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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 zameriava na riešenie vážnych 

spoločenských problémov s dôrazom na organizačnú a finančnú udržateľnosť. Nadácia tak nadviazala na 

aktivity Provida o.z., ktoré vzniklo z dobrovoľníckych aktivít súrodencov Ladislava Kossára a Lucie 

Kossárovej pri práci s deťmi v detských domovoch.  

 

Názov PROVIDA našiel inšpiráciu na Kostarike, kde PURA VIDA doslovne znamená „jednoduchý 

život“, „dobrý život“ ale skôr reprezentuje spôsob ako žijú kostaričania – byť vďačný a optimistický. 

Mottom zakladateľov PROVIDY bol „lepší život“. Názov „PROVIDA“ znamená „PRE ŽIVOT - PRE 

LEPŠÍ ŽIVOT“ v našej spoločnosti najmä jej marginalizovaných členov. 

 

Naše hodnoty 

Hodnoty našej organizácie sú postavené na hodnotách jej zakladateľov. Veríme, že ich aplikáciou v praxi 

vieme dosiahnuť našu víziu.  

 

1. Láska, pravda a úcta k človeku: Z lásky vznikla samotná filantropia (philantropos – milujúci 

človeka). Považujeme ju za základný pilier, ktorý sa nedá obísť pri práci s ľuďmi. Môžeme ho aj 

pomenovať: starostlivosť, empatia, úcta, priateľskosť, pozitívna energia. Vychádza z nej naša ochota ísť 

nad rámec potrebného, žiadaného. Byť človek v najširšom a najlepšom možnom zmysle znamená nielen 

mať rád iného ale aj seba, hovoriť a konať pravdivo, čestne a úctivo. 

2. Tvorivosť: považujeme ju za jednu z najúžasnejších ľudských vlastností hodných obdivu a podpory. 

Bez nej umenie, podnikanie, riešenia na komplexné problémy ani akákoľvek inovácia našej spoločnosti 

by nebola možná.  

3. Sloboda and Zodpovednosť: Rešpektujeme slobodu jednotlivca v duchu „Nerob iným, čo nechceš, 

aby iní robili tebe.“. K vážnym spoločenským problémom pristupujeme zodpovedne a odborne.   

 4. Dlhodobosť, vytrvalosť a udržateľnosť: „kvapka hĺbi kameň nie silou ale častým padaním“. 

Dosiahnutie čohokoľvek bude prinášať mnohé nástrahy, a treba veľa úsilia, odriekania a tvrdej práce aby 

sa prekážky prekonali. Filantropiu chceme robiť nie iba dávaním darov, ale tak aby „obdarovaný“ vďaka 

našej podpore vedel benefitovať dlhodobo („nedávať ryby ale naučiť ich chytať“) – chceme pomôcť čo 

najudržateľnejšie. Samozrejme, niekedy treba najprv nakŕmiť, pretože hladný sa len ťažko môže učiť. 

5. Pokora: „dum spiro spero“. Chceme sa zlepšovať a učiť sa, počúvať a reflektovať pretože iba lepším 

pochopením sa da posunúť dopredu. Naša práca je veľmi dlhodobá a preto cesta je rovnako dôležitá ako 

jej cieľ. 
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Poslanie a vízia  

Našou víziou 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 hendikepu alebo z dôvodov iného spoločenského 

znevýhodnenia. 

 

V napĺňaní svojho poslania spravujeme majetok Nadácie, poskytujeme granty organizáciám 

v neziskovom sektore a štipendiá talentovaným mladým, a vytvárame prostredie pre inkubáciu 

inovatívnych riešení sociálnych a spoločenských problémov. Snažíme sa prepojiť rôzne svety: svet 

talentovaných so svetom neziskovým, svet podnikateľský so svetom neziskovým, ekonomicky silnejších 

s ekonomicky slabšími. 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 najmä pre deti ktoré vyrastajú bez rodiny a podporujeme nápady,  organizácie a ich etických 

a odborne zdatných lídrov, ktorí majú potenciál mať silný spoločenský dopad a byť udržateľné. Veríme, 

že podporovaním empatie a rozvojom vzdelávania a kreativity prispievame k udržateľnejším komunitám 

a lepšej spoločnosti. 

 

 

Rok 2015 pre Nadáciu PROVIDA   

Rok 2015 nadviazal na predchádzajúce roky najmä v našej práci s deťmi, ktoré vyrastajú bez svojich 

rodín a rozvojom sociálnych podnikateľov „lietajúcich rýb“. Nadácia posilnila aj svoj team expertov 

a poradcov, ako aj vymenovala nových členov správnej rady. V projektovej oblasti Nadácia prispela 

finančne a expertnou pomocou k začatiu budovania ďalšieho denného centra pre viacnásobne postihnuté 

deti v Bratislave, ktorého oficiálne otvorenie je naplánované v roku 2016. Okrem toho sme pokračovali 

v nosných projektoch Nadácie, t.j. vyhlásili sme ďalší ročník „Môžu ryby lietať“, z ktorého vyšli 4 nové 

výherné projekty (vybrané v januári 2016) a taktiež ďalšieho ročníka „Štipendium Krídla“, ktorého 

výhercovia za rok 2015 sú už známi. Strategicky nadácia pokračovala a upevňovala prácu v kľúčových 

oblastiach, ktorými sú spoločensky prospešné podnikanie, deti a mládež a správa majetku vo 

verejnoprospešný účel. 
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PROVIDA team 2015 

Členovia správnej rady platní do 16.9.2015: 

 

Mgr. Ladislav Kossár, predseda správnej rady  

MUDr. Klára Kossárová, člen správnej rady 

Lucia Kossárová,  člen správnej rady 

JUDr. Viliam Karas, člen správnej rady 

Ján Benetin, člen správnej rady 

Matiulah Karwandgar, člen správnej rady 

 

Na zasadnutí správnej rady dňa 16.9.2015 členovia správnej rady jednohlasne prijali uznesenie, v ktorom 

odvolali z funkcie členov správnej rady MUDr. Kláru Kossárovú, Jána Benetina, Matiulah Karwandgar 

a JUDr. Viliama Karasa, PhD. Do funkcie člena správnej rady vymenovali Jozefa Bardíka a Petra 

Meszárosa. Mgr. Ladislav Kossár zároveň informoval zasadnutie správnej rady, že Mgr. Andrej Glézl, 

vtedajší správca nadácie, sa ku dňu konania tohto zasadnutia vzdal funkcie správcu nadácie. Mgr. 

Ladislav Kossár navrhol vymenovať do funkcie nového správcu nadácie JUDr. Viliama Karasa a to ku 

dňu zasadnutia správnej rady.  

 

Členovia správnej rady od 16.9.2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ladislav Kossár            Lucia Kossárová                   Jozef Bardík                        Peter Meszáros 

          predseda                        člen                člen            člen 

 

Ostatné orgány nadácie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Viliam Karas        Branislav Kováč 

                                     správca nadácie                                revízor nadácie 
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Team odborných konzultantov a dobrovoľníkov 2015: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Petra Veselá                   Monika Ondicová                Katarína Skybová              Hana Kopkašová 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Andrej Vršanský                  Vladimír Lajčák 

 

 

 

 

Poradcovia:  

 
Soushiant Zanganehpour 

strategy consultant, Vancouver (Canada) 

 

 

 
 

Martha Schwartz, Professor 

Harvard University School of Design / MSPartners.com, Boston (USA) 
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Marty Krasney 

Dalajlama Fellows, San Francisco (USA) 

 

 
Martin Fisher 

Kickstart.org, San Francisco (USA) 

 

 
Bobby Fishkin 

Stanford University 

 

 
Daniel Moreno 

London (UK) 
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Štefan Kozák 

creativepro.sk, Bratislava (Slovensko) 

 

 
Martin Knut 

Knut & Knut, Bratislava (Slovensko) 
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Prehľad projektov Nadácie PROVIDA 

 

Nadácia PROVIDA v súčasnosti stavia na troch základných pilieroch, ktorými sú:  

 

 
I. Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entrepreneurship) 

1. Môžu ryby lietať?  

2. Viera Láska Nádej (Centrum Svetielko)   

3. Dom na Polceste, Farma na Polceste - Veľký Slavkov  

4. Byt na Polceste - Poprad  

 

 

  
II. Marginalizované deti a mládež 

1. Tvoj Buddy – dobrovoľníci pre deti z detských domovov 

2. Detský tábor v Jakubovanoch - Liptovský Mikuláš  

3. Orphan Opportunity Fund 

4. Creating Hope International 

5. MAYA Foundation Nepal 

6. Albánska škôlka pre opustené a chudobné deti 

7. Inštitút prijatia, IPčko – Internetová poradňa pre mladých 

8. Brain Tumor Foundation India 

9. Youth with Physical Disability Development Forum 

 

 

 
 

III. Rozvoj komunít, filantropie a spoločensky prospešného umenia  

1. NEXUS YOUTH SUMMIT 

2. Dalai Lama Fellows 

3. Štipendium Krídla 

4. ASSIST, Inc. 
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I. Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entreprenuership)  
Udržateľný a zmysluplný spôsob riešenia sociálnych a ekologických problémov. 

 
“Daj rybu a nakŕmiš človeka na jeden deň. Nauč človeka chytať ryby a nakŕmiš ho na celý život”  

 

 

Nadácia PROVIDA sa dlhodobo venuje téme podpory spoločensky prospešného podnikania. Pri podpore 

sa zameriavame na už existujúce alebo novozaložené organizácie, ktoré prostredníctvom svojich 

podnikateľských aktivít realizujú svoje spoločensky prospešné ciele.  

