške 

5 000 € a organizáciám na 3. mieste sme venovali po 2 000 €. Každá z ocenených orga-

nizácií zároveň získala umelecký artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.

Po druhý raz sme sa rozhodli oceniť dlhodobý prínos a angažovanosť jednotlivca vo for-

me Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Cena tejto špeciálnej kategórie bola 

venovaná Sandre Tordovej, riaditeľke občianskeho združenia Proti prúdu a zároveň šéfre-

daktorke pouličného časopisu Nota bene. Ocenenie získala za dlhodobú prácu a pomoc 

ľuďom bez domova, búranie predsudkov voči nim, ovplyvňovanie legislatívy v tejto oblasti 

a ďalšie prospešné aktivity.

Výsledky hodnotiaceho procesu, ako aj slávnostné odovzdávanie cien víťazom boli vyhlá-

sené na slávnostnom podujatí 24. apríla 2015 nasledovne: 

Cena Nadácie Orange 
za rok 2014
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kategória 
vzdelávanie
1. miesto

Človek v ohrození (občianske združenie) – za projekty globálneho vzdelávania, ktoré po-

máhajú mladým ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, sebavedomie, podpo-

rovať účasť na verejnom živote a prispieť k zlepšeniu života iných.

2. miesto

Indícia, n. o., – za aktivity zamerané na presadenie potrebných zmien v oblasti formálneho 

vzde lávania a na zvyšovanie motivácie učiteľov realizovaných s cieľom pripraviť mladých ľudí 

na uplatnenie sa v reálnom živote.

3. miesto

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (občianske združenie) – za 

vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým 

ľuďom odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať zavádzajúce mýty 

a motivovať ich k aktívnemu občianskemu životu.

V tejto kategórii sme udelili aj mimoriadne ocenenie 
Divadlu Pôtoň, n. o., za aktuálne a kreatívne riešenie 
spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie 
a neformálne vzdelávanie vo forme divadelných hier 
a workshopov v kultúrnom centre na periférii v obci Bá-
tovce. Organizáciu sme odmenili sumou 2 000 €.

Hodnotiaca komisia v kategórii vzdelávanie:

• Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange

• Miroslav Kocúr – projektový koordinátor neziskovej organizácie LEAF

• Martin Kuštek – zástupca Rady mládeže Bratislavského kraja

• Anna Maarová – hlavná školiteľka organizácie Teach for Slovakia

• Zuzana Zimenová – analytička pre oblasť vzdelávania v občianskom združení Nové školstvo
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Aj v kategórii komunitný rozvoj sa hodnotiaca ko-
misia rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie pre 
Občianske združenie Nástupište 1-12 za oživenie 
a využitie verejného priestoru v Topoľčanoch, na 
podporu kultúry a komunitného života a za prepoje-
nie života komunity so súčasným umením. Organi-
záciu sme rovnako odmenili sumou 2 000 €.

Hodnotiaca komisia v kategórii komunitný rozvoj:

• Beáta Hirt – riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica

• Vladimír Ledecký – starosta obce Spišský Hrhov

• Juraj Paučula – výkonný riaditeľ občianskeho združenia Kruh

• Martina Paulíková – programová manažérka Nadácie Ekopolis

• Andrea Ungvölgyi – špecialista pre zodpovedné podnikanie 

 a fi lantropiu v spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

kategória 
komunitný rozvoj
1. miesto

SVATOBOR (občianske združenie) – za vytváranie priestoru pre rozhovor a spoluprácu 

rómskych a nerómskych komunít v Hanušovciach nad Topľou a v obci Rudlov a podporu roz-

voja sebestačnosti ľudí z osád prostredníctvom záhradkárskych aktivít.

2. miesto

TRIPTYCH (občianske združenie) – za vytvorenie inšpiratívneho verejného priestoru

Hidepark v Nitre, v ktorom viacerým miestnym komunitám umožňujú sebarealizáciu v oblasti 

športu, umenia a ekológie.

