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účel
a ciele
nadácie

„Spojenie Nadácie Orange 

s Návratom je najdlhším 

partnerstvom medzi druhým 

a tretím sektorom u nás. Jej 

zástupcovia sa nebáli vydať 

sa na dlhú cestu zmeny 

starostlivosti o opustené deti. 

Dnes vieme, že to malo zmysel.“

„Nadácia Orange je silný 

partner, za pomoci ktorého 

dokážeme vytvárať viac 

príležitostí na vzájomnú 

komunikáciu učiteľov 

a manažérov škôl s cieľom 

povzbudiť, vzdelávať a moti-

vovať.“

„Nadácia Orange je pre nás 

vzácny strom, ktorý 

dlhodobo prináša výnimočne 

dobré ovocie našej krajine. 

Má skvelý tím ľudí – cit pre 

dobro – odvahu pre inovácie. 

S takouto zostavou je radosť 

spolupracovať!“

Kateřina Nakládalová
riaditeľka, Autistické centrum Andreas n. o.

Marek Roháček
riaditeľ, obč. združenie Návrat

Dana Palacková
riaditeľka, Indícia, n. o.

Martina Tvrdoňová
riaditeľka, Obč. združenie WellGiving

„Nadácia Orange je pre nás 

stálica, na ktorú sa môžeme 

vždy obrátiť. Svojím prístupom, 

prácou a v neposlednom rade 

aj svojou oranžovou farbou 

je pre nás slnkom na oblohe. 

Veľmi si ceníme jej dlhoročnú 

dôveru a podporu!“
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Už 15 rokov úspešne pomáhame ľuďom ísť za svojimi 

snami, prekonávať prekážky osudu a pretvárať okolitý svet 

k lepšiemu. Od roku 1999 pracujeme pre ľudí a dávame 

veciam zmysel. 

História Nadácie Orange sa začala písať 22. marca 1999 pod 

názvom Konto Globtel. Nadáciu Orange, ktorá k 13. 8. 2009 

prevzala všetky aktivity Konta Orange, n.f., založila 

27. 12. 2007 spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Stali sme 

sa tak súčasťou globálnej skupiny nadácií v krajinách, kde 

pôsobí značka Orange, ktoré sú koordinované organizáciou 

Orange Foundation so sídlom v Paríži. Patríme tiež medzi 

členov Fóra donorov, asociácie popredných organizácií 

poskytujúcich granty tretím osobám. Jeho poslaním je 

zvýšiť efektivitu udeľovania grantov, pomáhať vytváraniu 

podmienok na zlepšenie fi nančnej podpory mimovládnym 

organizáciám a prispievať k zvyšovaniu kultúry dávania 

a fi lantropie na Slovensku (www.donorsforum.sk). V roku 

2013 sme podporili vznik Asociácie fi remných nadácií 

a nadačných fondov (www.asfi n.sk) a ako jej člen 

prispievame k maximalizácii efektivity a transparentnosti 

pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii 

nadačného prostredia a k podpore fi remného darcovstva 

na Slovensku. V roku 2013 prijala Nadácia Orange 

história 
nadácie

e

účel a ciele nadácie
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2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 

730 518,53 €. Prevažnú časť prijatých fi nančných 

prostriedkov, celkom 728 763 €, predstavuje dar spoločnosti 

Orange. Ostatné prostriedky boli prijaté od iných subjektov 

a individuálnych darcov. 

Celková suma bola prerozdelená v súlade 

s verejne prospešným účelom, a to najmä na:

•  poskytovanie sociálnej pomoci,

•  podporu vzdelávania,

•   ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, 

resocializáciu drogovo závislých v oblasti 

zdravotníctva a sociálnych služieb,

•  zachovanie kultúrnych hodnôt,

•  podporu a rozvoj telesnej kultúry,

•  ochranu a tvorbu životného prostredia.

Časť nákladov na aktivity Nadácie Orange bola hradená 

aj z darov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktoré boli 

primárne použité na administratívne náklady spojené 

s chodom nadácie. Spoločnosť nadáciu takisto podporila 

formou priameho fi nancovania reklamného priestoru 

a komunikácie nadačných aktivít v rámci nedaňových 

výdavkov spoločnosti. 

účel a ciele nadácie
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„Nadácia Orange pre mňa 

znamená prácu s úžasnými ľuďmi 

vyžarujúcimi pozitívnu energiu pre 

tých, ktorí to najviac potrebujú.“

Milan Dado
 predseda správnej rady Nadácie Orange

orgány
nadácie
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správna rada Nadácie Orange

predseda: prof. Ing. Milan Dado, PhD.

členovia: Ing. Pavol Lančarič, PhD.

    Mgr. Iveta Malachovská, PhD.

    Mary Lisa Durban

    Dominique Garnier

správkyňa nadácie: Andrea Cocherová

dozorná rada Nadácie Orange

členovia: JUDr. Zuzana Plevová

    Mgr. Iveta Jurigová

    Ing. Ľubomír Nedeljak

orgány nadácie
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vízia
nadácie

Víziou Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto 

pre všetkých. 

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto 

pre všetkých a pomáhať riešiť problémy v rôznych oblastiach 

na Slovensku. Robíme tak predovšetkým prostredníctvom 

vlastných grantových programov a dlhodobých partnerstiev 

s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. V rámci našej 

stratégie podporujeme aktivity, ktoré sa systematicky 

a dlhodobo venujú jednej z troch kľúčových oblastí:

•  vzdelávaniu, 

•  sociálnej inklúzii, 

•  komunitnému rozvoju.

Podmienky podpory, výber podporených subjektov, 

ako aj výsledky použitia prostriedkov sú transparentné 

a verejne dostupné. Každý vyhlásený grantový program 

má svoju verejne dostupnú výzvu. Predložené projekty 

sú posudzované hodnotiacou komisiou, zloženou

z odborníkov v danej oblasti, ktorej návrhy na udelenie 

podpory pre jednotlivé projekty a iniciatívy schvaľuje 

správna rada Nadácie Orange. Zoznam prijímateľov 

grantovej podpory zverejňujeme na www.nadaciaorange.sk 

a účel použitia podielu zaplatenej dane za konkrétny

rok uvádzame v Obchodnom vestníku SR.

orgány nadácie
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príhovor
správkyne

999999

„Nadácia Orange je pre mňa 

ako štvrté dieťa a múdra učiteľka 

zároveň. Učí ma optimizmu, 

pokore a trpezlivosti, 

učí ma, že pre dobré veci 

sa oplatí nevzdávať sa. 

A vďaka Nadácii Orange viem, 

že na Slovensku žije veľa ľudí, 

pre ktorých je pomoc druhým 

poslanie a ktorí si preto zaslúžia 

náš obdiv, uznanie a podporu.“

Andrea Cocherová
 správkyňa Nadácie Orange
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Ďakujeme aj nášmu vzácnemu partnerovi – Centru pre 

fi lantropiu –, ktorý nás po celé roky sprevádzal a svojimi 

skúsenosťami a cennými radami nám pomáhal zacieliť 

našu pozornosť a podporu tým najlepším smerom.   