 

„Cieľom spoločensky prospešného podnikania je zlepšovať životy tých, ktorí mali v živote menej 

šťastia, lásky, či zdravia a skvalitňovať prostredie, v ktorom žijeme. Tieto ciele však nemožno realizovať, 

pokiaľ spoločensky prospešný podnik nie je udržateľný a životaschopný. Tak ako bežná firma, tak aj 

spoločensky prospešná organizácia musí stáť na dobrom „komerčnom“ modeli. Na rozdiel od bežného 

podniku však táto nie je prostriedkom k maximalizácii zisku, ale k dosiahnutiu merateľného 

spoločenského dopadu. Existencia a udržateľnosť spoločensky prospešného podniku tak rovnako závisí 

na trhovom úspechu,“ hovorí o spoločensky prospešnom podnikaní Peter Mészáros, odborný garant 

programu. 

 

 

1. Môžu ryby lietať?  

 

Lietajúce ryby sú výnimočné osobnosti a organizácie, ktoré dokážu spojiť podnikanie so službou 

spoločnosti. Ryby spravidla nelietajú. Rovnako tí, ktorí pomáhajú ostatným, spravidla nevytvárajú zisk. 

Naopak tí, ktorí tvoria zisk, väčšinu z neho spravidla nevracajú späť do spoločnosti.  Niektoré ryby ale 

lietať vedia. 

 

„Lietajúce ryby dokazujú, že pri správnej kombinácii srdca, podnikavosti a trpezlivosti je možné riešiť 

spoločenské problémy udržateľným spôsobom. Efektívna spolupráca podnikateľov, donorov, bánk 

a neziskového sektora dokáže znásobiť výsledky,“ povedal Ladislav Kossár, predseda správnej rady 

nadácie PROVIDA. 

 

V rámci predošlého úspešného ročníka 2013/2014, z ktorého vyšli 4 výhercovia (Svetielko, BEEznis, 

Z dobrých rúk, Kvas) a 8 organizácií sa dostalo do tzv. inkubátora (Animus Apertus, Pexeso, Arte Terra-

Retro, Relevant, Pre prírodu, Brain Breaks, Youth Politics Education, Anima), sme prerozdelili 68 000 

EUR, ktoré boli vyplatené ešte v roku 2014.  

 

V roku 2015 sme opäť otvorili grantový program podpory spoločensky prospešného podnikania „Môžu 

ryby lietať?“, ktorého zámerom bola podpora spoločensky prospešného podnikania na Slovensku. 

Program je opäť  realizovaný s finančnou podporou UniCredit Foundation. V tomto ročníku rozdelíme 
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v roku 2016 medzi 4 výherné projekty 64 000 Eur (4 x 16 000 Eur), pričom každá z organizácií zároveň 

získa expertné poradenstvo v hodnote 4 000 Eur. Zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku v rámci 

iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt" ocenia najsympatickejší víťazný projekt dodatočnou výhrou 5 000 

EUR. Grantovú výzvu sme otvorili 7.10.2015 otváracím eventom. Organizácie sa do výzvy mohli 

prihlásiť do 30.11.2015. 

 

Prihlásilo sa 98 projektov, v ktorých sme vybrali v dvoch výberových kolách 11 najlepších projektov 

spoločensky prospešného podnikania, z ktorých vyberieme v roku 2016 štyroch víťazov. 

1. ASSISTENTIA O.Z. – PROJEKT FASCINUJÚCE DETI 

Projekt Fascinujúce deti prináša vo svojom centre komplexné terapeutické a diagnostické služby deťom 

a dospelým s poruchami FASD, NDD, ADD/ADHD, dyslexia, dyspraxia, dyskalkúlia, Aspergerov 

syndróm a pod. Poskytuje komplexné služby pod jednou strechou a časť svojich ziskov alokuje na 

podporu sociálne slabších, ktorí potrebujú využívať služby centra.  

2. CENTRUM PRE FILANTROPIU – PROJEKT DARUJME.SK 

Darujme.sk realizuje online darcovskú bránu pre neziskovky. Vďaka nej môžu neziskovky jednoducho 

fundraisovať peniaze od individuálnych darcov. Systém poskytuje aj automatizovanú komunikáciu 

s darcami, a jej realizátori školenia a konzultácie v oblasti fundraisingu. Cieľom projektu je vzdelávať a 

učiť neziskovky, ako získať peniaze na realizáciu svojich projektov a poskytnúť k tomu i dobrý nástroj. 

3. NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EPIC – PROJEKT DEAFINITELY CLEAN 

Deafinitely Clean poskytuje profesionálne upratovacie služby v Bratislave vykonávané nepočujúcimi. 

Deafinitely Clean funguje a vytvára pracovné príležitosti  pre nepočujúcich od roku 2014. 

4. VAGUS O.Z. – PROJEKT DOBRE&DOBRÉ 

Dobre&Dobré je od svojho otvorenia v novembri 2014 jedinou pro-sociálnou kaviarňou v Európe, ktorá 

zamestnáva ľudí bez domova na ceste do bežného života a ešte k tomu aj s nezabudnuteľným štýlom. 

Kaviareň sa nachádza v budove Starej Tržnice na Nám. SNP v Bratislave. 

5. JOBINTEGRA N.O. 

Jobintegra prináša projekt podpory podnikania chránených dielní prostredníctvom ich sieťovania so 

zamestnávateľmi cez implementovanie informačného systému náhradného plnenia. Zamestnávatelia, 

ktorí nezamestnávajú znevýhodnených môžu zo zákona kompenzovať túto skutočnosť náhradným 

plnením, teda nákupom tovarov a služieb od chránených dielní. Projekt má za cieľ vytvoriť sieť medzi 

chránenými dielňami a zamestnávateľmi a posilniť tak predaje chránených dielní. 

6. KOMUNITNÁ DIELŇA, O.Z. – PROJEKT KARLOVESKÁ DIELŇA 

Karloveská dielňa je komunitnou dielňou, priestorom, kde si môžete prísť opraviť čo treba, slobodne za 

zašpiniť, rezať, vŕtať,  farbiť, opraviť, čo sa vám pokazí bez toho, aby ste rušili susedov. Je to priestor na 

stretávanie ľudí zo sídliska, vzájomnú inšpiráciu a workshopy pre deti aj dospelých.  
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7. MATICA OVOCNÁ S.R.O. – OVOCNÉ DOBROTY 

Matica ovocná sa zaoberá ohrozenými starými a krajovými odrodami jabĺk a hrušiek, téme ekologického 

poľnohospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja regiónu, ale i podpore ovocinárstva v tradičných 

ovocinárskych oblastiach. Ovocie zo sadov ekologicky spracováva a pripravuje z neho mušty a sušené 

ovocie v bio kvalite na predaj  zákazníkom.  

8. STREDISKO EVANJELICKEJ DIAKONIE VEĽKÝ SLAVKOV – PROJEKT 

PALACINKÁREŇ U „PAĽA CINKARA“ 

Cieľom projektu je integrovať sociálne diskriminovaných, konkrétne Rómov a odchovancov detských 

domovov do spoločnosti, a to ponukou dôstojnej práce v palacinkárni „ U Paľa Cinkara“ v Poprade. 

Stredisko evanjelickej Diakonie 15 rokov prevádzkuje Dom na pol ceste pre mladých mužov z detských 

domovov.  

9. SARAHS SK N.O. – PROJEKT "NA VLNE POZNANIA" 

Projekt "Na vlne poznania" je centrom environmentálneho vzdelávania. Jeho cieľom je ponúknuť žiakom 

škôl či iným návštevníkom celodenný program zameraný na otázky prírodných zákonitostí, včelárstva, 

pestovania rastlín a chov domácich zvierat a ďalšie. Projekt prináša zázemie pre organizovanie 

vzdelávacích výletov, seminárov, workshopov pre všetky vekové kategórie od malých až po dôchodcov.  

10. VIA IURIS – PROJEKT ANALYTICKÝ INKUBÁTOR 

VIA IURIS už viac ako 20 rokov stojí na strane spravodlivosti a bojuje v kauzách, kde mocní ohýbajú 

zákon vo svoj prospech. Jej strategickými témami sú participácia občanov na správe vecí verejných 

a justícia, ako aj obhajoba a presadzovanie verejného záujmu, akým je napríklad dobre spravovaná 

spoločnosť a zdravé životné prostredie. Projekt Analytický inkubátor prináša na trh konzultačné a 

analytické služby, najmä v oblasti ľudských a občianskych práv a environmentálnej legislatívy. 

11. LEPŠIA GEOGRAFIA 

Hlavným zámerom projektu je tvorba a poskytovanie inovatívnych vzdelávacích materiálov a metód pre 

učiteľov geografie na Slovensku. Využívanie služieb Lepšej geografie samotnými učiteľmi vedie 

k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu na školách a k lepšiemu a efektívnejšiemu učeniu sa žiakov. 

Na portáli Lepšia geografia (www.lepsiageografia.sk) je možné nájsť  rôznorodú zmes námetov, návodov 

a inšpirácií na geografické aktivity, pokusy, experimenty a ďalšie. Dlhodobým zámerom projektu je 

postupná zmena obsahu a foriem vzdelávania v školskom systéme na Slovensku. 

