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Vždy
je čas
pomáhať
Účel a ciele nadácie
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Vznik a činnosť Nadácie Orange siaha do roku 1999, keď 22. marca vznikla pod

Prostriedky nadácie sa v roku 2016 využívali najmä na podporu

názvom Konto Globtel. V roku 2002 spoločnosť Orange Slovensko, a. s., založila

verejnoprospešných účelov, a to primárne na:

neinvestičný fond Konto Orange a po piatich rokoch, od 27. decembra 2007,
prechádza pod názov Nadácia Orange, ktorá prebrala k 13. augustu 2009 všetky

rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,

aktivity Konta Orange. Jej zakladateľom je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.,

ochranu a tvorbu životného prostredia,

a od roku 2007 patrí do globálnej skupiny nadácií, kde pôsobí značka Orange

zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

a ktorú koordinuje Orange Foundation so sídlom v Paríži.

ochranu a podporu zdravia a vzdelávania,
ochranu práv detí a mládeže,

Nadácia Orange, ako jedna z najväčších nadácií na Slovensku, je členom Fóra

humanitnú pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb,

donorov (www.donorsforum.sk) a od roku 2013 aj členom Asociácie ﬁremných

ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,

nadácií a nadačných fondov (www.asﬁn.sk).

ochranu a podporu sociálnej pomoci.

V roku 2016 prijala Nadácia Orange 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov
vo výške 576 073,17 €. V roku 2016 boli použité príspevky z tejto zaplatenej dane
z príjmov vo výške 50 000 €. Ostatné ﬁnančné prostriedky, čerpané z podielu
zaplatenej dane z príjmov v rámci grantových programov, boli čerpané z prijatej
asignácie z roku 2015. Celková prerozdelená výška ﬁnančných prostriedkov
z asignácie 2 % v roku 2016 predstavovala sumu 603 778,50 €.

Finančné prostriedky vo výške 256 051,38 € predstavujú dar spoločnosti Orange
Slovensko, a. s. Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie
Orange, na propagáciu a medializáciu aktivít, na ekonomické a právne služby
a ostatné služby bol použitý dar vo výške 188 750,32 €.

Celkom sme poskytli na dary a grantové programy sumu 701 518,73 €.
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Nájdeme
si čas
na druhých
Orgány nadácie
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V súlade s nadačnou listinou je členstvo vo všetkých orgánoch

Dozorná rada Nadácie Orange

Nadácie Orange dobrovoľnou a neplatenou funkciou.
Členovia
V roku 2016 nastali zmeny v zložení orgánov n adácie.

JUDr. Zuzana Plevová

Od 18. februára 2016 sa členovia správnej rady

Mgr. Iveta Jurigová

rozšírili na 7 členov.

Ing. Marek Koleják

Správna rada Nadácie Orange
v roku 2016
Predseda
prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Členovia
Ing. Pavol Lančarič, PhD.
Mgr. Iveta Malachovská
Mary Lisa Durban
Mgr. Miloš Lalka
Ing. Natália Kunická
Marc Ricau (od 18. 2. 2016)

Správkyňa nadácie
Andrea Cocherová
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Čas
dospelosti
prináša nové
výzvy
Príhovor správkyne
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Milí priatelia,

dovŕšenie osemnástich rokov je považované za dosiahnutie dospelosti
a presne k tomuto významnému míľniku v živote Nadácie Orange sme sa
v marci 2017 dostali. Na ceste k dospelosti sme sa veľa naučili. Účelom
vzdelania však nie je vedieť, ale konať. A práve neustála práca na hľadaní
možností, ako meniť svet okolo nás na lepšie miesto, bola pre našu nadáciu
smerodajnou počas uplynulých osemnástich rokov a ostáva jej poslaním aj
do tých ďalších.

Počas týchto rokov sme stretli množstvo aktívnych jednotlivcov a organizácií,
ktorých práca je skutočne zmysluplná. Sme radi, že mnohým z nich sme mali
možnosť byť nápomocní pri realizácii ich projektov a plánov – či už svojimi
skúsenosťami, alebo ﬁnančnou podporou.

Vzdelávanie bolo v minulom roku jednou z prioritných oblastí, ktorým sme
sa venovali. Podporili sme mnoho výnimočných projektov. Keďže nám záleží
na zefektívňovaní a napredovaní formálneho vzdelávania na Slovensku,
uprednostnili sme projekty, ktoré sa snažia dosiahnuť systémové zmeny
vzdelávania a pripraviť tak pôdu na ďalšie nadväzujúce kroky v tejto oblasti.
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Napríklad v spolupráci s organizáciou Dobrá škola sme sa pustili do pilotného

Cena Nadácie Orange putovala oceneným už po siedmykrát. Každý rok sa

ročníka programu zameraného na zmenu kultúry a klímy v školách.

prihlásia mnohé mimovládne organizácie s inovatívnymi riešeniami na zlepšenie

V programe e-Školy pre budúcnosť sme zase podporili projekty na základných

života okolo nás. Robia to nezištne a s dobrým úmyslom a je pre našu nadáciu česť

a stredných školách zamerané na podporu zodpovedného a bezpečného

predstaviť ich verejnosti a preukázať uznanie za ich činnosť.

používania komunikačných technológií deťmi.
Želám si, aby Nadácia Orange aj v ďalšom roku prispievala k hľadaniu moderných
Sme mimoriadne hrdí na projekt z oblasti komunitného rozvoja, ktorý sme úspešne

a efektívnych spôsobov riešenia aktuálnych problémov v prioritných oblas-

spustili v marci 2016 spolu s občianskym združením Aliancia Stará tržnica,

tiach. Úprimne ďakujem všetkým mimovládnym organizáciám, aktívnym

Connect a Orange Foundation. Otvorili sme ním jedinečný kreatívno-komunitný

jednotlivcom a, samozrejme, aj svojim kolegom, ktorí sú ochotní v dnešnom svete

priestor Lab powered by Nadácia Orange, v ktorom sa môžu stretávať a získavať

využívať svoje vedomosti, talent a kreativitu na pretváranie sveta okolo nás na lepšie

nové digitálne zručnosti študenti, mladí profesionáli, ale aj široká verejnosť.

miesto pre život.

Od otvorenia do konca roka sa v ňom zrealizovalo 76 workshopov.

