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Spájame sa  
už 20 rokov

Príhovor



 
 

 
Slovensko sa mení. Vidíme to v uliciach,  
v školách, na námestiach, vidíme to  
na mnohých miestach. Sme aktívnejší, 
nie je nám ľahostajné životné prostredie, 
neprávosť ani osudy iných. Aj my  
v Nadácii Orange sa veľmi tešíme  
a dúfame/veríme, že vďaka svojej 
činnosti sme k tejto zmene svojím 
kúskom prispeli.
 
Pred dvadsiatimi rokmi to bol skutočne 
odvážny nápad – navrhnúť vedeniu 
spoločnosti Orange (vtedy Globtel) 
založiť firemnú nadáciu. Viedlo nás  

k tomu presvedčenie, že úspech, ktorý sa nám podaril na komerčnom 
poli, chceme zúročiť v prospech spoločnosti. Od začiatku sme však 
vnímali svoju úlohu komplexnejšie – nechceli sme len pomáhať, chceli 
sme prispievať k zmene. Nechceli sme len hasiť problémy, chceli sme 
upriamiť pozornosť spoločnosti na dané problémy a inšpirovať ju na 
pomoc, podporu a aktivitu.  

 
Skutočná zmena sa málokedy udeje zo dňa na deň. Aj my sme  
možno viackrát prejavili netrpezlivosť s tým, že podporené projekty 
neprinášajú očakávané výsledky ihneď. Naučili sme sa však, že 
dlhodobá a systematická podpora jednotlivých oblastí prináša aj 
udržateľné riešenia. 

Dovoľujeme si byť hrdí na svoju dvadsaťročnú prácu. Sú to stovky  
listov, projektov, grantov, nápadov, iniciatívnych ľudí, partnerov, 
odborníkov i dobrodincov, ktorí s nami túto cestu prešli. 

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec na podporu komunít 
nadväzuje na úplne prvý otvorený grantový program ešte Konta 
Globtel z roku 1999. Dodnes funguje, má svoje opodstatnenie a každý 
rok vďaka nemu vznikajú krajšie a zmysluplnejšie miesta na našom 
Slovensku.

Alebo napríklad spolupráca s občianskym združením Návrat, 
ktorá sa začala v roku 2001 a trvá dodnes, je príkladom jedného 
z najdlhodobejších partnerstiev firemnej nadácie s mimovládnou 
neziskovou organizáciou.  

Slovensko sa mení. Vidíme to v uliciach, 
v školách, na námestiach, vidíme to 
na mnohých miestach. Sme aktívnejší, 
nie je nám ľahostajné životné prostredie, 
neprávosť ani osudy iných. Aj my 
v Nadácii Orange sa veľmi tešíme 
a dúfame/veríme, že vďaka svojej 
činnosti sme k tejto zmene svojím 
kúskom prispeli.

Pred dvadsiatimi rokmi to bol skutočne 
odvážny nápad – navrhnúť vedeniu 
spoločnosti Orange (vtedy Globtel) 
založiť firemnú nadáciu. Viedlo nás 

k tomu presvedčenie, že úspech, ktorý sa nám podaril na komerčnom 
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Veľmi dlho – od roku 2002 – neprestávame prinášať Vianoce tam, kde 
by inak chýbali, pomocou programu, ktorý motivuje ľudí na darcovstvo. 
Grantový program Darujte Vianoce už 17 rokov podporuje citlivých  
a všímavých ľudí s chuťou pomáhať, aby premenili vianočné sny ľudí  
v núdzi na skutočnosť. Za ten čas je to silných 3 699 príbehov, ktoré  
sa skončili šťastnejšie vďaka medziľudskej pomoci a ohľaduplnosti. 

Pri bilancovaní nemôžeme nespomenúť podporu inovácií vo 
vzdelávaní. Vďaka našim dlhodobým partnerstvám so zanietenými 
organizáciami, ale aj prostredníctvom programu Školy pre budúcnosť, 
ktorý sa snaží priniesť iný pohľad do vzdelávacieho systému v našej 
krajine a podporuje učiteľov, ktorí majú ambíciu preniesť ho do praxe. 

Nie je to len o dobrých ľuďoch v našej spoločnosti, ale aj 
o dobrých ľuďoch priamo v Orangei. Spolu s nimi Nadácia Orange 
už 15 rokov podporuje dobré myšlienky, ktoré zamestnanci vďaka 
Zamestnaneckému grantovému programu dokážu zrealizovať a šíria 
tak myšlienku filantropie, darcovstva a dobrovoľníctva ďalej do našej 
spoločnosti. 

Hrdí sme aj na Cenu Nadácie Orange, ktorou už desať rokov  
vzdávame hold mimovládnym neziskovým organizáciám, pretože 
veríme, že si zaslúžia, aby ich práca bola ocenená a zviditeľnená.

Je veľkým zadosťučinením pozrieť sa späť a vidieť takéto úspechy.  
A je veľkou výzvou pozrieť sa dopredu a veriť, že môžeme prispieť  
k ešte mnohým šťastným koncom.  

Bude nám cťou. 

 
              Andrea Cocherová 
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Správni ľudia  
na správnom  
mieste

Orgány nadácie 



V súlade s nadačnou listinou je členstvo vo všetkých 
orgánoch Nadácie Orange dobrovoľná a neplatená funkcia.

Správna rada – schvaľuje a usmerňuje činnosť nadácie 

Predseda: prof. Ing. Milan Dado, PhD.   
Členovia: Ing. Natália Kunická  
  Mgr. Miloš Lalka  
  Ing. Pavol Lančarič, PhD.
  Mgr. Iveta Malachovská
  Mary Lisa Durban
  Marc Ricau 

Dozorná rada – kontroluje vedenie účtovníctva  
a transparentný priebeh aktivít

Členovia: JUDr. Zuzana Plevová    
  Mgr. Iveta Jurigová   
  Ing. Marek Koleják   

Správkyňa nadácie: Mgr. Andrea Cocherová  

Nadáciu reprezentuje správkyňa, ktorá je jej štatutárnym orgánom.
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Spájame sa  
pre lepší svet

Účel nadácie 

Spájame sa 
pre lepší svet

Účel nadácie



Poslaním Nadácie Orange je meniť svet 
na lepšie miesto pre všetkých. 
V roku 2018 pokračovala Nadácia Orange v podpore, posilňovaní  
a rozvoji verejnoprospešných účelov, a to najmä v:  

  rozvoji a ochrane duchovných hodnôt,   
  zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt,   
  ochrane a tvorbe životného prostredia,  
  ochrane a podpore zdravia a vzdelávania,  
  ochrane a tvorbe životného prostredia, 
  ochrane práv detí a mládeže, 
  ochrane a podpore sociálnej pomoci, 
   humanitnej pomoci pre jednotlivcov alebo pre skupiny osôb, 

ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia. 

Vďaka nadviazaným dlhodobým partnerstvám a podpore projektov 
v rámci grantových schém vstupuje Nadácia Orange do rozvoja 
a posilňovania troch strategických oblastí, ktorými sú podpora 
vzdelávania a vzdelávacej kultúry na Slovensku, oživovanie 
komunitného života a podpora aktívneho záujmu ľudí o svoje  
okolie, ich scitlivovanie voči tým, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu  
ocitli v nepriaznivej životnej situácii, a zvyšovanie kvality života ľudí  
so znevýhodnením. 

K všetkým svojim aktivitám pristupuje zodpovedne a transparentne 
s dôrazom na efektívne prerozdeľovanie všetkých poukázaných 

prostriedkov z asignácie podielu zaplatenej dane na podporu 
verejnoprospešných projektov. Komplexné hodnotenie naplnenia 
pravidiel a kritérií jednotlivých projektov v rámci grantových programov 
je v rukách nezávislých hodnotiacich komisií zložených z odborníkov 
a odborníčok z príslušných oblastí. Schvaľovanie ich návrhov na 
udelenie podpory rovnako ako schvaľovanie a usmerňovanie ďalších 
činností nadácie majú na starosti všetci členovia a členky správnej rady.   

Partnerom pri napĺňaní poslania a realizácii aktivít Nadácie Orange 
je už od roku 1999 Centrum pre filantropiu, n. o. Poslaním centra je 
prispievať k rozvoju darcovstva a podporovať občiansku spoločnosť na 
Slovensku. V rámci partnerstva sa podieľa na príprave filantropických 
programov nadácie, príprave dizajnu, administratívnom zabezpečení, 
manažovaní a vyhodnocovaní grantových programov. Niektoré 
jej aktivity organizuje, zúčastňuje sa na nich v pozícii mediátora či 
facilitátora, podieľa sa na monitoringoch a hodnotení aktivít nadácie.

