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Úvod
Pri oslovovaní nových darcov sa často stretávam s otázkou,
prečo by mal darca podporovať verejnoprospešné aktivity cez
nadáciu, keď to môže urobiť priamo. Na túto otázku sa snažím
odpovedať na základe porovnania jednorazovej a dlhodobej podpory. Nadácie totiž vznikajú ako organizácie, ktorých ambíciou je
poznať svoju komunitu a slúžiť jej dlhodobo. Ak chce darca meniť
a podporovať svoje mesto a región strategicky, je dobré nájsť si toho
správneho partnera. A takým je práve
komunitná nadácia.
Nitrianska komunitná nadácia funguje už od
roku 2002. Počas tohto obdobia nám „prešlo
rukami“ niekoľko stoviek projektov z rôznych
oblastí. Sme v každodennom kontakte s aktívnymi občanmi žijúcimi v našom meste a v regióne.
Máme vytvorené dlhodobé partnerstvá s darcami
ako aj s realizátormi podporených projektov, a preto
dobre poznáme ich potreby. Podporujeme širokú škálu tém. Všetky podporené projekty zodpovedajú vopred
stanoveným kritériám, aby boli transparentne realizované
a darcovia vedeli, ako bola využitá ich finančná podpora.
Výbornou formou dlhodobej strategickej podpory je založenie
vlastného fondu. Z historického hľadiska nie je ich zakladanie
žiadnou novinkou. K najznámejším na svete patrí nepochybne
posledná vôľa Alfreda Nobela. Veľkú časť majetku v nej odkázal do
fondu, ktorého úroky sú dodnes rozdeľované ako prestížne ceny ľuďom, ktorí preukázali ľudstvu najväčší prínos. Aj iné slávne osobnosti
zakladali fondy buď ešte počas svojho života alebo formou dobročinných odkazov v závete. Aj takto si osobnosti chceli zabezpečiť, aby ich
meno, aj keď tu oni už nebudú, žilo naďalej. Konanie dobra, filantropia, nie
je však len výsadou bohatých a slávnych. Veľmi často sa stretávam s tým, že táto oblasť je blízka skôr aktívnym ľuďom, ktorí nie sú rozprávkovo bohatí, ale ktorí si uvedomujú, že podporou komunity pomáhajú zlepšiť
podmienky tam, kde žijú oni a ich deti.
Pri Nitrianskej komunitnej nadácii si fondy zakladajú spoločensky zodpovedné firmy, ale aj jednotlivci, ktorým nie
je ľahostajné ich okolie. Veľkou výhodou fondov je, že darca si môže zvoliť typ fondu, ktorý mu najlepšie vyhovuje
a pomáhať v oblasti, na ktorej mu záleží (šport, kultúra, vzdelávanie, zdravie, sociálna pomoc, životné prostredie...).
O tých fondoch, ktoré už existujú pri našej nadácii, nájdete veľa zaujímavých informácií v našej výročnej správe za
rok 2011. A my sa tešíme na založenie ďalších...

Ľubica Lachká
správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie
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O nás
Patríme do „rodiny“ komunitných nadácií už od roku 2002. Naším poslaním je zlepšovať kvalitu života v Nitrianskom
kraji rozvíjaním filantropie a dobrovoľníctva. Poskytujeme malé granty aktívnym občanom a organizáciám.
Sme stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoje mesto a región. V roku 2011 sme
udelili 51 grantov v hodnote 57 818,57 €. Za celé obdobie činnosti sme poskytli granty pre 777 verejnoprospešných
aktivít v celkovej sume 541 518,41 € (od založenia Nitrianskeho komunitného fondu v roku 2000, neskôr
Nitrianskej komunitnej nadácie v roku 2002). Sme súčasťou Asociácie komunitných nadácií, v rámci ktorej funguje
na Slovensku 8 komunitných nadácií.
Mgr. Ľubica Lachká

Pracovníčky
Adriana Petrová
Petra Hadžová

správkyňa nadácie
finančná manažérka
PR manažérka
											

Eva Vargová

programová manažérka
od 1. 3. 2011

Správna rada
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Daniela Gundová

Ivan Gontko

Ivona Fraňová

Michal Ambrós

predsedníčka správnej
rady (riaditeľka Krajského
osvetového strediska v Nitre)

(Herec Starého divadla
v Nitre)

(Vedúca oddelenia médií
UKF Nitra)

(Pracovník Štátnej ochrany
prírody v Nitre)

Ivan Juhás

Bronislav Tomka

Bohumír Harvan

Jozef Weber

(CEO Proficonsulting)

(Riaditeľ Rádia Max)

(Lekár)

Renáta Kolenčíková

Oľga Csákayová

Anna Šmehilová

Marek Ďuran

(Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre)

(Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre)

(Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre)
od 10. 5. 2011

(Lekár,
do 10. 5. 2011)
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Členovia komisií pri správnej rade
Grantová komisia – Daniela Gundová, Michal Ambrós, Ivona Fraňová, Ivan Gontko
Investičná komisia – Bronislav Tomka, Milan Hošek
Členovia Dozornej rady
Marcela Dobešová – predsedníčka Dozornej rady
Miloš Dovičovič
Mariana Kováčová
Dobrovoľníci v programe Mladí nitrianski filantropi
Filip Fraňo

Sandra Fraňová

Barbora Rusňáková

Katka Funtíková

Samuel Dutka

Ivanka Fúsková

Michaela Kertészová

Lenka Maďarová

Zuzana Vajayová

Tomáš Solčáni

Kitty Vidermanová

Spolupracovať s nami je výhoda
Založte si svoj fond
Firma i jednotlivec si môže pri nadácii založiť svoj fond a rozhodovať o jeho využití. Zaujíma Vás kultúra, šport,
vzdelanie, zdravie, životné prostredie? Pomáhajte tam, kde je to potrebné. Vďaka našim fondom boli podporené už
desiatky projektov.
Venujte 2% dane z príjmu
Každá fyzická, právnická osoba, ako aj zamestnanec nám môže venovať 2% zo svojej už zaplatenej
dane. Ak 2% nikomu nevenujete, ostávajú štátu.
Vďaka získaným 2% môžeme podporiť viac
kvalitných projektov.
Spolupracujte na konkrétnych
programoch
nadácie
alebo
priamo podporte projekt, ktorý
sa Vám páči
Staňte sa partnerom našich programov
a rozhodujte o podporených projektoch
alebo si spomedzi nich vyberte ten, ktorý Vás
najviac oslovil. Nadácia zabezpečí, aby Vaše
finančné prostriedky boli využité na vopred
stanovený účel a VY budete pravidelne
informovaní o priebehu aktivít projektu.
Venujte svoj čas, službu, nefinančný dar
Nám i organizáciám, ktoré podporujeme, pomôže
i poskytnutie vecného daru (napr. technické vybavenie
kancelárie), bezplatné alebo zľavnené poskytovanie
služieb (web hosting, grafické práce, poskytovanie
poradenstva), dobrovoľnícka práca zamestnancov a pod.
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Čo znamená partnerstvo

s Nitrianskou komunitnou nadáciou?
Stratégia

Spolupráca s nami znamená dlhodobú strategickú podporu miesta, kde žijete, ktorá je realizovaná na základe
poznania potrieb v komunite.

Inovácia

S nami podporujete jedinečné inovatívne projekty aktívnych občanov, ich originálne nápady.
Ľudia v komunite najlepšie poznajú problémy, ktoré treba riešiť a dokážu nájsť ich riešenia
využitím netradičných prístupov.

Možnosť výberu

Nadácia podporuje široké spektrum aktivít v rôznych oblastiach. Umožníme
Vám, aby Vaša podpora smerovala presne do tých oblastí, na ktorých Vám
záleží.

Dobré meno

Vytvorením partnerstva spájate Vaše meno s nadáciou, ktorá má už 10 rokov jedinečnú
pozíciu a dobrý kredit v komunite. Šírenie Vášho dobrého mena je zabezpečené aj
prostredníctvom mediálnej podpory našich partnerov.

Transparentnosť

Nadácia Vám garantuje transparentné využitie Vašej finančnej podpory a pravidelné
informovanie o využití Vašich finančných prostriedkov.

Efektívnosť

Projekty podporené formou malých grantov dosahujú vysokú efektívnosť. Ich cena sa výrazne
zvyšuje dobrovoľníckou prácou realizátorov a ich osobnou zaangažovanosťou
do realizovaných aktivít. Vaša finančná podpora sa tak niekoľko násobne
navýši.

Komfort

Ponúkame kompletný servis administratívneho zabezpečenia Vašej podpory.
Odbremeníme Vás od všetkých administratívnych úkonov spojených
s darcovstvom a zabezpečíme využitie darovaných financií podľa
Vašich predstáv.
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Naše grantové programy

Otvorené grantové kolo
„Nikdy nehovorte ľuďom, ako treba niečo robiť. Povedzte im, čo majú
robiť a oni vás prekvapia svojou vynaliezavosťou.“
G. Patton
Otvorené grantové kolo je jeden z prvých a tradičných programov nadácie. V rámci neho môžu jednotlivci
a organizácie z Nitry získať granty na projekty realizované v mnohých oblastiach:

		Zdravie
			
Šport
				
Sociálna pomoc
					Kultúra
						Vzdelávanie
							
Životné prostredie

Aj kvôli rozmanitosti nápadov ho možno zaradiť medzi najobľúbenejšie programy. Správna rada v tomto kole rozhodla
o podpore 10-tich projektov v celkovej sume 7 706,50 €.