Otvorenie Labu a jeho následná podpora korešponduje s našou snahou vyhľadávať
a podporovať inovatívne projekty. Ani v roku 2016 sme neupustili od myšlienky
zviditeľniť a oceniť mimovládne organizácie za ich ušľachtilú činnosť a dlhodobý
„dobrý“ prínos pre našu spoločnosť.
Andrea Cocherová
správkyňa Nadácie Orange
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Dôležité
je správne
načasovanie
Prehľad činnosti v roku 2016
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Vízia Nadácie Orange

Prostredníctvom grantových programov a partnerstiev poskytujeme priestor

„Meniť svet na lepšie miesto pre všetkých“

na realizáciu výnimočných nápadov, inovatívnych prístupov, sme vnímaví
na potreby komunít, ktoré sa snažia o riešenie lokálnych problémov,

Nadácia Orange prostredníctvom svojich grantových programov a strategických

vysoko oceňujeme dobrovoľnícke aktivity či pozitívne zmeny, ktoré vytvárajú

partnerstiev s mimovládnymi organizáciami prispieva k spoločenskej zodpovednosti

lepšie miesto pre všetkých. Veríme, že vzdelanejší svet môže byť lepší.

spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a k ﬁlantropickým aktivitám na Slovensku.

Preto kladieme veľký dôraz na podporu vzdelávania. Záleží nám na výchove

Prioritnými oblasťami podpory boli v roku 2016 tri oblasti:

žiakov a študentov k zodpovednému využívaniu nových digitálnych technológií,
prostredníctvom našich partnerských organizácií prispievame k zmene

vzdelávanie,

vzdelávacieho systému na Slovensku a k podpore nových vyučovacích metód.

komunitný rozvoj,
deﬁcitné skupiny.

Osudy ľudí okolo nás, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách,
nám nie sú ľahostajné. Chceme motivovať ľudí k pomoci druhým a prostredníctvom

V každej oblasti sme realizovali minimálne jeden grantový program a uzavreli

našich partnerov zlepšovať podmienky pre ľudí so zdravotnými problémami.

strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré napĺňajú prioritné oblasti podpory
Nadácie Orange.

Strategický partner
Už 17. rok je partnerom Nadácie Orange pri napĺňaní vízie a výkone aktivít
Centrum pre ﬁlantropiu, n. o. Náplňou organizácie je zabezpečenie
administratívnych procesov všetkých grantových programov nadácie. Poslaním
CpF je rozvoj darcovstva na ﬁremnej a individuálnej úrovni, vzdelávacie a výskumné
aktivity na témy ﬁlantropie či občianskej spoločnosti na Slovensku. Nadácii Orange
pomáha tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu jej činnosti.
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Výsledky činnosti nadácie
Prostriedky prijaté z podielu zaplatenej dane Nadácia Orange prerozdeľovala
v rámci troch oblastí podpory – vzdelávanie, komunitný rozvoj, deﬁcitné
skupiny, a to v súlade s verejne prospešným účelom prostredníctvom
Vzdelávanie

Komunitný rozvoj

troch foriem podpory:

250 543,00 €

222 752,73 €

1. grantové programy,
2. strategické partnerstvá,
3. Cena Nadácie Orange.

37%

41%

Prehľad použitia ﬁnančných prostriedkov Nadácie Orange z podielu
zaplatenej dane v roku 2016 podľa oblastí:

Názov oblasti

Suma

Percentuálne
vyjadrenie

Počet podporených projektov
v grantových
programoch

v strategických
partnerstvách

Počet víťazov
v Cene NO
2015

22%
Deﬁcitné skupiny
130 482,23 €

Vzdelávanie

250 543,00 €

41 %

48

17

4

Komunitný rozvoj

222 752,73 €

37 %

65

11

4

Deﬁcitné skupiny

130 482,77 €

22 %

386

7

3

Spolu

603 778,50 €

100 %

499

46

11
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Sumárny prehľad použitia ﬁnančných prostriedkov Nadácie Orange v roku 2016 podľa oblastí

898
6

1

125

125

912

9

63

7
125

67
984

25
58

78

99
112

34
4

537

257

podpory, resp. grantových programov:
Účel

Výška prerozdelenej sumy

Vzdelávanie

250 543,00 €

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017

50 000,00 €

Strategickí partneri v oblasti vzdelávania

181 543,00 €

Cena Nadácie Orange za rok 2015

19 000,00 €

Komunitný rozvoj

222 752,73 €

Spojme sa pre dobrú vec

79 058,00 €

Zamestnanecký grantový program

20 275,23 €

Strategickí partneri v oblasti komunitného rozvoja

105 419,50 €

Cena Nadácie Orange za rok 2015

18 000,00 €

Deﬁcitné skupiny

130 482,77 €

Darujte Vianoce

60 012,77 €

Strategickí partneri v oblasti deﬁcitné skupiny

54 470,00 €

Cena Nadácie Orange za rok 2015

16 000,00 €

Suma prerozdelená nad rámec prostriedkov
z podielu zaplatenej dane v roku 2016

97 740,23 €

Darujte Vianoce 2016

26 879,23 €

3 organizácie podporené v rámci aktivity Brány poznania na festivale Pohoda

2 658,00 €

Výťažok zo zbierky Pomáhame svet poskytnutý organizácii MAGNA Deti v núdzi

103,00 €

Aliancia Stará tržnica – občianske združenie – Lab powered by Nadácia Orange

66 600,00 €

Krajšie miesta – víťazi dobrovoľníckych aktivít

1 500,00 €

Celková prerozdelená suma

701 518,73 €
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Grantové programy

Zamestnanecký grantový program

Kľúčovým mechanizmom prerozdeľovania ﬁnančných prostriedkov

13. ročník

na verejne prospešné aktivity sú pre Nadáciu Orange grantové programy.

Ciele programu: Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít zamestnancov

V roku 2016 sme otvorili 4 grantové programy v troch prioritných oblastiach –

spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a s nimi spolupracujúcich mimovládnych

vzdelávanie, komunitný rozvoj, deﬁcitné skupiny.

organizácií podporiť individuálnu ﬁlantropiu a dobrovoľníctvo zamestnancov,
prispieť k rozvoju komunitného života a ochrane životného prostredia.

Každý grantový program má svoje špeciﬁká, verejne dostupnú grantovú výzvu,
hodnotiace kritériá. Všetky informácie o podmienkach zapojenia do grantových
programov sú zverejnené na webovej stránke nadácie www.nadaciaorange.sk.

Počet predložených projektov:

Odborná hodnotiaca komisia nám pomáha, často vo veľkej konkurencii projektov,

30

identiﬁkovať najzaujímavejšie iniciatívy a zabezpečuje tak objektívnosť hodnotenia.
Jednoduchá štruktúra grantových programov umožňuje predložiť projekt

Počet podporených projektov:

širokému spektru žiadateľov z celého Slovenska.

