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História
PROVIDA vznikla v roku 2006 ako občianske združenie dobrovoľníkov, ktorí chceli športovými
a vzdelávacími aktivitami pomôcť deťom v detských domovoch s ich integráciou do spoločnosti.
Neskôr sa jej aktivity rozšírili aj na pravidelné organizovanie divadelných predstavení pre
Nepočujúce deti.
Nadácia PROVIDA vznikla v roku 2010 s cieľom profesionálne spravovať majetok pre
verejnoprospešné účely formou venture philanthropy (angažovaná filantropia), v ktorej sa
zameriavame na riešenie vážnych spoločenských problémov s využitím princípov vlastných
podnikaniu a podnikavosti. Názov PROVIDA našiel inšpiráciu v Costa Rice, kde PURA VIDA
znamená „plný života“, pričom mottom zakladateľov PROVIDY bolo „lepší život“. Názov
„PROVIDA“ znamená PRE ŽIVOT - PRE LEPŠÍ ŽIVOT.

Poslanie a Vízia
Naša vízia je spoločnosť, kde má každý šancu na plnohodnotný život.
Našim poslaním je pomáhať začleniť sa do spoločnosti tým z nás, ktorí mali menej šťastia,
menej zdravia alebo menej lásky, narodili sa do ťažkých sociálnych podmienok, alebo sú
vylúčení zo spoločnosti z dôvodov nízkeho vzdelania, zdravotného handicapu alebo z dôvodov
iného spoločenského znevýhodnenia.
V napĺňaní svojho poslania spravujeme majetok Nadácie a vytvárame prostredie pre
inkubáciu inovatívnych riešení sociálnych a spoločenských problémov. Podporujeme aktivity
tých jednotlivcov a organizácií, ktorí kombinujú princípy filantropie a podnikavosti a vedia
spojiť dva zdanlivo protichodné motívy: ekonomickú racionalitu so sledovaním spoločensky
prospešných cieľov. Rozvíjame vlastné riešenia na akútne spoločenské problémy a
podporujeme nápady a organizácie, ktoré majú sú etické a profesionálne, majú potenciál mať
spoločenský dopad, byť udržateľné a škalovateľné do iných regiónov.
Veríme, že podporovaním vzdelávania a rozvíjaním empatie a kreativity prispievame k lepšej
spoločnosti.
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PROVIDA team 2013
Členovia správnej rady:
Mgr. Ladislav Kossár, predseda správnej rady
MUDr. Klára Kossárová, člen správnej rady
Lucia Kossárová , člen správnej rady
JUDr. Viliam Karas, člen správnej rady
Správca nadácie:
Mgr. Andrej Glézl
Revízor nadácie:
Mag. Branislav Kováč
Odborní konzultanti:
Ing. Petra Veselá
M.A.Peter Mészáros
Mgr. Monika Ondicová
Mgr. Jozef Bardík
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Prehľad projektov Nadácie PROVIDA
V súčasnosti sa PROVIDA sústreďuje najmä na rozvoj aktivít v nasledovných oblastiach:
I.

Investície so spoločenským a sociálnym dopadom (Social Enterprises)
1.

Program „Môžu ryby lietať?“

2.

Detský tábor, Liptovský Mikuláš/ Jakubovany (deti)

3.

Farma na polceste - Dom na Polceste, Veľký Slavkov

4.

Byt na Polceste, Poprad (prechodné bývanie pre odchovancov detských
domovov)

5.

IPčko - Internetová poradňa pre mladých

Charakteristika vybraných projektov:


Existujúce organizácie alebo novozaložené



Osobnosť, ktorá ma kombináciu osobných a odborných predpokladov a silnú
vášeň pre určitý spoločenský problém, ktorý sa snaží zlepšiť alebo vyriešiť



Potenciálna udržateľnosť projektu: ak ju projekt v momente podpory ešte nemá,
spoločne hľadáme cestu, ako udržateľnosť dosiahnuť


II.

Potenciálne rozšírenie do iných regiónov s víziou pomôcť širšiemu počtu ľudí

Podpora talentovaných osobností

Podporujeme osobnosti, ktoré:
1. Vykonávajú spoločensky prospešné aktivity, majú záujem rozšíriť svoje vedomosti
a rozsah svojej práce, majú schopnosť a potenciál založiť sociálny podnik s cieľom
riešenia vybraného spoločenského problému alebo potrebujú inú formu pomoci
k zvýšeniu spoločenského dopadu svojej práce.
2. Sú študentmi na stredných alebo vysokých školách a mladými profesionálmi,chcú sa
spoločensky angažovať, a majú silný potenciál ísť príkladom okoliu a širšej
spoločnosti
III.

Podpora angažovanosti a filantropie
Podporujeme filantropické projekty a aktivity, ktoré priamo alebo nepriamo zvyšujú
spoločenskú angažovanosť najmä v kruhoch študentov, mladých profesionálov
a skúsených lídrov. Podpora profilového programu Tvoj Buddy (prevádzkuje Pro-Vida,
občianske združenie), z ktorého PROVIDA vznikla. Pre Nadáciu je TvojBuddy naďalej
kľúčový projekt a okrem finančnej podpory mu pomáha so strategickým smerovaním
a prístupom k mentrom a expertom Nadácie.
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I. Investície so spoločenským a sociálnym dopadom (Social
Enterprises)
1. Môžu ryby lietať?
V spolupráci s talianskou Unicredit Foundation a českou Nadací VIA vyhlásila Nadácia
PROVIDA program podpory spoločensky prospešného podnikania pod názvom „Môžu ryby
lietať?“. V podpore organizácií a jednotlivcov, ktorí prostredníctvom svojich podnikateľských
aktivít dokážu prinášať spoločenský prospech s merateľný sociálnym dopadom PROVIDA
naplánuje v rokoch 2013 a 2014 prerozdeliť celkovo 68 000 eur.
Motív výzvy vyjadruje tému, ktorej Nadácia PROVIDA dlhodobo venuje pozornosť