 

POKRAČOVANIE GRANTOVÉHO PROGRAMU V ROKU 2016 

Grantový program „Môžu ryby lietať?“ pokračuje do 31.8.2016. 4 výherné projekty spoločensky 

prospešného podnikania budú vybrané v priebehu roka 2016.  Program bude ukončený záverečným 

eventom, na ktorom odprezentujeme proces realizácie projektov a ich dosiahnuté úspechy. Opäť budeme 

hovoriť  o téme spoločensky prospešného podnikania a jeho význame pre našu spoločnosť.  
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Celková výška podpory v roku 2015 : 0 Eur  

Počet organizácii zapojených do grantovej výzvy: 98 

Počet projektov v užšom výbere: 11 

Počet plánovaných výherných projektov: 4 

 

2. Viera – Láska – Nádej (Centrum Svetielko) 

 

Jedným z víťazov programu „Môžu ryby lietať“ za rok 2014 je i Občianske združenie Viera – Láska – 

Nádej, o.z., ktoré vzniklo na základe vzájomnej spolupráce, podpory a spoločného úsilia rodičov a 

učiteľov viacnásobne postihnutých detí v Prešove. Centrum Svetielko vzniklo v roku 2011, aby deťom 

s ťažkým viacnásobným a kombinovaným postihnutím poskytlo potrebnú pomoc v podobe rehabilitácie, 

sociálnej práce, vzdelávania či vedenia voľnočasových aktivít. 

 

Centrum založila Mária Šárossyová, mama dvoch detí s ťažkým postihnutím, ktorá vzhľadom na veľmi 

obmedzené kapacity rehabilitačných centier na Slovensku a ich vysokú cenu, nevedela pre svoje deti 

zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Mária vedela, že s podobným problémom sa potýka množstvo ďalších 

mamičiek v jej okolí, rozhodla sa preto založiť vlastné centrum, ale na trochu iných princípoch ako 

dovtedajší komerční prevádzkovatelia služieb. Vzniklo občianske združenie Viera-Láska-Nádej, aby sa 

stalo prevádzkovateľom Centra pre hendikepované deti Svetielko. 

  

Toto má dnes po 4 rokoch existencie 20 zamestnancov, približne 300 klientov a prevádzku v Prešove a 

v Trenčíne, kde sa s deťmi každý deň podarí odcvičiť 56 hodín rehabilitácie a poskytnúť im ďalších 56 

hodín vzdelávacích aktivít.  

 

V roku 2015 začalo združenie s výstavbou ďalšieho centra a to priamo v Bratislave. V súčasnosti 

v prenajatých priestoroch prebiehajú rekonštrukčné a stavebné práce. Dokončenie a oficiálne otvorenie je 

naplánované na začiatok leta 2016. Počas rokov 2016 a 2017 chce Svetielko nájsť väčšie priestory 

v Prešove aj v Trenčíne, ísť bližšie k rodinám a ich deťom.  

 

Nadácia PROVIDA podporila spomínané Občianske združenie i v minulom roku a to sumou 3 400 EUR. 

Peňažný dar je účelovo viazaný na nákup zariadenia prevádzky Centrum Svetielko Trenčín, Opatovska 

47, 911 01  Trenčín. Predmet daru sa viaže na realizáciu aktivít v súlade s cieľmi a činnosťou 

Obdarovaného v Dennom centre Svetielko.  Nadácia PROVIDA plánuje v podpore Svetielka aj v roku 

2016 pôžičkou vo výške 50.000 EUR na podporu otvorenia pobočky v Bratislave.  

 

 

Počet detí ročne: 300 

Počet centier na Slovensku: 3 (Trenčín, Prešov, Bratislava od 2016) 

Výška podpory v roku 2015: 3 400 EUR  

 

 

3. Dom na polceste, Farma na polceste – Veľký Slavkov 

 

Nadácia PROVIDA podporuje “Dom na polceste“ už od roku 2010. Zariadenie vo Veľkom Slavkove 

vykonáva svoju činnosť od roku 2000. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým 
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mužom v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti (po dovŕšení 

18. veku života), musia opustiť detské domovy. Zakladateľmi sú pán Stanislav Gurka spolu s jeho 

manželkou, pani Evou Gurkovou.  

V začiatkoch kládli dôraz predovšetkým na základné potreby mladých dospelých ako sú jedlo, bývanie 

a oblečenie a popri tom venovali čas na rozhovory a rôzne voľno-časové aktivity. Zároveň boli 

motivovaní k uplatneniu sa na bežnom trhu práce. Neskôr ale postrehli, že práve kvôli rôznym sociálnym, 

zdravotným či osobnostným hendikepom je pre nich veľmi ťažké si prácu nielen udržať, ale aj si ju nájsť. 

 

Takto vznikla myšlienka tréningu pracovných zručností, ktorej cieľom je naučiť hlavne nových klientov 

základným pracovným návykom, ako je pravidelné ranné vstávanie, dostavenie sa na pracovisko na čas, 

vykonávanie zadanej práce počas konkrétnej pracovnej doby. Evanjelická diakónia sa rozhodla chlapcom 

pomáhať nielen v získaní a udržaní si zamestnania, ale pre niektorých odchovancov s  veľmi nízkou 

mierou zamestnanosti vytvorila aj nové pracovné miesta. 

 

Práve na tento účel boli zriadené dve prevádzky: stavebná činnosť a farma. Na oboch pracoviskách sú 

zamestnaní odborníci v danej oblasti, ktorí popri svojej práci, klientov inštruujú a ukazujú prácu, ktorú si 

majú osvojiť a zároveň nad nimi vykonávajú dohľad, aby práca bola odvedená podľa očakávaní. 

 

Stavebná činnosť SED 

Stavebná činnosť Strediska Evanjelickej Diakónie (ďalej len SED) vznikla v roku 2007. V prvom rade 

išlo o priestor a čas určený pre klientov s cieľom získavania návykov a zručností pod odborným vedením. 

Časom sa  však vďaka spokojnosti a dopytu investorov táto práca rozšírila a tak SED prijalo viacero 

stavebných majstrov, ktorých pracovnou náplňou nie je už len koordinácia klientov pri práci, ale aj 

uskutočňovanie stavieb (murárske práce, omietky, zatepľovanie, betónovanie, obkladačské práce a pod.) 

 

Farma SED 

Nadácia PROVIDA podporila zriadenie Farmy na polceste v roku 2013 a to zakúpením ôsmich kráv, 

ktoré produkovali kvalitné farmárske mlieko. Okrem mlieka vyrábali i rôzne druhy syrov, tvaroh a maslo. 

So starostlivosťou o zvieratá pomáhali aj spomínaní klienti, ktorí si touto činnosťou osvojili pracovné 

návyky, čo prispievalo k ich rozvoju a napredovaniu k samostatnosti. Tento projekt bol pre nich veľmi 

prínosný. Niektorí z nich sa tu cítili ako doma a práca so zvieratami ich napĺňala. Veľmi nás mrzí, že celý 

projekt nebol finančne udržateľný a tak SED muselo živočíšnu výrobu ukončiť. V súčasnosti ostávajú pri 

obrábaní pôdy a produkcii potravín pre vlastnú potrebu. 

 

V roku 2015 podporila Nadácia Dom na polceste formou daru vo výške 1000 EUR, ktorý bol určený na 

podporu prevádzkových potrieb organizácie. Počet odchovancov oproti roku 2014 z pôvodných 22 stúpol 

v roku 2015 na 27.  

 

 

Výška podpory v roku 2015: 1 000 EUR 

Počet odchovancov Domu na polceste: 27 mladých mužov 
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4. Byt na polceste – Poprad  

 

Nadácia PROVIDA vlastní v Poprade trojizbový byt, ktorý dlhodobo prenajíma mladým mužom, ktorí 

absolvovali pobyt v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove a boli pripravení začať samostatný život.  

 

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.  

 

Ich spoločným cieľom je osamostatniť a začleniť sa a žiť plnohodnotný život bez akéhokoľvek 

obmedzenia, či pocitu, že boli niekedy umiestnení v detskom domove.  

 

Počas roku 2015 boli v byte prevažne 3 chlapci, pár mesiacov boli štyria a celkovo za rok 2015 sa ich na 

byte vystriedalo 5. V súčasnosti obývajú spoločnú domácnosť štyria mladí dospelí odchovanci z detského 

domova: Jozef Červeňák, Marián Harakaly, Miroslav Kotľár a Julko Pokuta.  

 

Jozef Červeňák 

Jožko je z detského domova. Má už 27 rokov a je vynikajúco a dlhodobejšie integrovaný do života. 

Pracuje vo firme Embraco už 4 roky a je úplne samostatný.  

 

Miroslav Kotľár 

Podobne ako Jozef, aj Mirko je z detského domova. Má 25 rokov, ale je už úplne samostatný. Pracuje 

v stavebných firmách v okolí Popradu. Dva roky má vážnu známosť. Tento rok sa chcú zosobášiť a úplne 

sa osamostatniť.  

 

Marián Harakaly  

Marián má 24 rokov. Momentálne maturuje (externé štúdium). Pracuje v stavebnej firme Stanka Gurku. 

Je šikovný a zodpovedný, úplne samostatný. Taktiež má vážnu známosť.  

 

Julko Pokuta  

Julko je v byte ešte krátko. Je z detského domova a práve začal pracovať v Embracu v Spišskej Novej 

Vsi. To bol dôvod, prečo sa prisťahoval do bytu.  

 

 

 

Ročný výnos: 1 440 Eur  

Počet mladých nájomníkov: 4 ročne 
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II. Marginalizované deti a mládež 
“Každé dieťa si zaslúži šancu na plnohodnotný život” 

 
Nadácia PROVIDA sa od svojho vzniku venuje podpore vybraných projektov týkajúcich sa detí, mládeže 

a znevýhodnených mladých. Ich poslaním je zlepšovať kvalitu života mládeže a pomôcť prekonať im 

ťažké situácie, v ktorých sa ocitli.  Nadácia sa snaží podporiť najmä organizácie alebo projekty v začiatku, 

v ojedinelých prípadoch aj jednotlivcov v extrémnej situácii, ak súvisia s hlavným zameraním Nadácie 

(opustené deti, siroty, postihnutí, ako napríklad Nepálske siroty po zemetrasení). 