22

Prehľad grantových programov otvorených v roku 2016:

Prerozdelená suma:

Zamestnanecký grantový program,

20 288 €*

Spojme sa pre dobrú vec,
e-Školy pre budúcnosť 2016/2017,
Darujte Vianoce.

* V rámci projektu s názvom Lavičky neboli vyčerpané všetky poskytnuté ﬁnančné
prostriedky. Nevyčerpaná suma vo výške 12,77 € bola vrátená na účet Nadácie
Orange a opätovne prerozdelená v rámci programu Darujte Vianoce.
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Hodnotiaca komisia:

Okrem Žilinského kraja bol minimálne jeden projekt realizovaný v každom kraji.

Ivana Janská – Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.

Najväčšia úspešnosť v podpore bola v Banskobystrickom kraji. Teší nás, že všetci

Zuzana Lampartová – Orange Slovensko, a. s.

zamestnanci Orangeu sa mohli podieľať na spolurozhodovaní o najzaujímavejšom

Miroslav Palec – Fond na podporu umenia

projekte a podporiť tak jeden z nich svojím hlasom. Zamestnanci hlasovali online
na intranete za jednu z piatich zaujímavých iniciatív. V roku 2016 si najväčšiu

Do 13. ročníka programu sme opäť prijali projekty zamestnancov spoločnosti

priazeň získal projekt s názvom Lesopark Slovensko, ktorého predkladateľom bol

Orange Slovensko, a. s., so silným ﬁlantropickým a dobrovoľníckym prínosom.

Rastislav Nichta. V priebehu jeho realizácie sa podarilo s pomocou

V roku 2016 však jednoznačne dominovali aktivity pre deti z materských škôl.

43 dobrovoľníkov, ktorí spoločne odpracovali 3 200 dobrovoľníckych hodín,

V obci Podbrezová čítali deťom rozprávky, v Šamoríne hrali deťom bábkové

osadiť nové informačné tabuľky, revitalizovať dve jazierka a vytvoriť pieskovisko.

divadlo aj zamestnanci Orangeu, pričom zamestnanci usilovne pomáhali aj
pri výrobe a údržbe divadelných bábok, v Košiciach vytvorili priestor v areáli

Park v tvare Slovenska poskytuje priestor na trávenie voľného času pre miestnych

materskej školy na environmentálnu výchovu. Úsilím dobrovoľníkov sa podarilo

obyvateľov, turistov, ale slúži aj na edukačné účely pre žiakov, ktorí ho spoločne

vybudovať aj dopravné ihriská pre najmenších a postaviť besiedku, ktorá bude

s pedagógmi navštevujú počas školského roka. Víťaz hlasovania získal pre svoj

slúžiť na oddychové a vzdelávacie aktivity. Zamestnanci sa však angažujú aj

projekt natočenie krátkeho videa, ktoré môže slúžiť na propagáciu ďalších aktivít

v iných oblastiach, ako je ochrana kultúrnej pamiatky – hradu Revište, ďalej

nielen obce Čajkov, ale aj miestnej základnej školy, ktorá sa o lesopark stará.

v obnove verejných priestorov a v sociálnych témach, ako napr. zakúpenie

Reportážne video je zverejnené na stránke Nadácie Orange.

pomôcok na cvičenie do denného stacionára pre deti a mladých s viacnásobným
postihnutím.

Všetci zamestnanci, ktorých projekty boli podporené, spolupracovali na realizácii
aktivít s mimovládnou organizáciou alebo iným subjektom (škola, samospráva atď.).
Teší nás, že aj takouto podporou vznikajú dlhodobejšie spolupráce a väzby medzi
zamestnancami a spolupracujúcimi subjektmi.

Názov podporeného projektu:

Lesopark Slovensko
Meno predkladateľa:

Rastislav Nichta

14

Spojme sa pre dobrú vec

Hodnotiaca komisia:
Daniela Danihelová – Komunitná nadácia Bratislava

13. ročník, pokračovanie programu Šanca pre váš región

Marek Adamov – občianske združenie Truc sphérique

Ciele programu: Podporiť nápady aktívnych ľudí, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu

Světluše Rajnincová – Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.

vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunitách, či nachádzať riešenia

Milica Danková – Nadácia Habitat for Humanity International

spoločných problémov na lokálnej úrovni.

Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto
Martina Jánošíková – Komunitná nadácia Bratislava

Počet predložených projektov:

347
Počet podporených projektov:

42
Prerozdelená suma:

79 058 €*

Monika Juríková – občianske združenie Ulita
Milan Zvada – Záhrada, Centrum nezávislej kultúry
Gabika Podmaková – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Jana Andreasová – Nitrianske centrum dobrovoľníctva
Lucia Gregorová – Rodinné centrum Kramárik
Drahoslava Finková – Nadácia Revia, Malokarpatská komunitná nadácia
Veronika Ľahká – občianske združenie ArsPreuge
Zuzana Melušová Kutarňová – Rodinné centrum Dlháčik
Zuzana Jankechová – Trnavské dobrovoľnícke centrum
Bohdan Smieška – PDCS, o. z.
Michaela Kubíková – Národný Trust, n. o.

* Projekt s názvom Rozprávam, rozprávaš, rozprávame (Oživené príbehy

Jana Mrlianová – Komunitná nadácia Liptov

storočí) nebol realizovaný a ﬁnančné prostriedky vo výške 942 € boli
vrátené Nadácii Orange. Finančné prostriedky boli poukázané príslušnému
správcovi dane.
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Neinvestičný fond

spoluprácu komunít, mimovládnych organizácií a lokálnych subjektov.

Nadácia

Príspevková organizácia

Rozpočtová organizácia

Nezisková organizácia

Neformálna skupina občanov

Občianske združenie

V roku 2016 sme sa rozhodli klásť väčší dôraz na prácu komunít,

Veríme, že tieto iniciatívy majú veľký vplyv na riešenie lokálnych problémov
a ich angažovanosťou môže byť Slovensko krajším miestom.

Špeciﬁkom grantového programu je jeho otvorenosť pre neformálne
skupiny. Podporujeme iniciatívu a aktivity začínajúcich i overených skupín.
Do programu sa celkovo zapojilo až 100 neformálnych skupín občanov,
190 občianskych združení z celého Slovenska a ďalšie subjekty – neziskové
organizácie, nadácie, neinvestičný fond. V hodnotiacom procese boli
najúspešnejší žiadatelia z Banskobystrického a Žilinského kraja.