-

spoločensky prospešná podnikavosť, ktoré spája zdanlivo nemožné: princípy filantropie
a podnikavost .
Pre inovatívne existujúce alebo začínajúce podnikateľské zámery, ktoré majú potenciál priniesť
pozitívny spoločenský dopad Nadácia pripravila investičnú finančnú podporu v podobe grantu
až do výšky 12 000 eur na jeden projekt. Medzi kritériami pre výber podnikateľských zámerov
boli merateľný spoločenský dopad, finančná udržateľnosť a predovšetkým schopnosť
organizácie realizovať svoj zámer. Najsympatickejší projekt navyše hlasovaním odmenia v máji
2014 i zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku bonusovou sumou 5 000 eur.
Pre tých, ktorí mali zaujímavú myšlienku a potrebovali pomoc v procese tvorby a rozvoja
svojho spoločensky prospešného podnikateľského plánu pripravila Nadácia PROVIDA
program “Inkubátor“, v rámci ktorého jednotlivec alebo organizácia získali sériu vzdelávacích
prednášok, podporu mentorov a príspevok 2 000 eur na svoju prácu v Inkubátore. Víťazný
zámer programu bude navyše odmenený sumou 3 000 eur.
Do programu bolo predložených spolu 97 projektov. Hodnotiaca komisia Nadácie PROVIDA
vybrala 16 z nich, ktoré boli slávnostne vyhlásené 19. decembra 2013 v Connect v Cvernovke.
Šesť projektov bolo prijatých do Inkubátora, ktorý bude realizovaný v priebehu roku 2014 a 10
projektov postúpilo do druhej fázy programu pod názvom „Investičný grant“. Tieto počas
prvých troch mesiacov roku 2014 absolvujú tzv. kultivačnú fázu zameranú na zdokonalenie
svojich podnikateľských zámerov a na prípravu ich prezentácie pred komisiou, ktorá v marci
2014 vyberie víťazné 4 projekty. Tieto Nadácia podporí sumou do 12 000 EUR.
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Organizácie prijaté do Inkubátora
Názov

Oblasť/problém
Odchovanci

Animus Apertus

Summary

z

DeD

-

začlenenie

Región

Krajčírsko-divadelná

dielňa

pre

odchovancov z detského domova

Banská Bystrica

Výroba pexesa pre nevidiacich v
Pexeso

Nevidiaci

chránených dielňach a predaj

Životné
Arte Terra - Retro

nezamestnanosť
Odchovanci

Relevant

prostredie,

z

Pre prírodu

prostredia

a

DeD

-

Šport/pohyb detí

recyklovaných
Ilava

Služby pre seniorov, zamestnávanie
odchovancov z DeD

životného

Kampaň

na

Prešov

ochranu

genofondu

životného prostredia + predaj ovocia
Telesná

Brain Breaks

výroba

produktov

nezamestnanosť
Ochrana

Dizajn

Nitra

výchova

na

školách

didaktická pomôcka pre učiteľov

Trenčín
Bratislava

Organizácie prijaté do programu investičného grantu
Názov

Oblasť/problém

Summary

Región

Can Hear

Nepočujúci

IT aplikácia pre nepočujúcich

Bratislava
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Addworks

Kariérne poradenstvo /

Vzdelávanie a zvyšovanie znalostnej

Nezamestnanosť

úrovne mladých ľudí o kariérnych

mladých

možnostiach, kariérne poradenstvo

Bratislava

Zdravotná a sociálna starostlivosť pre

Svetielko

Viacnásobne postihnuté

deti s viacnásobným postihnutím,

deti

zamestnávanie

Prešov

Vzdelávanie, zvyšovanie povedomia o
Životné
Beeznis

prostredie,

nezamestnanosť

včelárstve. Predaj úľov, medu a
včelárskych výrobkov

Závada, Veľký Krtíš

Otvorenie reštaurácie so zdravou
výživou v komunitnom centre zvyšovanie povedomia o zdravej

Kvas

Zdravá výživa, komunitný

výžive, špeciálna strava pre diabetes a

život

celiatikov, komunitné aktivity

Piešťany

Zvyšovanie povedomia o efektívnom
využívaní

zdrojov

(energetické

poradenstvo, termovízne hodnotenie
budov,

CEPA

Životné prostredie

konzultačné

služby

pri

plánovaní a spracovaní rozvojových

Poniky,

programov a stratégií)

Bystrica

Výroba

produktov

v

Banská

chránených

Inklúzia

dielňach, ich predaj (jednotlivcom i

hendikepovaných

firmám). E-shop a osvetové aktivity.

Enviromentálna výchova,

Biofarma, predaj výrobkov (bylinky,

Eko-farma Domovík

BIO poľnohospodárstvo

ovocie, med) a organizovanie kurzov

Zdruzenie ml. Rómov

Nezamestnanosť, rómska

Podnikanie

Slovenska

problematika.

službách

Banská Bystrica

Nezamestnanosť, lokálne

Dizajn a výroba tradične slovenských

Bratislava,

remeslá

darčekových predmetov

Námestovo

Z dobrých rúk

Poctivo

v

Lozorno, Malacky

Nové Zámky

administratívnych
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Tématické rozdelenie projektov:

Regionálne rozloženie projektov:
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Spoločenský prínos:
Celková výška podpory : 60 000 Eur
Počet zapojených organizácii do programu: 35
Počet mentorov zapojených do programu: 30
2. Rekreačný objekt Jakubovany
Nadácia Provida v roku 2011 nadobudla do vlastníctva rekreačný tábor v Jakubovanoch, kde
prenajíma priestor pre športové, zážitkové a motivačné aktivity organizácií pracujúcich so
znevýhodnenými skupinami ľudí, ktoré si častokrát nemôžu z finančných dôvodov dovoliť
prenajať bežné komerčné zariadenie. Celý výťažok z prenájmu objektu Nadácia používa na
podporu svojich ďalších verejnoprospešných projektov.
V roku 2013 prebehli v tábore menšie udržbárske a rekonštrukčné práce. V roku 2013 sme, tak
ako predchádzajúci rok, tábor poskytli pre pobyty detí z detských domovov, sociálne slabých
rodín a iným organizáciám a jednotlivcom. Tábor využilo už druhý rok občianske združenie
Orbis Institute, ktoré tu zorganizovalo outdoorový kemp pre mladých sociálnych lídrov. Tábor
bol prenajatý aj súkromným osobám, ktoré ho využili na rekreáciu. V priebehu roka 2013 sa
organizácia snažila zabezpečiť finančné zdroje na ďalšiu potrebnú rekonštrukciu s cieľom
zvýšenia využiteľnosti zariadenia.
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Investície v roku 2013: 10 000 Eur
Počet realizovaných podujatí: 2
Počet zúčastnených detí: 50
Forma investície: majetok Nadácie

3. Farma na polceste - Dom na polceste Veľký Slavkov
Nadácia PROVIDA podporuje “Dom na polceste“ už od roku 2010. Útulok vo Veľkom
Slavkove vykonáva svoju činnosť od roku 2000. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie
pomoci mladým mužom v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej
starostlivosti (po dovŕšení 18. veku života), musia opustiť detské domovy.
Jednou z najdôležitejších zručností, ktoré chlapci v Dome na polceste rozvíjajú, je nájdenie a
a udržanie práce. Evanjelická diakonia sa rozhodla chlapcom pomáhať nielen v získaní
a udržaní si zamestnania, ale pre 4-6 odchovancov s veľmi nízkou mierou zamestnateľnosti
vytvorila aj nové pracovné miesta. Stredisko Evanielickej Diakonie si prenajalo pôvodný areál
družstva, na ktorom zriadili Farmu na polceste. Prečo farma? Dom na polceste je špecifický
tým, že neposkytuje iba prístrešie, stravu a sociálne poradenstvo, ale cieľom je, aby sa čo
najväčší počet klientov mohol uplatniť v bežnom živote. Pracovníci Evanielickej Diakone sa
sažia u odchovancov domovov vypestovať pracovné návyky.Časť klientov sa však vzhľadom na
svoje psycho-sociálne rozpoloženie nemôže uplatniť v bežných zamestnaniach, pretovznikla
myšlienka založenia farmy, kde nebude až tak výrazne kladený dôraz na výkon a výsledok
práce, no umožní osobnostne rásť v rámci ich možností.
V priebehu roka 2013 zrekonštruovala Evanielická Diakonia prenajaté poľnohospodárske
priestory a v novembri s podporou Nadácie zakúpili a ustajnili sedem kráv. Okrem pracovných
návykov a zodpovednosti za dobytok získavajú klienti mlieko, z ktorého si pripravujú rôzne
výrobky. Unikátnosť projektu spočíva v tom, že Farma na polceste je sociálny podnik, ktorý
zamestnáva ohrozenú skupinu osôb a dáva jej šancu na reálnu integráciu do spoločnosti.
Filantropický darca, ktorého dar Nadácia PROVIDA poskytla ako dlhodobú

pôžičku,

podporuje náš koncept trpezlivej návratnosti vloženého „kapitálu“. Vrátené zdroje budú
opätovne využité na podporu ďalších verejnoprospešných aktivít v súlade so stanovami
Nadácie.

11

Výška podpory v roku 2013: 10 000 EUR
Počet zamestnaných mladých dospelých: 4-6

4. Byt na polceste
Nadácia PROVIDA nadviazala v roku 2010 spoluprácu s detským „útulkom“ vo Veľkom
Slavkove. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci
Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti musia opustiť
detské domovy.
Po oboznámení sa s prácou Domu na Polceste (DNP) Nadácia Provida identifikovala problém
ďalšej integrácie mladých DNP do spoločnosti po ich odchode z DNP. Ako najefektívnejšia
forma pomoci bola vyhodnotená kúpa bytu v Poprade, ktorá umožnila investovať finančné
zdroje Nadácie do riešenia akútneho sociálneho problému.
Po opustení zariadenia vo Veľkom Slavkove a presune do Bytu na polceste majú štyria mladí
muži možnosť bývať v byte Nadácie ďalšie 4 roky. Presun do bytu im zásadne zlepšuje kvalitu
ich bývania (4 v jednom byte vs. 7 v jednej izbe v DNP) a zároveň odstraňuje bariéry, ktoré
často týmto mladým ľuďom znemožňujú nájsť si svoje bývanie (komunikačné, etnická
diskriminácia). Bývanie v byte PROVIDA je podmienené prácou. Počas trvania nájomného
vzťahu majú mladí muži možnosť naučiť sa povinnostiam, ako sú platenie účtov za nájomné,
hospodárenie so zarobenými peniazmi a tým aj pochopiť dôležitosť samostatnosti. Po 4 rokoch
sú už schopní postarať sa o seba a uvoľniť miesto pre ďalšieho mladého človeka z Domu na
Polceste.
Byt bol aj v roku 2013 naďalej v majetku Nadácie, ktorá pokračovala v spolupráci
s Evanjelickou diakóniou.
Spoločenský prínos:
Výška počiatočnej investície: 75 000 Eur
Počet mladých nájomníkov: 2 – 4/ ročne, od začatia projektu: 10
Forma investície: majetok Nadácie
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4. Inštitút prijatia, IPčko – Internetová poradňa pre mladých
IPčko.sk je internetová poradňa pre mladých, ktorá vznikla, aby mali mladí na internete za kým
ísť, keď potrebujú pomoc. PROVIDA sa rozhodla IPčko podporiť formou grantu.
V IPčku pracujú mladí psychológovia, ktorí zadarmo poskytujú online pomoc pre mladých bez
toho, aby prekonávali vlastnú hanblivosť či predsudky ostatných.
IPčko.sk poskytlo za dobu svojho fungovania viac ako 8000 chat-komunikácií s ľuďmi, ktorí
potrebovali pomoc. Denne sa naň obracajú desiatky ľudí so svojimi problémami. Väčšina
prichádza so svojimi ťažkosťami v rodinách, kamarátstvach a vzťahoch, ktoré neraz
nadobúdajú až také rozmery, že títo mladí ľudia nevidia zmysel svojho života. Bojujú s
depresiami, sebapoškodzovaním, samovražednými myšlienkami, prežívajú vnútornú prázdnotu,
samotu, strach a úzkosť. Padajú do rôznych závislostí a nebezpečného spôsobu života.
Mladým pomáhame Inštitút prijatia aj mimo internetu. Vytvorili pre nich priestor, v ktorom
môžu byť sami sebou. Počas víkendového stretnutia v spolupráci aj s PROVIDOU a projektom
BUDDY realizujú aktivity zamerané na rozvoj osobnosti a inšpirujeme ich k tomu, aby boli
viac sami sebou. Nástrojom práce je zážitok prijatia, ktorý mladým ľuďom chýba. Tento
program s názvom IMAGE, IPčko realizuje na základných a stredných školách a pracuje aj so
skupinou detí z detského domova v Bratislave.
V roku 2013 sme IPčko podporili sumou takmer 6 300 Eur vďaka, ktorej mohlo realizovať
svoje aktivity za pomoci 29 dobrovoľníkov a jedného zamestnanca. Mesačne tak cez IPčko
prebehne 700 online rozhovorov s mladými ľudmi v núdzi.