Tak ako každý rok, aj v roku 2013 sme realizovali 

grantové programy, rozvíjali spolupráce s partnermi 

a spolupracovali s ľuďmi, ktorým nechýbajú dobré 

nápady a odvaha. A, samozrejme, optimizmus. 

Pri príležitosti vstupu do 15. roku našej činnosti sme 

22. marec – deň nášho vzniku – dokonca vyhlásili za 

symbolický Deň optimizmu a odštartovali sme Grantový 

program pre optimistov. Pre ľudí, ktorých podporujeme 

počas celej našej existencie, pre ľudí, ktorých dobré 

nápady, pozitívny pohľad na svet a entuziazmus 

motivuje aj ostatných urobiť niečo užitočné pre svoje 

okolie či komunitu. 

Veľmi nás teší, že aj takýmito formami sa nám darí 

podporovať optimistický pohľad na svet. Preto by sme 

sa radi poďakovali všetkým, ktorí neváhali a predstavili 

Nadácii Orange aj v roku 2013 svoje užitočné nápady – 

poďakovať za to, že sa s otvorenými očami pozerajú 

na veci okolo seba a že sa, rovnako ako my, snažia, 

aby bol svet lepším. 

Andrea Cocherová

správkyňa Nadácie Orange

Milí priatelia, 

keď sme pred pätnástimi rokmi zakladali Nadáciu 

Orange, vtedy ešte Konto Globtel, nemali sme 

predstavu, koľko inšpiratívnej a obohacujúcej práce nás 

čaká. Dnes už má nejasná predstava jasné a objektívne 

výsledky. Pätnásť rokov zodpovednej a úprimnej práce, 

viac ako sedemtisíc podporených projektov, nápadov, 

iniciatív. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto krásnom 

výsledku podieľali. Pracovníkom nadácie, kolegom, 

partnerom, neziskovým organizáciám, médiám 

a všetkým žiadateľom o podporu. Všetkým, ktorí spolu 

s nami veria, že s optimistickým prístupom a pozitívnou 

energiou sa svet dá zmeniť na lepšie miesto.

   

príhovor správkyne
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prehľad
činnosti
nadácie

„15 rokov spolupráce, počas ktorých sme mali možnosť 

byť súčasťou úsilia stoviek ľudí a organizácií usilujúcich 

sa urobiť Slovensko lepším miestom pre všetkých.“

Boris Strečanský
riaditeľ, Centrum pre fi lantropiu n.o.

Monika Lacková
programová manažérka, Centrum pre fi lantropiu n.o.

Mária Betáková
programová koordinátorka, Centrum pre fi lantropiu n.o.
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strategický 
partner

e

Naším partnerom je pri napĺňaní poslania a realizácii aktivít 

nezisková organizácia Centrum pre fi lantropiu.

Poslaním CpF je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti 

na Slovensku. Kľúčovým partnerom Nadácie Orange, ako aj 

jej predchodcu Konta Orange, je už od roku 1999. CpF nám 

pomáha tvoriť a napĺňať celkovú stratégiu našej činnosti, 

prispieva pri analýze potrieb, dizajne a vyhodnocovaní 

grantových programov a aktivít, monitoruje dianie a situáciu 

v treťom sektore a na poli filantropie. Zúčastňuje sa na 

zasadaniach správnej rady, realizuje aktivity nadácie z pozície 

mediátora, facilitátora či organizátora. Na aktivitách Nadácie 

Orange sa v roku 2013 v rámci Centra pre fi lantropiu 

podieľali riaditeľ Boris Strečanský, programová manažérka 

Erika Škultétyová a programová koordinátorka Mária 

Betáková. 

prehľad činnosti nadácie
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výsledky
činnosti

 Celková suma vyčlenená na verejnoprospešné účely                        

 Počet zrealizovaných grantových programov              

 Počet prijatých žiadostí v rámci grantových programov                   

 Počet podporených projektov v rámci grantových programov        

 Celková úspešnosť žiadateľov v rámci grantových programov                     

 Počet podporených projektov organizácií 

 nad rámec grantových programov    

 Počet podporených žiadostí jednotlivcov nad rámec grantových programov       

 Počet ocenených v rámci Ceny Nadácie Orange za rok 2011     

907 751,75 € 

                   8

            2 128

               690

             32 % 

                

      63

               177 

                   9

Sociálna inklúzia       176 111,75 € 19 %

Vzdelávanie       145 000,00 € 16 %

Komunitný rozvoj       168 500,00 € 19 %

Partnerstvá s MVO         33 000,00 € 4 %

Iné podporené subjekty (okrem Špeciálnych príležitostí)       334 140,00 € 37 %

Cena Nadácie Orange         51 000,00 € 6 %

Spolu       907 751,75 € 100 %

Prehľad použitia fi nančných prostriedkov Nadácie Orange v roku 2013 podľa oblastí:

37 % iné podporené subjekty 

 19 % komunitný rozvoj  

 19 % sociálna inklúzia 

 16 % vzdelávanie 

   6 % Cena Nadácie Orange 

   4 % partnerstvá s MVO  

16 % 

4 % 

6 % 

19 % 

19 % 

prehľad použitia fi nančných 

prostriedkov podľa oblastí

prehľad činnosti nadácie
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Prehľad použitia fi nančných prostriedkov podľa foriem podpory:

Účel Výška vyčlenenej podpory

Otvorené grantové programy

Školy pre budúcnosť 130 000,00 €

Grantový program pre optimistov 15 000,00 €

Zelená pre seniorov 60 000,00 €

Darujte Vianoce 65 000,00 €

Šanca pre váš región 103 000,00 €

Zamestnanecký grantový program 30 500,00 €

Grantový program pre predajcov 20 000,00 €

Spolu 423 500,00 €

Dlhodobé partnerstvá

Návrat 23 000,00 €

Autistické centrum Andreas n. o. 10 000,00 €

Spolu 33 000,00 €

Podpora nad rámec grantových programov

Fond pre sociálne slabých a chorých 51 111,75 €

Štipendium pre znevýhodnených 15 000,00 €

1. Slovenské neziskové servisné centrum 2 600,00 € 

3lobit 5 000,00 € 

Archimedes 4 600,00 € 

BACK-SPACE o.z. 9 100,00 €

Bazár chalaňov, o.z. 5 000,00 € 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum 7 500,00 € 

Združenie Bronz 1 600,00 € 

Centrum dobrovoľníctva 1 050,00 € 

Účel Výška vyčlenenej podpory

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica            5 594,00 € 

Centrum pre fi lantropiu n.o.            6 000,00 € 

Cyklokuchyňa               500,00 € 

Detský domov Studienka            2 000,00 € 

design factory            3 400,00 € 

eSlovensko          20 000,00 € 

F84, o.z.            4 000,00 € 

Flot            2 500,00 € 

ID Space Team            3 000,00 € 

Indícia, n. o.          15 538,00 € 

Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy, INEKO            7 000,00 € 