3. miesto

Priatelia trstenskej prírody (občianske združenie) – za zapojenie všetkých generácií oby-

vateľov obce Trstené pri Hornáde do aktivít na zastavenie znečisťovania a poškodzovania ich 

bezprostredného prostredia a vplývanie na zmenu zaužívaných stereotypov v prístupe k roz-

voju obce.
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Hodnotiaca komisia v kategórii Sociálna inklúzia:

• Miroslav Cangár – poradca pre sociálnu oblasť Inštitútu zdravotnej politiky 

 Ministerstva zdravotníctva SR

• Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange 

• Soňa Holúbková – riaditeľka Agentúry podporných služieb Žilina

• Vladislav Matej – riaditeľ SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

• Marek Roháček – riaditeľ OZ Návrat

kategória 
sociálna inklúzia
1. miesto

Združenie pre duševné zdravie  – INTEGRA (občianske združenie) – za výsledky dlhodobej 

činnosti pri poskytovaní služieb pre ľudí s duševnými poruchami na východe Slovenska.

2. miesto

Proti prúdu (občianske združenie) – za dlhodobú pomoc ľuďom bez domova, úspeš-

né projekty na ich zamestnávanie a oddlžovanie, presadzovanie systémových zmien

a odstraňovanie predsudkov v spoločnosti.

3. miesto

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (občianske združenie) – za aktivity a služby 

v prospech ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré poskytuje na Slovensku už dvadsaťpäť rokov.
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naše ďalšie aktivity 
v roku 2015
Krajšie miesta
V roku 2015 sme predstavili novú webovú aplikáciu Krajšie miesta, ktorá umožňuje získať dobrovoľ-

níkov na rôzne užitočné nápady a komunitné iniciatívy. Po vytvorení jednoduchej vizitky s uvedením 

základných informácií o pripravovanej dobrovoľníckej aktivite sa môžu dobrovoľníci z radov širokej 

verejnosti zapojiť do dobrovoľníckych aktivít. Záujemci o dobrovoľníctvo si prostredníctvom apliká-

cie nájdu jednoduchým spôsobom aktivity, ku ktorým by radi priložili svoju pomocnú ruku. Krajšie 

miesta sú nástrojom, vďaka ktorému sa darí hľadať, resp. prepájať aktívnych ľudí so zaujímavými 

verejnoprospešnými nápadmi.

Hlboko si vážime prácu dobrovoľníkov, ktorí neraz obetujú svoj čas, schopnosti, ale aj fi nančné pro-

striedky v prospech svojej alebo otvorenej komunity. So záujmom sme sledovali aktivity, do ktorých 

sa dobrovoľníci zapájali. Preto sme ocenili tri projekty, ktoré získali 300 €* na ďalšie skrášľovanie 

miest. Výhercami sa stali projekty s názvom:

• Oživme spoločne sídlisko pre obyvateľov Banskej Bystrice,

• Šanca pre knižnicu – šanca pre nás v Spišských Tomášovciach,

• Cvičisko pre psy v Dunajskej Lužnej.

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, 
priateľom a partnerom, ktorí nás aj
v 16. roku činnosti inšpirovali
a podporovali svojimi užitočnými 
nápadmi a prospešnou prácou.

* Ku koncu roka 2015 bol vyplatený 1 fi nančný príspevok, ostatné začiatkom roka 2016.
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fi nančná
časť
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náklady   

ostatné služby 137 457,13 € 250 606,00 €

ostatné dane a poplatky 16,50 € 722,00 €

iné ostatné náklady 94,00 € 95,00 €

poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 50 553,50 € 80 821,00 €

poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 656 598,80 € 736 621,00 €

poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 26,00 € –

náklady spolu 844 745,93 € 1 068 865,00 €

výnosy   

úroky 210,73 € 538,00 €

prijaté príspevky od iných organizácií 310 524,11 € 310 949,00 €

príspevky z podielu zaplatenej dane 656 509,85 € 735 992,00 €

prijaté príspevky od fyzických osôb – 1,00 €

prijaté príspevky z verejnej zbierky – 26,00 €

výnosy spolu 967 244,69 € 1047 506,00 €

výsledok hospodárenia pred zdanením 122 498,76 € -21 359,00 €

daň z príjmov 39,73 € 102,00 €

výsledok hospodárenia po zdanení 122 459,03 € -21 461,00 €

SÚVAHA 2015 2014

aktíva   

neobežný majetok spolu 2 150,00 € 2 150,00 €

dlhodobý hmotný majetok 2 150,00 € 2 150,00 €

obežný majetok 705 201,55 € 652 382,00 €

krátkodobé pohľadávky – 35 821,00 €

fi nančné účty 705 201,55 € 616 561,00 €

časové rozlíšenie spolu – – 

náklady budúcich období – –

príjmy budúcich období – –

majetok spolu 707 351,55 € 654 532,00 €

pasíva   

vlastné zdroje krytia majetku spolu 110 819,65 € -11 639,00 €

Imanie a peňažné fondy 6 638,78 € 6 639,00 €

základné imanie 6 638,78 € 6 639,00 €

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -18 278,16 € 3 183,00 €

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 122 459,03 € -21 461,00 €

cudzie zdroje spolu 41 843,66 € 79 706,00 €

krátkodobé záväzky 41 843,66 € 79 706,00 €

záväzky z obchodného styku 41 843,66 € 79 706,00 €

časové rozlíšenie spolu 554 688,24 € 586 465,00 €

výdavky budúcich období – –

výnosy budúcich období 554 688,24 € 586 465,00 €

vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 707 351,55 € 654 532,00 €

j p , ,

pasíva

vlastné zdroje krytia majetku spolu 110 819,65 € -11 639,00 €

Imanie a peňažné fondy 6 638 78 € 6 639 00 €

aktíva

neobežný majetok spolu 2 150,00 € 2 150,00 €

dlhodobý hmotný majetok 2 150 00 € 2 150 00 €

náklady spolu 844 745,93 € 1 068 865,00 €

výnosy

úroky 210,73 € 538,00 €

prijaté príspevky od iných organizácií 310 524 11 € 310 949 00 €

náklady

ostatné služby 137 457,13 € 250 606,00 €

ostatné dane a poplatky 16 50 € 722 00 €
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Nadácia Orange prijala v roku 2015 dar od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., vo 

výške 230 524,10 €, ktorý bol použitý primárne na administratívne náklady spoje-

né s chodom nadácie, na fi nancovanie reklamného priestoru a komunikácie nadačných 

aktivít. Za mim oriadny úspech pokladáme získanie grantu vo výške 80 000 € z organi-

zácie Orange Foundation. Finančné prostriedky boli viazané na vytvorenie a prevádzku

komunitno-vzdelávacieho priestoru Lab v Starej tržnici, Nám. SNP 25 v Bratislave. Projekt 

je súčasťou medzinárodného programu Solidarity FabLab.

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa 
jednotlivých oblastí podpory a osobitne výška výdavkov na správu nadácie 

Účel Výška prerozdelenej sumy

Vzdelávanie 262 056,94 €

Cena Nadácie Orange 2014 17 000,00 €

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 50 000,00 €

Špeciálne príležitosti 189 556,94 €

Štipendium pre znevýhodnených 2015 5 500,00 €

z toho podporené v rámci Špeciálnych p.:  

3lobit, o.z. 4 706,94 €

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 30 000,00 €

Bábkové divadlo na Rázcestí 3 000,00 €

DETSKÝ ČIN ROKA (občianske združenie) 13 000,00 €

Do pohody (občianske združenie) 20 000,00 €

EKOrast (občianske združenie) 3 000,00 €

Galéria mesta Bratislavy 3 000,00 €

HARPÚNA (občianske združenie) 2 500,00 €

Indícia, n. o. (Dávame škole zmysel pre 21. storočie) 4 000,00 €

Indícia, n. o.  (Naše internetové deti a čo s tým) 15 000,00 €

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (občianske združenie) 2 500,00 €