IPČKO má mladý a veľmi

motivovaný tím, ktorý využíva moderné technológie a dobrovoľníkov nielen pre zvýšenie svojej
efektívnosti, ale je centrom aj jeho stratégie. Nadácia podporila IPČKO rozvojovým grantom a
poradenstvom pri tvorbe stratégie udržateľnosti a profesionalizácie organizácie tak, aby došlo
k posilneniu tímu, rozšírili sa zdroje jeho príjmov a nedošlo k zoslabeniu spoločenskej misie
organizácie.
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Výška podpory v roku 2013: 6 300 EUR
Počet zamestnancov a dobrovoľníkov: 30
Počet klientov: 700 rozhovorov/mesačne

II. Podpora talentovaných osobností – 3.ročník
Zakladateľ PROVIDA Ladislav Kossár mal príležitosť študovať na veľmi kvalitných stredných
a vysokých školách v USA, Maďarsku a Holandsku. Štipendiá a študentské pôžičky mu zásadne
pomohli absolvovať tieto študijné pobyty a preto by prostredníctvom Nadácie veľmi podporil aj
iných študentov, aby dostali podobné príležitosti v zahraničí ako dostal on. Nadácia hľadá
mladé osobnosti, ktoré idú príkladom svojmu okoliu svojimi činmi, majú ambície nielen
profesne sa uplatniť, ale aj pomôcť zlepšiť našu spoločnosť a veria, že angažovanosť, etika
a ambície sa dajú sklbiť spoločensky prospešnou prácou v prospech Slovenska.
1. „Štipendium Krídla“ – štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára (SALK)
V roku 2013 sme prostredníctvou tohto štipendia podporili 5 študentov sumou takmer 4 550,EUR.
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Michaela Ficeková – Vďaka štipendiu SALK absolvovala nultý prípravný ročník na University
of Sussex v Brightone, ktorý je odporúčaný všetkým zahraničným študentom, ktorí potrebujú
zlepšiť nielen jazykové, ale aj akademické schopnosti. Po absolvovaní „pre-master year“ bude
pripravená nastúpiť na postgraduálne štúdium na danej univerzite. Dosiahnuté vzdelanie
a získané skúsenosti plánuje využiť od začiatku svojho profesionálneho života inak.
Michaeliným kariérnym cieľom je práca v oblasti „international business and global affairs“
pre medzinárodnú nezávislú organizáciu World Economic Forum v Ženeve. Týmto spôsobom
bude získavať know-how, ktoré bude môcť v budúcnosti odovzdať vlastnej krajine a pomôcť jej
nielen v zlepšení ekonomickej ale aj sociálnej oblasti.
„Som neskutočné šťastná, dojatá a poctená, že som získala stipendium Nadácie PROVIDA”.
Práve vďaka vášmu štipendiu viem, aký je to pocit byť zaviazaný spoločnosti za pomoc.
Mladých ľudí ako ja, je určite veľa. A tak ako pre mňa, aj pre ostatných to može znamenať
kľúčový faktor v rozhodovaní o kvalitnom vzdelaní.”
Samuel Trizuljak –V súčasnosti študuje v druhom ročníku na Cambridge University vo Veľkej
Británii. Predmetom jeho štúdia je najmä ekonómia a čiastočne politická filozofia. Počas
svojich štúdii absolvoval letné školy a konferencie v USA, Poľsku a Taliansku, nabudúci
akademický rok strávi na výmennom pobyte na Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg v
Nemecku. Mimo akademických aktivít Samuel vedie občianske združenie Oxbridge Admissions,
kde sa venuje poradenstvu ohľadom štúdia v zahraničí pre slovenských stredoškolákov.
Zároveň je animátorom v saleziánskom mládežníckom stredisku v Bratislave a dozerá na
financie ako pokladník v Cambridge University Czech & Slovak Society. Rád by sa čoskoro
vrátil na Slovensko na dlhšie ako len na prázdniny: v budúcnosti plánuje zúžitkovať
ekonomické vzdelanie pri tvorbe vládnych politík a dobrovoľnícke skúsenosti k inšpirácii
svojho okolia k službe druhým.
Lucia Hurníková –Stáž v Amnesty International Slovensko, priblížila Lucii mnoho problémov
Slovenska a utvrdila ju v jej presvedčení venovať sa ľudským právam. V súčasnosti študuje na
fakulte práva a politických vied na Univerzite Aix- Marseille.
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Monika Mareková – Bola prijatá na magisterský program Mjur právnickej fakulty University
of Oxford so špecializáciou na medzinárodné právo ľudských práv. Luciiným cieľom je stať sa
právničkou ochraňujúcou ľudské práva. Oxford poskytuje postgraduálnym študentom možnosť
podieľať sa na výskume v rámci centra Oxford Human Rights Hub a projektu Oxford Pro Bono
Publico, v ktorých by sa chcela angažovať. Po návrate na Slovensko by Lucia chcela využiť
skúsenosti zo štúdia a výskumu na zlepšenie vzdelávania v danej oblasti na Slovensku a na
rozvoj akademického výskumného centra podľa vzoru Oxford Human Rights Hub. V budúcnosti
by chcela učiť na právnickej fakulte a zároveň pracovať pre niektorú zo slovenských
nevládnych organizácii ako napríklad Liga za ľudské práva alebo pre slovenskú vládu v Rade
vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva. Neskôr by veľmi rada zastupovala Slovensko na
Európskom súde pre ľudské práva alebo v medzinárodných organizáciách.
Andrea Tittelová - Venuje sa vzdelávaniu a príprave mladých ľudí do verejnej správy na
Slovensku. Založila organizáciu Youth Politics Education (YPE). Vdaka štipendiiu Nadácie
mohla odletieť do Washingtonu DC, kde bola vybratá ako jedna z 20 ľudí z celého sveta na
program The Fund For American Studies. Vďaka tomuto programu mohla získať kvalitné
skúsenosti zo štúdia na George Mason University of Washington DC, kde študovala na Institute
of bussines and government affairs, lobing, verejné financie a etiku v politických
rozhodovaniach. Popri štúdiu získala unikátnu možnosť pracovať počas leta ako jediný Slovák
na policy department oddeleni US Steel vo Washingtone DC. Pracovala s oblasťou EU a US
transatlanitcké dohody, kde aplikovala každodenné štúdium v oblasti lobingu, politických
vzťahov a financií. Zároveň mala možnosť zúčastňovať sa rokovaní v Kogrese, Senáte USA,
stretnúť sa s diplomatmi a ambasádami a porozumieť sfére biznisu a politiky v praxi.
“PROVIDA mi umožnila, aby som v ten daný deň mohla odletieť a začať túto neuveriteľnú
cestu. Dnes som aj vďaka skúsenostiam z Washingtonu DC ešte viac rozšírila pôsobenie
organizácie YPE, ktorá pripravuje v Akadémii dobrej politiky ľudí na kvalitnú verejnú správu
na Slovensku.