Od roku 2013 sa Nadácia Orange ako jeden zo zakladajúcich členov 
aktívne zúčastňuje na aktivitách Asociácie firemných nadácií a dohliada 
na maximalizáciu efektivity a transparentnosti pri dosahovaní 
verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore 
firemného darcovstva na Slovensku. Nadácia prijala a v praxi napĺňa 
Etický kódex asociácie, ktorý predstavuje verejný záväzok signatárov 
napĺňať očakávania a nároky verejnosti na transparentnosť procesu 
prerozdeľovania podielu asignovanej dane. Okrem toho nadácia 
pri všetkých svojich aktivitách dodržiava etické princípy a riadi sa 
zásadami ukotvenými v etickom kódexe skupiny Orange.

Účel nadácie  9



Pri dobrých  
skutkoch ide  
o detaily

Napĺňanie poslania  



Nadácia Orange prostredníctvom svojich grantových programov 
a strategických partnerstiev s mimovládnymi organizáciami prispieva 
k spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 
a k filantropickým aktivitám na Slovensku. 

Pri napĺňaní svojho poslania nadácia aktívne spolupracuje 
s mimovládnymi organizáciami, so základnými a strednými školami, 
s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, neformálnymi 
iniciatívami aktívnych občanov a angažovanými jednotlivcami, ktorým 
záleží na prostredí, v ktorom žijú.

Prioritnými oblasťami podpory boli v roku 2018 tri oblasti:

  vzdelávanie,   
  komunitný rozvoj,   
  deficitné skupiny. 

V priebehu roka 2018 vyhlásila Nadácia Orange štyri grantové výzvy, 
v rámci ktorých sa o podporu svojich nápadov uchádzalo viac ako tisíc 
predkladateľov, ktorí majú záujem podieľať sa na riešení problémov 
a prinášať pozitívne zmeny.

Strategické ciele nadácie je možné systémovejšie a efektívnejšie 
napĺňať aj vďaka dlhodobým partnerstvám s mimovládnymi 
neziskovými organizáciami. Spolupráca postavená na profesionalite 
a skúsenostiach partnerských organizácií sa premieta do inšpiratívnych 
a jedinečných projektov podporujúcich inkluzívnu spoločnosť, otvorené 
a aktívne komunity a skvalitňujúcich vzdelávanie na Slovensku.

Od svojho vzniku nadácia s dôverou podporuje organizácie 
z neziskového sektora odhodlané prinášať pozitívnu zmenu a meniť 
prostredie našej krajiny k lepšiemu. Od roku 2010 sa rozhodla formou 
verejného uznania oceniť ich výnimočnosť, odhodlanie a jedinečný 
prínos prostredníctvom Ceny Nadácie Orange.
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Kde sme našli  
zmysluplné  
spojenie

Prehľad činnosti 



V roku 2018 prerozdelila Nadácia Orange na verejnoprospešné účely 
finančné prostriedky v celkovej výške 495 743 eur.

Asignácia z podielu zaplatenej dane z príjmov prijatá v roku 2017 
z toho predstavovala 428 087,75 eura. Okrem prostriedkov z podielu 
zaplatenej dane prerozdelila Nadácia Orange v roku 2018 aj finančné 
prostriedky od fyzických osôb vo výške 1 473 eur.

V roku 2018 prijala Nadácia Orange 2 % z podielu zaplatenej dane 
vo výške 489 053,57 eura. Z tejto sumy bola v tom istom roku 
prerozdelená v rámci grantových programov suma 66 182,25 eura. 

Náklady spojené s administráciou činnosti nadácie, propagáciou 
a medializáciou aktivít, ekonomické, právne a ďalšie služby boli 
hradené z daru od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorý v roku  
2018 predstavoval sumu 206 033,65 eura.

Prerozdelenie podpory v roku 2018 podľa jednotlivých strategických oblastí:

Vzdelávanie 
218 620 €

44 % 38 % 18 %
Komunitný rozvoj 

185 700 €
Deficitné skupiny 

91 423 €
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Výška prerozdelenej sumy Počet podporených

Vzdelávanie

e-Školy pre budúcnosť 50 000 € 48

Strategickí partneri 157 620 € 21

Komunitný rozvoj

Spojme sa pre dobrú vec 80 000 € 46

Zamestnanecký grantový program 21 500 € 36

Strategickí partneri 66 200 € 9

Deficitné skupiny

Darujte Vianoce 51 423 € 326

Strategickí partneri 24 000 € 2

Cena Nadácie Orange 45 000 € 9

Spolu 495 743 € 497

Prehľad použitia finančných prostriedkov Nadácie Orange na granty a dary:
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tých, čo nás sami inšpirujú 



Chápeme, že vzdelaná generácia znamená lepšiu budúcnosť  
pre nás všetkých. Preto sa spoločne so šikovnými učiteľmi  
a školami venujeme inovatívnemu vzdelávaniu.

 

e-Školy pre budúcnosť  
2018/2019 – grantový program
  5. ročník   
  Počet predložených projektov: 142   
  Počet podporených projektov: 48 
  Celková prerozdelená suma: 50 000 € 
 

Záleží nám na výchove žiakov a študentov k zodpovednému 
a bezpečnému využívaniu nových digitálnych technológií, na rozvoji  
ich technického a informatického myslenia, podpore kritického myslenia 
a motivácie aktívne vyhľadávať, analyzovať a interpretovať mediálny 
obsah.

Ako nevyhnutnú súčasť komplexnosti tohto procesu vníma nadácia 
vzdelávanie a podporu rozvoja samotných pedagógov. Preto sme sa 
v tomto ročníku rozhodli venovať špeciálnu pozornosť pedagogickým 
pracovníkom, posilňovaniu ich kompetencií, zručností a skúseností 
s digitálnymi technológiami, ako aj ich aktívnemu využívaniu vo 
vyučovacom procese s dôrazom na medzipredmetovú spoluprácu  
či na vzájomnú spoluprácu viacerých škôl.  
 
Spoločne sa do programu zapojilo 467 pedagógov a 5 915 žiakov 
a študentov po celom Slovensku. 
 

Rozdelenie podľa hlavnej témy podporených projektov:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17
Programovanie  
a informatické  

myslenie 11
Mediálna výchova  

a práca s mediálnym 
obsahom

4
Rozvoj a podpora 

digitálnej gramotnosti 
pedagógov

10
Kombinácia jednotlivých 
tematických zameraní

Programovanie s využitím hardvéru na strednej škole.1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava

6
Zodpovedné  

a bezpečné používanie 
digitálnych technológií

Vzdelávanie

Zoznam podporených projektov nájdete na www.nadaciaorange.sk.
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Strategickí partneri v oblasti vzdelávania
Svoj cieľ – prispievať k podpore moderných a kvalitných škôl – 
napĺňa Nadácia Orange aj vďaka silným partnerom z mimovládneho 
neziskového sektora. V roku 2018 podporila v tejto oblasti celkovo 
21 partnerských organizácií. Ich angažovanosť vo vzdelávaní vedie 
od rozvoja zručností a skúseností nevyhnutných pre vyvíjajúce sa 
pracovné a spoločenské prostredie 21. storočia cez podporu a rozvoj 
pedagógov, skultúrňovanie priestorov škôl a skvalitňovanie vzťahov 
v nich až po systémové zmeny.

Centrum environmentálnej a etickej  
výchovy Živica 
Komenského inštitút

CEEV Živica sa od roku 2000 systematicky venuje environmentálnej 
výchove a vzdelávaniu. Prevádzkuje jediné environmentálne pobytové 
centrum na Slovensku – Vzdelávacie centrum Zaježová. Pred dvomi 
rokmi rozbehlo ročné doplnkové vzdelávanie pre pedagogických lídrov 
na Slovensku, Komenského inštitút. Podporuje rolu učiteľa v školských 
komunitách. Poskytuje ročné vzdelávanie pre 20 učiteľov, ktorí majú 
odvahu realizovať vo svojich školách konkrétne pozitívne príklady 
zmien. Prepája učiteľov medzi sebou i so špičkovými odborníkmi. 
Okrem podpory REGIOgrantov, vďaka ktorým sa zrealizovalo  
8 pedagogických aktivít, konferencie, worskhopy a diskusie, sa tak 
absolventom podarilo zúčastniť na študijnom pobyte v Berlíne, kde 
navštívili 4 inovatívne a inšpiratívne školy. 