Viac ako polovica podporených projektov bola zameraná na revitalizáciu
verejných priestorov. Občianske združenie Envirofuture pracovalo
na obnovení verejných priestorov sídliska, OZ Kalvársky fond vyčistil
v Banskej Štiavnici v lokalite pod Kalváriou plochu, ktorú upravili na záhradku
s vinohradom, v Bzinciach pod Javorinou vytvorili ihrisko pre staršie deti,

0%

1%

2%

4%

9%

29 %

55 %

neformálna skupina vytvorila náučno-poznávací chodník pri rieke Ondava,
v Martine vznikla komunitná záhrada, v Košiciach prebiehali susedské
kultúrno-spoločenské podujatia, v rámci ktorých dobrovoľníci skrášlili
spoločné priestory. Ďalšími témami boli vzdelávacie aktivity či kultúrno-spoločenské komunitné aktivity.
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Dobrovoľnícka práca je často spájaná práve s komunitou a lokalitou. Sme

v okolí ZŠ Belehradská kultúrnymi a spoločenskými aktivitami.

veľmi radi, že v rámci podporených projektov sa do aktivít zapojilo až 1 596

Na treťom mieste sa umiestnila neformálna skupina dobrovoľníkov z pamiatkovej

dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 16 000 dobrovoľníckych hodín.

zóny Habánsky dvor v Sobotišti. Dobrovoľníci nainštalovali v priestoroch objektu

Najviac dobrovoľníkov sa zapojilo do revitalizácie oddychovej zóny v obci

expozíciu Sobotište na historických fotograﬁách a informácie o význame habánskej

Komoča a do obnovy priestorov materskej školy s vybudovaním multifunkčného

kľúčiarni. Na nádvorí vytvorili oddychovú zónu s lavičkou a kvetinovým zátiším,

miniamﬁteátra, detského ihriska a oddychovej zóny v Petroviciach.

ktorá bude slúžiť návštevníkom a obyvateľom obce.

Do programu sa mohla zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom online
hlasovania za najzaujímavejšie projekty a iniciatívy. Tri z nich s najvyšším počtom
hlasov získali natočenie krátkeho propagačného videa o činnosti organizácie
a realizovanom projekte. Najviac hlasov získal projekt s názvom Rozdielnosť nás
spája občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave.
Cieľom aktivít bolo riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách
z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska.
Všetky aktivity sa viedli bilingválne v anglickom a slovenskom jazyku.

Na druhom mieste sa umiestnila neformálna skupina Šak s projektom
ŠAK leto, susedia, ktorej cieľom bolo oživenie verejného priestoru

17

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017

zo Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch budú analyzovať správy a titulky
internetových stránok, vyhľadávať click-bait videá na internete, ktoré zhodnotia

3. ročník

a následne budú o nich v skupinkách diskutovať.

Ciele programu: Podporiť projekty základných, stredných škôl a mimovládnych
organizácií, zamerané na zvýšenie miery informovanosti o nástrahách digitálnych

Tieto skúsenosti potom žiaci zovšeobecnia a prednesú deťom na základných školách.

médií a ich bezpečného a zodpovedného používania žiakmi a študentmi.

Do programu sa zapojilo aj niekoľko špeciálnych škôl. Teší nás, že téma bezpečného

Počet predložených projektov:

115
Počet podporených projektov:

48
Prerozdelená suma:

50 000 €
Hodnotiaca komisia:
Andrea Cocherová – Nadácia Orange
Mária Tóthová-Šimčáková – psychologička
Viera Kačinová – Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Jana Dulinová – psychologička
Peter Halák – Indícia, n. o.
Zuzana Mikloš Fabrici – Cirkevná základná škola Narnia

používania digitálnych médií sa stáva čoraz atraktívnejšou aj pre túto cieľovú skupinu,
ktorá je práve jedna z najzraniteľnejších. Až 33 % detí si rado píše na internete s cudzími
ľuďmi a neváha sa s nimi stretnúť naživo. Často netušia, že ich to môže ohroziť. Stále
viac detí uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, pričom každé
štvrté dieťa ohrozuje závislosť (zdoj: detinanete.sk). Jednou z priorít Nadácie Orange je
nielen o týchto alarmujúcich číslach informovať, ale prostredníctvom pedagógov priamo
pracovať so žiakmi a študentmi na riešení konkrétnych problémov a učiť ich správne
využívať digitálne médiá. Program e-Školy pre budúcnosť priniesol už po tretíkrát
zaujímavé projekty, ktorých realizácia prebieha počas školského roka 2016/2017.

Do programu sa zapojilo 115 základných, stredných škôl a mimovládnych
organizácií z celého Slovenska. Najviac podporených projektov bolo zo Žilinského
a Banskobystrického kraja.
Typ
predkladateľa
projektu

Počet
predložených
projektov

Požadovaná
suma

Počet
podporených
projektov

Podporená suma
podľa typu
predkladateľa

Mimovládna
organizácia

12

15 715,09 €

6

7 480,00 €

Stredná škola

37

48 432,70 €

14

16 848,50 €

Základná škola

66

82 595,39 €

28

25 671,50 €

Spolu

115

146 743,09 €

48

50 000,00 €

Na základnej škole Klokočova v Hnúšti sa žiaci prostredníctvom rôznych besied,
aktivít a súťaží dozvedia, ako správne využívať informačné a komunikačné technológie
a ako rozpoznať a riešiť prípady kyberšikany, kybergroomingu či stalkingu. Študenti
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Darujte Vianoce

Hodnotiaca komisia:
Andrea Cocherová – Nadácia Orange

Cieľ: Podporiť vzájomnú pomoc medzi ľuďmi, princíp individuálnej ﬁlantropie

Zuzana Lampartová – Orange Slovensko, a. s.

a občianskej angažovanosti, a to prostredníctvom splnenia snov tých,

Milica Danková – Orange Slovensko, a. s.

ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce,

Natália Kunická – Orange Slovensko, a. s.

a takto prispieť k zmierneniu neľahkého osudu ľudí v núdzi.

Martina Tvrdoňová – WellGiving
Martina Jeck – WellGiving

Počet predložených žiadostí:

657
Počet podporených žiadostí:

386*
Celková prerozdelená suma:

86 892,00 €

Kamila Hornáčková – WellGiving
Beáta Sklenárová – CPPPP Šaľa
Ivana Jurkovičová – OZ Kaspian
Zuzana Thullnerová – Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Mária Klačková – Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Natália Blahová – Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Iveta Mišová – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Lucia Gregorová – Materské centrum Kramárik
Martina Petijová – Nadácia Socia
Zuzana Stohlová – poradňa Alexis, n. o.; Fórum života
Ivana Janská – Nezisková organizácia Viridi Via

* 266 žiadostí bolo podporených Nadáciou Orange

Lenka Bradňanská – Cirkevná základná škola Narnia

a ďalších 120 cez spolupracujúcu organizáciu WellGiving

Monika Juríková – OZ Ulita

a darcovskú stránku www.dakujeme.sk.