Celková výška podpory roku 2013: 4 550 EUR
Počet udelených štipendií v roku 2013: 5
Forma investície: grant
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III. Podpora Angažovanosti a Filantropie
Filantropická podpora je často na začiatku projektov Nadácie. Projekty sú najmä v sociálnej
oblasdti, ale aj v oblasti zlešenia života v komunite alebo životnom prostredí.
Vďaka prvotným darom a grantov Nadácia lepšie spozná prijímajúcu organizáciu a následne
jej môže pomocť posunúť jej výlučne neziskové aktivity k vyššej miere udržateľnosti, zlepšiť jej
stratégiu a udrźateľnosť. Zvýšenie angažovanosti ľudí v prospech svojho okolia a iných je tiež
jednou z kľúčových oblastí aktivít Nadácie. Nástrojmi pre dosiahnutie tohto cieľa sú najmä
propagačné

a vzdelávacie

aktivity,

ktoré

majú

potenciál

zvýšiť

záujem

verejnosti

o angažovanosť. Nadácia podporuje a spolupracuje s organizáciami, ktoré majú skúsenosti
s využívaním dobrovoľníckeho ľudského kapitálu pri riešení závažných spoločenských
problémov a aktuálnych problémov komunity v ktorej žijú. Nadácia a jej priatelia vyvíjajú
spoločné úsilie pri identifikácii problémov v spoločnosti a vytvárajú prostredie pre inkubácii
nápadov a iniciatív, ktoré majú potenciál naštartovať širší záujem o riešenie týchto problémov.
1. „Vyhliadková Lavička “
Pri prechádzke po Bratislave si jeden zo zakladateľov PROVIDY Ladislav Kossár všimol, že
hlavné mesto Slovenska má veľké množstvo nádherných verejných priestranstiev, ktorých
potenciál nie je plne využívaný z dôvodu chátrajúcich lavičiek. Nadácia PROVIDA oslovila
občianske združenie PUNKT,

aby jej pomohlo identifikovať možné verejné priestranstvá,

nadviazať komunikáciu s mestom a zorganizovať verejnú súťaž, vďaka ktorej by mohli za
pomoci kreatívneho nápadu priestranstvá revitalizovať.
Hlavné mesto poukázalo na potrebnú rekonštrukciu lavičiek na Rázusovom nábreží, ktoré po
záplavách zostali nepoužiteľné.Neponúkali benefit výhľadu na jedinečnú scenériu Dunaja a
nábrežná promenáda tak strácala na kvalite a atraktivite. Vyhlásením dizajnérskej súťaže sa
Nadácia PROVIDA a PUNKT rozhodli reagovať na tento problém.
V roku 2012 bola vyhlásená verejná medzinárodná súťaž, do ktorej sa prihlásilo 126
dizajnérov z rôznych krajín Európy. Víťazkou sa stala slovenská dizajnérka Helena Bergerová.
V roku 2013 sa realizovala výroba laviečie, ich následné osadenie a slávnostné odovzdanie
Starému Mestu.
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Projekt Vyhliadková lavička je príkladom spolupráce neziskového a podnikateľského sektora,
ktoré spoločne so Starým Mestom dali príležitosť mladým talentom, aby sa realizovali v
prospech domácich i zahraničných užívateľov bratislavského verejného priestoru.