 

PODPORA OPUSTENÝCH DETÍ NA SLOVENSKU 

1. Tvoj Buddy –dobrovoľníci pre deti z detských domovov  

 

Vďaka programu BUDDY vznikla PROVIDA ako nezisková platforma, ktorá dáva šancu na 

plnohodnotný život. Okrem finančnej podpory Nadácia pomáha rozvíjať program BUDDY pomocou pri 

strategickom smerovaní a prístupom k mentorom a expertom Nadácie.  

 

Popis prostredia 

Na Slovensku je cez 5.000 detí v náhradnej ústavnej starostlivosti, teda v detských domovoch alebo v 

profesionálnych rodinách.  Takmer všetky deti majú biologických rodičov, ktorí neboli schopní, nemohli 

alebo nechceli poskytnúť deťom čo potrebujú.   Ročne odchádza z detských domovov zhruba 500 

detí.  Napriek tomu, že oficiálna štatistika nie je dostupná vzhľadom na obtiažnosť a dlhodobosť merania, 

na základe rozhovorov s detskými domovmi do 100 km od Bratislavy zhruba polovica detí nie je schopná 

zaradiť sa do spoločnosti a vytvárať pre ňu hodnotu.  Mladí dospelí, ktorí nemajú žiadne zázemie a minú 

odchodné vo výške zhruba 940 EUR, nemajú kde bývať, nemajú v zásade inú možnosť ako živiť sa 

kriminálnym spôsobom vrátane krádeží, prostitúcie, pretože nevedia existovať vo funkčných vzťahoch 

nevyhnutých pre udržanie práce a teda pre plnú integráciu do spoločnosti.   Mnohí nezaradení absolventi 

detských domovov sa stávajú bezdomovcami alebo drogovo závislými.  Nezvládnutá starostlivosť 

spoločnosti o opustené deti je zdrojom veľkej časti kriminality, násilia a zneužívania. Múdra investícia, 

ktorá prispieva k zlepšeniu situácie nezaradených opustených detí, má preto výrazný pákový efekt nielen 

na tvorbu domáceho produktu krajiny, ale aj na kultúrne a sociologické základy fungovania spoločnosti. 

 

Problém 

Vzhľadom na ekonomické, kultúrne a sociálne škody, ktoré nedostatočná výchova detí v ústavnej 

starostlivosti spôsobuje, je najideálnejším riešením prevencia v zmysle zabezpečenia, aby rodičia svoje 

deti neopúšťali a aby nebolo potrebné odnímať ich rodičom.  Aj ak by prevencia bola v štáte dokonalá 

(čo zatiaľ nie je), aj tak by trvalo najmenej 20 rokov, kým by spoločnosť prestala produkovať opustené 

deti (narodené opustené deti by opustili ústavnú starostlivosť a samostatne žili).  Keďže opustené deti 

spoločnosť naďalej produkuje a celkové čísla sa neznižujú, je nevyhnutné zabezpečiť riešenie nielen v 
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rovine prevencie, ale aj v rovine starostlivosti o deti, ktoré už opustené boli. Systém náhradnej 

starostlivosti o deti na Slovensku podstupuje systematickú zmenu smerujúcu k 

deinštitucionalizácii.  PROVIDA zastáva názor, že deti majú vyrastať v rodinnom prostredí a nie v 

detskom domove a preto nebude podporovať tradičný systém detských domovov a prispievať ku 

konzervovaniu neželaného stavu žiadnymi aktivitami.   Naopak, všetky aktivity PROVIDY smerujú k 

deinštitucionalizácii a zabezpečeniu výchovy detí vo funkčných rodinách. 

 

Potreba 

Systém náhradnej ústavnej starostlivosti na Slovensku zabezpečuje všetky materiálne potreby a všetky 

základné vzdelávacie potreby dieťaťa.  Systém takisto v rámci vlastných limitov vytvára možnosť pre 

výchovu vzťahovou osobou (vychovávatelia).  Dieťa sa teda stretáva s vychovávateľmi, biologickými a 

profesionálnymi rodičmi (vzťahovými osobami), chodí do školy a na krúžky, kde sa stretáva s učiteľmi a 

spolužiakmi, v detskom domove sa stretáva a žije s rovesníkmi.  Dieťa v rámci existujúceho systému sa 

však stretáva v zásade iba s takými dospelými, ktorí sú zamestnaní na to, aby ho vychovávali alebo 

vzdelávali alebo zabezpečovali jeho potreby.  Dieťa nemá priestor ani podmienky na to, aby si vytvorilo 

vzťah s dospelým človekom plne integrovaným do spoločnosti, ktorý nie je nejakou formou štátom 

zamestnaný na to, aby sa o dieťa staral.  Dieťa vonkoncom nemá možnosť vytvoriť si takýto vzťah s 

dospelým, ktorý by bol dôverný.  

 

Riešenie 

Program Buddy pokrýva túto systematickú medzeru pri výchove detí v náhradnej starostlivosti - 

umožňuje deťom z detských domovov dôverovať dospelému, s ktorým môžu mať dôverný vzťah, pričom 

podporuje vytvorenie a udržanie takéhoto dôverného vzťahu tým, že dobrovoľníkov vzdeláva a 

osobnostne rozvíja tak, aby zvládli mať a udržiavať takýto vzťah s dieťaťom.  Dobrovoľník reprezentuje 

pre dieťa vonkajší svet, v ktorom bude žiť po opustení detského domova v tom zmysle, že mu ukazuje 

vzorce správania a uvažovania o svete, spoločnosti, bývaní, práci, vzťahoch, spôsobe riešenia problémov 

a konfliktov.  Podstatná podmienka pre funkčnosť takéhoto konceptu programu je dobrovoľnosť 

dobrovoľníka, teda skutočnosť, že pracuje s dieťaťom bez nároku na akúkoľvek odmenu.  Ak by teda 

Buddy mal neobmedzené zdroje, aj tak by hľadal na prácu s deťmi dobrovoľníkov práve pre povahu ich 

vzťahu s dieťaťom, pretože táto špecifickosť vzťahu je to, čo deťom chýba - ostatní dospelí sú 

odmeňovaní za to, že majú s deťmi z domovov vzťah.  
 

 

Udržateľnosť 

V prípade, že program Buddy z akéhokoľvek dôvodu zanikne, vzťahy medzi dobrovoľníkmi a deťmi 

budú zachované.  Zánik programu Buddy by znamenal absenciu kontroly a podpory dobrovoľníkov, ale 

nie zánik vzťahov, ktoré sú esenciálnou pridanou hodnotou pre deti.  Program v tejto podobe je v tomto 

zmysle trvalo udržateľný (pre už vzniknuté BUDDY dvojice) bez priamej súvislosti s financovaním 

celkového programu.  Financovanie programu má vplyv na udržanie kvality a rast programu do ďalších 

regiónov a domovov, v menšej miere na udržateľnosť jeho existencie.  Existujúci dobrovoľníci majú 

pokračujúce vzťahy s vyrastenými deťmi dávno potom, ako sa prestali zúčastňovať spoločných podujatí 

Buddy programu.  
 

Doplnkové aktivity 

Na základe prieskumu detských domovov vo vzdialenosti do jednej hodiny od Bratislavy bola 

identifikovaná akútna potreba detských domovov pri zabezpečovaní dovoleniek pre profesionálnych 

rodičov ako zamestnancov detských domovov.  Každý profesionálny rodič potrebuje oddych pre vlastnú 

psychohygienu.  Profesionálni rodičia, ktorí majú dovolenku, vydržia dlhšie a sú výkonnejší.  Počas 
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dovolenky domovy ani profesionálni rodičia nemajú kam umiestniť deti.  Zorganizovať kvalitný tábor 

predovšetkým počas letných prázdnin s účasťou dobrovoľníkov by bol detskými domovmi vítanou 

pridanou hodnotou.  Podstatnou podmienkou je, aby v tábore boli ľudia, ktorí deti poznajú, teda 

dobrovoľníci. PROVIDA môže na tieto aktivity využiť priestory detského tábora v Jakubovanoch 

vlastneného nadáciou PROVIDA.  Pôjde o doplnkovú aktivitu, na ktorú PROVIDA vyčlení zdroje vtedy, 

keď bude pokrytý rozvoj programu v západoslovenskom kraji. 

 

Každý detský domov ďalej potrebuje systematickú podporu pri bytoch a domoch na polceste, ktorou by 

vedeli poskytnúť mladým dospelým prechodnú podporu pri ceste osamostatňovaním sa po opustení 

detského domova, kedy mladí dospelí podstupujú najvyššie riziko prepadu do bezdomovectva a 

kriminality.  Mnohé domovy majú vlastné byty, ktoré sú samostatné, mimo areálu detského domova a v 

ktorých sú náklady na prevádzku kryté detským domovom.  Akýkoľvek zmysluplný produkt v tejto 

súvislosti domovy privítajú.  Je však podstatné, aby byty a domy na polceste neponúkali iba priestor, ale 

aj sociálne a psychologické poradenstvo, istú mieru kontroly a sociálnej práce, bez ktorej nebude takýto 

projekt profitabilný a od ktorej závisí jeho zmysluplnosť.  PROVIDA by sa mala v tejto oblasti angažovať 

až po dosiahnutí úspechov pri nachádzaní dobrovoľníkov v širšom okruhu okolo Bratislavy, keďže 

cieľom prioritne je, aby mladí dospelí nepotrebovali byt ani dom na polceste. 