V otvorených grantových kolách sme podporili
už 225 projektov v hodnote 125 707,02 €.
Mesto Nitra

Naši partneri
Mesto Nitra je spoluzakladateľ nadácie a každý rok poskytuje finančné prostriedky na činnosť
otvorených grantových kôl. Nitrianska samospráva prispela od začiatku spolupráce na podporu
niekoľkých desiatok úspešných projektov. Spolupráca sa ešte viac upevnila pri realizácii výstavby
Parku pod Borinou v roku 2009. Táto spolupráca má priaznivé účinky na život v našom meste.
Nenahraditeľnou je práve pomoc, ktorú si vzájomne poskytujeme a ktorú potom môžeme ďalej posúvať
občanom. Nitrianska beachvolejbalová liga, Jarné čistenie Zobora, Štümpel Cup, Divadelná Nitra či
Keramický hrnček, sú vzorkou úspešných a dnes už aj tradičných aktivít, ktoré prispeli k zlepšeniu
rôznych oblastí života v Nitre.

Firma Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.
Nitrianska komunitná nadácia spolupracuje s firmou BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o. od roku 2003, kedy bol založený nadačný fond BRAMAC. Od roku 2004
podporuje aktivity nadácie aj prostredníctvom asignácie 2%. Vďaka Bramac-u si
malí prváčikovia zo ZŠ Škultétyho zašportovali na vlastnej olympiáde, zachovalo sa
kultúrne dedičstvo našich predkov prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí zozbierali
a naspievali tradičné svadobné piesne z obce Lehota a arteterapia pomohla
prekonávať znevýhodneným deťom ich ťažký osud. Uskutočnil sa aj tábor pre deti
z detského domova či verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým s názvom Biela pastelka a podarilo sa
zabezpečiť rozvoj podpornej a náhradnej komunikácie nehovoriacich detí s telesným postihnutím.
InsData spol. s r.o.

Zaujímavým spôsobom s nami spolupracuje napríklad firma InsData spol. s r.o., ktorá
od roku 2010 podporuje netradičné vzdelávanie. Firma InsData vníma potrebu kvalitného
vyučovania našich detí aj mimo školských lavíc – aj preto si vybrala projekt z otvoreného
grantového kola. To, čo škola neumožňuje, sa deti o fyzike naučia zážitkovou formou v letnom
tábore FAJN, ktorý už po druhý raz podporila InsData vďaka 2% z dane.

NKN - výročná správa 2011
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Naše príbehy
		

			
				

Vysnívaný detský vláčik

Pani Lucia Mitanová býva so svojou rodinou na nitrianskom
sídlisku Chrenová asi 3 roky. Keď mala jej dcérka 7 mesiacov,
začala si viac všímať ihrisko pri dome, kde by sa mohla hrávať.
Staré preliezačky, nebezpečné dopadové zóny.
Do mestského parku je to pre mladú rodinu dosť ďaleko. Detské
ihrisko v českom Blansku inšpirovalo aktívnu Luciu a jej
sen mal čoraz konkrétnejší obraz – veselý drevený
chrenovský vláčik. Vybavovanie povolení ani prvé
neúspechy pri schvaľovaní projektu ju neodradili.
Verila, že sa to raz podarí. V otvorenom grantovom
kole zaujal jej nápad v konkurencii 59 projektov ako
jeden z 10-tich najlepších. Z grantu 990 € zakúpili drevo
a farby. V neformálnej skupine majú šikovného stolára,
ktorý bez nároku na honorár vyrobil lokomotívu
a štyri vagóny. Lucia zaangažovala aj mnoho
ďalších – rodičov, poslancov výboru mestskej časti
Chrenová, médiá. A tak v sobotu 24. septembra
2011 Chrenová ožila. Malé detičky spolu s asi 50
rodičmi sa nadšene ujali úlohy mladých umelcov
a vymaľovali si svoj nový vláčik. Najobľúbenejší
jedálenský vozeň s občerstvením majú radi nielen
detičky z najbližšieho okolia ale aj tie, ktoré sem predtým
nikdy nechodili.
Predkladatelia Lucia Mitanová, Zuzana Čanakyová, Martin Mitana získali
na projekt Detské ihrisko Tribečská grant 990 € z finančných prostriedkov
Mesta Nitra.

Mladí nitrianski filantropi
„Byť mladým znamená mať cieľ, ktorému venujeme život.“
CAMARA Helder Pessoa
Mladí nitrianski filantropi (MNF) vznikli v roku 2003 ako skupina
dobrovoľníkov pôsobiaca pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Filantropi
realizujú svoj vlastný grantový program, v ktorom umožňujú svojim
rovesníkom od 15 do 30 rokov, získať finančné prostriedky (333 €) na
rôznorodé verejnoprospešné aktivity v Nitrianskom kraji. Zodpovedajú za
realizáciu programu, informujú o výzvach, konzultujú projekty a rozhodujú
o podpore na základe jasných transparentných kritérií. Mladí nitrianski
filantropi sú v osobnom kontakte s realizátormi podporených projektov,
čím vytvárajú neformálnu sieť aktívnych mladých ľudí v Nitrianskom kraji.
Filantropi podporili v tomto ročníku 7 projektov sumou 1 856,50 €.

Naši partneri
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Vďaka programu Mladí nitrianski filantropi sme
doteraz podporili 56 verejnoprospešných aktivít
celkovou sumou 14 828,51 €.
Zuzana Vajayová, členka Mladých nitrianskych filantropov
,,Pôsobenie v MNF mi prinieslo a neustále prináša niečo nové. Celý proces pomoci mladým,
školenia na rôzne témy, teambuildingy a spoločné stretnutia sú pre mňa najmä časom
osobného rozvoja. Vďaka tejto dobrovoľníckej práci stretávam veľa ľudí, ktorým záleží na
iných a sú ochotní pomáhať. Byť filantropom sa proste oplatí.“

Naše podujatia
Čajovňa mladých filantropov

Výborné čaje, chutné koláčiky, výnimočná obsluha a zaujímavé
prezentácie či súťaže. Aj toto ste mohli zažiť počas
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v dňoch od 23. do
25. 9. 2011 na Svätoplukovom námestí v Nitre.
Mladí nitrianski filantropi otvorili na Divadelnej Nitre vlastnú
čajovňu, aby sa mohli prezentovať a získať nových dobrovoľníkov
do svojich radov. Predstavili svoj vlastný grantový program
a mládežnícke aktivity, ktoré za 8 rokov činnosti programu
podporili. Okrem toho sa pri čajovni konali lezecké aktivity, výučba prvej
pomoci a tvorivé dielne, ktoré pripravil Delf klub Levice pre deti i dospelých.
Naši filantropi zaujali deti športovými hrami pri figúrkach rozmiestnených
pri čajovni. Program bol obohatený o zaujímavé prezentácie
a zážitky ľudí, ktorí absolvovali Európsku dobrovoľnícku službu.
Čajovňa bola podporená z finančných prostriedkov Nadácie Intenda a z programu EÚ Mládež v akcii.

Mladí „partizáni“ zmenili Šahy

Naše príbehy

Heslo za málo peňazí veľa muziky inšpirovalo aj dvoch mladých ľudí zo Šiah. Pavol Zachar a Erika Zöldová
tvoria v súkromí nerozlučný pár a okrem toho sa naplno venujú občianskemu združenie Saag Scouting Šahy.
Pre svoje mesto vymysleli „partizánsku“ akciu s názvom Guerrilla gardening.
Inovatívnym dobrovoľníckym projektom chceli pritiahnuť mladých a pomôcť svojim spoluobčanom.
„Hocikto môže urobiť niečo dobré pre svoju komunitu a netreba na to veľa peňazí, ani veľký happening.
Stačí chcieť,“ hovorí organizátor akcie Pavol Zachar. Skupina mladých ľudí počas noci pripravila pre
obyvateľov mesta niekoľko prekvapení. Upravila okolie autobusovej zastávky v centre
mesta, vysadila nové kríky, upratala a vyčistila park a premaľovala zastarané časti areálu
bývalej umeleckej školy. Ráno mohli obyvatelia mesta na týchto miestach nájsť tabuľu
s fotografiami spred realizácie nočných aktivít. Takto si mohli ľahko porovnať výsledky
nočnej brigády s predchádzajúcim stavom okolia. Na veľké prekvapenie organizátorov sa
zišlo na tejto verejnoprospešnej aktivite takmer 20 mladých.
Termín Guerrilla gardening zaviedla mladá New Yorská umelkyňa menom Liz Christy. Spolu
so svojimi priateľmi v sedemdesiatych rokoch vyčistila opustený pozemok plný odpadkov a zasadila
tam stromy a kvety. Vďaka podpore miestnych občanov sa táto záhrada neskôr stala komunitnou
záhradou a symbolom New Yorku, ktorý je dodnes veľmi obľúbeným miestom, o ktoré sa starajú
miestni dobrovoľníci. Tento druh záhradkárčenia sa postupne stal celosvetovým trendom
mladých dobrovoľníkov.
Výnimočnú iniciatívu mladých ľudí zo Šiah pod názvom Guerilla gardening in the city
podporili Mladí nitrianski filantropi vo svojom grantovom programe sumou 300 €, ktoré
boli použité na kríky a materiál potrebný na realizáciu projektu.
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Aby ľudia ľuďom pomáhali
„Tajomstvo úspechu tkvie v tom, že vykonávame celkom obyčajné
veci neobyčajne.“
John D. Rockefeller
Program, ktorý spája filantropiu, pomoc a umelecký talent. Podporuje projekty z oblasti kvality
vzdelávania a voľného času detí a mladých ľudí v Nitrianskom kraji. Tento jedinečný grantový program
už po piaty raz umožnil firmám získať originálny výtvarný objekt v tvare človiečika – figúrku s výškou
1,6 metra a navyše podporiť 6 užitočných aktivít v hodnote 5 550 €. Umelecké objekty, figúrky,
boli pripravované deťmi z nitrianskej súkromnej umeleckej školy – Tralaškola a deťmi s autizmom
zo Špeciálnej ZŠ internátnej a praktickej školy v Nitre na Čermáni.

Za 5 rokov podporila Nitrianska komunitná nadácia
vďaka figúrkam 30 verejnoprospešných aktivít
v Nitrianskom kraji za viac ako 30 000 €. Do programu
sa zapojilo 23 partnerov, ktorí si adoptovali 37
výtvarných objektov.