Inštitút pre verejné otázky            4 800,00 € 

Komunitná nadácia Bratislava            2 000,00 € 

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.            7 325,00 € 

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky          10 000,00 € 

Moonlight camp            9 085,00 € 

MÚZA n.o.            5 028,00 € 

Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava            8 000,00 € 

Nadácia detského kardiocentra            1 880,00 € 

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE            5 000,00 € 

Nadácia Štefana z Verbovca            6 000,00 € 

OSMIJANKO n.o.            9 000,00 € 

Rodinné centrum Klbko          15 000,00 € 

Občianske združenie WellGiving          12 000,00 € 

prehľad činnosti nadácie
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Prehľad použitia fi nančných prostriedkov podľa foriem podpory:

Účel Výška vyčlenenej podpory

Občianske združenie Z dobrých rúk            4 720,00 € 

OKRAJ            6 200,00 € 

DETSKÝ ČIN ROKA            2 000,00 € 

Centrum Návrat Žilina            1 145,00 € 

Regenerácia generácie            5 000,00 € 

OZ Vagus            5 000,00 € 

Rotary Club Malacky Golf            1 000,00 € 

SC VMV, o.z.            1 500,00 € 

SLOVAK FASHION COUNCIL            3 300,00 € 

Občianske združenie WellGiving          12 000,00 € 

Slovenská abilympijská asociácia            5 000,00 € 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity          15 000,00 € 

Slovenský paralympijský výbor          15 000,00 € 

Slovenský výbor pre UNICEF            4 300,00 € 

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien          10 000,00 € 

Status            2 625,00 € 

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov 

a deti s autizmom
           1 600,00 € 

Šanca pre nechcených            5 000,00 € 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach            3 000,00 € 

Voices, n.o.          33 370,00 € 

Základná škola Medzilaborecká            6 500,00 € 

Zelená hliadka, neformálna skupina 

v zastúpení Matúša Čupku
           1 780,00 € 

SPOLU:        400 251,75 €

Cena Nadácie Orange za rok 2012

1. miesto za oblasť vzdelávania – P - MAT n.o. 10 000,00 €

2. miesto za oblasť vzdelávania – PDCS 5 000,00 €

3. miesto za oblasť vzdelávania – 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
2 000,00 €

1. miesto za oblasť sociálnej inklúzie – Občianske združenie Odyseus 10 000,00 €

2. miesto za oblasť sociálnej inklúzie – DEPAUL SLOVENSKO 5 000,00 €

3. miesto za oblasť sociálnej inklúzie - 

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
2 000,00 €

1. miesto za oblasť komunitného rozvoja – Združenie Slatinka 10 000,00 €

2. miesto za oblasť komunitného rozvoja – MISIA MLADÝCH 5 000,00 €

3. miesto za oblasť komunitného rozvoja – 

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.
2 000,00 €

Spolu 51 000,00 €

Celkom spolu 907 751,75€

prehľad činnosti nadácie
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grantové
programy

Nadácia Orange podporuje verejnoprospešné projekty 

jednotlivcov a nápady menších zmien až po veľké projekty 

organizácií a aktívnych komunít predovšetkým v oblasti 

vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. 

Kľúčovým nástrojom prerozdeľovania fi nančných 

prostriedkov v našich strategických oblastiach podpory 

a pomoci sú grantové programy a partnerstvá 

s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. 

Prostredníctvom grantových programov poskytujeme 

pomoc rôznym cieľovým skupinám po celom Slovensku. 

Podporujeme pozitívnu zmenu vzdelávacieho procesu 

v základných a stredných školách, podporujeme aktívnych 

ľudí, ktorí majú snahu ovplyvniť svoje okolie, komunitu, 

obec, mesto či región. Motivujeme širokú verejnosť 

k individuálnemu darcovstvu a umožňujeme im nezištne 

pomáhať slabším. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením 

a seniorom sa snažíme vytvárať podmienky na ich 

zmysluplnú realizáciu a zmiernenie pocitu ich vylúčenia 

z aktívneho spoločenského života. Aktivizujeme tých, ktorí 

na svet nazerajú optimisticky a majú záujem meniť veci okolo 

seba k lepšiemu.

prehľad činnosti nadácie
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Grantový program
pre optimistov

1. ročník

Ciele programu: 

podporiť dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom

žijeme, a ľudí, ktorí pre svoje myšlienky dokážu nadchnúť

aj ďalších ľudí, urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu 

či vybranú organizáciu

Prerozdelená suma: 15 000 €

Počet predložených projektov: 629

Počet podporených projektov: 87

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja

V roku 2013 Nadácia Orange vstúpila do 15. roku svojej 

činnosti. Pri tejto príležitosti otvorila grantový program pre 

všetkých ľudí s optimistickým pohľadom na svet a ochotou 

vynaložiť svoj čas a úsilie na zmenu vecí k lepšiemu. 

Nový grantový program sa stretol s veľkým záujmom 

verejnosti, o čom svedčí aj 629 predložených projektov. 

Najviac predložených projektov pochádzalo 

z Banskobystrického kraja, ktoré predstavovali 20 % 

z celkového počtu predložených projektov a v konečnom 

dôsledku aj najvyššiu celkovú požadovanú sumu v rámci 
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Grantový program pre optimistov ponúkol široké spektrum 

angažovania sa v oblasti dobrovoľníctva a verejnoprospešnosti. 

Dobrovoľníkom v Banskej Bystrici sa podarilo zveľadiť priestor 

v okolí detského ihriska na najväčšom sídlisku v Banskej Bystri-

ci – Sásovej – s takmer 25 000 obyvateľmi. Vďaka úspešne zre-

alizovanému projektu Verejná záhradka s knižnicou na detskom 

ihrisku sa dnes môžu obyvatelia Sásovej tešiť nielen z verejnej 

knižnice, ktorá poskytuje služby bezplatne. Radosť im prináša aj 

deťmi pomaľovaný chodník a spoločne vytvorená komunitná zá-

hrada. Skupina optimistov zo Sásovej je príkladom toho, že všetci 

spoločne môžeme prispieť ku krajšiemu spoločnému bývaniu 

a hodnotnejšiemu využívaniu verejného priestoru.

Názov projektu: Verejná záhradka s knižnicou na detskom ihrisku

Realizátor: Stanislava Miková

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja
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krajov. Veľký záujem o realizáciu projektov sme 

zaznamenali aj zo Žilinského a Bratislavského kraja. 

20 % 15 % 11 % 10 % 13 % 7 % 8 % 16 %
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2. ročník

Ciele programu: 

prispieť k podpore väčšieho množstva aktivít, ktoré pomôžu 

skrášliť obce, mestá, sídliská, podporia zbližovanie komunít 

či podporia aktivity mimovládnych organizácií prostredníc-

tvom podpory aktívnych zamestnancov predajnej siete 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Prerozdelená suma: 21 000 €

Počet predložených projektov: 35

Počet podporených projektov: 20

Mesto Giraltovce prešlo za posledné roky výraznou rekon-

štrukciou a renováciou. Na niektorých miestach však 

stále ostali neestetické prvky či neobnovené miesta. 