 

Minulosť programu Buddy 

Buddy program začal ako letný tábor 4 živly, neskôr sa pretransformoval na vzdelávací program na 

zlepšovanie IT zručností, komunikačných a iných zručností.  Postupná profesionalizácia organizácie 

umožnila zamestnať psychológov a projektových manažérov.  Výsledkom vstupu Janette Maziniovej 

bolo vytvorenie programu Štart+ ako programu zážitkového vzdelávania pre deti a mládež z detských 

domovov, ktorých predmetom bolo získanie životných vedomostí a zručností v oblastiach práca, bývanie 

a vzťahy.   

 

Program bol navrhnutý ako séria piatich víkendov počas jedného školského roka, v rámci ktorej boli 

prebraté všetky témy.  Zároveň počas tohto obdobia došlo k výraznej profesionalizácii práce s 

dobrovoľníkmi, bol popísaný systém a obsah ich školení, ktorý bol akreditovaný na ministerstve školstva 

SR, boli taktiež upravené právne otázky týkajúce sa práce dobrovoľníkov.  Program Štart + sa zameral na 

mladých dospievajúcich vo veku 16 a viac rokov, ktorým viac alebo menej akútne hrozilo zlyhanie pri 

prvej možnosti opustiť detský domov vo veku 18 rokov.  Program Štart+ bol koncipovaný tak, že 

organizácia PROVIDA organizovala víkendovky a zadávala nosné témy zážitkovým spôsobom tak, aby 

dobrovoľníci v obdobiach medzi víkendovkami na takto inšpirovaných témach a zážitkoch priebežne s 

deťmi pracovali.  Program Štart + bol založený na myšlienke, že mladí dospelí zlyhávajú v integrácii do 

spoločnosti po opustení detského domova preto, lebo nemajú alebo nevedia použiť zručnosti potrebné pre 

pracovný život, pričom tieto zručnosti nadobudnú na skupinových zážitkových školeniach a následne si 

ich upevnia s podporou dobrovoľníkov. 

 

Systém unifikovaných školení sa preukázal ako pomerne logisticky a organizačne náročný vzhľadom na 

iné štádium vývoja každého dieťaťa, ich prirodzený nezáujem o  vzdelávacie aktivity a následné nútenie 

zo strany domovov, ako aj na finančnú náročnosť programu. 
 

Súčasnosť programu Buddy 

Súčasný program Buddy je založený na predpoklade, že zásadným dôvodom, prečo deti z detských 

domovov nie sú schopné plnohodnotnej integrácie do spoločnosti nie je nedostatok zručností, ale hlbšie 

psychologické dôvody, ktoré im zabraňujú akokoľvek nadobudnuté zručnosti použiť v reálnom živote.   
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Dieťa z detského domova nemá kde spoznať dospelého bežne integrovaného do spoločnosti, ktorý nie je 

zamestnancom školy alebo detského domova, alebo nepochádza z okruhu biologickej rodiny, ktorá 

výchovu dieťaťa z rôznych dôvodov nezvládla a preto dieťaťu nevštepila základné vzorce správania a 

psychologické predpoklady pre integráciu do spoločnosti.  Kardinálnou pridanou hodnotou pre dieťa teda 

nie je získavanie zručností, ale možnosť mať dôverný vzťah s dospelým dobrovoľníkom, ktorý mu 

pozitívnym spôsobom prezentuje, čo to znamená žiť integrovaný v spoločnosti.  Preto je podstatnejšie, 

aký dobrovoľník je, ako to, aké aktivity s dieťaťom dobrovoľník robí.  Pre rozvoj dobrovoľníka aj dieťaťa 

je pritom kľúčové, aby dobrovoľník mal vedomosti a zručnosti potrebné na pochopenie dieťaťa, jeho 

životnej situácie a na sprevádzanie dieťaťa pri jeho výchove a dospievaní.  Buddy program teda 

extrahoval to najpodstatnejšie z predchádzajúcich verzií programu a sústreďuje sa na čo najkvalitnejšie 

zabezpečenie dôverného vzťahu s dobrovoľníkom. 

 

Ďalším výrazným rozdielom meniacim celú koncepciu programu je zreálnenie očakávaní pri formulovaní 

vplyvu dobrovoľníka na život dieťaťa.  Na dieťa vplývajú rôzne výchovné faktory, z ktorých 

najdôležitejšie sú vychovávatelia, biologickí rodičia, profesionálni rodičia, potom učitelia a spolužiaci v 

škole a v poslednom rade aj Buddy dobrovoľníci.  Vplyv na výchovu dieťaťa veľmi súvisí (i keď nie 

priamo úmerne) s časom poskytovaným dieťaťu.  Z uvedeného dôvodu je mimoriadne dôležité, aby blízke 

osoby dieťaťa spolupracovali pri jeho výchove a nespôsobovali nejednotnosťou svojich výchovných 

postupov v dieťati chaos a vnútorný konflikt pri výbere “správneho” vplyvu.  Úlohou dobrovoľníka je 

skôr korigovať výchovné postupy vychovávateľov spôsobené nedostatkom času a priestoru na 

individuálnu výchovu dieťaťa. 

 

Posledným zásadným rozdielom je spôsob vzdelávania dobrovoľníkov, kedy každý jeden z nich je 

školený na dosahovanie individuálnych krátkodobých a dlhodobých cieľov konkrétneho dieťaťa, 

namiesto skupinového určenia témy organizáciou PROVIDA a následnou snahou o zabezpečenie účasti 

detí aj dobrovoľníkov na takto zvolených témach. 

 

Porovnanie minulosti a súčasnosti 

Súčasný model umožňuje pri zachovaní individuálneho prístupu škálovať systém na rozsiahlejšie územie 

pri najmenšej predstaviteľnej logistickej a organizačnej náročnosti.  Zorganizovať na školenie 

dobrovoľníkov je neporovnateľne jednoduchšie ako namotivovať a zorganizovať deti z detských domov 

a zároveň dobrovoľníkov. 

 

Program Buddy rieši špecifickú potrebu detí z detských domovov budovaním vzťahu medzi 

dobrovoľníkom a dieťaťom.  Program je zameraný na vzdelávanie dobrovoľníkov, nie detí a to práve 

preto, aby dôvera s dobrovoľníkmi bola maximalizovaná.  Z uvedeného dôvodu PROVIDA upustila od 

organizovania víkendoviek ako nosného systému zážitkového vzdelávania detí, aby benefity programu 

deťom poskytovali dobrovoľníci a nie organizácia. 

 

Ciele na rok 2016 / 2017 

Získanie 100 - 200 nových dobrovoľníkov pre domovy do 100 km od Bratislavy.  Na základe predbežných 

prieskumov detské domovy v takto definovanom území požadujú až 200 nových 

dobrovoľníkov.  Optimálnym stavom teda bude nájsť v rokoch 2016 a 2017 200 dobrovoľníkov a pokryť 

dopyt pri zachovaní vysokej kvality dobrovoľníkov prejavujúcej sa jednak dlhodobosťou ich vzťahov a 

jednak spätnou väzbou z domovov a od detí.  Na zabezpečenie rastu v roku 2016 sa občianske združenie 

pripravuje analýzou a úpravou procesov, vytvorením informačného systému použitého na riadenie 

všetkých procesov ako aj na kontrolu kvality, úpravou stratégie rastu ako aj marketingovej 

stratégie.  Predpokladaný rozpočet v roku 2016 sa dostane na 175.000 EUR, predpoklad na ďalšie roky 
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pri zachovaní rastu a otvorení ďalšieho regionálneho strediska je 300.000 EUR ročne pri funkčnej sieti 

350 dobrovoľníkov. Základným predpokladom úspechu je teda získať veľký počet pravidelných darcov 

podporujúcich myšlienky a hodnoty programu BUDDY ako aj veľkých a stredných pravidelných darcov. 

 

Nadácia PROVIDA prispela na projekt Buddy v roku 2015 sumou 5 792  EUR. V tomto roku bolo v 

projekte zapojených 30 detí z detských domovov a 30 dobrovoľníkov, ktorých viedol 4 členný team pod 

vedením expertky Janette Maziniovej, špecializujúcej sa na prácu s deťmi a mládežou. V roku 2015 sa 

spolupracovalo s piatimi detskými domovmi z Bratislavy a okolia. 

  

 

Výška podpory v roku 2015: 5 792 Eur  

Počet detí z DeD v programe: 30  

Počet dobrovoľníkov v programe: 30 

 

2. Detský tábor v Jakubovanoch 

 

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.  

 

Rekreačný objekt nachádzajúci sa v obci Jakubovany pri Liptovskom Mikuláši je ideálnym miestom pre 

detské tábory, zážitkové vzdelávania, relax a zábavu pre deti a mládež. Areál sa nachádza v turisticky 

atraktívnom prostredí Liptova a ponúka nekonečné možnosti na využitie voľného času a organizáciu 

zážitkových aktivít, ako napr. možnosti turistiky priamo z tábora, kone v blízkej Beňadikovej, skanzen 

v Pribyline, Western City a Aquapark.  

 

Areál v Jakubovanoch pozostáva z hlavnej chaty s kapacitou 15 osôb, sociálnymi zariadeniami, 

kúpeľnou, kuchyňou a veľkou spoločenskou miestnosťou s krbom. V areály sa nachádza 35 

dvojlôžkových chatiek s veľkou letnou kuchyňou a samostatnými sociálnymi zariadeniami mimo chatiek. 

Celková kapacita objektu môže byť až 85 ľudí. 