Karin Andrášiková – OZ Mládež ulice
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Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet predložených
projektov

128

217

475

289

256

243

202

225

363

569

478

495

503

675

657

Počet podporených
projektov

48

72

204

90

99

101

100

140

175

177

227

238

334

383

386

38 %

33 %

43 %

31 %

39 %

42 %

50 %

62 %

48 %

31 %

47 %

48 %

66 %

57 %

59 %

Percentuálna
úspešnosť

Už pätnásty rok prispela Nadácia Orange prostredníctvom grantového programu
Darujte Vianoce k medziľudskej pomoci, ohľaduplnosti a k radostnejšiemu
prežívaniu vianočných sviatkov. Program má svoju dlhodobú tradíciu, podporuje
individuálnu ﬁlantropiu a princíp ľudskej solidarity. O ﬁnančný príspevok nemôže
žiadať predkladateľ žiadosti sám pre seba, ale musí ísť o inú osobu či ľudí, ktorí sa
nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

V roku 2016 sme prijali až 657 žiadostí. Podpora žiadostí bola realizovaná v dvoch
fázach. V prvej fáze sme podporili 266 žiadostí okamžitou podporou. Išlo o žiadosti,
ktoré si urgenciou zámeru vyžadovali okamžitú podporu, svojím zámerom boli
viazané na konkrétny termín realizácie alebo jednoducho žiadosť nebola svojím
charakterom vhodná do druhej fázy podpory. V rámci prvej fázy sme rozdelili
na krajšie vianočné sviatky sumu vo výške 55 000 €.
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Druhá fáza podpory bola realizovaná v spolupráci s organizáciou WellGiving

Pán Juraj Čurilla z Krompách sa do programu zapája od roku 2010. Tento rok

a darcovskou stránkou www.dakujeme.sk. Žiadosti, ktoré boli zverejnené na

predložil príbeh pani Jarmily a jej rodiny, ktorá sa napriek životným ťažkostiam

darcovskej stránke, mali možnosť získavať ﬁnančné prostriedky od individuálnych

nevzdala a svoje deti vychováva v skromných podmienkach sama. Hodnotiaca

darcov, ktorí ľubovoľnou sumou prispievali na žiadosti. Nadácia Orange tieto dary

komisia sa rozhodla oceniť nielen dlhodobú angažovanosť, ale aj angažova-

znásobovala, a to až do výšky 500 €, resp. do výšky požadovanej sumy.

nosť dvoch mladých študentiek, Natálie Kaveckej a Martiny Rončákovej, ktoré

Navyše sa k pomoci ľuďom v núdzi tento rok opäť pripojila aj spoločnosť Orange

sa do programu zapojili prvýkrát. Spolužiačky spríjemnili vianočné sviatky trom

Slovensko, a. s., spolu so svojimi zákazníkmi. Za každú komerčnú operáciu, ktorú

dievčatám, ktoré sa spolu s mamou ocitli v krízovom centre pre týrané a opustené

zákazníci vykonali v období od 28. 10. do 28. 11. 2016, Orange pridal do programu

matky. Oceňujeme angažovanosť mladých ľudí a ich ochotu pomáhať iným.

ďalších 50 centov. Spolu so zákazníkmi sa podarilo vyzbierať sumu vo výške
31 892 €. Suma bola prerozdelená v rámci druhej fázy podpory.

Celkovo sme v druhej fáze podporili 120 žiadostí. V spolupráci s fotografom
Tomášom Halászom sme dokumentovali vybrané príbehy. Široká verejnosť
pomohla svojimi príspevkami mame so šiestimi deťmi s neľahkým osudom.
Spolu tak na podporu príbehov v 15. ročníku grantového programu Darujte
Vianoce išlo viac ako 109 000 € a pomohlo sa takmer 10 000 ľuďom. 14. decembra
2016 sme slávnostne ocenili osobnosť za mimoriadnu angažovanosť v pomoci
ľuďom a odovzdali ocenenie Srdce na správnom mieste. Vzhľadom na jubilejný
15. ročník odovzdávania tohto ocenenia sme sa rozhodli výnimočne udeliť prvýkrát
dve ocenenia.
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Strategickí partneri Nadácie Orange
Ciele programu: Podpora jedinečných verejnoprospešných projektov, ktoré napĺňajú

Vzdelávanie
Počet podporených projektov: 17

181 543,00 €

víziu nadácie, ale svojím charakterom, časovým harmonogramom či ﬁnančnou
náročnosťou presahujú rámec grantových programov.

Počet podporených projektov:

35

Komunitný rozvoj

Prerozdelená suma:

Počet podporených projektov: 11

341 432,50 €

105 419,50 €

Hodnotiaca komisia:
Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange
a Centra pre ﬁlantropiu, n. o.
Deﬁcitné skupiny

Naším poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. V tom nám pomáhajú

Počet podporených projektov: 7

naše partnerské organizácie, ktorým dávame priestor na realizáciu svojich aktivít.

54 470,00 €

Partnerské organizácie starostlivo vyberáme na základe našich doterajších skúseností
a jedinečnosti projektových zámerov. Prioritou ostáva podpora výnimočných
mimovládnych organizácií v troch oblastiach, ktorým sa Nadácia Orange venuje –
vzdelávanie, komunitný rozvoj a deﬁcitné skupiny.
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V oblasti vzdelávania sme podporili 17 výnimočných projektov. Záleží nám

Nezabúdame ani na podporu neformálneho vzdelávania. V roku 2016 sme

na zefektívňovaní a napredovaní formálneho vzdelávania na Slovensku. Preto

spolupracovali s organizáciou ETP Slovensko – centrum pre udržateľný rozvoj

sme podporili projekty, ktoré sa snažia dosiahnuť systémové zmeny vzdelávania

na mentorskom programe o online mentoringu s názvom Schopné deti.

a pripraviť tak pôdu na ďalšie nadväzujúce kroky v tejto oblasti.
Tím projektu To dá rozum! z organizácie MESA10 vďaka prostriedkom z Nadácie
Orange pripravil v spolupráci s profesionálmi v PR oblasti komunikáciu vízie
vzdelávania na Slovensku. Ich ambíciou je navrhnúť vnútorne zosúladenú zmenu
celého vzdelávacieho systému od predškolského vzdelávania až po celoživotné
vzdelávanie. Analytici projektu spracovali existujúce dáta o základných
a všeobecných stredných školách a pripravili výskumnú agendu a metodologický
postup na hĺbkové skúmanie problémov a slabých stránok časti školstva.