Celková výška podpory v roku 2013: 2 000 EUR
Počet vyrobených lavičiek: 3
Forma investície: grant

2. Brain Tumor Foundation India
Nadácia sa rozhodla aj v roku 2013 podporiť jeden medzinárodný projekt. Nadacia Brain
Tumor Foundation India ( BTF ) a ich Substitučná terapia u detí s nedostatkom rastového
hormónu.
Nedostatok rastového hormónu (NRH) je syndóm, ktorý sa objavuje u detí s mozgovými
nádormi , ktorý je vo viac než 70 % prípadov liečiteľný . NRH má za následok zlý rast, zlé
rozloženia tela, hustotu kostí čo má za následok zlú kvalitu života týchto detí.
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Terapia NRH je veľmi náročná, predovšetkým pre príliš vysoké náklady, aj napriek tomu, že je
to štandardná starostlivosť schválená americkou FDA. Približné náklady na ročnú terapiu na
jedno dieťa je 2 500 – 3 500 Eur . Nadácia Brain Tumor Foundation India ( BTF ) sa aj vďaka
Nadácii PROVIDA môže starať o deti zo sociálne slabých rodín, ktoré trpia NRH.
Vďaka daru PROVIDY mohla BTF poskytnúť starostlivosť dvom deťom.
100 % darovaných finančných prostriedkov prijatých od PROVIDY boli vynaložené na lieky,
Náklady na personál nemocnice, zber dát a administratívne náklady boli podporované z
prostriedkov BTF a pracovníkov Pamätníka Tata a nemocnice KEM v Bombaji .
Nadácia PROVIDA má v pláne BTF India podporovať aj v roku 2014. BTF bude pomáhať
deťom s nedostatkom rastového hormónu v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov.
Dúfame , že so súčasnou medikáciou, dorastú tieto deti do optimálnej výšky čím sa zvýši kavlita
ich života a budú môcť viesť zmysluplný a plne funkčný život.

Celková výška podpory roku 2013: 4 375 EUR
Počet detí, ktorým bola poskytnutá pomoc: 3
Forma investície: grant

19

3. Nadácia Forum 2000
Nadácia Forum 2000 sa usiluje o odkaz Václava Havla, ktorý v roku 1996 Nadáciu založil tým,
že podporuje hodnoty demokracie a dodržiavania ľudských práv, napomáha rozvoju občianskej
spoločnosti a podporuje náboženskú, kultúrnu a etnickú toleranciu. Je platformou pre globálne
lídrov, rovnako ako statočných jednotlivcov , z každej oblasti snaženia.
PROVIDA sa v roku 2013 rozhodla podporiť jednu z kľúčových aktivít Nadácie Forum 2000 –
konferenciu. Myšlienka na konferencii Forum 2000 vznikla v roku 1997 , keď bývalý český
prezident Václav Havel , laureát Nobelovej ceny za mier, Elie Wiesel a filantrop Yohei
Sasakawa pozval svetových lídrov do Prahy diskutovať o výzvach, ktorým čelí ľudstvo na prahu
nového tisícročia . Od tej doby sa Forum 2000 vyvinulo v úspešnú a všeobecne uznávanej
konferenciu, kde významní hostia aj naďalej riešia rôznorodé témy od náboženského dialógu k
ľudským právam a národnej bezpečnosti.
Medzi viac ako 700 osobnosťami , ktoré sa doteraz zúčastnili konferencie Forum 2000 boli
Jeho Svätosť dalajláma , Aung San Suu Kyi , Bill a Hillary Clinton , Elie Wiesel , Madeleine
Albright , Mary Robinson a mnohí iní.

Celková výška podpory roku 2013: 4 000 EUR
Forma investície: grant
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4. Tvoj Buddy – dobrovoľnícké vzdelávanie a kamaráti pre deti z detských domovov
Na Slovensku je v súčasnosti takmer 4000 detí v detských domovoch. Veľa z nich má svojich
rodičov, ktorí sa však z rôznych dôvodov o ne nevedia postarať. Občianske združenie
PROVIDA už 8 rokov organizuje pre tieto deti vzdelávacie a športovo-motivačné aktivity
s cieľom spoznať čo najlepšie ich situáciu a pomôcť im integrovať sa do spoločnosti. Počas
tohto obdobia prešiel transormáciou v roku 2013 sa rozhodla organizacia upriamiť svoju
pozornosť na deti vo veku 7-13 rokov ale najmä na deti, ktoré sú pár rokov pred opustením
domova.
Našou víziou je, aby sa každý mladý človek z detského domova zaradil do spoločnosti.
Program využíva zážitkové a praktické vzdelávanie, prebiehajúce najmä počas posledných
dvoch rokov pobytu mladého človeka v detskom domove. Súčasťou programu je osobný
mentoring, v rámci ktorého každý mládežník nájde a získava svojho BUDDYHO- kamaráta
a mentora, ktorý ho po ceste k osamostatneniu vedie a podporuje. BUDDY TEAM poskytuje
coaching pre dobrovoľníkov. Program je rozdelený do troch fáz- prvá fáza je štartovacia
a iniciačná. Povzbudzuje mladých k iniciatívnosti a motivácii rozvíjať sa. Spolu s ďalšími
členmi spolupracuje na príprave eventu pre domovácke deti. V druhej fáze je program svojimi
zážitkovými aktivitami zacielený na vedenie k hľadaniu práce, zabezpečeniu bývania, finančnú
zodpovednosť a nachádzanie princípov zdravo fungujúcej rodiny. Tretia časť je fáza intenzívnej
osobnej podpory a mentoringu mladého človeka v prvé mesiace po jeho odchode z detského
domova.
Cieľom programu je poskytnúť mládeži z detských domovov kvalitnú a zaujímavú prípravu
k osamostatneniu sa, podporujúcu ich úspešné zaradenie sa do spoločnosti.
Nadácia PROVIDA podporuje projekt Tvoj Buddy nielen finančne, ale najmä personálne pri
marketingu a tvorbe stratégie rozvoja.
.
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Ročné náklady projektu: 45 000 Eur
Počet detí z DeD v programe: 35
Počet dobrovoľníkov v programe: 30
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Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým individuálnym a firemným darcom, ktorí nás
v roku 2013 podporili či už finančným alebo materiálnym darom, alebo formou dobrovoľníckej
aktivity. Aj vďaka vašim menším či väčším darom sa nám podarilo zrealizovať naše projekty.
Individuálni finanční podporovatelia Nadácie PROVIDA v roku 2013
Bečár Peter
Eisenberger Tamas
Jakab Radoslav
Kossár Ladislav
Novák Vladimír
Pavlovič Alfréd
Vančo Luboš