Naši partneri

Západoslovenská energetika, a.s., oddelenie komunikácie

„Prostredníctvom programu Aby ľudia ľuďom pomáhali podporila Západoslovenská energetika, a.s. v roku
2011 viacero športových aktivít. Jedným z cieľov bolo vytiahnuť mladých ľudí z ulice k športu a ukázať im ako
plnohodnotne a zdravo využívať voľný čas. Sme radi, že sa nám to podarilo a veríme, že toto naštartovanie im ukáže
správnu cestu do života.“

Liana Ivančová, OC Centro Nitra

„Ako obchodné centrum sme sa radi zapojili do tohto projektu, keďže celý projekt považujem za zaujímavo riešený
hlavne z pohľadu využiteľnosti finančných prostriedkov jednotlivými podporenými organizáciami.“

Dr. Ivan Moroz, generálny riaditeľ Giesecke & Devrient Slovakia

„Do projektu Aby ľudia ľuďom pomáhali sme mali tú česť sa zapojiť už tretí rok, a tak prispieť svojim „málom“ tým,
ktorí to najviac potrebujú. Sme spoločnosť, ktorá si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto sme sa
rozhodli pre program, o ktorom vieme, že naša investícia bude pomáhať cielene.“
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Naše podujatia
Aby ľudia ľuďom pomáhali – živé človeče, nehnevaj sa!
Aj 5. ročník programu Aby ľudia ľuďom pomáhali bol neobyčajný. Príprava
umeleckých objektov nadanými zdravými i znevýhodnenými deťmi,
6 výnimočných partnerov, 6 podporených aktivít a živé človeče, nehnevaj
sa. To všetko a ešte oveľa viac obsahoval program Aby ľudia ľuďom pomáhali
v roku 2011.
Tento rok ponúkli deti firmám takmer 100 návrhov figúrok. Každá
firma si vybrala dizajn, ktorý sa jej najviac páčil alebo ju najlepšie
vystihoval. Na vytváraní 1,6 metra vysokých figúrok opäť
spolupracovala súkromná základná umelecká škola Tralaškola
a deti s autizmom zo špeciálnej školy na Čermáni. Firmy
a organizácie videli prvýkrát v celej kráse svoje figúrky
22. septembra na Svätoplukovom námestí v predvečer Divadelnej
Nitry. Tu sa stretli aj s ľuďmi, ktorých podporili, a mohli im odovzdať grantové
šeky v celkovej hodnote 5 550 €. O 10 dní neskôr sme pre všetky deti zapojené
do programu zorganizovali živé človeče, nehnevaj sa v OC Centro Nitra. Počas
troch hodín sa odohralo 6 hier človeče, nehnevaj sa a na hracej ploche sa vystriedalo
viac ako 90 hráčov.

Naše príbehy
50 rokov dobrovoľníkom
Pán Németh má 26-ročnú dcérku Táničku, ktorá má
mentálne postihnutie, aj preto sa rozhodol pred niekoľ kými
rokmi založiť neformálnu skupinu Srdiečko a spolu s ním aj krásnu
tradíciu podujatí ako napríklad plavecké preteky, prednesy poézie
a prózy, športové hry, šúpanie kukurice a mnohé iné. Mikuláš Németh
prednedávnom oslávil krásne jubileum 65 rokov a pri tej príležitosti
sa nám priznal, že už 50 rokov je dobrovoľník a stále ho to baví.
Malý Mikuláš vyrastal na dedine, kde si ľudia denno-denne navzájom pomáhali. Ako chlapec sa zapájal do činnosti
divadelného krúžku i hasičského zboru. Neskôr pre svojich rovesníkov založil hokejový oddiel, spolupodieľal
sa na vytvorení športového areálu v obci, založil cyklistický oddiel a cyklistické preteky, tradíciu spoločenských
tancov i folklóru a napokon aj festivaly filmov a pravidelné premietania. Ako tínedžer bol už Mikuláš známy aj
za hranicami svojej obce. Obľubu si získal najmä pre organizovanie letných čajových popoludní a večierkov pri živej
hudbe a jeho prioritou boli najmä stretnutia mládeže z okolitých obcí. Podarilo sa mu vytvoriť aj ženský futbalový
oddiel, ktorý reprezentoval obec Čechynce v okresnej i krajskej súťaži. Srdiečko a neskôr aj občianske združenie
Vinckov dvor podporila aj naša nadácia. „V poslednom období si neviem predstaviť našu činnosť bez podpory
a pomoci Nitrianskej komunitnej nadácie. Som toho názoru, že NKN má veľ ký podiel na rozvoji regiónu Nitry
v oblasti verejnoprospešnej a kultúrno-spoločenskej činnosti.“ Srdiečko plné lásky je názov publikácie a zároveň
výnimočného projektu Mikuláša Németha, ktorý pripravil pre viac ako 60 telesne a mentálne znevýhodnených detí.
Projekt Srdiečko plné lásky podporilo OC Centro Nitra v grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali
sumou 950 €.
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Naše fondy
„Spolu dokážeme viac“
Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má firma i jednotlivec možnosť založiť si vlastný fond. Zvoľte si typ fondu, ktorý
Vám najlepšie vyhovuje a pomáhajte v oblasti, na ktorej Vám záleží (šport, kultúra, vzdelávanie, zdravie, sociálna
pomoc, životné prostredie...).

Priebežné fondy

Pre tých, ktorí majú záujem podporovať zmysluplné aktivity priebežne, je tu možnosť založenia priebežného fondu.
Jeho zakladateľ zároveň určuje koľko a na aký účel peniaze poputujú.

Nadačný fond Bramac

Nadačný fond Bramac bol založený v roku 2003 ako prvý fond pri Nitrianskej
komunitnej nadácii. Pravidelne podporuje projekty realizované v rámci Nitrianskeho
kraja v rôznych oblastiach. Uprednostňuje najmä podporu projektov týkajúcich sa
detí a mládeže a sociálnej oblasti. V období rokov 2003 – 2011 Bramac podporil 132
projektov za 82 457,62 €.

Fond Corgoň konto

Fond Corgoň konto bol založený firmou Heineken Slovensko v roku 2004 na podporu
projektov realizovaných v rámci Nitrianskeho kraja a na podporu projektov v rámci
grantového programu Tu sme doma pre mesto Hurbanovo. Corgoň konto je náš najväčší
fond z hľadiska prerozdelených finančných prostriedkov. Doteraz firma Heineken
podporila 35 projektov sumou 102 226,99 € z rôznych oblastí.

Fond Klub darcov

Fond Klub darcov bol založený v roku 2003 pre rozvoj darcovstva a filantropie a pre
podporu verejnoprospešných projektov z rôznych oblastí realizovaných v Nitrianskom
kraji. Každoročne sa do klubu zapojí viac ako 30 členov. Každý darca môže rozhodovať
o podporených projektoch. Doteraz sme vďaka členom Klubu darcov podporili 65
projektov sumou 33 605,03 €.

Fond Bona via

Fond Bona via založil Ing. Andrej Sitkey z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre
v roku 2004. Je zameraný na podporu jednotlivcov a organizácií v oblasti dopravnej
výchovy detí a mládeže a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky najmä v okrese
Nitra. Vďaka podporovateľom fondu Bona via sme mohli podporiť 39 projektov
sumou 10 031,33 €.

Fond Deti
Fond Deti bol založený v roku 2004 pani Martou Bradáčovou, pedagogičkou Spojenej
školy na Kollárovej ulici v Nitre. Z fondu pravidelne pomáhame viac ako 100 žiakom
s viacnásobným postihnutím. V období 2004 – 2011 sme vďaka prispievateľom
podporili 18 projektov sumou 9 908,19 €.
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Fondy pre budúcnosť

Fondy pre budúcnosť šetria a zarábajú, aby sme mali čisté životné prostredie, zdravé deti, kultúrne hodnoty či dostatok
športu. Fondy pre budúcnosť sú tie, ktoré sa nemíňajú, ale investujú. Výnosy z týchto fondov sú používané na základe
rozhodnutia zakladateľa.

Vzdelávací nadačný fond

Vzdelávací nadačný fond založila Winnipeg Foundation z Kanady a Správna rada
nadácie v roku 2004. Významnú časť kapitálu do neho vložila Winnipeg Foundation
vďaka výnosom zo svojich základinových fondov. Z fondu sa v budúcnosti budú
poskytovať štipendiá šikovným mladým ľuďom na študijné pobyty v USA a v Kanade.
Aktuálny stav fondu je 16 133,72 €. Z výnosov fondu zatiaľ nebol podporený žiadny
projekt.

Fond pre budúcnosť

Financie z Fondu pre budúcnosť firmy Bramac sú dlhodobo investované. Z jeho
výnosov môžu byť podporované projekty podľa rozhodnutia zakladateľa. Jeho
aktuálny stav je 3 104,21 €. Z výnosov fondu zatiaľ neboli podporené projekty.

Základinový nadačný fond

Nitrianska komunitná nadácia už 9 rokov podporuje grantmi verejnoprospešné
aktivity v Nitrianskom kraji. Jej Základinový nadačný fond bol založený v roku 2008
za účelom trvalej udržateľnosti činnosti nadácie. Aktuálny stav fondu je 7 053,04 €.

Tu sme doma
Grantový program Tu sme doma je zameraný na podporu komunitných aktivít
s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov mesta Hurbanovo. Môžeme sa pýšiť už tromi
vydarenými ročníkmi populárneho programu, ktorý je podporovaný z fondu Corgoň
konto, založeného firmou Heineken Slovensko v roku 2004. Podporených bolo 12
projektov sumou 28 064,70 €. Tento program spája ľudí v Hurbanove, vytvára im nové
možnosti ako si navzájom pomáhať, stretávať sa a byť aktívnou súčasťou svojho mesta.