Zámerom projektu Pekný múr bolo skrášliť časť obytnej 

a oddychovej zóny v meste Giraltovce, kde sa nachádza 

starý betónový, rokmi poškodený múr, na ktorom stojí časť 

oplotenia základnej školy. Zapojením viacerých dobrovoľní-

kov z radov občanov, zamestnancov i žiakov základnej školy 

sa obyvateľom obce podarilo nielen zrekonštruovať 

ošarpaný múr, ale vzniklo aj spoločné umelecké dielo, 

ktoré v meste Giraltovce nemá obdobu. 

Názov projektu: Pekný múr

Realizátor: Základná škola v Giraltovciach

Grantový program
pre predajcov

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja
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9. ročník

Ciele programu: 

podporiť individuálnu fi lantropiu a dobrovoľníctvo 

zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, 

prispieť k rozvoju komunitného života a ochrane 

životného prostredia.

Realizátori: 

zamestnanci Orange Slovensko, a.s., 

a spolupracujúce mimovládne organizácie 

Prerozdelená suma: 30 500 €

Počet predložených projektov: 86

Počet podporených projektov: 34

Tento Zamestnanecký grantový program nás potešil najvyš-

ším počtom predložených projektov za posledných 5 rokov, 

čo dokazuje, že zamestnanci Orange Slovensko, a.s., sú 

ochotní aktívne sa podieľať na rôznych verejnoprospešných 

aktivitách. 

Pričom viac ako polovica projektov bola predložená predkla-

Zamestnanecký
grantový program

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja
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dateľmi, ktorí sa v minulosti ešte o podporu v Zamestnaneckom 

grantovom programe neuchádzali. 

Deti, ktoré navštevujú Materskú školu na Dunajskej ulici 

v Šamoríne, mali v rámci areálu školy len veľmi obmedzené 

možnosti športového vyžitia. Zámerom projektu bolo 

sfunkčniť už existujúce preliezačky, hojdačky, šmykľavku 

a doskočisko s pieskom, z ktorých boli mnohé čiastočne 

nefunkčné a značne opotrebované. Zároveň sa podarilo

rozšíriť pohybové možnosti zatrávnením plochy, osadením 

ďalších športových prvkov a kúpou športového vybavenia. 

Z fi nančného príspevku Nadácie Orange bol nakúpený 

materiál na obnovu hracích prvkov a herné sety: trampolíny, 

lopty, bránky a podobne. Na realizácii sa podieľalo približne 

73 dobrovoľníkov z radu rodičov detí a troch zamestnancov 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Názov projektu: Veďme deti k športu a pohybovým aktivitám 

Realizátor: Rodičovské združenie pri materskej škole v Šamoríne

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja

2011 2012 2013

8686počet predložených projektov
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Šanca pre
váš región

22 % úprava miest s významom  

 pre miestnu komunitu  

 18 % kultúra a zachovanie 

  historického dedičstva 

 15 % detské ihrisko a športovisko 

 13 % úprava turistických chodníkov 

          a budovanie oddychových zón 

 13 % sanácia kultúrnej pamiatky 

   7 % vybudovanie náučného chodníka 

   7 % rozvoj komunity 

   5 % podpora cestovného ruchu 

22 %

18 %

15 %

13 %

13 %

7 %

7 % 5 %

zameranie projektov

v oblasti komunitný rozvoj

9. ročník

Ciele programu: 

podporovať zmysluplné, inovatívne projekty 

verejnoprospešného charakteru, ktoré prispievajú 

k zvyšovaniu kvality života obyvateľov Slovenska

Realizátori: 

neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne 

organizácie, regionálne médiá a kultúrne inštitúcie

Prerozdelená suma: 103 000 €

Počet predložených projektov: 310

Počet podporených projektov: 55

Teší nás, že aj grantový program Šanca pre váš región 

oslovuje stále nových zanietených občanov po celom 

Slovensku, a to predovšetkým mladých ľudí. V 9. ročníku 

programu bola viac ako tretina projektov realizovaná práve 

z iniciatívy mladých. Veľmi pozitívne hodnotíme aj to, 

že predkladatelia projektov čoraz častejšie spolupracujú 

i s miestnymi obyvateľmi, organizáciami a obcami, ktoré 

povzbudzujú k tomu, aby sa tiež aktívne zapájali do realizácie 

projektových aktivít zameraných na rozvoj svojho regiónu. 

Zameranie projektov bolo aj v tomto ročníku veľmi pestré. 

Už tradične ide najmä o úpravu lokálnych miest s významom 

pre miestnu komunitu, budovanie či obnovu detských 

grantové programy v oblasti komunitného rozvoja
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ihrísk/športovísk, osadenie informačných a náučných tabúľ 

na významných miestach či kultúrne podujatia. 

Novinkou tohto ročníka grantového programu bolo online 

hlasovanie, do ktorého bolo na základe odporúčania 

hodnotiacej komisie zaradených 10 podporených projektov. 

Prostredníctvom online hlasovania široká verejnosť rozhodla 

o navýšení sumy o 1 000 € pre tri projekty, ktoré získali 

najvyšší počet hlasov. Najviac priaznivcov z radov širokej 

verejnosti sa podarilo získať neziskovej organizácii Urbanika 

z Prešova, ktorá premenila zanedbaný mestský pozemok 

na zelenú oázu a zároveň inšpirovala miestnu komunitu 

k väčšej kreativite v myslení. Hlasujúcich oslovil aj projekt 

neformálnej skupiny Milovníci čaju z Hriňovej, ktorí v meste 

vybudovali prvú verejnú galériu v príjemnom prírodnom 

prostredí a tiež občianske združenie ELECT s projektom 

Voľnočasový športový areál Margecany. Do hlasovania 

sa zapojilo viac ako 9 000 ľudí.

Občianske združenie aktívnych mladých ľudí ELECT v rámci 

projektu zrevitalizovalo nevyužívané miesto v areáli futbalového 

štadióna a premenilo ho na moderné multifunkčné ihrisko 

slúžiace na športové aktivity ako streetball, skateboarding, 

inline korčuľovanie, bmx, kolobežky a voľnočasovú zónu. 

Skupina mladých dobrovoľníkov, predovšetkým z okolia 

Gelnice, ale aj Spišskej Novej Vsi a Svidníka, pomáhala 

s výstavbou betónových prekážok skateparku, revitalizáciou 

okolia ihriska i rekonštrukciou streetballového koša. Celý 

projekt, ako aj jeho realizácia, bol predstavený verejnosti na 

slávnostnom otvorení nazvanom Festival inej kultúry. 