 

V porovnaní s rokom 2014 sme zaznamenali zvýšený počet pobytov, kedy v roku 2014 boli len tri, v roku 

2015 ich počet vzrástol na 9. V roku 2015 sme tábor poskytli pre pobyty detí z detských domovov, 

sociálne slabých rodín a iným organizáciám a jednotlivcom. Zariadenie pre svoje aktivity využili 

občianske združenie Trojsten, Eva Fiačanová, Lobelka s.r.o., YWAM, Martin Mrlian, Vladimír Hafiňák, 

Tatiana Oravcová. Druhý rok v poradí tábor navštívili i Obecný futbalový klub Podtureň a už tretí rok za 

sebou pravidelný návštevník, občianske združenie Orbis Institute.  

 

 

Počet realizovaných podujatí: 9 

Výška príjmov: 5 214 EUR 
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PODPORA OPUSTENÝCH DETÍ VO SVETE 

3. Orphan Opportunity Fund  

 

Predseda správnej rady Ladislav Kossár investoval veľa času a úsilia do vybudovania globálnej platformy 

pre podporu opustených detí na celom svete, v ktorej spojil svoju vášeň pre zlepšenie života 

marginalizovaných detí so svojím zručnosťami ako venture capital investora so spoločenským dopadom.  

Výsledkom jeho aktivít a skúseností Nadácie PROVIDA je založenie Orphan Opportunity Fundu.  

 

Orphan Opportunity Fund je zriadený pod komunitnou nadáciou Silicon Valley (ďalej len SVCF), ktorá  

predstavuje komplexné centrom filantropie. Ako najväčšia komunitná nadácia na svete, SVCF pomáha 

budovať a posilňovať komunitu tým, že spája ľudí a organizácie, ktoré chcú posilniť spoločné dobro.  

 

Nadácia PROVIDA  využila túto možnosť a v roku 2015 poskytla SVCF grant vo výške 25 000 USD na 

zriadenie Orphan Opportunity fondu (ďalej len OOF). Tento fond bol zriadený za účelom poskytovania 

grantov neziskovým organizáciám, ktoré pracujú v prospech osirelých detí na celom svete. Finančné 

prostriedky budú použité za účelom budovania organizačných kapacít a rozvoja infraštruktúry.  

 

Ladislav Kossár v roku 2016 identifikuje a zrealizuje audit najlepších iniciatív na svete, ktoré sa zaoberajú 

témou zlepšenia života opustených detí a na základe týchto informácii sa bude uchádzať o finančné zdroje 

od súkromných darcov na ich ďalší rozvoj.  Súčasťou výberu takýchto projektov je aj program BUDDY 

na Slovensku.  Orphan Opportunity Fund má vytvorenú vlastnú webovú stránku so všetkými základnými 

informáciami: www.theorphanopportunity.org  

 

 

Výška podpory v roku 2015: 23 680,97 EUR 

 

 

Priama podpora pilotného projektu v  Afganistane 

4. Creating Hope International (Afghan Institute for Learning) 

 

Creating Hope International (ďalej len CHI) založili v roku 1982 Carolyn "Toc" Dunlap and Dr. Sakena 

Yacoobi. CHI je nezisková organizácia so sídlom v Michigane. Pomáha ľuďom zlepšovať život 

a spolunažívanie v komunitách. CHI spolupracuje s organizáciami pôsobiacimi v Afganistane, Pakistane 

a Indii. Podporuje rozvoj súkromného zdravotníctva, školstva a mediálnych podnikov predovšetkým 

v Afganistane, kde mnoho ľudí trpí nedostatkom jedla, chýba im bývanie a základná zdravotná 

starostlivosť, práca a vzdelanie. Nedostatok týchto životných potrieb okráda ľudí o ich dôstojnosť, 

sebaúctu a sebaurčenie.  V reakcii na tieto potreby, efektívnejšie než poskytovať krátkodobé granty či 

obmedzenú charitatívnu pomoc, CHI podporuje miestne organizácie, čím im pomáha pri riešení ich 

lokálnych problémov.  

 

Organizácie, s ktorými CHI spolupracuje:  

- The Afghan Institute of Learning – Afganistan a Pakistan 

http://www.theorphanopportunity.org/
http://www.creatinghope.org/who-we-are.html
http://www.creatinghope.org/who-we-are.html
http://www.creatinghope.org/who-we-are.html
http://www.creatinghope.org/who-we-are.html
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- Dr. Sakena Yacoobi's private programs - Afganistan 

- The Tibetan Bon community - India a Nepál 

 

CHI investuje do lokálnych aktivít, ktorých výsledkom je budovanie vzdelávacieho systému, 

zdravotníctva a školenie ľudí, tak, aby zabezpečili úspešné pokračovanie tohto systému i v budúcnosti. 

Počas trvania procesu sa obnovuje ľudské sebavedomie a rozvíjajú sa potrebné znalosti. Či už CHI 

podporuje prípravu učiteľov v Afganistane, vzdelanosť dievčat v Pakistane, alebo tibetskú komunitu Bon 

v Indii, cieľ je vždy rovnaký – priniesť nádej a konštruktívnu pomoc miestnym ľuďom tak, aby mohli 

prebudovať svoje životy a komunity.  

 

The Afghan Institute for Learning  

Afgánsky vzdelávací inštitút (ďalej len AIL) revitalizuje vzdelávací a zdravotnícky systém v Afganistane 

osobitým holistickým prístupom. Kombinuje inovatívne vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť so 

vzdelávaním v oblasti zdravotníctva, kvalitné vzdelávacie programy, ako aj poskytovanie právnej pomoci 

a pomoci pri mimoriadnych udalostiach. AIL pomáha ľuďom v núdzi, predovšetkým ženám (70% žien). 

AIL je afgánska organizácia, ktorú riadia najmä ženy. Ich snahou je pomôcť každému Afgáncovi 

a spoločnosti ako takej pretransformovať sa a zmeniť svoje životy na individuálnej i komunitnej úrovni.  

 

 

Nadácia PROVIDA v roku 2015 podporila Afgánsky vzdelávací inštitút (AIL) grantom vo výške 20 000 

USD. Prostriedky majú byť použité na podporu programov pre siroty, dievčatá a chlapcov a deti na ulici 

v meste Herat, ktoré je tretím najväčším mestom v Afganistane. Pomoc sa týka zabezpečenia zdravotných 

služieb, vzdelania v oblasti zdravotníctva, oblečenia, doplnkových vzdelávacích kurzov a doučovania.  

 

 

Výška podpory v roku 2015: 17 580,87 EUR 

 

5. MAYA Foundation Nepal 

 

Počas zemetrasenia v Nepáli v máji 2015 sme hľadali spôsob ako zmysluplne podporiť deti, ktoré stratili 

rodičov v dôsledku zemetrasenia.  MAYA Foundation je mimovládna nezisková organizácia založená 

v roku 2009 v Nepáli. Od svojho založenia sústavne spolupracuje s miestnymi komunitami v Nepále. 

Ich cieľom je poskytovať mladým kariérne poradenstvo a pomôcť im formovať ich budúcnosť. Nadácia 

MAYA poskytuje školenia v rôznych oblastiach, ako je podnikanie, účtovníctvo, IT, grafický dizajn, 

predaj, varenie, manažment a pod. Cieľom je, pripraviť mládež  na zamestnanie, rozvíjať ich 

podnikateľské a sociálne zručnosti. Tí, ktorí sa tréningov zúčastnili, v súčasnosti úspešne pracujú 

v rôznych sektoroch a postupujú vo svojej kariére.  

 

Jednou z činností nadácie MAYA v Nepále je i charitatívna činnosť, ktorá je postavená na troch 

základných spôsoboch podpory:  

1. Budovanie dočasných prístreškov pre obete zemetrasenia 

2. Dobrovoľné čistenie a stavanie objektov 

3. Zber dát o obetiach a dobrovoľníkoch 

 

http://www.creatinghope.org/afghan-development.html
http://www.creatinghope.org/tibetan-bon.html
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Nadácia PROVIDA podporila nadáciu MAYA v priebehu roka 2015 hneď niekoľko krát. Prvý grant 

v hodnote 1 750 EUR bol určený na trojmesačnú podporu desiatich zachránených sirôt, ako obetí 

zemetrasenia. Druhý grant v hodnote 3 750 EUR bol použitý na zaobstaranie 25 dočasných prístreškov 

pre obete zemetrasenia a tretí grant vo výške 2 500 EUR bol určený na zabezpečenie stravy na sedem 

mesiacov pre desať sirôt, ako obetí zemetrasenia, ktoré sa plánujú použiť do konca marca roku 2016. Deti 

teraz chodia do školy kde sa im našla miestnosť kde môžu spať na zemi položených matracoch. Veľmi 

dlho nemali nič iné iba šaty, ktoré mali na sebe keď ich našli po zemetrasení. Dnes majú už aj malú tašku, 

kde si možu dať drobné osobné veci ako aj školskú tašku. Financie z grantu Nadácie sú použité 

v spolupráci s Maya Foundation na nákup jedla na každý deň aby deti nehladovali a mohli chodiť do 

školy. 

 

 

Celková výška podpory roku 2015: 8 000 EUR 

Počet detí: 10 

 

6. Albánska škôlka pre opustené a chudobné deti 

 

Viac ako dve desaťročia po založení prvých rómskych mimovládnych neziskových organizácií, rómske 

ženy ostávajú i naďalej v tieni, čelia chudobe, diskriminácii, núteným manželstvám pod hranicou 

plnoletosti a vysokej miere nezamestnanosti. Ich ekonomický a sociálny status je zraniteľný a účasť na 

rozhodovaní či prezentácia v médiách je takmer neviditeľná.  