V spolupráci s organizáciou Dobrá škola sme sa pustili do pilotného ročníka
programu Nadácie Orange – Zmena kultúry a klímy na školách.
Experti z neziskovej organizácie Dobrá škola vykonali diagnostiku kultúry
a klímy na štyroch základných školách zo Serede, Korne, Košíc a Banskej Bystrice.
Na základe výsledkov diagnostiky môžu školy samy alebo s pomocou expertov
vypracovať svoj jedinečný projekt na zlepšenie kultúry a klímy školy a následne ho
implementovať.
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Ďalej s organizáciou DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, ktorá realizuje zaujímavé

Zoznam partnerských organizácií v roku 2016 podľa podporovaných oblastí:

vzdelávacie aktivity pre žiakov, učiteľov i širokú verejnosť. Opäť sme podporili Detský
čin roka, prostredníctvom ktorého sa poukazuje na reálne príbehy detí, ktoré svojou
odvahou, prístupom a vedomosťami pomohli často v nebezpečných

Názov prekladateľa

až tragických situáciách.

Oblasť – vzdelávanie

Názov projektu

Podporená suma

181 543,00 €

Indícia, n. o.

Konferencia Učíme
pre život 2016

4 000,00 €

z najvýznamnejších je pokračovanie spolupráce s OZ Aliancia Stará tržnica

Nadácia
Pontis

Fond pre transparentné
Slovensko 2016

10 000,00 €

a Connect na jedinečnom projekte Lab powered by Nadácia Orange.

Nezisková organizácia Voices

Jump Slovensko 2016

8 000,00 €

Indícia, n. o.

DETI a NET

10 000,00 €

Nezisková organizácia
DOBRÁ ŠKOLA

Konferencia Cesty
k dobrej škole 2016

4 900,00 €

DETSKÝ ČIN ROKA, o. z.

Detský čin roka 2016
& Otvor oči, otvor srdce
& Pošli dobro ďalej

11 450,00 €

Do pohody, o. z.

Optimistan – miesto pre
optimistov

20 000,00 €

Liga za duševné
zdravie SR, o. z.

Zippyho kamaráti 2016/2017

20 000,00 €

Dobrá škola

Kultúra a klíma školy –
podpora 1. fázy programu –
audit škôl

24 084,00 €

Connect, o. z.

Účasť kreatívnej dielne
Lab na Noci výskumníkov

2 500,00 €

M.E.S.A.10 – centrum
pre ekonomické
a spoločenské analýzy

To dá rozum! (Reforma
vzdelávania na Slovensku)

20 000,00 €

Koalícia pre deti
Slovensko, o. z.

Aj ja chcem chodiť
do bežnej školy

7 590,00 €

V oblasti komunitného rozvoja sme podporili 11 projektov. Jedným

Ďalej sme podporili kreatívno-komunitný priestor Tabačky v Košiciach, otvorený
komunitný priestor v Trenčíne, Novú synagógu v Žiline a Open centrum v Námestove.

V oblasti podpory deﬁcitných skupín sme spolupracovali so siedmimi organizáciami.
Našimi dlhodobými partnermi sú Autistické centrum Andreas a OZ Návrat.
Podporili sme však aj humanitárnu organizáciu MAGNA Deti v núdzi
či Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.
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DAPHNE – Inštitút
aplikovanej ekológie

Zážitok je poznanie

Občianske združenie
ETP Slovensko – Centrum
pre udržateľný rozvoj

Online mentoring –
Schopné deti

Nadácia
Pontis

Zmena vzdelávania
zdola – príprava fondu
na podporu efektívnych
vzdelávacích prístupov

Občianske združenie
Nové školstvo

Kampaň Chceme vedieť viac
o budúcnosti vzdelávania
na Slovensku

Občianske združenie
Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica

Komenského inštitút

Oblasť – komunitný rozvoj

Konferencia Učíme pre život
2016

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA –
občianske združenie

Lab

6 498,00 €

10 021,00 €

10 000,00 €

2 500,00 €

10 000,00 €

Kultúrne centrum
Aktivity, o. z.

Podpora komunity v KcA

4 930,00 €

Občianske združenie
Truc sphérique

Nová akustika
Novej synagógy

12 000,00 €

Centrum
dobrovoľníctva

(Ne)obyčajní ľudia

4 053,50 €

Oblasť – deﬁcitné skupiny

Konferencia Učíme pre život
2016

54 470,00 €

Autistické centrum
Andreas, n. o.

Tak ďaleko, tak blízko

10 000,00 €

Návrat, o. z.

Keď ide o život

18 000,00 €

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike

BIVIO – vzdelávaco-rehabilitačné centrum

10 000,00 €

Bazár
chalaňov

Vianočný bazár chalaňov

3 000,00 €

Občianske združenie
WellGiving

Darujte Vianoce deťom,
ľuďom a rodinám
s neľahkým osudom

8 470,00 €

105 419,50 €
9 200,00 €

Centrum pre
ﬁlantropiu, n. o.

Darujme.sk, online fundraising
pre mimovládne organizácie

17 000,00 €

Bona Fide, o. z.

Tabačka Open

15 000,00 €

MAGNA
Deti v núdzi

Najlepšie jedlo na svete

2 000,00 €

Nezisková organizácia Voices

Komunitný priestor Voices

10 600,00 €

Občianske združenie
Z Dobrých Rúk

Obdarujme ľudí,
ktorí prinášajú Vianoce iným

3 000,00 €

Komunitná nadácia
Zdravé mesto

Ako sa nám žije
v Banskej Bystrici

6 800,00 €

Spolu

Občianske združenie
KASPIAN

Nová éra KASPIAN-u

10 885,00 €

Občianske združenie
TRIPTYCH

HidePump

10 001,00 €

K&F Projekt, o. z.

ORAVALIVE

4 950,00 €

341 432,50 €
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Cena Nadácie Orange

Od roku 2009 sme vnímaví na usilovnú prácu mimovládnych organizácií.
Chceme im vyjadriť uznanie za ich neúnavnú prácu a snahu meniť veci k lep-

Cieľ: Udeliť prestížne ocenenie mimovládnym organizáciám za ich odvahu,

šiemu. Preto už sedem rokov oceňujeme výnimočné organizácie. Cena Nadácie

inovatívnosť a spoločenský prínos v oblastiach, ktoré sú zároveň prioritnými

Orange je prestížne ocenenie pre mimovládne organizácie za ich dlhodobé aktívne

programovými oblasťami Nadácie Orange.

pôsobenie, odvážne a inovátorské prístupy a dosiahnuté významné výsledky
v jednej z troch prioritných strategických oblastí Nadácie Orange.