Na projekt Komenského inštitút sme prispeli sumou 10 000 eur.  
 
 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Učiace sa školy

Tento rok podporil Komenského inštitút vznik odborného 
pedagogického dokumentu Učiace sa školy a pomocou implementácie 
konkrétnych opatrení v 12 rôznorodých školách z celého Slovenska 
chce ukázať, že reforma školstva je možná v každej škole. Pod záštitou 
slovenských odborníkov na školstvo prebiehalo testovanie, ako aj 
individuálny mentoring. Implementačná fáza bude prebiehať do júna 
2019 a výsledky sa potom pretavia do upraveného dokumentu,  
ktorý sa bude šíriť do ďalších slovenských škôl.

Na projekt Učiace sa školy sme prispeli sumou 5 000 eur. 

Connect, občianske združenie
Technické zručnosti pre deti a mládež

Lab predstavuje kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy, ktorý 
sprístupňuje najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie  
a kreatívnej práce s rôznym materiálom širokej skupine ľudí. Od jari  
v roku 2016 sa v ňom realizujú rôznorodé workshopy, prednášky a iné 
podujatia. Budovanie technických zručností je v dnešnej dobe jeden  
z hlavných faktorov úspechu. Projekt Technické zručnosti pre deti  
a mládež umožnil každému nahliadnuť a vyskúšať si, že tvoriť pomocou 
moderných technológií vôbec nie je ťažké. Zároveň sa vytvoril priestor 
pre žiakov základných a stredných škôl a deti z nízkoprahových centier, 
ktoré sa pod vedením lektorov naučili ovládať jednotlivé stroje v dielni. 

Na projekt Technické zručnosti pre deti a mládež sme prispeli  
sumou 9 320 eur.  
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Človek v ohrození, nezisková organizácia
19. medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Festival, tak ako každý rok, tematicky reagoval na aktuálne dianie  
a cieľom provokatívnej témy SHUT UP! bolo upozorňovať na hlas tých, 
ktorých chcú „mocní“ umlčať, a vyzývať, aby sme neostali ticho. Práve 
téma ochrany slobody v jej rôznych formách a podobách bola nosnou 
pre tohtoročný Jeden svet. Počas festivalu zrealizoval organizátor 
bezplatné projekcie a po nich odborne vedené diskusie, na ktorých sa 
zúčastnilo vyše 2 500 žiakov základných a stredných škôl v Bratislave  
a Košiciach. Hlavným cieľom bolo pomôcť pri prevencii extrémizmu  
a radikalizácie mladých ľudí. 

Na projekt 19. medzinárodný filmový festival sme prispeli  
sumou 3 000 eur. 

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
Aktivizácia vzdelávania prostredníctvom zážitkových metód 

Konceptom Živej učebnice prispieva organizácia k inováciám vo 
vzdelávaní a jej cieľom je motivovať a aktivizovať učiteľov 2. stupňa 
základných škôl prostredníctvom zážitkovosti. Lektori z Daphne 
pomocou zapájania učiteľov do hier typu LARP (living action role 
playing) im umožňovali spoznávať, ako môžu sami vytvárať podmienky 
na formu vzdelávania, ktoré prináša vedomosti zapamätateľné  
a aplikovateľné na celý život, silné uvedomenie, osobný rast a úprimnú 
radosť z učenia nielen pre žiakov, ale i pre pedagógov. Dialo sa to 
na 2 pobytových exkurziách v Banskej Štiavnici a 3 workshopoch 
v Bratislave a Senici. Učitelia odchádzali s poznaním, ako na to,  
úprimnou chuťou aplikovať prvky tohto vzdelávania do svojej praxe.

Na projekt Aktivizácia vzdelávania prostredníctvom zážitkových metód 
sme prispeli sumou 4 000 eur. 

Detský čin roka, občianske združenie
Detský čin roka 2018, prieskum, dobré skutky hýbu svetom

Občianske združenie Detský čin roka každoročne realizuje jedinečný 
a originálny projekt Detský čin roka ako školský projekt zameraný 
predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej 
výchovy. Projekt motivuje konať dobré skutky a pomáha tak deťom 
zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu prostredníctvom 
skutočných príbehov pochopiť, čo je správne. Na hodinách učitelia  
s deťmi čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách. V roku 2018 sa do 
projektu zapojilo 673 škôl a príbehy si počas vyučovania čítalo viac ako 
40 000 detí. Okrem toho sa realizovala rozsiahla evaluácia projektu. 
Pomocou blogov sa príbehy detí hovoriace o hodnotách ľudského 
života, zdraví a chorobe, pomoci v rodine, priateľom i cudzím ľuďom  
a o rešpekte k rôznorodosti mohli dostať k čo najširšej verejnosti. 

Na projekt Detský čin roka 2018 sme prispeli sumou 10 000 eur. 

Edulienka, občianske združenie
Rozvoj a rozšírenie inkluzívneho vzdelávacieho modelu orientovaného 
na dieťa a rozvoj zručností v 21. storočí

Zakladatelia občianskeho združenia Edulienka už štvrtý rok poskytujú 
podporu rodičom detí v „domácom vzdelávaní“. Zabezpečujú chod 
vzdelávacej skupiny, ktorú v súčasnosti tvorí 40 detí, a podporu im 
poskytuje tím skúsených pedagógov a spolupracovníkov. Svoje bohaté 
skúsenosti sa rozhodli systematizovať v programe zameranom na 
osobnostný, sociálny a kontextový rozvoj dieťaťa s dôrazom na podporu 
kľúčových životných zručností. Združenie chce svojimi aktivitami prispieť 
k rozvoju inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, preto pripravilo 
metodiky funkčného vzdelávacieho modelu podporujúce tento princíp. 
Vytvorilo metodiky a predmetové učebné osnovy a tie sú k dispozícii 
zakladateľom nových vzdelávacích skupín, ktorí sa budú chcieť vydať 
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podobnou cestou. Súčasťou bola organizácia seminára na podporu  
ich vzniku a tvorby vzdelávacieho obsahu.  

Na projekt Rozvoj a rozšírenie inkluzívneho vzdelávacieho modelu 
orientovaného na dieťa a rozvoj zručností v 21. storočí sme prispeli 
sumou 7 000 eur. 

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Schopné deti 

Občianske združenie ETP Slovensko od roku 2001 pôsobí  
v marginalizovaných rómskych komunitách. Neoddeliteľnou súčasťou 
vzdelávacích aktivít v komunitných centrách je od roku 2016 online 
mentorský program Schopné deti zameraný na vytvorenie, podporu  
a posilnenie kamarátskych vzťahov medzi dobrovoľnými online 
mentormi a chránencami, deťmi, ktoré žijú vo veľmi ťažkých 
podmienkach, bez podnetov, podpory a povzbudenia. Čas, ktorý trávi 
mentor so svojím chránencom, obohatí obe strany natoľko, že sa nedá 
ničím nahradiť. Online mentor pomáha s prípravou do školy, vedie  
s dieťaťom rozhovory o budúcnosti, o jeho snoch a o veciach, 
o ktorých v osade nikto bežne nerozpráva, ukazuje možnosti, 
povzbudzuje. Počas roka vytvára organizácia pre deti aj ďalšie 
príležitosti na napredovanie, napríklad každoročnú Letnú akadémiu, 
vzdelávacie workshopy, stretnutia s online mentormi či výlety.  

Na projekt Schopné deti sme prispeli sumou 5 000 eur.

Indícia, nezisková organizácia
Indícia Roadshow 2018

Roadshow už po štrnásty raz vytvorila priestor pre učiteľov, riaditeľov, 

ale aj pre rodičov a stredný školský manažment. Mohli prezentovať  
a diskutovať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov 
na život v 21. storočí. Rozhodujúci prínos tohto podujatia spočíva  
v motivácii. Formát podujatia pozostával z motivačných prednášok, 
ktoré majú predovšetkým vzbudiť hlbší záujem o prezentovanú tému, 
ale aj poskytnúť základný súbor potrebných informácií. Stretnutia 
s množstvom učiteľov, riaditeľov škôl, zriaďovateľov im priniesli 
inšpiráciu do každodenného vyučovania, ale aj zamyslenie nad kvalitou 
vzdelávania, o ktorej síce každý hovorí, ale zatiaľ sa veľmi nezamýšľame 
nad tým, čo ju vlastne predstavuje. Nové projekty, inovácie, nové 
postupy vo vzdelávaní boli náplňou jednodňových podujatí v šiestich 
mestách po celom Slovensku.

Na projekt Indícia Roadshow 2018 sme prispeli sumou 3 000 eur.