Náš partner
Doteraz sme vďaka programu Tu sme doma prispeli
na realizáciu 33 verejnoprospešných aktivít celkovou
sumou takmer 90 000 €.

Door Plantenga, generálna riaditeľ ka spoločnosti Heineken Slovensko
„Som veľmi rada, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto. Počas
uplynulých troch ročníkov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem
smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je
vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale
je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu
zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“
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Naše príbehy
Peťko našiel domov v krízovom centre
Peťkov príbeh je jeden z mnohých, ktoré by sme Vám mohli predstaviť. Prečítajte
si ako sa zlepšil celkový stav jedného z detí, ktoré sa dostali do Krízového strediska
v Hurbanove. Žiaľ, nie vždy končia osudy detí rovnako ako jeho, ale dúfame, že aj
vďaka našej podpore budú mať šancu na lepší život.
		
Malý Peťko bol do Krízového strediska v Hurbanove
prijatý ako trojročný, na svoj fyzický vek mierne zaostával vo
vývine. Peťkov osud nebol jednoduchý. Obaja rodičia boli
alkoholici a žili na ulici medzi bratislavskými bezdomovcami.
Trojročný Peťko mal problémy spolupracovať s dospelými,
bol veľmi tvrdohlavý a vzdorovitý. Nemal osvojené základné
hygienické návyky a hovoril rýchlym, nezrozumiteľným
jazykom. Približne po troch mesiacoch sa začalo jeho
správanie meniť. V súčasnosti sa už samostatne zahrá, naučí
sa krátke detské riekanky a pesničky. Rozpráva pomalšie a jeho
slovná zásoba sa podstatne rozšírila, už je primeraná jeho veku. Hygienické
návyky si tiež postupne osvojil. Vďaka individuálnemu prístupu pracovníkov
strediska a ich opatere sa Peťkov psychický vývin zlepšil a pokrok je rovnako
badateľný aj v citovej a v sociálnej oblasti. Chlapca teraz vychovávajú starí
rodičia.
Krízové stredisko v Hurbanove sa zameriava na poskytovanie pomoci
deťom od dvoch do osemnástich rokov zo sociálne slabších rodín, ktoré
sú zanedbávané, týrané alebo zneužívané. Heineken Slovensko podporil
v grantovom programe Tu sme doma ich projekt Krajšie ihrisko – raj
pre naše hry sumou 2 360 €.

Bona via
„Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou.”
Sokrates
Fond Bona via sa venuje dopravnej výchove detí a mládeže
a podporuje nápady zamerané na zvyšovanie ich bezpečnosti
v cestnej premávke v nitrianskom okrese. Bonu viu založil
Ing. Andrej Sitkey. Pravidelne získava finančné prostriedky, aby zvýšil
povedomie o potrebe vzdelávania v dopravnej výchove. Dnes sa
môžeme tešiť z niekoľkých dopravných ihrísk, z vyučovania dopravnej
výchovy a rôznym dopravným pomôckam v nitrianskych školách
a v celom okrese. Bona via pomohla 5 školám sumou 1 085,69 €.

Vďaka tomuto programu sme od roku 2005
podporili 39 projektov sumou 10 031,33 €.
Ing. Andrej Sitkey, dopravný inžinier, Okresný dopravný inšpektorát v Nitre
„Výsledný efekt preventívnych projektov v oblasti dopravnej nehodovosti je ťažko exaktne
zmerateľný. Neviem uviesť koľkým dopravným nehodám, resp. zraneniam detí pri nich sme
zabránili. Ak sme však zabránili zraneniu len jedného dieťaťa, tak cieľ našej činnosti bol splnený.“
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Naše príbehy
Včielka učí dopravnú výchovu

Aj deti z MŠ Novomeského už môžu získavať dôležité
informácie z dopravnej výchovy. Majú na to špeciálny spôsob.
Získané vedomosti im pomáha otestovať včela Bee Bot, čo
je programovateľná hračka na umelohmotnej sieti, kde sú
naprogramované rôzne dopravné situácie. Prvýkrát si deti
vyskúšali pomocnú včeličku ako súčasť dopravného popoludnia
s rodičmi na Deň detí – 1. júna.
Škôlka vychováva 130 detí a na najväčšom nitrianskom sídlisku
Klokočina existuje už viac ako 20 rokov. Pani riaditeľka
Lauková pôsobí v tejto škôlke už od jej začiatku. „Chodil
sem aj môj syn a týmito bránami prešlo už viac ako 1 000
detí. Toto zamestnanie by som nevymenila ani za nič,“ nadšene
rozpráva pani riaditeľka. Jedným dychom dodáva: „Generácia sa nám
obmieňa a teraz k nám dokonca chodia deti detí, ktoré sem kedysi
chodili. Je krásne, že sa takto po rokoch stretávame.“
Dopravného popoludnia sa zúčastnil aj pán Sitkey, zakladateľ
fondu Bona via. Na skvelej akcii sa zabávali nielen deti, ale
i samotní rodičia. Sprevádzali svoje ratolesti piatimi stanovišťami
v edukačno-súťažných disciplínach s dopravnou tematikou –
dopravné ihrisko, riešenie dopr. situácií, dopravné prostriedky,
programovanie dopravnej včeličky a pod.
Rodičovské združenie pri MŠ Novomeského získalo na projekt grant vo výške 239,70 € z fondu Bona via.

Klub darcov
„Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre, je hneď po zobudení
myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť radosť.”
Friedrich Nietzsche
Klub darcov je tiež jedna z možností ako prostredníctvom fondu pomáhať. Je založený na princípe
individuálnych darcov. Zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať svojmu mestu a regiónu, a tých,
ktorí chcú zároveň aktívne rozhodovať o darovaných prostriedkoch. Program je financovaný
z príspevkov darcov, ktorí sa každý rok stretávajú v Synagóge v Nitre, aby rozhodli o tom, aké
aktivity podporia. Projekty môžu byť z rôznych oblastí. Sympatie darcov si tento raz získali
3 projekty, ktoré získali celkom 2 631 €.

Od roku 2004 podporili členovia Klubu darcov
pri Nitrianskej komunitnej nadácii 65 projektov
sumou 33 605,03 €.
Ivana Paulíková sa stala novou členkou Klubu darcov na základe emailovej informácie
o možnosti zapojenia sa
„Nemusela som dlho váhať so zapojením do Klubu darcov. Myšlienka komunít, komunitných
centier a nadácií je cestička pre ľudí v regiónoch, keď hľadajú, ako riešiť problémy, ktoré ich pália,
ale nikto im nechce pomôcť riešiť ich. Niečo dobré, i keď malé, podporiť, je určite oveľa viac ako
pridať sa k obľúbenému slovenskému športu, teda k frflaniu nad politikou a celospoločenským
dianím. Zo stretnutia Klubu darcov som sa tešila hneď trojnásobne – bolo to milé stretnutie
a dva projekty, ktorým som veľmi priala grant, ho skutočne získali. Myslím, že otvorili naliehavé
témy a v jednom prípade aj veľmi odvážne riešenie.“
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Naše podujatia
Klub darcov

Slávnostné podujatie s nádychom filantropie sa uskutočnilo v magický dátum 11. 11. 2011. Tento rok sa
tridsiatim piatim členom Klubu darcov predstavilo 6 kreatívnych nápadov. Darcovia hlasovaním vybrali
3 najsympatickejšie, ktoré získali sumu 2 631 €.
Z grantu sa tešila EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so slovníkom pre
sociálneho pracovníka, ktorý skvalitňuje prípravu počas štúdia nepočujúcim
študentom sociálnej práce. Nezisková organizácia Slniečko si získala sympatie
darcov vytvorením tvorivej dielne pre deti, ktoré sa stali obeťami násilia alebo
týrania v rodine. Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže vytvorilo
novú počítačovú učebňu a zakúpilo edukačné pomôcky na skvalitnenie
vzdelávania pre deti s rôznym stupňom mentálneho či
telesného postihnutia.
Darcovskú atmosféru doplnil vynikajúci catering,
ktorý sponzorsky zabezpečila reštaurácia Svetluška
a Staromestská čajovňa. Za nádherné priestory
vďačíme Mestu Nitra, ktoré nám každý rok bezplatne
umožňuje, aby sa stretnutie Klubu darcov uskutočnilo
v nitrianskej Synagóge.

Naše príbehy
Dielnička pre týrané deti a obete domáceho násilia

Do krízového centra priviedli pred niekoľkými rokmi sociálne pracovníčky malé, veľmi chudučké dievčatko. Volala
sa Mária. Jej život bol obmedzený na jednu izbu s hlinenou podlahou a dvoma posteľami, na ktorých spali jej rodičia
a traja mladší súrodenci. Žobranie, absencie v škole, každodenné bitky, nadávky a... TÝRANIE. Toto boli pravidlá,
ktorými sa riadila jej biologická rodina.
Spočiatku si nevedela na život v krízovom centre zvyknúť. Napriek všetkému jej chýbala mama,
no tá o svoju prvorodenú dcéru neprejavila záujem. Trvalo viac ako rok, kým si dievčatko
uvedomilo, že domov sa vrátiť nemôže a že ono nie je za túto situáciu zodpovedné.
V nanovo zariadenej detskej izbe si dnes denne pripravuje domáce úlohy 12-ročná slečna.
Pred sebou má šálku čaju, práve si pripravuje úlohu z matematiky a volá: „Mami, poď mi
s tým pomôcť, prosím.“ V škole dosahuje veľmi dobré výsledky, je spokojná, sebavedomá
a má úžasných náhradných rodičov, ktorí prekonali všetky úskalia a útrapy a dokázali
malú Máriu prijať so všetkými jej trápeniami. Ona sa im za to denne odvďačuje
svojím úsmevom, spokojnosťou a láskou. Pre deti, ktoré majú podobný osud ako Mária,
pripravilo Centrum Slniečko voľnočasovú tvorivú dielňu. Takáto dielnička slúži
		
ako terapia či relaxácia. Deti, ale aj mamičky s deťmi – obete domáceho
		
násilia, v nej môžu modelovať, kresliť, vyrábať šperky, vonné
			
sviečky a učiť sa servítkovej technike.
Tvorivú dielňu Centra Slniečko si vybrali členovia
Klubu darcov ako jeden z 3 úspešných projektov
a udelili mu grant 877 €. Vďaka tomu mohli pracovníci
Centra Slniečko, n.o. zakúpiť spotrebný materiál
do tvorivej dielne.
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Sme súčasťou Asociácie
komunitných nadácií Slovenska
Nitrianska komunitná nadácia je súčasťou Asociácie komunitných
nadácií Slovenska (AKNS). Vznikla v roku 2003 a jej poslaním je najmä
reprezentovať komunitné nadácie a obhajovať ich záujmy, vytvárať platformu
pre spoluprácu komunitných nadácií s darcami, verejným sektorom, ako aj
inými mimovládnymi organizáciami. V rámci asociácie v súčasnosti pôsobí 8
komunitných nadácií:

Bratislava - Komunitná nadácia Bratislava, www.knb.sk
Nitra - Nitrianska komunitná nadácia, www.nkn.sk
Trenčín - Trenčianska nadácia, www.trencianskanadacia.sk
Pezinok - Revia – Malokarpatská komunitná nadácia, www.revia.sk
Banská Bystrica - Komunitná nadácia Zdravé mesto, www.knzm.sk
Liptovský Hrádok - Komunitná nadácia Liptov, www.knl.sk
Lipany - Komunitná nadácia Modrá Torysa, www.modratorysa.sk
Bardejov - Komunitná nadácia Bardejov, www.knbj.sk

Naše podujatia
Konferencia Dobročinný odkaz v závetoch

Ako aktívny člen Asociácie komunitných nadácií Slovenska (AKNS) sme spolu s ďalšími komunitnými
nadáciami v roku 2011 otvorili tému dobročinného odkazu v závetoch. Hlavným podujatím
bola konferencia, ktorá sa uskutočnila 29. novembra vo
Falkensteiner Hotel Bratislava****. Stretlo sa tu 50 hostí, väčšinou
zástupcovia neziskového sektora, notári i zástupcovia médií,
ktorí mohli prvýkrát v takomto rozsahu diskutovať na tému
dobročinný odkaz v závetoch.
Na konferencii sme informovali verejnosť, odborníkov
i neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku o možnosti
dobročinného odkazu v závete. Bola to vôbec
prvá verejná diskusia svojho druhu na Slovensku.
V zahraničí sú dary zo závetu často hlavným
zdrojom prostriedkov pre komunitné nadácie.
Aj u nás už poznáme niekoľko príkladov
takejto podpory neziskovej organizácie,
jedným z nich je Komunitná nadácia Liptov,
ktorá vytvorila z dedičstva zo závetu nadačný
fond Cyrila Gazdaricu. Jeho úlohou je podporovať rozvoj
a modernizáciu vzdelávacieho a vyučovacieho procesu na
Liptove.
Na konferencii vystúpil prezident AKNS Jozef Jarina,
Josef Štogr a Tomáš Krejčí za Asociaci komunitních
nadací v Českej republike, notárka Jana Jánošková,
Mária Hankociová – certifikovaná sprostredkovateľ ka
v oblasti finančných služieb a Eva Kováčová za organizáciu
Liga proti rakovine. Viac informácií o tejto téme nájdete
na www.zavety.sk.
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Podpora projektov
v roku 2011

Podpora projektov v roku 2011

Konverzný
kurz:
Rok

18

Konverzný
kurz:

30,1260

Rok

Predložené
projekty

2003 30,1260
2004
Predložené
2005
projekty
2006
93
2007
2008
125
2009
135
2010

Podporené
projekty

93
18
125
62
Podporené
135
projekty 65
109
79
18
226
99
158
6280
155
6566
168
72

Poskytnuté granty
Sk

EUR

137 454,00 Sk
4 562,64 €
780 708,40 Skgranty
25 914,77 €
Poskytnuté
1 579 406,00 Sk
52 426,68 €
Sk
EUR
1 327 556,00 Sk
44 066,79 €
137 454,00
Sk
4
562,64
€€
1 955 482,40 Sk
64 910,12
2 374 868,50
78 831,19
780 708,40
Sk Sk
25 914,77
€€
1
883
005,75
Sk
62
504,34
579 406,00 Sk
52 426,68 € €
2 577 826,09 Sk
85 568,15 €

2003
2004
2005
1
2006
109
79
1 327 556,00 Sk
44 066,79 €
2011
164
51
1 741 842,24 Sk
57 818,57 €
2007
226
99
1 955 482,40 Sk
64 910,12 €
SPOLU
1 333
592
14 358 149,38 Sk
476 603,25 €
2008
158
80
2 374 868,50 Sk
78 831,19 €
2009
155
66
1 883 005,75 Sk
62 504,34 €
Vďaka prijatému podielu zaplatenej dane (2010 - 2011) sme v roku 2011 mohli podporiť
2010
168 29 projektov sumou
72
2 577€826,09
Sk Sk).
85 568,15 €
35 922,92
(1 082 213,89
2011
164
51
1 741 842,24 Sk
57 818,57 €
SPOLU
1 333
592
14 358 149,38 Sk
476 603,25 €
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Prehľad podporených
projektov 2011

V roku 2011 Nitrianska komunitná nadácia podporila
51 projektov sumou 57 818,57 €.
Grantové kolo - Mladí nitrianski filantropi
7 projektov, 1 856,50 €

podporené z finančných prostriedkov Nadácie SPP (1 825 €) a z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o. (31,50 €)

Názov projektu

Predkladateľ

Udelený grant

Stručný popis projektu

Letná vlna

293 €

Športovo-spoločenská akcia pre
obyvateľov sídliska Klokočina v Nitre

Zuzana Kiripolská, Silvia Sádecká,
Lívia Bruchterová

Zelené dni plné farieb

270 €

Oslava Dňa Zeme v obci Radava

Jana Potocká, Veronika Suchánska,
Rasťo Šajben

Dojiť?! - Do it!

258,50 €

Športový klub Delf

Deň D

242 €

Špeciálny športový Deň detí pre deti
zo ZŠ Hronské Kosihy

Pavol Zachar, Szilvia Velebná,
Erika Zöldová

Guerrilla gardening in the City

300 €

Nočná revitalizácia mesta Šahy
mladými skautmi

Martin Bukera, Lukáš Barát, Ján
Neirurer

Z ulice do Recording Zone

273 €

Vydanie CD so skladbami ôsmich
mladých talentovaných hudobníkov

Štiavnickí krtkovia 2011

220 €

Bc. Karin Andrášiková, Bc. Kristína
Hozáková, Bc. Martin Valentíny

Ivana Boboňová, Natália Kunová,
Martina Tóthová

Pracovno-relaxačný tábor pre
mladých ľudí na Počúvadle pri
Leviciach

Historický letný tábor pre skautov
z Výčap – Opatoviec
Zdroj: Nadácia SPP (188,50 €) a 2%
firmy BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o. (31,50 €)

Otvorené grantové kolo
10 projektov, 7 706,50 €
Predkladateľ

Názov projektu

Udelený grant

Stručný popis projektu

Ing. Alexius Ballay, Metod Macek,
Andrej Ciho

Dobudovanie rehabilitačnej
stanice pre hendikepované
vtáky s dôrazom na dravce
a sovy

1000 €
podporené z finančných prostriedkov
Mesta Nitra

Vybudovanie rehabilitačnej stanice
pre hendikepované vtáky v priestoroch
SOŠ veterinárnej v Nitre

PhDr. Martin Hetényi, PhD., Monika
Hajnovičová, Ingrid Ďurovičová

Činorodosťou Párovčanov
k zveľadeniu predzáhradiek

710 €
podporené z finančných prostriedkov
Mesta Nitra

Revitalizácia predzáhradiek
obyvateľmi ul. Stavbárska 14 – 18,
Párovce, Nitra

Lucia Mitanová, Zuzana Čanakyová,
Martin Mitana

Detské ihrisko Tríbečská

990 €
podporené z finančných prostriedkov
Mesta Nitra

Osadenie dreveného vláčika na
detskom ihrisku na sídlisku Chrenová
v Nitre

PaedDr. Renáta Titková, Mgr. Dagmar
Moravčíková, Mgr. Soňa Bégerová

Športom k novým priateľstvám

860 €
Podporené z 2% firmy BRAMAC –
strešné systémy, spol. s r. o.

Športová olympiáda pre deti ZŠ
Škultétyho, Nitra

SOCIA

Hráme sa bez obáv

540 €
Podporené z 2% firmy BRAMAC –
strešné systémy, spol. s r. o.

Osadenie bezpečnostných krytov
na radiátory v arteterapeutickej dielni
pre hendikepované deti z Nitry
Zdroj: 2% firmy BRAMAC (378 €)
a nadačný fond BRAMAC (162 €)

Miestny odbor Matice slovenskej
LEHOTA

CD „Svadobné ľudové piesne
z Lehoty a z blízkeho regiónu“

400 €
Podporené z nadačného fondu
BRAMAC

Zozbieranie a naspievanie
svadobných ľudových piesní
z Lehoty a z regiónu

Detský domov Kolíňany

Letný tábor pre deti z detského
domova

1 000 €
Podporené z nadačného fondu
BRAMAC

Zážitkové aktivity pre 19 detí
z detského domova

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Krajské stredisko Nitra
a ZO č. 25, Nitra

Nezvyčajná jazda Bielej
pastelky

346,50 €
Podporené z nadačného fondu
BRAMAC

Sprievodná akcia celonárodnej verejnej
zbierky pre nevidiacich a slabozrakých
v Nitre a v okolitých obciach

PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Mgr. Ján Ondruška, Bc. Martin Štubňa

Mestský denný tábor FAJN
s podtitulom ENERGIA
OKOLO NÁS

980 €
Podporené z 2% InsData, spol. s r. o.