Počet predložených nominácií:

92
Počet ocenených organizácií:

11
Celková prerozdelená suma:

53 000 €

O ceny sa uchádzalo celkovo 92 organizácií, z ktorých 86 postúpilo
do hodnotiaceho procesu. Z nich hodnotiaca komisia vybrala do druhého kola
15 nominácií. Posledný májový večer sme v bratislavskej Starej tržnici ocenili 11
výnimočných organizácií v troch kategóriách.

Laureáti ocenenia okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je
Andrea Ďurianová, získali aj ﬁnančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo
výške 8 000 € za prvé, 5 000 € za druhé a 3 000 € za tretie miesto.
Držiteľov mimoriadneho ocenia sme podporili sumou 2 000 €.
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Laureáti v kategórii Vzdelávanie
1. miesto: Liga za duševné zdravie SR, o. z., Bratislava, za vzdelávací
program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí
na základných školách.

Hodnotiaca komisia:
Zora Bútorová – sociologička Inštitútu pre verejné otázky
Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
Martin Kríž – odborník na vzdelávanie
Miron Zelina – riaditeľ Ústavu humanitných štúdií
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

2. miesto: Nové školstvo, o. z., Šamorín, za aktívne včlenenie témy vzdelávania
do centra verejného záujmu, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných
vzdelávacích aktivitách a projektoch.

3. miesto: STROM, o. z., Košice, za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou,
ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný
potenciál, a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky.

Mimoriadna cena Nadácie Orange
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením
občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o., Košice, za neutíchajúcu snahu
vychovať prostredníctvom vzdelávacích aktivít novú generáciu Rómov, ktorá bude
plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí.
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Laureáti v kategórii Komunitný rozvoj

Hodnotiaca komisia:
Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange

1. miesto: Truc sphérique, o. z., Žilina, za vytvorenie nezávislého kultúrneho

Beata Hirt – riaditeľka Komunitnej Nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica

priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov Stanica Žilina-Záriečie,

Ivan Ježík – riaditeľ Neziskovej organizácie Voices

dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať

Milan Zvada – dramaturg a projektový manažér centra Záhrada,

na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy – Kunsthalle Žilina.

Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici

2. miesto: Preles, o. z., Žilina, za komplexné riešenie, výraznú podporu
a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad
problémov a za budovanie väzieb aktívnych ľudí v starostlivosti o svoje okolie
v meste Žilina.

3. miesto: Mladá Sereď, o. z., Sereď, za kultúrne, verejné i sociálne aktivity,
ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity
v meste Sereď a okolí.

Mimoriadna cena Nadácie Orange
V tomto ročníku ocenenia sme udelili aj jedno mimoriadne ocenenie.
Odnieslo si ho Združenie Slatinka, o. z., Zvolen, za dlhodobú snahu a postup
svojpomocného spravovania obce Slatinka, za vytrvalú prácu v budovaní komunity,
ktorá sa viaže k znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka,
ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina. Organizáciu sme
odmenili sumou 2 000 €.
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Laureáti v kategórii Sociálna inklúzia

Po tretíkrát sme udelili Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť.
Sme veľmi radi, že sme ju udelili výnimočnému človekovi Ivanovi Ježíkovi,

1. miesto: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z., Košice,

riaditeľovi Neziskovej organizácie Voices, za dlhoročné pôsobenie a hľadanie

za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne

inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých

na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových

ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.

rodinných domov pre marginalizované skupiny.

Po prvýkrát sme udelili aj Cenu verejnosti, o ktorej rozhodovala široká verejnosť
formou online hlasovania cez facebookovú stránku Nadácie Orange.

2. miesto: Liga za ľudské práva, o. z., Bratislava, za presadzovanie

Každá z 15 nominovaných organizácií sa uchádzala o sympatie verejnosti. Najviac

transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky

hlasov (1 216) spomedzi takmer 4 382 hlasov získalo košické občianske združenie

a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so

STROM. Víťaza sme ocenili sumou 1 000 €.

začlenením do slovenskej spoločnosti.

3. miesto: Združenie STORM, o. z., Nitra, za pestrú škálu aktivít, ktoré sú
poskytované ľuďom s rizikovým správaním, prispievajú k riešeniu najmä drogovej
problematiky a venujú sa prevencii rizikového správania u širokej cieľovej skupiny.
Hodnotiaca komisia:
Miroslav Cangár – odborník na sociálnu inklúziu
Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
Vladislav Matej – riaditeľ Nadácie SOCIA
Marek Roháček – riaditeľ občianskeho združenia Návrat
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Optimistan na Pohode

Všetky organizácie získali množstvo zaujímavých a povzbudivých odkazov a navyše
za každý odkaz sme venovali organizácii 3 € na podporu jej činnosti. Získaná suma

Už po tretíkrát sme otvorili šapito Optimistanu na hudobnom festivale Pohoda

predstavovala 1 158 €. Navyše sme sa rozhodli každej organizácii venovať ďalších

2016. Okrem zaujímavých diskusií sme pre návštevníkov pripravili špeciálnu aktivitu

500 € na ich aktivity.

s názvom Brány poznania. Aktivita niesla v sebe vzdelávacie posolstvo, keďže
táto téma je pre Nadáciu Orange kľúčovou oblasťou. Návštevníci mohli zanechať

Celkovo sme tak organizácie podporili sumou

svoje múdrosti, priania a iné odkazy na „stromoch poznania“ trom mimovládnym

2 658 € a prerozdelili ju nasledovne:

organizáciám, ktoré realizujú vzdelávacie aktivity.

Osmijanko, n. o.

929 €

Ulita, o. z.

845 €

Centrum Slniečko, n. o.

884 €

Zbierka Pomáhajme svet
V čase od 15. 8. 2014 do 14. 8. 2015 sa uskutočnila verejná zbierka s názvom
Pomáhajme svet. Verejnoprospešným účelom zbierky bola pomoc obetiam
nečakaných živelných katastrof a vojnových konﬂiktov. Spôsob konania zbierky
prebiehal formou sústredenia ﬁnančných prostriedkov na účte zriadenom Nadáciou
Orange, pričom prostriedky poslané na účet mohli byť získané zaslaním príspevkov
na osobitný účet verejnej zbierky alebo darcovskou SMS v hodnote 1 €.