Indícia, nezisková organizácia
Konferencia Učíme pre život 2018

Konferencia Učíme pre život 2018 sa organizovala už po desiaty raz. 
Za 3 dni si 425 účastníkov z celého Slovenska vypočulo počas 101 
hodín množstvo odborných prednášok, zúčastnilo sa na zaujímavých 
workshopoch či diskutovalo s odborníkmi na niektorú z problematík  
v oblasti vzdelávania. 

Na konferenciu Učíme pre život sme prispeli sumou 3 000 eur.
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LEAF, občianske združenie
Zmena školy zvnútra

Program Zmena školy zvnútra pomáha škole/učiteľskému zboru 
objavovať a lepšie využívať potenciál, ktorý existuje vnútri školy. Deje 
sa tak najmä prostredníctvom osvojovania základných mentoringových 
techník a štruktúry sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý vedú učitelia  
po návšteve kolegovej hodiny, a zmeny pohľadu na úlohu učiteľa  
v kontexte triedy (z vodcu na sprieVODCU). Ide o program osobného 
i odborného rastu, ktorý prebieha priamo v škole/triede s pomocou 
kolegov a skúsených supervízorov z neziskovej organizácie LEAF.  
V rámci projektu sa podarilo naštartovať zmenu klímy v jednotlivých 
školách a zlepšiť kvalitu vyučovacích hodín. Učitelia i vedenie nabehli 
na kultúru vzájomného navštevovania hodín i nasledujúcich spoločných 
odborných rozhovorov. Okrem celkovej zmeny klímy v školách sa 
dosiahli aj individuálne zmeny myslenia u jednotlivých učiteľov, ako 
napr. prenechanie aktivity na žiakov, vnímanie chyby ako príležitosti na 
rast či využívanie spätnej väzby a reflexie. 

Na projekt Zmena školy zvnútra sme prispeli sumou 6 000 eur.

Learn2Code, občianske združenie
Galaxiáda 2018

Galaxiáda je programátorská súťaž pre žiakov základných škôl 
zameraná na zvýšenie povedomia o možnostiach, ktoré programovanie 
prináša. Je nevyhnutné, aby deti v rámci formálneho vzdelávania 
dokázali získať pozitívny vzťah k technológiám, zlepšiť si algoritmické 

a logické myslenie, ktoré využijú nielen v IT oblasti, ale aj v príbuzných 
odboroch. Keďže súťaž v tvorení hier sa netýka len individuálnych 
súťažiacich, ale aj tímového zapojenia, súčasne sa podporuje aj rozvoj 
ďalších zručností, ako spolupráca v tíme. 

Na projekt Galaxiáda 2018 sme prispeli sumou 5 000 eur. 

Liga za duševné zdravie SR
Internet a technológie v rukách detí

Tento projekt učí deti bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, 
počítač a hlavne internet a je zameraný na pozitívne využitie internetu 
a zvýšenie počítačovej gramotnosti. Počas celého roka 2018 sa vďaka 
projektu uskutočnili workshopy pre rodičov, učiteľov, deti a mládež na 
základných a stredných školách po celom Slovensku. V rámci projektu 
sa okrem preventívnych aktivít vytvorili materiály na komunikáciu  
s cieľovými skupinami, ktoré sú uverejnené na stránke www.detinanete.
sk. Projekt vtiahol do témy širokú verejnosť, hlavne rodičov, u ktorých 
sa rovnako snažil o prehĺbenie ich informovanosti. Projekt pôsobí 
preventívne proti nežiaducim javom, ako je napríklad závislosť alebo 
kyberšikanovanie.

Na projekt Internet a technológie v rukách detí sme prispeli sumou  
10 000 eur.
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MESA 10, občianske združenie
Projekt To dá rozum: analýza rozsahu zásadných  
problémov školstva a ich komunikácia

Projekt To dá rozum, ktorý iniciovala organizácia MESA10 ako reakciu 
na znižujúcu sa kvalitu slovenského školstva, sa v roku 2018 zameral 
na overenie zistení hĺbkovej analýzy problémov školstva. Cieľom 
kvantitatívneho prieskumu bolo zistiť rozsah týchto problémov naprieč 
celým Slovenskom a naprieč vzdelávacím systémom. S cieľom získania 
dostatočne spoľahlivých údajov sa dotazníkový prieskum zrealizoval 
na reprezentatívnej vzorke materských, základných a stredných škôl 
(vrátane špeciálnych škôl), ako aj pomocou online dotazníkov pre 
študentov stredných škôl. Výskum sa zameriaval na zmapovanie 
problémov v oblasti nízkej aktuálnosti obsahu a foriem vzdelávania 
(teda čo a ako sa učí). Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 
takmer 5 500 respondentov zo 688 škôl z celého Slovenska a 3 644 
študentov stredných škôl. Výsledky priebežných analýz najzávažnejších 
problémov školstva sa zverejňovali formou tlačových konferencií, ale 
aj článkov na blogu projektu, na odborných podujatiach a v médiách. 
Ako celok budú verejnosti sprístupnené na jar 2019 na interaktívnej 
webstránke, v rámci série odborných konferencií a prostredníctvom 
médií. 

Na projekt To dá rozum sme prispeli sumou 15 000 eur.

Nadácia Pontis
Fond pre transparentné Slovensko 2018

Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem,  
ktoré trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku  
a chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie 
podmienok na trhu. Od svojho založenia v roku 2012 podporil  

22 organizácií sumou 515 000 eur, vďaka ktorým sa zrealizovalo  
viac ako 35 projektov. Tematicky sa zameriavali na súdnictvo, 
prokuratúru, IT projekty, dopravu, investigatívnu činnosť, kvalitnú 
štátnu službu a efektívne hospodárenie s verejnými financiami. Fond 
pre transparentné Slovensko aj v roku 2018 podporil päť organizácií 
a iniciatív, ktoré sa venujú zvýšeniu transparentnosti, zlepšeniu 
podnikateľského prostredia a hospodárnemu nakladaniu s verejnými 
zdrojmi, vo výške 110 000 eur. Ide o jediný fond svojho druhu,  
do ktorého prispievajú firmy s protikorupčnou DNA, na Slovensku. 

Na projekt Fond pre transparentné Slovensko 2018 sme prispeli  
sumou 10 000 eur.

Nadácia Pontis
Generácia 3.0

V horizonte 10 rokov čakajú spoločnosť prevratné zmeny týkajúce 
sa zániku tradičných profesií a napredovania digitálnych technológií, 
čo zásadne ovplyvní spôsob života a práce. Nadácia Pontis 
prostredníctvom svojho programu zabezpečuje, aby každý človek 
mohol naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje 
potrebné na život v 21. storočí. Generácia 3.0 je zameraná na zmenu 
vzdelávania zdola. Do druhého ročníka Ceny Generácie 3.0., v rámci 
ktorého nadácia vyhľadáva inovatívne vzdelávacie projekty a pomáha 
im, aby boli životaschopné a rozšírili sa do čo najviac škôl, sa prihlásilo 
68 škôl a neziskových organizácií. Jedenásť z nich absolvovalo 
Bootcamp – podujatie, na ktorom im mentori pomáhali zadefinovať 
cesty na šírenie ich vzdelávacieho prístupu do škôl. 

Na projekt Generácia 3.0 sme prispeli sumou 10 000 eur. 
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Nové školstvo, občianske združenie
Školy pre všetkých

Projekt Školy pre všetkých je koncipovaný ako trojročný. V druhom 
roku sa ukončila jeho výskumná fáza, v ktorej občianske združenie 
Nové školstvo realizovalo rozhovory, pozorovania, fokusové skupiny 
a kreatívne aktivity so žiakmi, s učiteľmi a rodičmi v troch školách 
z rôznych regiónov Slovenska (Sereď, Žilina, Banské). Na základe 
identifikovaných potrieb sa participatívnym spôsobom v každej škole 
vybrali tri prioritné oblasti, na ktoré sa v ďalších dvoch rokoch zameria 
cielená odborná pomoc a metodická podpora. V rámci projektu sa 
zrealizovali aj dve verejné prednášky a dva odborné workshopy so 
zahraničnými odborníkmi z Estónska a Českej republiky, ktoré sa 
venovali témam samosprávneho riadenia škôl, zriaďovateľstva  
a školským reformám.

Na projekt Školy pre všetkých sme prispeli sumou 15 000 eur.

Post Bellum SK
Deň, kedy sa mlčalo a Tak toto neprejde! 