Partneri Nadácie PROVIDA v roku 2013
Firmy:
UniCredit Banka a.s.
VenVivis s.r.o.
P3, s.r.o.
30/70 Productions, s.r.o.
KPMG Slovensko spol. s.r.o.
Neziskové organizácie:
Nadácia VIA
Nadácia Pontis
Stredisko evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na Polceste"
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Príloha
Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke
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Ročná účtovná uzávierka
Ročná účtovná závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke
Súvaha k 31.12.2013
Bezprostredne

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

A . NEOBEŽNÝ MA JETOK SPOLU

2 6 6 7 8 7 ,9 8

3 7 5 6 6 ,7 0

2 2 9 2 2 1 ,2 8

2 4 2 6 3 1 ,2 8

1.

Dlhodobý hmotný majetok

2 6 6 7 8 7 ,9 8

3 7 5 6 6 ,7 0

2 2 9 2 2 1 ,2 8

2 4 2 6 3 1 ,2 8

Stavby

2 6 6 7 8 7 ,9 8

3 7 5 6 6 ,7 0

2 2 9 2 2 1 ,2 8

2 4 2 6 3 1 ,2 8
1 9 3 8 4 ,5 3

B. OBEŽNÝ MA JETOK SPOLU

4 0 2 9 0 ,5 3

4 0 2 9 0 ,5 3

1.

Dlhodobé pohľadávky

1 7 3 5 0 ,0 0

1 7 3 5 0 ,0 0

I né pohľadávky

1 7 3 5 0 ,0 0

1 7 3 5 0 ,0 0

1 5 2 5 ,2 1

1 5 2 5 ,2 1

2.

Krátkodobé pohľadávky
P ohľadávky z obc hodného s tyku
O s tatné pohľadávky
I né pohľadávky

3.

Finančné účty
P okladnic a
Bankové úč ty

1 0 8 4 5 ,2 1
3 6 0 ,0 0

1 0 2 5 ,2 1

1 0 2 5 ,2 1

1 8 5 ,2 1

5 0 0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

1 0 3 0 0 ,0 0

2 1 4 1 5 ,3 2

2 1 4 1 5 ,3 2

8 5 3 9 ,3 2

2 4 ,0 9

x

2 4 ,0 9

4 4 8 ,6 2

2 1 3 9 1 ,2 3

x

2 1 3 9 1 ,2 3

8 0 9 0 ,7 0

C. ČA SOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

2 5 ,1 3

2 5 ,1 3

2 4 ,1 5

1.

2 5 ,1 3

2 5 ,1 3

2 4 ,1 5

2 6 9 5 3 6 ,9 4

2 6 2 0 3 9 ,9 6

N áklady budúc ic h období
MA JETOK SPOLU

3 0 7 1 0 3 ,6 4

3 7 5 6 6 ,7 0
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Bezprostredne

Strana pasív

A . VLA STNÉ ZDROJE KRYTIA MA JETKU SPOLU
1.

predchádzajúce

obdobie

účtovné obdobie

8 1 5 0 6 ,2 5

8 1 7 3 4 ,0 1

Imanie a peňažné f ondy

6 6 3 8 ,0 0

6 6 3 8 ,0 0

Základné imanie

6 6 3 8 ,0 0

6 6 3 8 ,0 0

7 5 0 9 6 ,0 1

7 7 4 9 9 ,6 5

-2 2 7 ,7 6

-2 4 0 3 ,6 4

1 7 2 3 7 ,2 8

6 8 9 5 ,6 9

Krátkodobé záväzky

1 7 2 3 7 ,2 8

6 8 9 5 ,6 9

Záväzky z obc hodného s tyku

1 7 0 3 7 ,2 8

6 6 9 5 ,6 9

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

1 7 0 7 9 3 ,4 1

1 7 3 4 1 0 ,2 6

1 7 0 7 9 3 ,4 1

1 7 3 4 1 0 ,2 6

2 6 9 5 3 6 ,9 4

2 6 2 0 3 9 ,9 6

2.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

3.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.

Bežné účtovné

Rezervy
Krátkodobé rezervy

2.