Názov projektu: Voľnočasový športový areál Margecany 

Realizátor: ELECT, neformálna skupina 
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Zelená
pre seniorov

5. ročník

Ciele programu: 

podporiť zaujímavé a inovatívne projekty zamerané 

na seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu 

a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života

Realizátori: 

mimovládne organizácie, samosprávy, zariadenia 

poskytujúce sociálnu starostlivosť, knižnice, múzeá, galérie, 

kultúrno-osvetové centrá, školy

Prerozdelená suma: 60 000 €

Počet predložených projektov: 287

Počet podporených projektov: 46

grantové programy v oblasti sociálnej inklúzie

Aj v grantovom programe Zelená pre seniorov vidíme 

neustálu tendenciu zvyšovania kvality predkladaných 

projektov. V roku 2013 bolo predložených množstvo 

užitočných a inovatívnych projektov s jasne defi novanými 

aktivitami a cieľmi so širokospektrálnym zameraním. Najviac 

predložených projektov bolo zameraných na tvorivé dielne 

pre klientov zariadení sociálnych služieb, zaznamenali sme 

aj vyšší počet projektov zameraných na ochranu bezpečnosti 

seniorov a pestovateľské aktivity. Medzi najúspešnejšie 

patrili projekty zamerané na umelecké a voľnočasové aktivity 
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smerujúce k sebarealizácii a zmysluplnému využívaniu 

voľného času seniorov.

„Som sám, nikto ma nepotrebuje, som len na ťarchu, 

načo som ešte na tomto svete?!...“ počujeme často 

od našich starších spoluobčanov. Tieto slová donútili 

Občianske združenie SOLENIA zamyslieť sa nad tým, ako 

presvedčiť starších občanov v obci, že nie sú pre svoje 

okolie zbytoční. Recepty a rady na prípravu tradičných 

regionálnych a slovenských jedál a múčnikov odovzdali 

seniorky z Hrachova nielen na stretnutiach, ktoré realizovalo 

občianske združenie, ale aj formou knižnej publikácie. Mladé 

ženy zasa ako poďakovanie naučili seniorky skrášľovať na 

pohľad nevyužiteľné látky rôznymi kreatívnymi technikami. 

Stretnutia tak umožnili seniorom z obce zmysluplne 

využiť svoj voľný čas v prospech svojich spoluobčanov 

a bezprostredne nadviazať spoluprácu medzi generáciami.

Názov projektu: Varenô, pečenô, (ne)jedenô

Realizátor: Občianske združenie SOLENIA

26 % 22 % 20 % 15 % 13 % 4 %
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12. ročník

Ciele programu: 

poskytnúť príležitosť ochotným darcom plniť sny tých, ktorí 

nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce

Realizátori: fyzické osoby/neformálne skupiny ľudí, 

mimovládne organizácie, školské zariadenia, zariadenia 

poskytujúce sociálne služby, obce a mestá

Prerozdelená suma: 65 000 €

Počet predložených projektov: 495

Počet podporených projektov: 306

Program Darujte Vianoce sme v roku 2013 opäť realizovali 

v dvoch fázach. V prvej fáze bolo na základe rozhodnutia 

hodnotiacej komisie podporených 238 žiadostí celkovou 

sumou 50 000 €. V druhej fáze programu sa malo možnosť 

ďalších 74 príbehov uchádzať o podporu prostredníctvom 

darcovského portálu www.dakujeme.sk, administrovanom 

Občianskym združením WellGiving, na ktorom sme príbehy 

po konzultácii so žiadateľmi zverejnili. Štedrí darcovia mohli 

prispieť na príbeh, ktorý ich najviac oslovil, a Nadácia Orange 

každý príspevok znásobila rovnakou sumou do výšky 150 €. 

Týmto spôsobom sme len za niekoľko málo dní prerozdelili 

medzi 68 podporených príbehov ďalších 15 000 € a indi-

viduálni darcovia navyše prispeli sumou viac ako 26 835 €. 

Túto fázu programu podporili aj mladé dizajnérky, združené 

Darujte
Vianoce

grantové programy v oblasti sociálnej inklúzie
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na portáli SAShE.sk, ktoré venovali viac ako 100 hand-made 

výrobkov do dražby realizovanej na Facebooku. Vďaka tejto 

spolupráci putovalo na podporu príbehov ďalších 1 710 €.

Rodina Kováčovcov s piatimi deťmi prežívala koncom roka 

veľmi ťažké obdobie. V priebehu niekoľkých rokov ich opustila 

mama, ktorá dostala rakovinu, a neskôr aj otec, ktorý situáciu 

v rodine psychicky ťažko nesie. Rodina sa prebíja životom, sú 

v hmotnej núdzi a bez elektriny. Pán Ondrej im v ťažkej životnej 

situácii prostredníctvom grantového programu darujte Vianoce 

pomohol spríjemniť aspoň vianočné sviatky a nakúpil potraviny 

a darčeky pre deti. Ušetrením na týchto položkách tak otec 

mohol uhradiť dlh za elektrinu, ktorý im vznikol následkom 

zložitých životných okolností.

Názov projektu: A na Vianoce bolo svetlo
Realizátor: Ondrej Oláh

Realizátorovi tohto projektu sme za jeho dlhodobé zapájanie 

sa do charitatívneho programu Darujte Vianoce udelili 

špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste. Pán Ondrej 

Oláh pracuje ako pedagogický asistent na Základnej 

škole v Divíne a do programu Darujte Vianoce sa zapojil 

už po šiestykrát. Vo svojej práci sa stretáva s deťmi 

z rôznych sociálnych pomerov, väčšinou sú to deti z menej 

podnetného sociálneho prostredia, ktoré veľakrát nemajú 

ani na desiatu. V rámci svojho celkom prvého úspešného 

projektu zorganizoval vianočné posedenie pre rómske deti 

zo Základnej školy s materskou školou v Divíne a ich rodičov. 

V nasledujúcich ročníkoch sa zameral na rodiny v hmotnej 

núdzi a celkovo doposiaľ pomohol prežiť krajšie vianočné 

sviatky 4 rodinám, 6 dospelým a 16 deťom.

grantové programy v oblasti sociálnej inklúzie
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73 % vysoká škola

73 % 27 %

 27 % stredná škola 

Štipendium
pre znevýhodnených

podporení študenti podľa druhu školy

8. ročník

Ciele programu: 

zlepšovať prístup študentov s ťažkým zdravotným 

postihnutím k vzdelaniu, napomáhať k ich integrácii 

prostredníctvom podpory vzdelávania 

Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl 

s ťažkým zdravotným postihnutím

Prerozdelená suma: 15 000 €

Počet predložených projektov: 287

Počet podporených

študentov/študentiek: 46

Štipendijný program v roku 2013 nebol vyhlásený pre širokú 

verejnosť, príležitosť uchádzať sa o štipendijnú podporu mali 

študenti podporení v minulých ročníkoch programu. Viac 

ako 70 % našich štipendistov už študuje na vysokej škole. 