Pani Meleqe Rrenja, aktivistka za práva Rómov, hovorí o zlepšení situácie Rómov po kolapse 

v deväťdesiatych rokoch: „Samozrejme, že sme napredovali ako všetci ostatní. Môžete to vidieť na našich 

svadbách. Míňame viac, ako sme zvykli pred niekoľkými rokmi. Ale pre rodiny, ktoré žijú v provizórnych 

podmienkach, je to ešte horšie, ako za čias panovania Enver Hoxha, komunistického lídra, ktorý panoval 

v Albánsku v rokoch 1944 až do jeho smrti v roku 1985.“  

 

40 ročné panovanie Hoxhu bolo charakteristické elimináciou opozície, častým používaním trestu smrti, 

alebo dlhým väznením politických súperov, vysťahovaním ich rodín z ich domovov do odľahlých dedín, 

ktoré boli prísne kontrolované políciou a tajnou políciou (Sigurimi). Jeho vláda sa tiež vyznačovala 

používaním stalinských metód, t.j. likvidovaním spolupracovníkov, ktorí ohrozovali jeho moc. Počas jeho 

vládnutia však Albánsko zaznamenalo rýchly hospodársky rast, ako aj nebývalý pokrok v oblasti školstva 

a zdravotníctva.  Zameral sa na obnovu krajiny, ktorá sa po druhej svetovej vojne ocitla v troskách. 

Vybudoval prvú železničnú, postaral sa o elimináciu negramotnosti dospelých a viedol Albánsko na ceste 

k poľnohospodárskej sebestačnosti.  

 

Základnou témou je chudoba. To znamená nedostatok potravy a neadekvátne bývanie. Každý deň je 

bitkou o jedlo pre rómske rodiny. Mnoho žien a detí žobre na uliciach, aby sotva zarobili na živobytie. 

Väčšina rómskych žien sú samostatne zárobkovo činné. Predávajú oblečenie, pracujú sezónne 

v poľnohospodárstve, alebo zbierajú plechovky. Najmä zber plechoviek je hlavným príjmom pre 40% 

rómskych rodín. Niektoré rodiny sa sťahujú z jedného mesta do druhého, alebo do susedných krajín, 

s cieľom nájsť si prácu, väčšinou na poliach v letnom období.  

 

Problém u rómskych žien žijúcich v Albánsku je ten, že nie sú integrované, ale umiestnené v sociálnej 

karanténe. Chudoba a nedostatočné podmienky na bývanie vytvárajú veľa stresu a neistoty v ich 
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každodennom živote. Čo udržuje rómske ženy  na vedľajšej koľaji je diskriminácia, ktorá začína už 

v škole. Mladí Rómovia chcú chodiť do školy, ale keď im učitelia položia otázky, na ktoré niekedy 

reagujú v rómčine, ostatné deti sa im vysmievajú.  Cítia sa diskriminované a nechcú sa vrátiť do školy.  

Mladé Rómky odídené zo školy, nemajú iné príležitosti, ako si začať zarábať na živobytie alebo sa vydať 

vo veľmi skorom veku. Sobášom a tým, že sa stanú matkami vo veľmi skorom veku, sa dostávajú do 

väčšej izolovanosti, pretože je ťažké nájsť si v tom veku prácu a podporovať svoje rodiny.  

 

Nadácia PROVIDA sa v roku 2015 rozhodla podporiť tento projekt sumou 2 000 EUR. Daná suma je 

určená na pomoc v rámci sociálno-ekonomickej integrácii pri vzdelávaní 15 albánskych detí (najmä 

extrémne chudobné dievčatá vo veku okolo 5-6 rokov), ktoré by inak do školy nechodili a vzdelanie 

nedostali, bez veľkej šance na plnohodnotný život. Z financií sa hradí strava a iné náklady spojené s ich 

vzdelávaním. 

 

 

Výška podpory v roku 2015: 2 000 EUR 

Počet detí: 15 

 

 

 

INÉ PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ 

7.  Inštitút prijatia, IPčko – Internetová poradňa pre mladých  

 

IPčko.sk je dobrovoľnícky projekt s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí sa cítia sami a bezradní, sú zavalení 

problémami, trpia psychickými ťažkosťami alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. V IPčku 

pracujú mladí psychológovia, ktorí zadarmo poskytujú online pomoc pre mladých bez toho, aby 

prekonávali vlastnú hanblivosť či predsudky ostatných. Dobrovoľníci prechádzajú akreditovaným 

vzdelávaním a odbornou supervíziou, aby ich pomoc bola kvalitná, no zároveň nezabúdajú na priateľský 

prístup. 

 

IPčko.sk poskytlo za dobu svojho fungovania viac ako 13 800 chat-komunikácií s ľuďmi, ktorí 

potrebovali pomoc. Týždenne sa naň obráti priemerne 150 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. 

 

V roku 2015 sme IPčko podporili sumou 12 000 EUR vo forme pôžičky, ktorú bolo IPE oprávnené použiť 

výlučne na rozvoj online poradne www.ipcko.sk, personálne a administratívne náklady. Suma sa teda 

viaže na realizáciu aktivít v súlade s cieľmi a činnosťou IPE.  

 

 

Výška podpory v roku 2015:  12 000 EUR 

Počet chatov ročne: 14 372 

 

http://www.ipcko.sk/
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8. Brain Tumor Foundation India  

 

Nadácia PROVIDA sa rozhodla aj v roku 2015 podporiť medzinárodný projekt zameraný na liečbu detí 

s nedostatkom rastového hormónu. Nedostatok rastového hormónu (NRH) je syndróm, 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 a hustotu kostí, čo má za následok zlú kvalitu života týchto detí. 

 

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. 

 

Nadácia PROVIDA podporila v roku 2015 BTF grantom v hodnote 3 666,43 EUR. Dar bol použitý na 

terapie pre detských pacientov.  

 

Nadácia PROVIDA má v pláne BTF India podporovať aj v roku 2016. 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 kvalita ich života a budú môcť 

viesť zmysluplný a plne funkčný život. 

 

 

Celková výška podpory roku 2015: 3 666,43 EUR 

Počet detí, ktorým bola poskytnutá pomoc: 9  

 

9. Youth with Physical Disability Development Forum  

 

Youth with Physical Disability Development Forum (ďalej len YPDDF) je organizácia fungujúca na báze 

spoločenstva založená skupinou mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Organizácia bola založená v 

roku 2002 a registrovaná neskôr v roku 2005, ako organizácia zameraná na mládež s postihnutím. Tento 

zámer vznikol po tom, čo si uvedomili, že práva postihnutých boli porušované a boli znevýhodnení 

v dôsledku rôznych vládnych programov, či programov mimovládnych organizácií pre rozvoj.  

 

Poslaním organizácie je prispieť k prostrediu, ktoré posilňuje mládež a deti so zdravotným postihnutím, 

podieľať sa na plnohodnotnom sociálnom i politickom rozvoji. Cieľom tejto organizácie je budovanie, 

obhajoba, presadzovanie a ochrana práv detí a mládeže so zdravotným postihnutím a rovnako tak 

zabezpečenie plného sociálneho začlenenia a samostatnosti, resp. nezávislosti, prostredníctvom školenia 

zručností a vzdelávania určeného pre všetkých. YPDDF pôsobí v dvoch okresoch Ugandy, a to 

v okresoch Wakiso a Mukono. 

 

Prinášajú osobný a účinný prístup v rámci každého projektu, na ktorom sa podieľajú, čoho dôsledkom je 

fakt, že pán Henry Nyombi – zakladateľ YPDDF – získal ocenenie za toto nezištné odhodlanie zlepšovať 

životy mladých ľudí so zdravotným postihnutím.  

 

Nadácia PROVIDA podporila spomínanú organizáciu v roku 2015 sumou 1 000 USD. Uvedená čiastka 

je špecificky určená na vybudovanie prístupných toaliet a prístup k čistej a nezávadnej vode v školskom 

zariadení v Ugande, čím sa zastaví šírenie infekcií.  



 26 

Celková výška podpory roku 2015: 927,99 EUR 

Počet detí navštevujúcich školu so zdravotným postihnutím: cca 30 

 

 

  

III. Rozvoj komunít, filantropie a spoločensky prospešného umenia 

 

 

1. NEXUS 

 

Nexus je globálne hnutie, ktoré pracuje na zjednotení mladých investorov a sociálnych podnikateľov 

s cieľom urýchliť globálne riešenia. Spoločnosť bola založená v roku 2011. Nexus pravidelne usporadúva 

eventy, na ktorých sa stretávajú a diskutujú odborníci z celého sveta s cieľom inšpirovať, vzdelávať 

a viesť dialóg vedúci k spoločnému riešeniu problémov.  

 

Svet sa nachádza na križovatkách. Sociálne a environmentálne napätie rastie. Technologický pokrok 

spôsobil, že svet sa stáva čoraz viac prepojeným a vzájomne závislým. Ľudia na celom svete hľadajú nové 

nápady, nové zdroje a spôsoby vedenia na zabezpečenie pokojnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. A práve 

Nexus im umožňuje tieto ciele rýchlejšie dosiahnuť.  

 

Nexus od svojho založenia usporiadal už vyše 20 summitov na šiestich kontinentoch, aby spojil ľudí 

z rôznych prostredí a prepojil komunity, ktoré by sa za iných okolností nikdy nestretli. Nexus taktiež 

vykonáva výskum, uľahčuje spoluprácu a buduje kultúru globálnej filantropie. Organizácia sa môže 

pochváliť viac ako 3000 členmi zo 70tich krajín sveta.  