Celková vyzbieraná suma vo výške 103 € bola poukázaná organizácii MAGNA Deti
v núdzi ako príspevok na realizáciu projektu Boj s podvýživou v Kambodži,
Mjanmarsku, Keni a v Konžskej demokratickej republike. Ďakujeme všetkým
našim priaznivcom, priateľom a partnerom, ktorí nás aj v roku 2016 inšpirovali
a podporovali svojimi užitočnými nápadmi a prospešnou prácou.
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Lab powered by Nadácia Orange

strojov – sami si totiž poľahky dokážu vyrobiť školské pomôcky či prototypy svojich
nápadov. Či už pôjde o bábky do študentských ﬁlmov, makety architektonických

Lab je súčasťou medzinárodného programu Solidarity FabLab a vznikol aj

budov alebo dizajnérske produkty, v Labe nie je skoro nič nemožné. V Labe

s podporou Orange Foundation. 14. 3. 2016 bol slávnostne otvorený kreatívno-

budú aj podujatia, na ktorých môže verejnosť stretnúť zaujímavých domácich

-komunitný priestor Lab v Starej tržnici v Bratislave. Tešíme sa, že na slávnostnom

i zahraničných odborníkov z oblasti digitálnej inovácie a získať tak inšpiratívne

otvorení priestoru boli mnohí vzácni hostia, zástupcovia mesta i prezident SR

know-how. Kreatívne laboratórium, v ktorom sa pomocou technológií budúcnosti

Andrej Kiska. Od otvorenia do konca roka sa v ňom zrealizovalo 76 workshopov

menia predstavy na skutočnosť a teória na prax, verí, že pritiahne živú komunitu

na rôzne témy, na ktorých sa zúčastnilo spolu 212 ľudí. Lab má doposiaľ 146

zvedavých mladých ľudí.

členov, ktorí v ňom pravidelne tvoria, a základňu širokej verejnosti, ktorá prichádza na prednášky. Mladých ľudí môže do Labu prilákať najmä všestrannosť využitia
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Ďalšie aktivity

Speváci našej prírody – Základná škola Domaniža: Štyridsaťsedem
dobrovoľníkov sa rozhodlo skrášliť miestny park vyhotovením vtáčích búdok.

V roku 2016 sme sa tešili z využívania webovej aplikácie Krajšie miesta, ktorej

V spolupráci s miestnymi podnikateľmi, učiteľom technickej výchovy, pedagógmi,

fungovanie sme spustili v roku 2015. Aplikácia je nástrojom na komunikovanie

rodičmi a žiakmi zhotovili 16 vtáčích búdok, ktoré umiestnili v areáli školy a na Troch

a hľadanie dobrovoľníkov, ktorí sa radi zapoja do komunitných aktivít.

studničkách v Domaniži.

Preto, že si vážime angažovanosť organizácií, neformálnych skupín a prácu
dobrovoľníkov, rozhodli sme sa aj tento rok odmeniť tri projekty, ktoré od nás získali

Čistenie Turnianskeho hradu – OZ Castrum Thorna: Združenie zorganizovalo

po 300 € na ďalšie skrášľovanie. Každý návštevník mal možnosť vytvoriť projekt

čistenie hradu od náletovej vegetácie. Vyčistili okolie východných múrov

dobrovoľníckej aktivity zameranej na skrášlenie zanedbanej časti mesta.

v povolenom rozsahu. Brigád sa zúčastnilo po 40 dobrovoľníkov

Finančnú odmenu získali:

a jeden ťažný kôň z Hypokempu Lesanka.

Fitness park pre ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
és Óvoda, Vlčany: Zámerom bolo vytvorenie ﬁtnes priestoru pre deti a širokú
verejnosť vo Vlčanoch, ktorý poskytne možnosť tráviť aktívne svoj čas. Využiť ho
môžu ľudia každého veku.
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V správny čas
na správnom
mieste
Finančná časť
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Prehľad o darcoch,
ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 331 €. V roku
2016 prijala Nadácia Orange ﬁnančný dar od jedného darcu, a to vo výške
256 051,38 €. Darcom bola spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Dar bol
použitý primárne na administratívne náklady spojené s chodom nadácie, na
ﬁnancovanie reklamného priestoru a komunikáciu nadačných aktivít.

Súvaha

2016

Súvaha

2016

2015

Vlastné zdroje krytia majetku
spolu

78 325,45 €

110 819,65 €

Imanie a peňažné fondy

6 638,78 €

6 638,78 €

Základné imanie

6 638,78 €

6 638,78 €

Nevyrovnaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov

104 180,87 €

-18 278,16 €

Pasívna

2015

Aktivita
Neobežný majetok spolu

300,00 €

2 150,00 €

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

-32 494,20 €

122 459,03 €

Dlhodobý
hmotný majetok

300,00 €

2 150,00 €

Cudzie zdroje spolu

27 112,77 €

41 843,66 €

Obežný majetok

631 211,39 €

705 201,55 €

Krátkodobé záväzky

27 112,77 €

41 843,66 €

Krátkodobé pohľadávky

942,00 €

–

Záväzky z obchodného styku

26 170,77 €

41 843,66 €

Finančné účty

630 269,39 €

705 201,55 €

Ostatné záväzky

942,00 €

–

Časové rozlíšenie spolu

–

–

Časové rozlíšenie spolu

526 073,17 €

554 688,24 €

Náklady
budúcich období

–

–

Výdavky budúcich
období

–

–

Príjmy budúcich období

–

–

Výnosy budúcich
období

526 073,17 €

554 688,24 €

Majetok spolu

631 511,39 €

707 351,55 €

Vlastné zdroje a cudzie
zdroje spolu

631 511,39 €

707 351,55 €
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Náklady

2016

2015

Výnosy

2016

2015

Ostatné služby

188 750,32 €

137 457,13 €

Úroky

36,58 €

210,73 €

Ostatné dane a poplatky

–

16,50 €

Výnosy z použitia fondu

103,00 €

Ostatné pokuty a penále

100,00 €

Prijaté príspevky
od iných organizácií

256 051,38 €

310 524,11 €

Dary

1 850,00

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

603 746,24 €

656 509,85 €

Iné ostatné náklady

205,50 €

Prijaté príspevky
od fyzických osôb

–

–

Tvorba fondov

103,00 €
Prijaté príspevky
z verejnej zbierky

103,00 €

–

Výnosy celkom

860 040,20 €

967 244,69 €

Výsledok hospodárenia pred
zdanením

-32 487,35 €

122 498,76 €

Daň z príjmov

6,85 €

39,73 €

Výsledok hospodárenia
po zdanení

-32 494,20 €

122 459,03 €

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky
z podielu zaplatenej dane

97 637,23 €
603 778,50 €

94,00 €

50 553,50 €
656 598,80 €

Poskytnuté príspevky z verejnej
zbierky

103,00 €

26,00 €

Náklady spolu

892 527,55 €

844 745,93 €

Nadácia Orange nemala v roku 2016 zriadené nadačné fondy.
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Správa nezávislého audítora
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Ďakujeme za váš čas
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