Deň, kedy sa mlčalo a Tak toto neprejde! sú vzdelávacie workshopy, 
ktoré organizácia Post Bellum SK od roku 2015 organizuje pre žiakov 
základných a študentov stredných škôl. V roku 2018 zorganizovalo 
združenie 20 zážitkových workshopov pre základné a stredné školy, 
na ktorých sa zúčastnilo 600 účastníkov a 40 pedagógov. Tieto 
unikátne vzdelávacie zážitkové workshopy sú založené na kombinácii 
dramatickej výchovy, sprostredkovaní zážitku a skutočných dobových 
materiálov a svedectiev, s ktorými sa pracuje. Dlhodobým cieľom je, 
aby žiaci a študenti prostredníctvom workshopov založených  

na konkrétnych ľudských osudoch spoznali históriu vlastného národa,  
a tak boli potom schopní prispieť k ochrane ľudských práv, budovaniu 
demokratických hodnôt a tolerancie. 

Na projekty Deň, kedy sa mlčalo a Tak toto neprejde sme prispeli 
sumou 6 000 eur.

Slovenská debatná asociácia
Rozšírenie stredoškolského debatného programu

Slovenská debatná asociácia (SDA) pracuje na zlepšovaní starostlivosti 
o stredoškolské debatné kluby, ktoré po celom Slovensku momentálne 
zastrešujú 600 registrovaných debatérov. Metodický tím SDA 
vypracoval 40 nových metodických materiálov na celoročný chod 
už viac ako 40 klubov. Dvaja rozvojoví koordinátori cestujú do škôl 
zapojených do debaty, navštevujú stretnutia klubov a poskytujú spätnú 
väzbu. Najčastejšie debatné stretnutia vedú stredoškoláci, čo je dôvod, 
prečo potrebuje debatný program čo najkomplexnejšiu metodickú 
podporu. Preto SDA usporiadala pre vedúcich debatných klubov  
a záujemcov o založenie klubu aj vzdelávacie semináre, spustila nový 
mentoringový program s účasťou skúsených absolventov  
a zorganizovala pilotný ročník letnej debatnej akadémie. 

Na projekt Rozšírenie stredoškolského debatného programu sme 
prispeli sumou 6 000 eur.
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Vĺčatá.sk, občianske združenie
Podpora tvorby obsahu vlcata.sk a prednášky na školách 

Prostredníctvom článkov na adrese www.vlcata.sk a prednášok 
organizácia podporuje a popularizuje konštruktívnu diskusiu  
s rodičmi, pedagógmi, so psychológmi a všetkými zainteresovanými 
v problematike vzťahu videohier (technológií) a detí. Cieľom je, aby 
rodičia a učitelia mali dôveryhodný zdroj informácií, ktorý im pomôže 
zorientovať sa v tejto problematike a dodá im istotu pri výchove či  
v pedagogickej praxi. Rodičia a učitelia vďaka OZ Vĺčatá.sk  
a ich webstránke vedia, ktoré videohry majú pre deti hodnotu, či  
už výchovnú, vzdelávaciu, alebo estetickú. Vďaka finančným 
prostriedkom mohli Vĺčatá.sk ďalej rásť a zvyšovať počet článkov  
na webstránke, vďaka čomu sa ich pomoc dostane k väčšiemu počtu 
ľudí, a s prednáškami navštívili učiteľov a žiakov po celom Slovensku.

Na projekt Vĺčatá.sk sme prispeli sumou 6 000 eur.

Zippy, občianske združenie
Zippyho kamaráti – rozšírenie 

Program Zippyho kamaráti posilňuje duševné zdravie detí vo veku 
5 – 7 rokov, ich sociálne a životné zručnosti (spracúvanie emócií, 
princípy efektívnej komunikácie, riešenie záťažových situácií, budovanie 
medziľudských vzťahov, posilňovanie empatie a tolerancie). V rámci 
projektu sa združeniu okrem rozšírenia tohto programu do Žilinského  
a Banskobystrického kraja a realizácie 8 školení pre 186 učiteľov 
podarilo vypracovať prehľad priebehu programu od jeho počiatku 
a zhodnotiť rozvoj emocionálnej inteligencie u zapojených detí 
hodnotením situačných kresieb. 

Na projekt Zippyho kamaráti sme prispeli sumou 7 000 eur.
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v tých, čo veria v dobré konce



Chápeme, že aj malé zmeny postupne menia svet na lepšie miesto. 
Preto sa spájame s aktívnymi ľuďmi, zveľaďujeme spoločné priestory 
a podporujeme život v komunitách.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec, ktorý nadviazal na 
dlhodobú tradíciu programu Šanca pre váš región (2005 – 2015), už 
po tretí raz podporil užitočné verejnoprospešné nápady angažovaných 
ľudí, neformálnych iniciatív a aktívnych mimovládnych organizácií. 

Do realizácie podporených projektov sa zapojilo 1 495 dobrovoľníkov. 
Tí na prepájanie rôznorodých skupín obyvateľov, revitalizáciu 
verejného priestranstva, vytváranie zelených a oddychových zón, 
budovanie komunitných priestorov či ihrísk, utužovanie susedských 
vzťahov a zapájanie ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením 
do aktívneho komunitného života venovali viac ako 19 000 
dobrovoľníckych hodín.

 

Podporené projekty podľa zamerania:

Komunitný rozvoj

KreDO, občianske združenie
Spájame generácie

Vodné mlyny Oblazy, nezisková organizácia
Zahájenie záchrany Gejdošovského mlyna v Kvačianskej doline – Oblazoch
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Spojme sa pre dobrú vec  
– grantový program
  3. ročník   
  Počet predložených projektov: 302   
  Počet podporených projektov: 46 
  Celková prerozdelená suma: 80 000 €

Komunitný rozvoj

Zoznam podporených projektov nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Podporené projekty podľa zamerania:
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Zamestnanecký  
grantový program 
  15. ročník   
  Počet predložených projektov: 58   
  Počet podporených projektov: 36 
  Celková prerozdelená suma: 21 500 € 

Nadácia dlhodobo motivuje a podporuje aktívnych zamestnancov 
v realizácii verejnoprospešných zámerov. Príležitosť prispieť 
k pozitívnemu dianiu vo svojom okolí tak dostávajú zamestnanci 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Orange CorpSec a Orange 
Business Services. 

Počas 15 rokov sa podarilo úspešne zrealizovať viac ako 500 nápadov 
aktívnych zamestnancov, ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom 
žijú, a svojím aktívnym angažovaním prispeli k zlepšeniu kvality života 
členov komunity. Okrem podpory konkrétnych projektov zameraných 
na skrášľovanie verejného priestranstva a zvyšovanie kvality života 
rôznych cieľových skupín sa program zameriava na šírenie myšlienky 
filantropie, darcovstva, dobrovoľníctva a pôsobenia Nadácie Orange 
v prospech verejnosti. 

V roku 2018 bolo podporených 36 projektov, do ktorých realizácie  
sa zapojilo takmer 1 500 dobrovoľníkov. Tí venovali takmer 8 000  
hodín premene svojho okolia na lepšie miesto na život, na miesto  
príťažlivejšie a prístupnejšie rôznym skupinám obyvateľov.
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Zoznam podporených projektov nájdete na www.nadaciaorange.sk. 
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Strategickí partneri v komunitnom rozvoji
Naplneniu vízie rozvoja živých komunít prispievajú aj mimovládne 
neziskové organizácie v rámci strategických partnerstiev Nadácie 
Orange. V oblasti komunitného rozvoja bolo v roku 2018 podporených 
9 výnimočných partnerov.

Aliancia Stará tržnica – OZ 
LAB powered by Nadácia Orange

Spolupráca Aliancie Stará tržnica a Nadácie Orange prináša otvorený, 
kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy. Vytvorením Labu sa 
sprístupnili najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie  
a kreatívnej práce s drevom a iným materiálom širokej skupine ľudí.  
Od jari v roku 2016, keď bol kreatívno-komunitný priestor Lab 
slávnostne otvorený, sa v ňom vyškolilo 320 ľudí a realizovali sa  
mnohé rôznorodé pravidelné aj jednorazové workshopy, prednášky  
a iné vzdelávacie podujatia. Možnosť členstva využíva v súčasnosti  
50 ľudí. Súčasťou Labu je kaviareň, ktorá sa čoraz častejšie využíva  
ako coworkingový priestor. 

Na projekt LAB powered by Nadácia Orange sme prispeli  
sumou 21 000 eur. 
 