IPčko (občianske združenie) – Konferencia virtuálna generácia 2 000,00 €

IPčko (občianske združenie) – Virtuálna generácia 14 000,00 €

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky (občianske združenie) 19 850,00 €

Nadácia – Centrum súčasného umenia 4 000,00 €

Nadácia Centra pre fi lantropiu (Cena pre projekt v súťaži Reštart Slovensko) 1 000,00 €

Nadácia Pontis 10 000,00 €

Nezisková organizácia Voices 10 000,00 €

Nové školstvo (občianske združenie) 24 000,00 €

OSMIJANKO, n. o. 4 000,00 €

Sociálna inklúzia 218 188,00 €

Cena Nadácie Orange 2014  15 000,00 €

Darujte Vianoce 2015 60 000,00 €

Fond pre sociálne slabých a chorých 30 000,00 €

Špeciálne príležitosti a partnerské organizácie 113 188,00 €

Vzdelávanie 262 056,94 €

Cena Nadácie Orange 2014 17 000,00 €

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 50 000,00 €
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Cena Nadácie Orange 2014 17 000 00 €

3lobit, o.z. 4 706,94 €

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 30 000,00 €
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z toho podporené v rámci Špeciálnych p. a partnerov:  

Autistické centrum Andreas, n. o. (partnerská organizácia) 10 000,00 €

Autistické centrum Andreas, n. o. (partnerská organizácia) 5 000,00 €

Bazár chalaňov, o. z.  2 000,00 €

KASPIAN, o. z. (Bezpečný priestor v KASPIAN-e)  1 000,00 €

KASPIAN, o. z. (Podpora dlhodobej práce s mládežou) 4 000,00 €

MAGNA Deti v núdzi (Pomoc obetiam utečeneckej krízy 2015) 20 000,00 €

MAGNA Deti v núdzi (Pomoc obetiam zemetrasenia v Nepále) 10 000,00 €

Mládež ulice (občianske združenie) 1 000,00 €

Návrat (občianske združenie) – partnerská organizácia 23 000,00 €

Neinvestičný fond Kliniky detí a dorastu 10 000,00 €

Občianske združenie WellGiving 11 230,00 €

Občianske združenie WellGiving (Móda pomáha: Cit pre dobro a krásu sa nevylučujú) 1 000,00 €

Občianske združenie Z dobrých rúk 3 798,00 €

OKRAJ (občianske združenie) 3 000,00 €

OZ Vagus 5 160,00 €

Slovenský paralympijský výbor 3 000,00 €

Komunitný rozvoj 176 353,86 €

Cena Nadácie Orange 2014 17 000,00 €

Grantový program pre predajcov 2015 9 000,00 €

Grantový program pre optimistov 2015 29 755,00 €

Šanca pre váš región 2015 81 498,86 €

Špeciálne príležitosti 14 200,00 €

Zamestnanecký grantový program 2015 24 900,00 €

z toho podporené v rámci Špeciálnych p.:  

BONA FIDE, o. z. 5 000,00 €

Centrum dobrovoľníctva (občianske združenie) 2 200,00 €

Nadácia Centra pre fi lantropiu (Start Lab – Crowfundingova platforma) 5 000,00 €

Projekt Slamka (občianske združenie) 2 000,00 €

Prerozdelená suma nad rámec prostriedkov 
z podielu zaplatenej dane v roku 2015 50 553,50 €

3 organizácie podporené v rámci aktivity Kvetinový výsadok 3 000,00 €

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie 13 400,00 €

Darujte Vianoce 2015 33 827,50 €

Krajšie miesta - výherkyňa aktivity 300,00 €

Výťažok zo zbierky Pomáhame svet poskytnutý organizácii MAGNA Deti v núdzi 26,00 €

CELKOVÁ PREROZDELENÁ SUMA 707 152,30 €
Náklady na správu nadácie a medializáciu 137 457,13 €

z toho:  

Reklama a PR 71 226,75 €

Centrum pre fi lantropiu – služby 59 482,52 €

Účtovníctvo 1 858,58 €

Ostatné služby 4 889,28 €
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Grantový program pre predajcov 2015 9 000,00 €
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