O s tatné záväzky
C. ČA SOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

V ýdavky budúc ic h období
V ýnos y budúc ic h období
VLA STNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
Činnosť
Číslo

Náklady

Bezprostredne

Hlavná

účtu

Zdaňovaná

účtovné obdobie

Spolu

501

Spotreba materiálu

596,10

1260,65

1856,75

3934,77

502

Spotreba energie

785,15

2316,00

3101,15

4274,49

511

Opravy a udržiavanie

437,76

437,76

1412,82

513

Náklady na reprezentáciu

0,00

0,00

518

Ostatné služby

99,58

40527,70

46023,01

532

Daň z nehnuteľností

10,72

10,72

10,72

538

Ostatné dane a poplatky

546

Dary

549

Iné ostatné náklady

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

40428,12

824,55

824,55
0,00

0,00

430,42

2341,65

13410,00

12863,30

25175,00

25175,00

24236,61

4551,22

4551,22

6275,00

0,00

0,00

90325,27

102239,55

430,42

Účtová trieda 5 spolu

1920,00

74710,56

11490,00

15614,71
Činnosť

Číslo

Výnosy

Bezprostredne

Hlavná

účtu
644

Úroky

658

Výnosy z nájmu majetku

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Zdaňovaná

350,51

účtovné obdobie

Spolu

350,51

1,28

2608,00

5788,87

58458,59

58458,59

62350,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb

15665,50

15665,50

29095,76

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

13014,91

13014,91

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

2608,00

0,00

0,00

Účtová trieda 6 spolu

87489,51

2608,00

90097,51

99835,91

Výsledok hospodárenia pred zdanením

12778,95

-13006,71

-227,76

-2403,64

591

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

0,00
12778,95

-13006,71

-227,76

-2403,64
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prijaté príspevky od fyzických osôb

15 666 €

Prijaté príspevky od iných organizácií

58 459 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

13 015 €

Výnosy z nájmu majetku
Úroky
Celkom

2 608 €
351 €
90 098 €
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Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331,94 EUR
Fyzické osoby:
Bečár Peter
Eisenberger Tamas
Jakab Radoslav
Kossár Ladislav
Novák Vladimír
Pavlovič Alfréd
Vančo Luboš
Iné organizácie (právnické osoby)
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Nadace VIA
VenVivis, s.r.o.

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu,
akým spôsobom sa tieto prostriedky použili
Obdarovaný

Účel daru/grantu

Andrea Tittelová
BRAIN TUMOR
FOUNDATION OF
INDIA
INŠTITÚT PRIJATIA,
o. z.

Štipendium

Lucia Hurníková

Štipendium

Michaela Ficeková

Štipendium

Monika Mareková

Štipendium

Nadácia Pontis

Podpora projektu Dobra Kaviareň

Punkt, o.z.

Výroba a osadenie lavičiek

Samuel Trizuljak

Štipendium

Výška
daru/grantu

500 €
4 375 €

Výskum, zdravotná starostlivosť
Prevádzkové náklady

14 300 €
500 €
500 €
2 000 €
500 €
2 000 €
1 050 €
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Celkové náklady v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a
osobitne výšku nákladov na správu nadácie:
Investície so sociálnym dopadom / podpora sociálnych podnikov (Social Enterprises)
Program „Môžu ryby lietať?“

24 787 €

27,4%

Detský tábor, Liptovský Mikuláš/ Jakubovany (deti)

19 433 €

21,5% *

Farma na polceste - Dom na Polceste, Veľký Slavkov
Byt na Polceste, Poprad (prechodné bývanie pre odchovancov detských
domovov)

889 €

1,0%

4 389 €

4,9%

14 300 €

15,8%

5 344 €

5,9%

Nie je Lavička ako Lavička

2 000 €

2,2%

Brain Tumor Foundation India

4 375 €

4,8%

Forum 2000

4 000 €

4,4%

618 €

0,7%

327 €

0,4%

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

3 650 €

4,0%

Prevádzka nadácie

6 011 €

6,7%

Odmena za výkon funkcie správcu

-€

0,0%

Náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu

-€

0,0%

Mzdové náklady

-€

0,0%

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

-€

0,0%

0€

0,0%

203 €

0,2%

90 325 €

100,0%

IPčko - Internetová poradňa pre mladých
Podpora talentovaných osobností
Podpora angažovanosti a filantropie

Tvoj Buddy – Integrácia detí z detských domovov
Náklady na správu nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

Iné náklady
Zrážková daň z úrokov
Iné ostatné náklady
Celkom

*

náklady na Tábor Jakubovany sa skladajú z odpisov dlhodobého hmotného majetku (9 600 €) a iných
prevádzkových nákladov (9 833 €).
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Rozhodnutie správnej rady podľa § 28 ods. 1 (t.j. rozhodnutie správnej rady o výške
výdavkov na správu nadácie) a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3, (t.j. náklady na:
i) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
ii) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu
nadačného fondu,
iii) prevádzku nadácie,
iv) odmenu za výkon funkcie správcu,
v) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,2)
vi) mzdové náklady,
vii) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.)
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 10.5.2013 na Strážnej ulici 11, 831 01 Bratislava
jednohlasne (počet hlasov za : 4, počet hlasov proti : 0, zdržali sa hlasovanie : 0 hlasov)
odsúhlasila predpokladané celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých
druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov na správu nadácie.
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Odhadované výdavky nadácie členené podľa jednotlivých druhov činnosti za rok 2013

Profilový program Nadácie
Tvoj Buddy
Investície so sociálnym dopadom
Môžu ryby lietať?
Jakubovany
Byt na polceste
Dom/Farma na polceste
Ipčko
Podpora talentovaných osobností
Štipendim SALK
Podpora angažovanosti a filantropie
Brain Tumor Foundation India
Nie je lavička ako lavička

15 000 €
15 000 €
10 000 €
1 000 €
1 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
2 000 €

Náklady na správu nadácie
ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
propagácie verejnoprospešného účelu nadácie
prevádzka nadácie
odmena za výkon funcie správcu
náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu
riadenie a koordinácia projektových aktivít nadácie
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

10 000 €
0€
5 000 €
0€
0€
13 000 €
0€

Iné náklady a investície
investície
zrážková daň z úrokov
Celkom

0€
0€
87 000 €
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