 
 
 

Bona Fide, občianske združenie
Otvorená Tabačka 2018

Zámerom projektu je vybudovať komunitný program Tabačky tak,  
aby bola kultúrnym centrom pre všetkých, miestom na stretávanie, 
zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov. Tento cieľ 
napĺňa vytvorením trvácnych a významných vzťahov medzi Tabačkou  
a jej komunitou, s dôrazom na participáciu. Je otvorená pre 
jednotlivcov, združenia aj pre neformálne iniciatívy, ktoré vďaka nej 
získavajú priestor na prezentáciu a zdieľanie vlastných nápadov. 
Komunitné aktivity rozširujú spektrum programov Tabačky do rôznych 
oblastí záujmu – cestovanie, kvízy, cvičenie, svetové jazyky, LGBT, 
tanec, ekologický životný štýl, aktivizmus, samovývoj, komunikácia, 
varenie a pečenie, arteterapia, programy pre deti a rodičov a mnohé 
ďalšie.

Na projekt Otvorená Tabačka sme prispeli sumou 7 000 eur. 
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Do pohody, občianske združenie 
Optimistan – miesto pre optimistov

Občianske združenie Do pohody sa zameriava na podporu a rozvoj 
umenia a kreatívneho priemyslu na Slovensku. V rámci svojich 
aktivít využíva predovšetkým bohatý potenciál krajiny v jednotlivých 
oblastiach umenia. Na multižánrovom festivale Pohoda združenie 
produkčne a dramaturgicky zastrešilo jednu zo scén, v rámci ktorej 
sa zorganizovalo 10 debát, 2 divadelné predstavenia a 4 projekcie 
filmov. Projekt neformálnou, autentickou formou priblížil návštevníkom 
festivalu, médiám a v konečnom dôsledku aj širokej verejnosti činnosť 
mimovládnych organizácií, umeleckých zoskupení, aktívnych  
a tvorivých ľudí.

Na projekt Optimistan sme prispeli sumou 10 000 eur. 

Nadácia Cvernovka 
Kabinet pomalosti – Živá knižnica a Galéria slow 

Cvernovka sa v posledných rokoch stala jedným z najvýraznejších 
kultúrnych bodov na mape Slovenska a poskytla zázemie viac ako  
200 popredným mladým kreatívcom. Živá knižnica – Kabinet pomalosti 
sa od svojho otvorenia stala miestom nielen na kultúrne a kreatívne 
aktivity, ale aj miestom stretávania aktivistov a komunít. Táto netradičná 
knižnica sprístupnila verejnosti fond kvalitných, vyberaných a vzácnych 
kníh (vyše 3 000 zväzkov). Pre širokú kultúrnu verejnosť (mimo centra 
mesta) zorganizovala 45 podujatí z oblasti literatúry, výtvarného 
umenia, hudby, architektúry, fotografie, histórie, filozofie, dizajnu, módy 
a psychológie. Predstavila známe i neznáme osobnosti, netradičné 
prístupy, propaguje pomalé (hlboké, sústredené) čítanie, písanie  
i premýšľanie a slušnú, zmysluplnú komunikáciu. Kabinet pomalosti 
združuje otvorenú komunitu niekoľkých desiatok pravidelných 
účinkujúcich a návštevníkov.

Na projekt Kabinet pomalosti sme prispeli sumou 6 000 eur. 

Nezisková organizácia Voices
Komunitné aktivity Voices 2018

Nezisková organizácia Voices usporiadala v Trenčíne spolu  
12 neformálnych vzdelávacích podujatí s cieľom motivovať ľudí na 
aktívny záujem o mestský verejný priestor a väčšiu zodpovednosť 
za stav komunity. Okrem toho lektori Voices pripravili pro bono 
interaktívne workshopy o prezentovaní pred publikom pre Gymnázium 
A. Merici v Trnave, ZŠ Kubranská v Trenčíne a Obchodnú akadémiu  
v Prievidzi. Bezplatnými konzultáciami a moderovaním diskusií pomohli 
podujatiu Priestor v Trenčíne a viacerým ďalším neziskovým iniciatívam 
v meste.

Na projekt Voices 2018 sme prispeli sumou 4 000 eur.

Stará Jedáleň – občianske združenie
Stará Jedáleň – neobyčajné centrum na obyčajnom sídlisku 

Spojením občianskeho združenia Mládež ulice, Rodinného centra 
Ráčik, Centra tvorivej dramatiky Varianty a aktívnych rodičov vzniklo 
v roku 2016 nové občianske združenie Stará jedáleň. Predstavuje 
komunitný priestor v bratislavskej Rači, ktorý bude otvorený 
pre miestnych obyvateľov všetkých generácií. Jeho unikátnosť 
spočíva v tom, že jeho služby budú prístupné deťom na sídlisku 
na tzv. nízkoprahových princípoch a zadarmo. Pred plánovaným 
otvorením centra na jar 2019 je potrebná rekonštrukcia a prestavba 
budúceho centra, ktoré získali od Bratislavského samosprávneho 
kraja do 25-ročného nájmu. Cieľom predkladaného projektu bolo 
dokončenie časti rozsiahlej rekonštrukcie budovy a jej otvorenie pre 
mladých, susedov a celé sídlisko. Popritom sa organizovali kultúrne 
a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu 
podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra. 

Na projekt Stará jedáleň sme prispeli sumou 6 000 eur.
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TRIPTYCH, občianske združenie
Hidepark 2018 

Projekt Hidepark funguje v Nitre od roku 2010. Jeho cieľom je 
poskytovať priestor novým nápadom a obohacovať život v meste. 
Momentálne pôsobí v Hideparku viac ako 10 aktívnych združení 
v oblastiach šport, kultúra a ekológia. Občianskemu združeniu 
TRIPTYCH, dobrovoľníkom a partnerským organizáciám sa v letnej 
sezóne 2018 v priestoroch kultúrneho centra Hidepark podarilo 
zrealizovať 54 kultúrnych podujatí pre verejnosť, na ktorých sa 
zúčastnilo približne 5 700 návštevníkov. 

Na projekt Hidepark 2018 sme prispeli sumou 2 200 eur.

Truc sphérique, občianske združenie
Kritické myslenie v kritických časoch 

V rámci projektu sa občianske združenie zameriava na podporu tvorby 
a prezentácie mladých umelcov aj na neformálne vzdelávanie  
a rozvíjanie tvorivosti detí a mladých ľudí. Po siedmich rokoch driny na 
stavbe mohla verejnosť po prvý raz zažiť plnú prevádzku v priestoroch 
Novej synagógy. Hlavnou témou projektu bolo prispievať k rozvoju 
kritického myslenia. Kultúrne centrá Stanica Žilina-Záriečie a Nová 
synagóga v Žiline intenzívne a celoročne pracovali na rozvoji tvorivosti 
s viac ako 100 deťmi v desiatich rôznych tvorivých ateliéroch pod 
vedením talentovaných umelcov a lektorov. Tridsiati mladí tvorcovia 
dostali priestor na tvorbu nových divadelných a tanečných predstavení 
počas viacdňových tvorivých rezidencií a 15 mladých umelcov uviedlo 
svoje diela na 9 výstavách v Galérii Plusmínusnula v Novej synagóge, 
ktorá úzko spolupracuje so školami a ponúka im program galerijnej 
pedagogiky.

Na projekt Kritické myslenie v kritických časoch sme prispeli  
sumou 6 000 eur.

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Záhrada PERSPEKTÍV

Zámerom projektu Záhrada PERSPEKTÍV bolo revitalizovať  
a dobudovať možnosti využitia exteriéru kultúrneho centra v troch 
fázach: mestské záhradky, verejné osvetlenie parku a úprava vizuálu 
bočnej fasády z prístupovej cesty do záhrady. Zorganizovali sa  
štyri tematické podujatia (workshopy svetelného dizajnu, urban  
gardeningu, umeleckej tvorby vo verejnom priestore a výstava  
RETRO_PERSPEKTÍVY). Výstava sa organizovala prvýkrát po siedmich 
rokoch a jej zámerom bolo prejaviť vďaku všetkým partnerom   
a podporovateľom, ako aj zvýšiť povedomie verejnosti a návštevníkov 
záhrady o histórii, vzniku a rozvoji organizácie (2010 – 2017) ako 
príklade dobrej praxe komunitného a kultúrneho rozvoja. 