Takmer polovicu z nich sprevádzame formou štipendijného 

programu už od strednej školy, kde aj vďaka našej podpore 

úspešne zmaturovali a mohli pokračovať v ďalšom štúdiu 

na vysokej škole. 

grantové programy v oblasti vzdelávania
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Natália Turčinová je odkázaná na invalidný vozík 

a bojuje aj s hendikepom horných končatín. Napriek 

tomu, že momentálne študuje v bakalárskom ročníku 

Prírodovedeckej fakulty UK v odbore geografi a a demografi a, 

je jej životným snom stať sa právničkou v oblasti sociálneho 

práva, na ktoré sa neustále svedomito pripravuje. Okrem 

štúdia sa venuje aj športu boccia a nikdy nesmie chýbať na 

majstrovstvách Slovenska, kde dosahuje nemalé úspechy. 

„Prevažnú časť zo štipendia som využila na cestovné 

a ubytovanie v Bratislave. Mojím cieľom je úspešne 

ukončiť štúdium geografi e a demografi e a následne 

pokračovať vo vysnívanom štúdiu práva.“ 

Natália Turčinová, podporená štipendistka

grantové programy v oblasti vzdelávania
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Školy 
pre budúcnosť

56 % základná škola

26 %

18 %

 26 % stredná škola 

 18 % iné prehľad podporených študentov

11. ročník

Ciele programu: 

podporovať netradičné, tvorivé a invenčné vyučovanie 

v školách, umožniť aktívnym pedagógom meniť zaužívané 

spôsoby výučby, dať možnosť žiakom aktívne sa spolu-

podieľať na príprave a priebehu vyučovania. V 11. ročníku 

grantového programu sa Nadácia Orange rozhodla prioritne 

podporovať projekty pedagógov a organizácií tematicky 

zamerané na  vzdelávanie detí a mládeže v oblasti využívania 

nových komunikačných technológií a ochrany pred ich 

rizikami. Súvisí to so súčasnými trendmi a dopĺňa aktivity, 

ktorým sa v tejto oblasti dlhodobo venuje spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s.

Cieľová skupina: učitelia základných a stredných škôl 

a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania

Prerozdelená suma: 130 000 €

Počet predložených projektov: 409

Počet podporených projektov: 109

grantové programy v oblasti vzdelávania

Viac ako polovica podporených projektov sa realizovala 

v základných školách, takmer tretina projektov priniesla invenčné 

vyučovacie metódy do stredných škôl a necelú štvrtinu projektov 

realizovali mimovládne organizácie a iné vzdelávacie inštitúcie.
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Vďaka podpore a realizácii projektu v základnej škole 

v Kremnici si žiaci 7. ročníka mohli amatérsky vyskúšať 

prácu meteorológa. Žiaci si sami vyrobili jednoduché 

meteorologické prístroje, mali možnosť svoje často 

orientačné výsledky porovnať s profesionálnou meteo-

stanicou a na záver absolvovať exkurziu do SHMÚ 

v Bratislave. Mohli si tak vyskúšať teoretické poznatky priamo 

v praxi a konzultovať výsledky s profesionálmi v danej oblasti. 

V rámci projektu sa tiež podarilo do vyučovacieho procesu 

začleniť aj jeden z nových trendov vo vyučovaní – blokovú 

výučbu, ktorú pedagógovia, ako i študenti hodnotili 

viac ako pozitívne.

„V učebných osnovách siedmeho ročníka je zaradená 

aj téma meteorológie. Po preštudovaní učebnice som 

zistila, že obsah je spracovaný iba opisne a obsahuje 

málo aktivít. V rámci projektu sme tak mohli aplikovať 

do vyučovania aktivity, ktoré modelovali prácu 

meteorológa. V budúcom školskom roku plánujeme 

pokračovať s terajšími šiestakmi a po dokúpení 

webkamery budeme môcť na stránke školy zobrazovať 

aktuálne počasie,“ hovorí Monika Gombošová, 

koordinátorka projektu.

Názov podporeného projektu: Meteorologická stanica

Realizátor: Základná škola Kremnica

grantové programy v oblasti vzdelávania
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Špeciálne 
príležitosti

Na jeseň 2013 sa uskutočnil ďalší ročník Roadshow 

Moderný učiteľ. Roadshow realizovaná v desiatich 

mestách ponúkla učiteľom z celého Slovenska 

priestor na diskusiu, ale aj množstvo odborného 

programu, zaujímavých noviniek a inovatívnych 

myšlienok. 

„Prostredníctvom týchto podujatí získajú učitelia 

príležitosť stretnúť sa s kolegami rovnakej krvnej 

skupiny a vzájomne sa motivovať a povzbudiť do 

ďalšej práce. Cieľom projektu je prinášať učiteľom 

nové trendy z oblasti vzdelávania a efektívneho 

využívania informačných a komunikačných 

technológií v školstve a zároveň im ponúkať 

priestor a prezentáciu vlastných úspechov 

a príkladov dobrej praxe,“ uvádza Dana Palacková, 

riaditeľka neziskovej organizácie Indícia.

Názov podporeného projektu: 

Letná škola Moderných učiteľov a Roadshow 

Moderný učiteľ 2013

Realizátor: Indícia, n. o.

Výška podpory: 10 500 €

Cieľom druhého ročníka neformálnej konferencie 

Jump 2013 bolo dynamickou a atraktívnou formou 

príbehov ukázať dobre fungujúce príklady novej 

vlny občianskych aktivít, ponúknuť účastníkom 

konferencie prednášky na získanie motivácie, 

inšpirácie a umožniť širokej verejnosti stretnutie 

s množstvom zaujímavých ľudí, ktorí majú spoločnosti 

čo ponúknuť. Konferencia bola určená programovým 

koordinátorom, manažérom a dobrovoľníkom 

neziskových organizácií a občianskych združení 

a zúčastnilo sa na nej viac ako 200 účastníkov. 

„Druhému ročníku Jumpu sa podarilo nesklamať 

a nepodliezť latku nastavenú prvým ročníkom. 

Voices preto plánuje pripraviť aj ďalší ročník 

a zvažujeme i možnosť priniesť Jump aj na 

stredné a východné Slovensko formou menších, 

lokálnych podujatí,“ priblížil Ivan Ježík, riaditeľ 

Neziskovej organizácie Voices. 

Názov projektu: Trampolína Jump 2013

Realizátor: Voices, n.o.

Výška podpory: 5 000 € 

Okrem štandardných grantových programov poskytujeme 

mimovládnym organizáciám možnosť uchádzať sa o našu 

fi nančnú podporu aj v programe Špeciálne príležitosti. 

Je otvorený inšpiratívnym projektom a iniciatívam 

mimovládnych organizácií, ktoré obsahovo korešpondujú 

s našimi programovými prioritami, ale časovo či svojou 

fi nančnou náročnosťou nezapadajú do niektorého 

z grantových programov. V programe sme v roku 2013 

podporili spolu 63 projektov v celkovej hodnote 334 140 €. 

Podporili sme tak aktivity, ktoré boli výnimočnou príležitosťou 

nielen pre nás, ale najmä pre cieľovú skupinu, pre ktorú 

boli určené.