Netradičné praktické vzdelávanie
vo fyzike pre deti z Nitry a z okolia
na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre

OZ Vinckov dvor

Všetko pre zdravie a psychickú
pohodu našich zdravotne
postihnutých detí

880 €
Podporené z 2%

Športové a kultúrne aktivity pre
telesne a mentálne postihnuté deti
z Nitry a z okolia
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Grantové kolo - BONA VIA
5 projektov, 1 085,69 €
Názov projektu

Udelený grant

Stručný popis projektu

Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie
mládeže, Nitra

Bezpečko I.

200 €
podporené z 2%

Zážitková dopravná výchova detí z MŠ

Mgr. Alena Látečková, Mgr. Natália
Spišáková, Helena Šiková

Červený a zelený panáčik

195,99 €
podporené z 2%

Tvorivé vzdelávanie detí zo ZŠ a MŠ
Šurianky v dopravnej výchove

Viera Dojčanová, Kristína Kudriová,
Stanislava Majcherová

Neseďme doma

250 €
podporené z 2%

Spoločné aktivity detí a rodičov MŠ
Alexyho, Nitra v oblasti dopravnej
výchovy

ZŠ, Cabajská 2, Nitra

Deň malého záchranára

200 €
podporené z 2%

Výučba poskytnutia prvej –
predlekárskej pomoci žiakov ZŠ

Rodičovské združenie pri MŠ
Novomeského 20, Nitra

Šikovníci na cestách

239,70 €
podporené z 2%

Praktický nácvik modelových
dopravných situácií na ihrisku pre
deti z MŠ

Predkladateľ

Grantové kolo - Tu sme doma Hurbanovo
12 projektov, 28 064,70 €
podporené z 2 % firmy Heineken Slovensko, a.s. (22 759,72 €)
a z nadačného fondu firmy Heineken Slovensko, a.s. – Corgoň konto (5 304,98 €)
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Predkladateľ

Názov projektu

Udelený grant

Stručný popis projektu

ZŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2,
Hurbanovo

Naučme sa v areáli školy

2 500 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (2 500 €)

Inovatívna environmentálna výchova
žiakov ZŠ

Mgr. Gabriela Kádeková, Irena
Máčiková, Silvia Lovászová

Spoznaj cestu pravdy a prírody

1 970 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (1 970 €)

Zážitková environmentálna výchova
v MŠ Nový Diel

Staviteľ, n.o.

Revitalizácia športového
ihriska SPŠ stavebnej
Hurbanovo

2 570 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (2 570 €)

Obnovenie športového ihriska pre
študentov i verejnosť

Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo

Modernizácia technického
vybavenia, výstroje a výzbroje
Dobrovoľného hasičského
zboru Hurbanovo

1 500 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (1 500 €)

Zakúpenie plávajúceho čerpadla
a hadíc na odčerpávanie vody pri
záplavách

Juraj Vígh, Mária Hamranová,
Ľudovít Balogh

Oddych a relax pri vode

3 000 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (3 000 €)

Osadenie 5 ks altánkov v rekreačnej
oblasti bagroviska, časť Bohatá

Ing. Zoltán Veres, Peter Fekeč, Silvia
Feješová

Darček pre najmenších

1 814,70 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (1 814,70 €)

Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Á.
Fesztyho

Ing. Ildikó Pavlíková, Imrich Tonka,
Mária Hulková

Zdravotné stredisko bez bariér

2 850 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (2 850 €)

Rekonštrukcia chodníkov pre
bezbariérový prístup pacientov
v zdravotnom stredisku

Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Hurbanove

Každá sekunda je vzácna

1 100 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (1 100 €)

Zakúpenie resuscitačnej pomôcky na
výučbu prvej pomoci pre verejnosť

OZ ARTCENTRUM Hurbanovo

Adriana Récka: Hurbanovo.
Historický vývoj, stavebné
a umelecké pamiatky a
významné osobnosti –
publikácia

3 000 €
Zdroj: nadačný fond firmy Heineken –
Corgoň konto (3 000 €)

Vydanie publikácie o meste
Hurbanovo

Krízové stredisko „SOS“ Hurbanovo

Krajšie ihrisko – raj pre naše
hry

2 360 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (1 652 €)
a nadačný fond firmy Heineken –
Corgoň konto (708 €)

Nové hracie prvky, lavičky a altánok
v areáli krízového strediska SOS

OZ Priatelia koní a westernu
Hurbanovo – Bohatá

Spoločne za zachovanie tradícií
– netradičná pec na chleba

3 100 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (2 170 €)
a nadačný fond firmy Heineken –
Corgoň konto (903 €)

Oživenie kultúrneho života funkčnou
dobovou pecou v parku Hliník
v mestskej časti Bohatá

Fanklub MŠK Hurbanovo

Park kultúry a oddychu
Hurbanovo - rozšírenie

2 300 €
Zdroj: 2% firmy Heineken (1 633,02
€) a nadačný fond firmy Heineken –
Corgoň konto (666,98 €)

Vybudovanie pódia a osadenie lavičiek
v areáli MŠK Hurbanovo
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Grantové kolo - Aby ľudia ľuďom pomáhali
6 projektov, 5 550 €
podporené z finančných prostriedkov firemných partnerov: OC CENTRO Nitra, Giesecke & Devrient Slovakia,
Nitrianske komunálne služby, Nadácia Orange, ENVI-GEOS Nitra, Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON
(Ukončenie realizácie projektov – júl 2012)
Predkladateľ

Názov projektu

Udelený grant

Stručný popis projektu

Detský domov Kolíňany

Arteterapiou k rozvoju
osobnosti detí mentálne
postihnutých, hyperaktívnych
a úzkostných

950 €

Arteterapia a tvorivé dielne pre deti
z domova

Ďarmoty, o. z.

Ďarmotským chotárom

950 €

Vytvorenie náučného chodníka
v chotári obce Golianovo

ThDr. Darko Kraljik, Ing. Miroslav
Horňák, Bc. Michaela Vašeková

DEPO - Nízkoprahový klub
detí a mladých

900 €

Založenie voľnočasového klubu v
Hurbanove

Ing. Jana Bujdáková, Marta Skladaná,
Ing. Zuzana Kováčiková

EKOUČEBŇA

875 €

Vybudovanie ekoučebne na zážitkové
učenie študentov SOŠ veterinárnej v
Nitre

Športový klub DELF

Spolu zmeníme šport

925 €

Kolektívne športové a spoločenské
aktivity pre deti a mládež z Levíc a z
okolia

Mikuláš Németh, Mgr. Tatiana
Némethová, Edita Kováčová

Srdiečko plné lásky

950 €

Séria kultúrno-športových podujatí
pre hendikepované deti z Nitry a z
okolia, vydanie publikácie o ich živote

Grantové kolo - Klub darcov
5 projektov, 4 086 €
(Ukončenie realizácie projektov – júl 2012)
Predkladateľ

Názov projektu

Udelený grant

Stručný popis projektu

Centrum Slniečko, n.o.

Tvorivá dielňa

877 €
Podporené z finančných prostriedkov
členov Klubu darcov

Voľnočasová tvorivá dielňa pre deti
z krízového strediska Slniečko v Nitre

Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie
mládeže, Nitra

Ako som chytil myš

877 €
Podporené z finančných prostriedkov
členov Klubu darcov

Inovatívne vzdelávanie
hendikepovaných detí zo špeciálnej
triedy MŠ pomocou PC

EFFETA – Stredisko sv. Františka
Saleského

Slovník sociálneho pracovníka
pre nepočujúcich študentov

877 €
Podporené z finančných prostriedkov
členov Klubu darcov

Vydanie slovníka pre nepočujúcich
študentov a pedagógov sociálnej práce
Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre

Spojená škola internátna

Pomôžte nám učiť sa!

990 €
Podporené z 2% firmy BRAMAC –
strešné systémy, spol. s r. o.

Skvalitnenie vzdelávania žiakov
Spojenej školy v Nitre prostredníctvom
špeciálnych edukačných
a terapeutických pomôcok

Komunikujme spolu, n.o.

Konečne ruka s rukou, alebo
motorika s komunikáciou

465 €
Podporené z 2% firmy BRAMAC –
strešné systémy, spol. s r. o.
Zdroj: 2% firmy BRAMAC (332,62 €)
a nadačný fond BRAMAC (132,38 €)

Rozvoj náhradnej komunikácie
nehovoriacich detí zo stacionára
Detského rehabilitačného centra v
Nitre
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Mimoriadne podporené projekty
6 projektov, 9 469,18 €
Predkladateľ

22

Názov projektu

Udelený grant

Stručný popis projektu

Jana Oršulová

Pomoc deťom

1 600 €
Podporené z 2%

Rehabilitačné pomôcky, úhrada liečby
i terapie pre 2 zdravotne postihnuté
deti z Ivanky pri Nitre

Marta Bradáčová

Objavujeme a pátrame

831,90 €
Podporené z 2%

Zážitkové vzdelávanie žiakov zo
Špeciálnej školy na Kollárovej ul. v
Nitre

Mestský športový klub Hurbanovo

Rekonštrukcia štadióna MŠK
Hurbanovo

4 544,30 €
Podporené z 2%
Zdroj: 2% firmy Heineken Slovensko,
a.s. (3 181,01 €) a nadačný fond
Corgoň konto (1 363,29 €)

Oprava strechy budovy hurbanovského
štadióna

Marta Bradáčová

Kreatívne vzdelávanie

617,98 €
Podporené z 2%

Zakúpenie učebných pomôcok pre
vzdelávanie telesne postihnutých
žiakov zo Spojenej školy na Kollárovej
ul. v Nitre

Jana Oršulová

Pomoc deťom II.