Na projekt Záhrada PERSPEKTÍV sme prispeli sumou 4 000 eur.
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Lab – Miesto, kde myšlienky  
dostávajú tvar
Na jar v roku 2016 Nadácia Orange spojila sily s Alianciou Stará 
tržnica a občianskym združením Connect, aby spoločne vytvorili 
unikátny priestor pre verejnosť a nadšencov nových technológií. 
Vzdelávaco-komunitná dielňa poskytuje príležitosť na realizáciu 
všetkým šikovným ľuďom, začínajúcim podnikateľom, zakladateľom 
start-upov či študentom, ktorí pracujú na svojom projekte. Vďaka 
kvalitnému technickému vybaveniu, ktoré sa v dielni nachádza, si prácu 
s digitálnymi technológiami vyskúšalo už viac ako 500 záujemcov.

Budovanie technických zručností je v dnešnej dobe jedným z hlavných 
faktorov úspechu. S cieľom podpory a poskytovania príležitostí deťom 
a mladým ľuďom z menej podnetného prostredia bol vytvorený 
Solidarity Lab Program. Vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, 
rozvoja zručností, jemnej motoriky, predstavivosti a kreativity sa tak 
v spolupráci s organizáciami Mládež ulice, Ulita, Kaspian a Detský fond 
Slovenskej republiky dostalo aj ku klientom nízkoprahových centier 
z rôznych mestských častí Bratislavy. 

Lab aktívne pristupuje aj k vzdelávaniu širokej verejnosti, ktorá sa môže 
počas roka zapájať do rôznorodých workshopov, tvorivých dielní či 
komentovaných prehliadok.
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Optimistan Nadácie Orange
Aj v tomto roku pripravila Nadácia Orange v spolupráci 
s multižánrovým festivalom Pohoda program plný zaujímavých hostí 
a diskusií na celospoločenské témy. Počas troch dní dostali priestor 
aktívni ľudia, neziskové organizácie, iniciatívy, učitelia a učiteľky, 
odborníci a odborníčky na rôzne aktuálne, dôležité, no stále málo 
reflektované témy a výzvy, ktorým čelí spoločnosť v dnešnej dobe. 

Približne 15 000 návštevníkov Optimistanu si tak mohlo vypočuť 
napríklad diskusiu o potrebe rozmanitosti v školách s odborníkmi 
z oblasti inkluzívneho vzdelávania, oboznámiť sa s inšpiratívnymi 
príbehmi slovenských učiteľov či s možnosťami využívania digitálnych 
technológií, zamyslieť sa nad ekologickými témami aj nad víziou 
lepšieho a slušnejšieho Slovenska.
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tým, čo neprestávajú pomáhať iným



Chápeme, že vzájomná ohľaduplnosť a solidarita posúvajú  
nás a celú spoločnosť vpred. Preto spoločne s dobrými ľuďmi 
podávame pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

Darujte Vianoce  
– grantový program 
  17. ročník   
  Počet predložených žiadostí: 590   
  Počet podporených žiadostí: 326 
  Celková prerozdelená suma: 51 423 €

Program Darujte Vianoce už 17 rokov umožňuje citlivým a všímavým 
ľuďom s chuťou pomáhať premieňať vianočné sny na skutočnosť. 
Za tento čas prispela nadácia k podpore medziľudskej pomoci, 
ohľaduplnosti a príjemnejšiemu prežitiu vianočných sviatkov 
prostredníctvom 3 690 príbehov. 
 
 

Podporené projekty, ktorým sme pomohli:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cieľová skupina Počet príbehov Počet osôb, ktorým pomohli

rodiny v núdzi, osamelé matky  
a osamelí otcovia s deťmi 125 819

klienti zariadení sociálnych služieb,  
denných stacionárov 54 1 482

seniori a osamelí ľudia 53 1 243

deti a mládež 49 767

ľudia bez domova, sociálne slabí,  
ľudia v núdzi 45 1 682

Spolu 326 5 993

Deficitné skupiny

Slová ako dar
Priestor pre život, DSS Benetrix   – Priekopa
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V tomto roku mali možnosť prispieť na naplnenie vianočných príbehov 
aj zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 
Pomocou finančnej zbierky sa podarilo získať ďalších 1 473 eur, ktoré 
boli prerozdelené medzi 6 žiadostí. Vďaka tomu mohli dobrovoľníci 
z občianskeho združenia Baff sa obdarovať rodinu, ktorú opustila 
matka a starostlivosť o päť detí tak pripadla na ich otca. Pani Jane 
sa podarilo podarovať relaxačný pobyt obetavým rodičom, ktorí sa 
starajú o dve deti s vážnymi diagnózami. Vďaka nemu si budú môcť 
oddýchnuť a nabrať nové sily. Pani Mária zas spríjemnila sviatky matke 
s dcérou, ktoré sa ocitli v krízovom centre. 

Mladá generácia má silu zmeniť svet. S týmto mottom sa nadácia 
obrátila na mladých ľudí a vzdelávacie inštitúcie, ktoré zohrávajú 
významnú rolu v šírení povedomia o potrebe všímavosti voči svojmu 
okoliu, budovaní medzigeneračných vzťahov a v scitlivovaní mladých 
ľudí voči zdravotne a sociálne znevýhodneným obyvateľom. Vďaka 
grantovému programu Darujte Vianoce sa tak podarilo zrealizovať viac 
ako 30 príbehov aktívnych pedagógov, žiakov a študentov základných 
a stredných škôl.

Prerozdelené financie sa použili predovšetkým na nákup nevyhnutných 
potravín, zimného oblečenia a obuvi či najnevyhnutnejšieho zariadenia 
do domácností. Vďaka ochote a záujmu bližších, ale aj menej známych 
ľudí si deti mohli nájsť pod stromčekom darčeky v podobe školských 
potrieb, kníh a hračiek, osamelých seniorov potešilo ovocie, vitamíny  
či teplé oblečenie. V čase sviatkov aj ľudia nachádzajúci sa v náročných 
existenčných podmienkach mohli cítiť, že sa na nich nezabudlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam podporených projektov nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Byť ženou je úžasné
krízového centra Dom Charitas  
Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči
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Strategickí partneri pri podpore 
deficitných skupín
Nadácia Orange, rovnako ako v ďalších kľúčových oblastiach, rozvíja 
strategické partnerstvá aj v oblasti sociálnej inklúzie s organizáciami, 
ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo angažujú v pomoci iným a motivujú 
na to aj ďalších.

Občianske združenie Návrat
(Keď) Ide o život III.

Návrat v roku 2018 zrealizoval tretí ročník projektu (Keď) Ide o život 
s názvom Byť pestúnom. Hlavným cieľom trojročného projektu 
bolo rozvíjanie pestúnstva, ktoré predstavuje riešenie pre mnohé 
deti, ktorým ide o život, pretože pre rôzne znevýhodnenia zostávajú 
v detských domovoch. Tretím ročníkom projektu Návrat priblížil 
verejnosti, ako veľmi výnimočnú úlohu majú pestúni v našej 
spoločnosti. Prostredníctvom odľahčovacej služby upozorňoval na 
to, aký veľký význam má starať sa, pomáhať a venovať sa rodinám 
s deťmi v našom okolí. Výstupy celého trojročného projektu boli 
zaznamenané na stránke mastovsebe.navrat.sk. Finančné prostriedky 
sa použili na zabezpečenie poskytovania odborných služieb, 
komunikačné a propagačné náklady. 

Na projekt (Keď) Ide o život III. sme prispeli sumou 15 000 eur.

Autistické centrum Andreas  
Spolu to zvládneme II.

Cieľom projektu Spolu to zvládneme II. neziskovej organizácie Andreas 
bolo podporiť starostlivosť o deti s poruchou autistického spektra  
s upriamením pozornosti na spoluprácu s rodičmi. V rámci projektu 
sa počas siedmich mesiacov zrealizovalo 15 seminárov a workshopov 
na rozličné témy, ktoré posilňovali rodičov v starostlivosti o svoje deti. 
V rámci projektu bol vytvorený katalóg didaktických pomôcok „Vidieť 
znamená vedieť“ a originálny zápisník s vizuálom obrázkov detí  
z artedielne. Finančné prostriedky sa použili na personálne  
a organizačné zabezpečenie realizovaných aktivít a terapií, režijné  
a propagačné náklady.

Na projekt Spolu to zvládneme II. sme prispeli sumou 9 000 eur.
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Cena Nadácie Orange za rok 2017
 

  9. ročník   
  44 predložených nominácií   
  9 ocenených mimovládnych neziskových organizácií 
  Celková prerozdelená suma: 45 000 eur

Nadácia Orange už po deviaty raz ocenila silné príbehy mimovládnych 
neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo a systematicky podieľajú 
na riešení aktuálnych spoločenských potrieb. O svoju víziu lepšieho 
vzdelávania, inkluzívnej spoločnosti a aktívneho komunitného života sa 
v rámci nominácií podelilo 44 organizácií.