špeciálne príležitosti
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Kultúrne centrum Aktivity už od svojho vzniku realizuje aktivity 

pre rôzne vekové skupiny prevažne v oblasti neformálneho 

vzdelávania. Takto zameraný projekt v roku 2013 podporila 

aj Nadácia Orange. Cieľom série interaktívnych prednášok 

a workshopov s názvom Návrat k prírode – tajomstvá 

lesa bolo formou zážitkového vzdelávania podporiť zdravý 

životný štýl detí a trávenie ich voľného času v prírode. 

Prostredníctvom aktivít s lesnou tematikou, ktoré viedla 

lesná pedagogička za pomoci dobrovoľníkov z centra, 

sa až 360 detí v priebehu jedného týždňa naučilo niečo 

o práci lesníka či živote v lese. V druhej fáze projektu sa 

realizovala víkendová škola pre mladých ako séria seminárov 

o neziskovom sektore a dobrovoľníctve. Zúčastnilo sa na nej 

23 mladých ľudí z Trenčína a okolia. 

„Po roku práce so skupinou mladých dobrovoľníkov 

sme zistili, že pre úspešné aktivizovanie mladých 

ľudí je potrebný vhodne vysvetlený teoretický základ 

a najmä príležitosti – projekty, do ktorých sa môžu zo 

začiatku zapojiť. Preto potrebujú informácie, kde takéto 

príležitosti hľadať, ako sa do nich zapojiť, aby mali 

dostatok zručností na realizáciu vlastných podujatí,“ 

vysvetľuje Světluše Rajnincová, predsedníčka KC Aktivity.

Názov projektu: Vzdelávanie v Trenčíne

Realizátor: Kultúrne centrum Aktivity

Výška podpory: 7 325 €

špeciálne príležitosti
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Naše poslanie sa nám darí efektívne napĺňať 

aj prostredníctvom dlhodobých partnerstiev 

s mimovládnymi organizáciami. 

Vďaka nim sme aj v roku 2013 prispeli k tomu, 

aby mohli opustené deti žiť v náhradných rodinách 

a sprístupnili sme poskytovanie kvalitných služieb 

ľuďom s autizmom a ich rodinám. 

dlhodobé
partnerstvá

dlhodobé partnerstvá
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Oblasť pôsobenia: 

náhradné rodičovstvo, adopcia a profesionálna výchova detí 

v rodinách

Začiatok partnerstva: 2001

Trinásty rok partnerstva s Návratom sa niesol v duchu 

rozprávok. V spolupráci s Nadáciou Orange organizácia 

pripravila spoločný komunikačný projekt s názvom Detstvo 

potrebuje rozprávku. 

Ide o prvú časť projektovej trilógie s názvom: Detstvo 

potrebuje rozprávku, hru a smiech, ktorá v priebehu 

najbližších 3 rokov ponúkne verejnosti a spoločnosti 

priestor na premýšľanie o základných hodnotách detstva 

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

ktoré majú smutnejšie alebo zložitejšie detstvo. 

Aj vďaka dlhodobému partnerstvu a stabilite spolupráce 

s Nadáciou Orange sa darí Návratu rozvíjať postupne okrem 

klasických a stále žiadaných odborných služieb, ako príprava 

na adopciu či pestúnstvo, aj sociálne a psychologické služby 

v oblasti terapeutického rodičovstva aj rôzne terapeutické 

Návrat,
občianske združenie

dlhodobé partnerstvá
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programy pre celé náhradné rodiny. Osem „liečivých“ 

príbehov z dielne rôznych spisovateľov a terapeutov, ktoré 

majú deťom pomáhať prekonať ťažké životné situácie 

a traumatické udalosti, je zverejnených aj na webstránke 

www.rozpravka.navrat.sk. 

Tieto príbehy sa venujú  rôznym zložitým témam v živote 

dieťaťa, ako je násilie v rodine a iné trápenia, opustenie 

dieťaťa a adopcia, umiestnenie dieťaťa v detskom domove 

či život bez rodičov, a môžu v rukách vnímavých terapeutov 

preliečiť ročne najmenej 60 až 100 detí, ktorým tak môžu 

priniesť do života viac radosti a nádeje.

„Keď som čítala tie príbehy, mala som pred očami 

konkrétne deti. A ich bolesti. Som rada, že toľko 

dospelých hľadá ,liečivé‘ slová pre tých, o ktorých 

sa starajú. To ma presviedča, že to má zmysel,“ 

hovorí Denisa Ničíková, psychologička zo Žiliny.

dlhodobé partnerstvá
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Autistické centrum 
Andreas® n. o.

Oblasť pôsobenia: 

komplexná starostlivosť a vzdelávanie ľudí s autizmom

Začiatok partnerstva: 2009

Aktivity Autistického centra Andreas majú za cieľ pomôcť 

rodinám s deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) 

zmierňovať dôsledky tohto vývinového postihnutia na dieťa 

a jeho rodinu a zvyšovať vývinovú úroveň detí. 

Aj vďaka našej podpore boli pre klientov centra realizované 

špecializované terapie podľa individuálneho plánu. 

Organizácia svoju činnosť zameriava na rodiny s deťmi 

do sedem rokov alebo do nástupu do povinnej školskej 

dochádzky. V roku 2013 sme sa v rámci partnerskej 

spolupráce zacielili najmä na poskytovanie poradenstva 

rodičom týchto detí a napokon aj na odborné zvyšovanie 

kompetencií odborníkov pracujúcich s deťmi s autizmom. 

Boli zorganizované 3 tematické workshopy o praktickom 

využívaní tabletov pre vzdelávanie detí s PAS a ďalšie 

semináre určené pre špeciálnych pedagógov a učiteľov. 

dlhodobé partnerstvá
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„Získali sme množstvo kontaktov zo škôl a škôlok, ktoré 

sú otvorené spolupráci a kam budeme môcť posielať 

,naše‘ deti. Navyše sa nám podarilo vytvoriť priestor pre 

individuálnu konzultáciu z radov účastníkov, dokonca sa 

nám stalo, že na konzultáciu prišli spoločne – pedagóg 

a rodič –, čo bolo naším tajným cieľom – prepojiť 

rodiča a pedagóga a spoločne hľadať vhodné riešenie 

pre dieťa. Sme radi, že sa nám tento proces podarilo 

naštartovať,“ uvádza Lucia Gvozdjáková, projektová 

manažérka Autistického centra Andreas® n. o.

dlhodobé partnerstvá
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Cena Nadácie Orange 
2012

Cena Nadácie Orange je prestížne ocenenie, ktoré 

mimovládnym organizáciám udeľujeme od roku 2009. 

Touto formou im vyjadrujeme svoju podporu a vďaku 

za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú 

snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti 

v oblastiach, ktoré sú pre nás prioritné.

Cenu Nadácie Orange za aktivity realizované v roku 2012 

sme opäť udelili v troch oblastiach – vzdelávanie, sociálna 

inklúzia a komunitný rozvoj. V každej kategórii boli udelené 

tri ceny. 