1 825 €
Podporené z 2%

Marta Bradáčová

Športovo – rekreačný deň
telesne postihnutých detí

50 €
Podporené z fondu DETI
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Arteterapia a zakúpenie
rehabilitačných pomôcok a pomôcok
pre individuálne vzdelávanie dvoch
zdravotne postihnutých detí z Ivanky
pri Nitre
(Ukončenie realizácie projektu –
september 2012)
Športové aktivity pre žiakov zo
Spojenej školy pre telesne postihnuté
deti na Kollárovej ul. v Nitre

Správa nezávislého audítora
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Finančná správa k 31. 12. 2011
Financial statement as of 31. 12. 2011
Súvaha v celých EUR / balance SHEET in EUR

k 31.12.2011

AKTÍVA / ASSETS
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL NON-CURRENT ASSETS
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / NON-CURRENT ASSETS

EUR

2 495

3 760

10 150

10 150

UMELECKÉ DIELA A ZBIERKY / ARTWORKS

1 361

1 361

SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY HNUTEĽNÝCH VECÍ / EQUIPMENT

7 754

7 754

OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / OTHER NON-CURRENT ASSETS

1 035

1 035

ODPISY / DEPRECIATION

-7 655

-6 390

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL CURRENT ASSETS

88 887

87 659

FINANČNÝ MAJETOK - POKLADNICA / CASH
FINANČNÝ MAJETOK - BANKOVÉ ÚČTY / BANK ACCOUNTS
KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK / SHORT TERM FINANCIAL ASSET
POHĽADÁVKY / RECEIVABLES

29

15

69 191

70 394

9 366

17 250

10 301

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL CURRENT ACCRUING

2 734

1 919

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED COSTS

2 665

1 919

PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED RECEIPTS

69

AKTÍVA CELKOM / TOTAL ASSETS
PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES

94 116

93 338

k 31.12.2011

k 31.12.2010

EUR

EUR

VLASTNÉ ZDROJE SPOLU / TOTAL CAPITAL

33 928

43 035

ZÁKLADNÉ IMANIE / BASIC CAPITAL

12 043

13 282

PEŇAŽNÉ FONDY TVORENÉ PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU (Nadačné fondy) / FOUNDATION‘S FUNDS

27 842

31 712

OCEŇOVACÍ ROZDIEL Z PRECENENIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV / DIFFERENCES FROM REVALUATION OF ASSETS

-9 934

-8 689

FONDY TVORENÉ ZO ZISKU / FUNDS FROM EARNINGS

2 294

4 191

NEROZDELENÝ ZISK Z MINULÝCH ROKOV / RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS

1 663

866

20

1 673

CUDZIE ZDROJE SPOLU / TOTAL LIABILITIES

4 825

4 577

KRÁTKODOBÉ REZERVY / SHORT TERM RESERVE

1 200

1 190

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU / COMMITMENTS

2 653

1 914

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA / EARNINGS

ZÁVÄZKY VOČI ZAMESTNANCOM /COMMITMENTS TO EMPLOYEES
ZÚČTOVANIE SO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI / ACCOUNT TO SOCIAL AND HEALTH
INSURANCE COMPANIES
DAŇOVÉ ZÁVÄZKY / TAX COMMITMENTS
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL CURRENT ACCRUING
VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUALS
VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ / DEFFERED INCOME

PASÍVA CELKOM / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES
PRIEMERNÝ KURZ EUR/USD / AVERAGE EXCHANGE RATE EUR/USD

VÝŠKA NADAČNÉHO IMANIA K 31. 12. 2011 / ENDOWMENTS AS OF 31. 12. 2011
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k 31.12.2010

EUR
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475
5

11

967

987

55 363

45 726

1 287

13

54 076

45 713

94 116

93 338

1,392

9 556,79 €

výkaz ziskov a strát v celých EUR
/ income statement in EUR
NÁKLADY / EXPENSES

k 31. 12. 2011

k 31.12. 2010

EUR

EUR

3 431

4 666

SPOTREBA ENERGIE / EXPENDITURE OF ENERGY

707

997

CESTOVNÉ / TRAVEL EXPENDITURES

518

337

NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU / REPRESENTATION COSTS

926

448

OSTATNÉ SLUŽBY / OTHER SERVICES

30 589

29 856

MZDOVÉ NÁKLADY / WAGES AND SALARIES

11 429

11 600

120

118

62

13

SPOTREBA MATERIÁLU / CONSUMPTION OF MATERIAL

ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE / LEGAL SOCIAL AND HEALTH SECURITY
OSTATNÉ DANE A POPLATKY / OTHER TAXES AND FEES
KURZOVÉ STRATY / EXCHANGE RATE LOSSES
DARY / DONATIONS

129
199

OSOBITNÉ NÁKLADY / SPECIAL COSTS

1 366

INÉ OSTATNÉ NÁKLADY / OTHER EXPENDITURES
ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU / AMORTIZATION AND DEPRECIATION
PREDANÉ CENNÉ PAPIERE / SOLD BOND PAPER
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM / CONTRIBUTIONS AND GRANTS TO ORGANISATIONS
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY FYZICKÝM OSOBÁM / CONTRIBUTIONS TO INDIVIDUALS
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS FROM 2% OF PAID TAXES
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNEJ ZBIERKY /CONTRIBUTIONS FROM PUBLIC GATHERING

NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES
VÝNOSY / REVENUES
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB / REVENUES FROM SALES OF SERVICES
ÚROKY / INTEREST
KURZOVÉ ZISKY / EXCHANGE RATE EARNINGS
INÉ OSTATNÉ VÝNOSY / OTHER REVENUES

413

548

1 265

1 084

6 639
13 363

12 458

7 841

33 196

35 923

39 155

100

5 042

115 020

139 518

k 31. 12. 2011

k 31.12. 2010

EUR

EUR

6 740

4 150

415

428

287

90

18 780

40 882

TRŽBY Z PREDAJA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU / REVENUES FROM THE SALE OF MATERIAL ASSETS
VÝNOSY Z DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU / REVENUES FROM LONG-TERM FINANCIAL ASSETS
TRŽBY Z PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV A PODIELOV / REVENUES FROM THE SALE OF BOND PAPER ANS SHARES
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM OTHER ORGANISATIONS
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM INDIVIDUALS
PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM SHARE OF PAID TAX
PRIJATÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNÝCH ZBIEROK / CONTRIBUTIONS FROM PUBLIC GATHERING
DOTÁCIE / OPERATIONAL SUBSIDIES

VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z NEZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM TAX FREE ACTIVITIES

830
573
4 358
23 923

15 517

219
55 650

65 110

100

5 093

5 000

10 000

116 045

142 100

-3 586

2 582

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZO ZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM TAXABLE ACTIVITIES

4 611

-

DAŇ Z PRÍJMOV / INCOME TAX

1 005

909

20

1 673

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ / EARNINGS AFTER TAX
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náklady 2011
GRANTOVÉ PROGRAMY - POSKYTNUTÉ GRANTY, DARY
POSKYTNUTÉ GRANTY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM

13 327,85

POSKYTNUTÉ GRANTY FYZICKÝM OSOBÁM

7 840,99

POSKYTNUTÉ GRANTY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE

35 922,92

POSKYTNUTÝ DAR Z VEREJNEJ ZBIERKY

100,00

POSKYTNUTÝ DAR Z NADAČNÉHO FONDU

199,16

OSTATNÉ NÁKLADY

58 633,91

ČLENSKÉ ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SR

35,00

SPOTREBA MATERIÁLU

348,76

KANCELÁRSKE POTREBY

1 282,39

NÁKUP DROBNÉHO DLHODOBÉHO MAJETKU

1 448,53

OBČERSTVENIE

328,28

KNIHY, LITERATÚRA

22,66

ENERGIA, PLYN, VODNÉ, STOČNÉ, ZRÁŽKOVÁ VODA

706,83

CESTOVNÉ DOMÁCE

230,72

CESTOVNÉ ZAHRANIČIE

287,21

NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU

925,97

ZMLUVNÉ SLUŽBY

20 230,00

ZMLUVNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ NÁKLADY

210,12

MZDOVÉ NÁKLADY

11 429,74

ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE, ÚRAZOVÉ POISTENIE

119,80

PROPAGAČNÉ A REKLAMNÉ SLUŽBY

300,00

KOPÍROVANIE, TLAČ, LAMINOVANIE, VIAZANIE

422,51

KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY (TELEFÓN, INTERNET, POŠTOVNÉ)
NÁJOMNÉ KANCELÁRIA

1 291,73
581,88

PRENÁJOM - AKCIA ČAJOVŇA MLADÝCH FILANTROPOV

1 050,00

ŠKOLENIA, SEMINÁRE

199,00

FOTODOKUMENTÁCIA

4,60

ODBORNÁ LITERATÚRA

24,30

OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM MLADÍ FILANTROPI, ČAJOVŇA

3 538,16

OSTATNÉ SLUŽBY

1 283,54

SOFTVÉR - AKTUALIZÁCIE

179,18

AUDIT

1 210,00

OSOBITNÉ NÁKLADY

1 366,39

NOTÁRSKE POPLATKY

64,56

BANKOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY

412,79

OSTATNÉ DANE A POPLATKY

62,34

KURZOVÉ STRATY

128,64

DAŇ Z PRÍJMOV

1 004,33

PREDANÉ CENNÉ PAPIERE

6 638,79

ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU

1 265,16

NÁKLADY SPOLU

116 024,83

2011

EUR

POSKYTNUTÉ GRANTY A DARY

57 390,92

PROGRAMOVÉ NÁKLADY

45 056,71

NÁKLADY NA SPRÁVU

5 673,25

SPOLU NÁKLADY

108 120,88

*Do nákladov nie sú započítané predané cenné papiere a odpisy dlohobého majetku.
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EUR
57 390,92
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výnosy 2011
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - NADÁCIE

EUR
7 660,00

Nadácia Intenda (projekt Mladí nitrianski filantropi menia svet a robia ho lepším)

6 000,00

Nadácia Orange (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)

1 660,00

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE

EUR
21 631,94

Mesto Nitra (Otvorený grantový program)