Z nich vybrala odborná hodnotiaca komisia laureátov v každej  
z troch kategórií: vzdelávanie, komunitný rozvoj a sociálna inklúzia.

 
Laureáti 

Vzdelávanie

1. miesto:  Junior Achievement Slovensko  
 
Nezisková organizácia ocenená za dlhodobú 
a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického 
a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných 
a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania s dôrazom 
na etické aspekty podnikania, za vytváranie príležitostí na 
ich praktické vzdelávanie a prípravu na trh práce.

Hodnotiaca komisia sa rozhodla neudeliť druhé miesto  
v kategórii Vzdelávanie.

3. miesto:  Krúžky v škole 
 
Občianske združenie ocenené za systematický rozvoj 
rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo 
v školskom prostredí, za využívanie individuálneho prístupu 
reflektujúceho jedinečnosť každého dieťaťa, podporovanie 
objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, 
umeleckých, športových a jazykových aktivít.
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Komunitný rozvoj

1. miesto:  Different   
 
Občianske združenie ocenené za systematický rozvoj 
kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejove a jeho 
okolí, za rozvoj dobrovoľníctva, mobilizáciu na aktívne 
zapájanie rôznorodých cieľových skupín do identifikácie 
ich potrieb a prinášanie pestrosti aktivít v živom priestore 
predtým dlhodobo opustenej Hrubej bašty.

2. miesto:  Dlhovekosť  
 
Občianske združenie ocenené za vytváranie bezpečného 
a podnetného prostredia pre deti, mládež, rodiny a širokú 
verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života a aktívneho 
zapájania ľudí do vytvárania a ochrany životného 
prostredia, za vzdelávanie a podporu v oblasti uchovávania 
miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva.

3. miesto:  Alter Nativa   
 
Občianske združenie ocenené za dlhodobú prácu v oblasti 
ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja 
lokálnej komunity s využitím princípov permakultúry, 
za systematické vzdelávanie a šírenie povedomia 
o technológiách šetriacich životné prostredie a aktívne 
zapájanie miestnej komunity do riešenia otázok 
udržateľnosti a prinášania riešení.

Sociálna inklúzia

1. miesto:  Centrum Slniečko    
 
Nezisková organizácia ocenená za dlhodobú odbornú, 
cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb 
v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci 
týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho 
násilia, rodinám a deťom v krízových situáciách, za aktívnu 
prácu vo vzdelávaní a v scitlivovaní verejnosti s cieľom 
podpory života bez násilia.

2. miesto:  SVETIELKO POMOCI  
 
Nezisková organizácia ocenená za dlhodobú komplexnú 
a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín 
v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou 
chorobou, za poskytovanie informácií, psychologickej 
a sociálnej podpory aj praktickej pomoci v situáciách, keď 
musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom.

3. miesto:  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike    
 
Ocenené za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti 
uplatňovania práva na spôsobilosť na právne úkony pre 
ľudí s mentálnym postihnutím, za reformu v tejto oblasti, 
ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky 
sebaobhajovania tejto cieľovej skupiny.
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Laureáti okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou 
je šperkárka Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj 
aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé, 
3 000 eur za tretie miesto a 2 000 eur za Cenu verejnosti. Nadácia 
Orange tak celkovo rozdelila sumu 45 000 eur.

Nadácia Orange už po piaty raz ocenila osobnosť z oblasti neziskového 
sektora za jej dlhodobý a systematický prínos zmysluplných 
inovatívnych riešení a ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech 
tých, ktorí to najviac potrebujú. Cenu pre osobnosť za občiansku 
angažovanosť získal Juraj Hipš, spoluzakladateľ a riaditeľ neziskovej 
organizácie Živica a spoluzakladateľ environmentálno- 
-komunitnej základnej školy na zaježovských lazoch. Ocenenie 
reflektuje jeho iniciatívy vo výchove mladých ľudí k všímavosti 
a líderstvu v rámci projektu Sokratovho inštitútu. Rovnako zohľadňuje 
aktivity zamerané na rozvoj zručností učiteľov prinášajúcich reálne 
zmeny do školstva, a to v súlade s cieľmi jeho ďalšieho  
projektu – Komenského inštitútu pre rozvoj učiteľov  
a pedagogických lídrov Slovenska.

Príležitosť odmeniť niektorú z nominovaných organizácií a podporiť 
tak jej činnosť opätovne dostala aj široká verejnosť. Najviac hlasov 
a Cenu verejnosti získalo občianske združenie V. I. A. C.– Inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže, ktoré získalo 2 176 hlasov. Organizácia 
bola nominovaná za dlhodobú a systematickú prácu s mladými ľuďmi 
v regióne Orava prispievajúcu k posilňovaniu ich aktívneho záujmu 
a účasti na živote komunity a tým aj na udržateľnom rozvoji regiónu, za 
rôznorodosť aktivít vytvárajúcich podporné prostredie pre mladých ľudí 
a rozvíjajúce ich potenciál.
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Viac informácií o laureátoch nájdete www.nadaciaorange.sk.
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Čísla, ktoré 
hovoria za seba

Finančné činnosti 



Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška  
prostriedkov presahuje 331 eur.

V roku 2018 prijala Nadácia Orange finančný dar od spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s., vo výške 206 033,65 eura.

Dar sa použil primárne na administratívne náklady spojené  
s chodom nadácie, na financovanie reklamného priestoru 
a komunikácie nadačných aktivít.

Prijaté príspevky od fyzických osôb vo výške 1 473 eur sa  
prerozdelili medzi podporené žiadosti v rámci grantového  
programu Darujte Vianoce 2018. 

Nadácia Orange prijala aj nepeňažné plnenie od spoločnosti  
Orange Slovensko, a.s., vo výške 36 268,51 eura.

Finančná časť

Súvaha 2018 2017

Aktíva   

Neobežný majetok spolu 300,00 300,00

Dlhodobý hmotný majetok 300,00 300,00

Obežný majetok 475 931,63 472 321,00

Krátkodobé pohľadávky 50,00 1 231,00

Finančné účty 475 881,63 471 090,00

Časové rozlíšenie spolu - - 

Náklady budúcich období - -

Príjmy budúcich období - -

Majetok spolu 476 231,63 472 621,00 

Pasíva   

Vlastné zdroje krytia majetku spolu 40 212,66 22 262,91

Imanie a peňažné fondy 6 638,78 6 638,78

– základné imanie 6 638,78 6 638,78
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia min. rokov 15 624,13 71 686,67

Výsledok hospodárenia  
za účtovné obdobie 17 949,75 –56 062,54

Cudzie zdroje spolu 13 147,65 23 170,34

Krátkodobé záväzky 13 147,65 23 170,34

- záväzky z obchodného styku 13 147,65 21 939,34

- ostatné záväzky - 1 231,00

Časové rozlíšenie spolu 422 871,32 427 187,75

Výdavky budúcich období - -

Výnosy budúcich období 422 871,32 427 187,75

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 476 231,63 472 621,00
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Výsledok hospodárenia pred zdanením 17 949,75 –56 061,42

Daň z príjmov - 1,12

Výsledok hospodárenia po zdanení 17 949,75 –56 062,54
 

Nadácia Orange nemala v roku 2018 zriadené nadačné fondy.
Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá  
žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné  
zložky v zahraničí. 

Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám 
a neistotám vo svojej činnosti. 

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, 
nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť  
nie je žiadny. 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná 
závierka, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by  
bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

Náklady   

Ostatné služby 222 869,01 212 678,10

Ostatné dane a poplatky 21,50 16,50

Ostatné pokuty a penále - -

Dary - -

Iné ostatné náklady 230,90 215,50

Tvorba fondov - -

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 1 231,00 -
Poskytnuté príspevky iným  
účtovným jednotkám 1 473,00 59 000,00

Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane 493 370,00 574 842,17

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky - -

Náklady spolu 719 195,41 846 752,27

Výnosy   

Úroky - 6,24

Prijaté dary 36 268,51 32 162,44

Výnosy z použitia fondu - -

Prijaté príspevky od iných organizácií 206 033,65 183 680,00
Prijaté príspevky od iných fyzických 
osôb 1 473,00 -

Príspevky z podielu zaplatenej dane 493 370,00 574 842,17

Prijaté príspevky od fyzických osôb - -

Prijaté príspevky z verejnej zbierky - -

Výnosy spolu 737 145,16 790 690,85
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Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali  
pri napĺňaní vízie lepšieho Slovenska  

pre všetkých v roku 2018.