Víťaz v každej kategórii získal fi nančnú odmenu 10 000 €, 

za druhé miesto získali vybrané mimovládne organizácie 

5 000 € a tretie miesto bolo ocenené odmenou vo výške 

2 000 €. Prostriedky na odmeny víťazom a oceneným boli 

vyčlenené nad rámec 2 %.

Cena Nadácie Orange
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O udelení Ceny Nadácie Orange v jednotlivých oblastiach 

ocenenia rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia zložená 

z odborníkov pre oceňovanú oblasť. V štvrtom ročníku 

sa o ocenenie uchádzalo 79 organizácií, ktorých nominácie 

odborne posúdili deviati členovia expertných komisií.

Nominačný proces, posudzovanie a slávnostné udelenie 

ocenenia víťazným organizáciám za rok 2012 sa uskutočnilo 

v roku 2013. Informácie o priebehu štvrtého ročníka 

Ceny Nadácie Orange a zoznam ocenených organizácií 

za rok 2013 bude zverejnený vo výročnej správe 

za rok 2014.

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, priateľom 

a partnerom, ktorí nás aj v 15. roku činnosti podporovali 

svojimi užitočnými nápadmi a prospešnou prácou.

Cena Nadácie Orange
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Kategória vzdelávanie

1. miesto: P - MAT n.o. za dlhodobú a cieľavedomú prácu 

s nadanými deťmi v oblasti matematiky, fyziky a ďalších 

prírodných vied, v ktorej využíva neštandardné a neformálne 

formy výučby podporujúce samostatné objavovanie, 

nadšenie pre učenie a rozvoj sociálnych zručností.

2. miesto: občianske združenie PDCS 

(Partners for Democratic Change Slovakia) za využívanie 

vzdelávania ako kľúčového nástroja na dosahovanie 

spoločenských zmien.

3. miesto: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 

za dlhodobé pôsobenie organizácie zamerané na podporu 

reformy vzdelávania zdola.

Hodnotiaca komisia:

Tatiana Piovarčiová – trénerka, autorka, spoluautorka, 

manažérka viacerých školských inovačných projektov, 

pracuje pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu 

S. Kovalikovej, 

Dušan Jaura – riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, 

Martin Kríž – pedagóg, autor projektov zameraných na 

tvorbu vzdelávacích programov.

Cena Nadácie Orange



42

Kategória sociálna inklúzia

1. miesto: Občianske združenie Odyseus za poskytovanie 

nízkoprahových služieb ľuďom pracujúcim v sexbiznise, 

drogovo závislým, ľuďom s HIV, sexuálne aktívnej mládeži 

a ľuďom experimentujúcim s drogami. Týmto cieľovým 

skupinám sa organizácia začala venovať ako prvá na 

Slovensku a za 15 rokov sa jej podarilo vypracovať programy, 

ktoré zabezpečujú potreby klientov na profesionálnej úrovni.

2. miesto: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia,

za prevádzkovanie nízkoprahovej nocľahárne, poskytovanie 

sociálneho poradenstva a pomoci pri hľadaní trvalého 

riešenia životnej situácie ľudí bez domova.

3. miesto: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

za kampaň Staroba sa nás dotýka, za verejnú zbierku 

Lienka pomoci a za upozorňovanie na problémy a možnosti 

seniorského veku a hľadanie ich konštruktívnych riešení.

Hodnotiaca komisia:

Miroslav Cangár – hlavný štátny radca Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR,

Marek Roháček – riaditeľ občianskeho združenia Návrat,

Miroslava Hapalová – riaditeľka neziskovej organizácie |

Cena Nadácie Orange
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People in need, Slovenská republika.
Kategória komunitný rozvoj

1. miesto: Združenie Slatinka za neúnavnú snahu 

komunikovať so samosprávou a s rôznymi partnermi 

a za zapájanie ľudí a verejnosti do diskusie a tvorby 

verejného priestoru. Už 15 rokov sa organizácia venuje 

ochrane zvyškov prírodných lokalít v urbanizovanom 

prostredí mesta Zvolen a výsledkom ich dlhoročného úsilia je 

aj projekt Mestského parku Lanice.

2. miesto: MISIA MLADÝCH za Program pomoci v rodinám 

v núdzi, prostredníctvom ktorého organizácia pomáha riešiť 

krízové situácie rodín z celého regiónu Oravy.

3. miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.,

za podporu súčasného a komunitného umenia 

prostredníctvom organizácie multižánrových kultúrnych 

akcií a za rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste 

Banská Bystrica.

Hodnotiaca komisia:

Alžbeta Mráčková – riaditeľka Bratislavského 

dobrovoľníckeho centra,

Beata Hirt – riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, 

Banská Bystrica,

Marek Adamov – riaditeľ nezávislého kultúrneho centra 

Stanica Žilina-Záriečie.

Cena Nadácie Orange
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finančná
časť

fi nančná časť

„Práca pre Nadáciu Orange nás napĺňa príjemným pocitom 

užitočnosti a radosti. Teší nás, že aj my môžeme prispievať 

k realizácii zmysluplných nápadov aktívnych a angažovaných 

ľudí. A pozitívna spätná väzba nám robí každý deň lepším.“

Natália KunickáAndrea Gajdošová
Philanthropy and CSR Specialist

Lucia Vadovičová
Philanthropy and CSR Coordinator Brand Activation Manager 

nadačný tím v Orangei
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výsledky
činnosti

vybrané položky súvahy (v EUR)

SÚVAHA 2013 2012

Aktíva

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 718 344 942 180

Krátkodobé pohľadávky 28 080 23 635

Finančný majetok 690 264 918 545

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 14

Náklady budúcich období – –

Príjmy budúcich období 14

MAJETOK SPOLU 718 344 942 194

Pasíva

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 9 821 2 610

Imanie a peňažné fondy 6 639 6 639

– základné imanie 6 639 6 639

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (11 174) (4 176)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14 356 147

CUDZIE ZDROJE SPOLU 113 481 235 284

Krátkodobé záväzky 113 481 235 284

– záväzky z obchodného styku 113 481 235 284

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 595 042 704 300

Výdavky budúcich období – –

Výnosy budúcich období 595 042 704 300

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 718 344 942 194

NÁKLADY 2013 2012

Ostatné služby 343 677 350 446

Ostatné dane a poplatky 57 93

Iné ostatné náklady 216 213

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 65 802 51 000

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 840 507 956 576

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 44 1 577

Náklady spolu 1 250 303 1 359 905

VÝNOSY 2013 2013

Úroky 1 003 2 270

Prijaté príspevky od iných organizácií 424 020 402 738

Príspevky z podielu zaplatenej dane 839 785 953 899

Prijaté príspevky z verejnej zbierky 44 1 577

VÝNOSY CELKOM 1 264 852 1 360 484

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 14 549 579

Daň z príjmov 193 432

Výsledok hospodárenia po zdanení 14 356 147

fi nančná časť

á



46

správa 
nezávislého 
audítora

fi nančná časť



www.nadaciaorange.sk