5 000,00

Global Fund for Community Foundations

4 261,30

Global Fund for Community Foundations (cestovný grant)

341,40

Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (V4 Maturity Program)

430,22

Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (cestovné granty)

575,04

Západoslovenská energetika (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)

2 000,00

IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii (projekt Čajovňa u mladých filantropov)

4 816,35

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (VII. ročník Youthbank - Mladí filantropi)

3 053,47

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (VIII. ročník Youthbank - Mladí filantropi)

679,52

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Deň komunitných nadácií)

100,00

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie)

374,64

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z predch. obdobia

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z r. 2011

EUR
41 908,32

EUR
13 741,32

EUR

NADAČNÉ FONDY NKN

17 166,55

BRAMAC

4 040,88

Fond pre budúcnosť BRAMAC

14,17

Corgoň konto

7 386,78

Klub darcov

2 649,70

Fond Jozefa Dóczyho

199,16

Deti

50,00

Vzdelávací fond

21,36

Rezervný fond

1 896,81

Fond zo zisku (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)
Základinový nadačný

875,49
32,20

EUR

PRÍSPEVKY OD JEDNOTLIVCOV

219,00

Dary od jednotlivcov

219,00

EUR

VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI

13 419,61

Prenájom plochy výtvarného objektu

6 640,00

Tržby z predaja výtvarného objektu

0,15

Tržby z predaja cenných papierov

4 357,50

Konzultácie - vzdelávanie

100,00

Verejná zbierka

100,00

Výnos z terminovaného vkladu (nadačné imanie)

368,68

Výnos z terminovaného vkladu a investovania
Iné ostatné výnosy

614,04
1 239,24

EUR

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY

298,10

Úroky

10,88

Kurzové zisky

287,22

VÝNOSY SPOLU

116 044,84
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príjmy 2011
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZACIÍ - NADÁCIE

%
6,33%

Nadácia Intenda (projekt Mladí nitrianski filantropi menia svet a robia ho lepším)

4 800,00

Nadácia Orange (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)

1 660,00

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE

EUR

%

26 949,16

26,41%

Mesto Nitra (Otvorený grantový program)

5 000,00

Akademia Rozvoja Filantropie v Poľsku (V4 Maturity Program na rok 2012 - 6/2013)

5 665,94

Akademia Rozvoja Filantropie v Poľsku (cestovné)

520,99

Global Fund for Community Foundations

4 210,42

Global Fund for Community Foundations (cestovný grant)

325,76

Západoslovenská energetika (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)

2 000,00

IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii (projekt Čajovňa u mladých filantropov)

5 221,00

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (VIII. ročník Youthbank - Mladí filantropi)

3 599,00

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Deň komunitných nadácií)

100,00

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie)

306,05

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %)

NADAČNÉ FONDY NKN

EUR

%

49 787,62

48,79%

EUR

%

10 330,00

10,12%

* Corgoň konto

7 376,00

Heineken Slovensko, a.s.

7 376,00

* Bona via

200,00

Nadácia ARDIS

200,00

* Deti

50,00

NIROTECH, s.r.o.

50,00

* Klub darcov

2 704,00

ALERO, s.r.o.

300,00

LEMUS, združenie Nitra

200,00

Nadácia Gymnázia Golianova, Nitra

100,00

Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo „LE-MON“

40,00

SZOPK Tribeč

40,00

Parfumi a Kozmetika, s.r.o. - Parfems.sk

35,00

LEUSTACH, o.z.

33,00

dary jednotlivcov

1 956,00

PRÍSPEVKY OD JEDNOTLIVCOV
Dary od jednotlivcov

EUR

%

219,00

0,21%

219,00

VLASTNÁ ČINNOSŤ
Konzultácie - vzdelávanie

EUR

%

8 296,08

8,13%

100,00

Predaj výtvarného objektu

0,15

Prenájom plochy výtvarného objektu

6 640,00

Dobropis

199,29

Investovanie (nadačné imanie) - terminovaný vklad

368,68

Investovanie

987,96

ÚROKY
Úroky

EUR

%

10,88

0,01%

10,88

PRÍJMY CELKOM

28

EUR
6 460,00
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EUR

%

102 052,74

100,00%

2011

Zdroj

2010

% PODIEL

EUR

EUR

% PODIEL

Nadácie

6 460,00

6,33%

1 660,00

1,13%

Firmy, inštitúcie

26 949,16

26,41%

29 330,46

19,94%

Príspevky z 2 %

49 787,62

48,79%

64 198,97

43,65%

Nadačné fondy

10 330,00

10,12%

42 955,00

29,21%

219,00

0,21%

0,00

0,00%

8 296,08

8,13%

8 871,10

6,03%

10,88

0,01%

58,78

0,04%

102 052,74

100,00%

147 074,31

100,00%

Jednotlivci (individuálni darcovia, bez fondov)
Vlastná činnosť - ostatné
Úroky

SPOLU

fondy 2011

FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2011 (EUR) / THE NCF´S FUNDS in 2011 (€)
NÁZOV FONDU
Name of the Fund established within the NCF

Stav k 1.1.2011
Status as of
01/01/2011

Navýšenie v roku 2011
Additional income in 2011

Čerpanie v roku 2011
Expenditures in 2011

Stav k 31.12.2011
Status as of 31/12/2011

3 104,21

ZÁKLADINOVÉ FONDY - Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUND
BRAMAC

3 065,30

53,08

14,17

ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND

6 964,67

120,57

32,20

7 053,04

VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund

16 134,81

20,27

21,36

16 133,72

Spolu - základinové fondy

26 164,78

193,92

67,73

26 290,97

4 040,88

0,00

4 040,88

0,00

12,71

7 376,00

7 386,78

1,93

735,00

2 704,00

2 649,70

789,30

*

0,00

50,00

50,00

0,00

*

BONA VIA

559,78

200,00

0,00

759,78

*

NADAČNÝ FOND JOZEFA DÓCZYHO

199,16

0,00

199,16

0,00

5 547,53

10 330,00

14 326,52

1 551,01

31 712,31

10 523,92

14 394,25

27 841,98

PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
BRAMAC
CORGOŇ KONTO
KLUB DARCOV
DETI

SPOLU - priebežné fondy

SPOLU / TOTAL

*

* Činnosť fondov bola spolufinancovaná z prostriedkov prijatých 2%

NKN - výročná správa 2011

29

Ďakujeme
Darcom a partnerom

Nadácia Ardis

Firmám a jednotlivcom, ktorí nám venovali 2%

Mediálnym partnerom

30
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Za spoluprácu

Spojená škola

internátna

Červeňova 42, Nitra

Členom 8. ročníka Klubu darcov
Michal Ambrós - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Nitre, Jozef Blaho a Stanka Blahová - OZ Leustach,
Marta Bradáčová, Slávka Civáňová a Peter Oravec - OZ LE MON, Jozef Dvonč, Martin Ďurgut, Karol Gunda
a Daniela Gundová, Petra Hadžová, Bohumír Harvan, Milan Hošek s rodinou, Silvia Hrozenská, Miloš Juhás, Zdenka
Junasová, Mariana Kováčová, Martin Kraščenič a Janka Kraščeničová – Parfems.sk, Renáta Kolenčíková, Eduard
Lenčo a Marietta Lenčová – LEMUS, združenie Nitra, Ľubica Lachká, Ivan Lachký, Lucia Mitanová s rodinou, Ivana
Paulíková, Pavol Peciar, Pavol a Alena Peťovskí, Adriana Petrová, Róbert Scheller a Alena Scheller – ALERO, s. r. o.,
Martin Slušný, Anna Šmehilová, Bronislav Tomka a Viera Tomková, Eva Vargová, Renáta Titková, Eva Turčániová,
Adrián Vološin, Nadácia gymnázia – Gymnázium Nitra, Golianova 68

Ľuďom, bez ktorých, by sme neboli tam, kde sme...
Členom správnej rady a Mladým nitrianskym filantropom za ich dobrovoľnícky prínos pre našu nadáciu, osobitne
Danke Gundovej za jej profesionálno-ľudský prístup. Zvlášť ďakujeme primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi,
viceprimátorom Jánovi Vančovi a Štefanovi Štefekovi za podporu a spoluprácu. Milanovi Hošekovi za odbornú
pomoc pri našich investíciách, Pepemu Pacolovi za skvelé školenia, Ivanke Fúskovej za osobnú zaangažovanosť
do činnosti nadácie a programu Mladí nitrianski filantropi, ďakujeme Peťovi Rehákovi za veľkú pomoc pri príprave
figúrok a podujatia Človeče, nehnevaj sa. Ďakujeme Štefanovi Lančaričovi za jeho pomoc, notárke Janke Jánoškovej
za odborné rady, Matúšovi Medzayovi za programátorské služby, rodine Opralovej za ich ústretovosť, našej brazílskej
grafičke Simone Lima a organizácii Aiesec, bez ktorej by k nám neprišla, ďakujeme za inšpiráciu AKN ČR a Ústeckej
komunitnej nadácií a za vynikajúci prístup našim dobrovoľníčkam Kire a Zuzke. Ďakujeme aj Igorovi Kušnierikovi
a Janke Potockej za pomoc pri realizovaní Čajovne mladých filantropov, Martinovi, Tiborovi a Janke Kraščeničovcom
za to, že nám nikdy neodmietnu pomoc pri našich aktivitách a vynikajúcemu cateringu a skvelým ľuďom z reštaurácie
Svetluška.
Naša vďaka patrí všetkým partnerom a darcom a najmä grantistom, ktorí sa opäť zaslúžili o nenahraditeľné
verejnoprospešné aktivity s vysokou hodnotou pre naše mestá, obce a ľudí, ktorí v nich žijú...
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Farská 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 378 692 81
DIČ: 202 17 10 119
č. účtu: 6619645002/1111
Tel./fax: +421 37 741 4345
email: nkn@nkn.sk
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www.nkn.sk
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