Jedným z členov je i Nadácia PROVIDA, ktorá sa v roku 2015 rozhodla poskytnúť finančný dar na 

podporu globálnej filantropie a sociálneho podnikania vo výške 9 000 USD. Okrem finančnej podpory 

Nadácia PROVIDA prostredníctvom svojho člena správnej rady Ladislava Kossára pomáha NEXUSu 

s roznymi strategickými radami v oblasti rozvoja filantropie, darcovstva a spoločensky prospešného 

podnikania. 

 

 

Výška podpory v roku 2015: 9 279,88 EUR  

 

 

2. Dalailama Fellows 

 

Dalailama Fellows, globálny program pod záštitou Jeho Svätosti Dalajlámu štrnásteho, pracuje na 

budovaní dobra tak pre svet ako celok, ako i pre jednotlivcov. Tento zámer dosahujú budovaním globálnej 
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siete tvorenej z mladých sociálnych inovátorov pracujúcich s hodnotami mieru, spravodlivosti a ekológie. 

Ich program sa zameriava na niekoľko nasledovných oblastí:  

- Zlepšenie porozumenia a spolupráce naprieč národmi a kultúrami; 

- Pokles násilia a presadzovanie mieru; 

- Pomoc pri zmierňovaní chudoby prostredníctvom tvorivých iniciatív; 

- Ochrana životného prostredia. 

 

Dalajláma Fellows učí, že pestovanie trpezlivosti, tolerancia dvojznačnosti, schopnosť prijímať veci, 

ktoré sa nevyvíjajú podľa našich predstáv, otvorenosť a pokora, sú základ úspešného života a 

managementu.   

 

Nadácia PROVIDA podporila v roku 2015 program Dalai Lama Fellows sumou 10 000 USD, ktoré sú 

určené na:  

 

- Posilnenie vedenia Dalai Lama Fellows 

- Posilnenie udržateľnosti Dalai Lama Fellows ako organizácie 

- Vytvorenie fondu pre krytie nákladov na CEO  

 

Zo spolupráce medzi Nadáciou PRO VIDA a Dalailama Fellows vznikla kampaň, vďaka ktorej sa 

podarilo vyzbierať sumu cez 100 000 USD a naštartovať nevyhnutný proces profesionalizácie organizácie 

a tak prispieť k jej dlhodobej udržateľnosti. 

 

 

Celková výška podpory roku 2015: 9 279,88 EUR 

 

3. Štipendium Krídla 

 

Štipendijný program podpory študentov a talentovaných mladých ľudí otvorila Nadácia PROVIDA 

v roku 2011. Ide o študentov stredných, vysokých škôl alebo mladých profesionálov, ktorí sa chcú 

spoločensky angažovať a majú silný potenciál ísť príkladom svojmu okoliu i širšej spoločnosti. Nadácia 

PROVIDA v rámci tohto programu poskytuje štipendiá a študentské pôžičky určené na štúdium na 

zahraničných vysokých školách. 

 

V roku 2015 prejavilo záujem o štipendium 49 uchádzačov. Do programu sa mali možnosť prihlásiť do 

31. júla 2015.  

 

Kritériá výberu víťazov:  

 Schopnosti – štipendium mal šancu získať ten, kto bol prijatý na jednu z prestížnych zahraničných 

univerzít. Pri výbere zavážil jednak ranking danej univerzity, študijné a profesionálne výsledky, 

domáce či medzinárodné ocenenia, či vydané publikácie a pod.  

 Angažovanosť – uchádzač má reálny plán, ako sa bude vo svojej oblasti angažovať, pre dobro 

širšej spoločnosti a to počas i po ukončení štúdia 

 

Štipendium bude špecificky použité na nasledovné účely:  

- osobnostný rozvoj 
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- zabezpečenie vzdelávania 

- pokrytie nákladov na cestovanie a ubytovanie 

 

Spomedzi všetkých prihlásených sme napokon vybrali troch víťazov. Vybraným študentom bolo udelené 

a zároveň aj uhradené štipendium na štúdium na týchto zahraničných univerzitách: 

 

 

Meno Univerzita Štipendium 

Jakub Chudík University of Cambridge, Massachusetts Institute of 

Technology, USA 

1000 EUR 

Kata Lacko Technická univerzita, Brno, ČR 2000 EUR 

Karina Andrášiková Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR 1500 EUR 

 

 

Jakub Chudík 

Narodil sa v Zálesí v roku 1997. Jakub je študentom medzinárodného programu International 

Baccalaureate. Jeho cieľom je rozbehnúť svoj vlastný business plán. Jedná sa o inteligentné príslušenstvo 

pre zvieratá, menovite obojky a misky. Zámerom je zlepšiť kvalitu života zvierat v domácom prostredí 

a poskytnúť ich majiteľom komplexné, presné a aktuálne informácie o ich miláčikoch. Obojok 

neinvazívnou formou monitoruje vitálne funkcie zvieraťa, jeho pohyb a prostredníctvom GPS aj jeho 

polohu. Miska sleduje množstvo skonzumovanej potravy. Vďaka mobilnej aplikácii môžu ľudia na diaľku 

sledovať svoje zvieratká a mať prehľad o ich aktivite. Navyše, PetWare aplikácia vie zachytiť anomálie 

v správaní zvieraťa a upozorniť na ne. Vďaka zbieraniu dát je aj následná diagnostika a liečba omnoho 

presnejšia a efektívnejšia. V budúcnosti plánuje aplikovať technológiu PetWare aj na dobytok a hydinu, 

čo pomôže zaistiť, aby žili v humánnych a kontrolovaných podmienkach. Štipendium použil na letný 

MITx Global Entrepreneurship Bootcamp v čase 23.-28.8. 2015, na ktorý bol prijatý. Cieľom Bootcampu 

bolo za 5 dní zhromaždiť tím ľudí, pracovať na nápade, vytvoriť fungujúci startup a posledný deň ho 

odprezentovať pred investormi ako je Katie Rae, managing director fondu Project 11, ktorý sa zameriava 

na investovanie do počiatočného štádia technologických startupov. Financie boli použité na zaplatenie 

školného na MITx, cestovných nákladov a ubytovania.  

 

Kata Lacko  

Narodila sa v Komárne v roku 1993. Vďaka výborným akademickým výsledkom získala štipendium 

a ako 17 ročná sa na jeden rok odsťahovala za štúdiom do Španielska. Pre svoje vysokoškolské štúdium 

si vybrala Technickú univerzitu v Brne, kde študuje chemické inžinierstvo, konkrétne odbor 

Nanobiotechnológia – chémia pre medicínsku aplikáciu. Počas štúdia začala dobrovoľne pracovať 

v miestnej nemocnici, čo bolo pre ňu veľkým zážitkom a zároveň motiváciou k ďalšiemu štúdiu. V rámci 

svojej bakalárskej práci sa zaoberala tematikou rýchlejšieho hojenia a liečby pacientov, kde 

experimentovala s látkou, ktorá sa používa napr. na liečenie rakovinových ochorení a používa ju 

aj tkanivové inžinierstvo. V budúcnosti by sa chcela i naďalej touto problematikou zaoberať a tým 

zjednodušiť a predĺžiť život ľuďom, ktorí to potrebujú.  

 

Karin Andrášiková 

Rodáčka z Levíc sa narodila v roku 1986. Na strednej a vysokej škole študovala sociálnu prácu. Osem 

rokov pracuje ako terénna sociálna pracovníčka a venuje sa najmä deťom a mladým ľuďom, ktorí 

pochádzajú zo sociálne vylúčených skupín. Deti, s ktorými pracuje, prežili traumy, zranenia a v ich 

životoch je často prítomné odmietanie. V roku 2015 bola prijatá na Jihočeskú univerzitu v Českých 

Budějoviciach na odbor psychológia so zameraním na arteterapiu. Ide o rešpektovaný ateliér arteterapie, 
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kde prednášajú jedni z najlepších terapeutov a pedagógov v tejto oblasti. Jej cieľom, počas i po skončení 

štúdia, je pracovať ako terapeutka s deťmi, ktoré prechádzajú traumatickými zážitkami.  

 

Okrem najnovších víťazov sme štipendium v roku 2015 uhradili aj víťazom z roku 2014 a to konkrétne 

Alžbete Dlhej (1 000 EUR) a Zuzane Vikarskej (1 000 EUR). 

 

  

Výška podpory v roku 2015:  4500 EUR  

Výška podpory z roku 2014 uhradená v roku 2015: 2000 EUR 

Počet vybraných študentov: 3 

 

4. ASSIST, Inc.  

 

ASSIST je nezisková, medzinárodná vzdelávacia a kultúrna, výmenná organizácia založená v Spojených 

štátoch a pôsobí vo viac ako dvadsiatich krajinách po celom svete. Ich hlavnou prácou je identifikovať , 

umiestňovať a podporovať vynikajúcich zahraničných študentov na jeden rok štipendiá na popredných 

amerických nezávislých stredných školách. Počas svojho štyridsaťšesť ročného pôsobenia ASSIST 

umiestnila a podporila 4 820 popredných študentov z 51 krajín na prestížnych amerických stredných 

školách. Každý rok, 90% spomínaných študentov dosahuje vyznamenania a prispieva k mimoškolským 

aktivitám. Keďže učenci sú veľmi talentovaní a zároveň i priateľskí, rovesníci, učitelia a rovnako tak 

rodiny sú potešení a s radosťou vítajú týchto študentov do svojich tried, domovov a životov.  

 

Jedným z hlavných cieľov ASSIST je vytvoriť celosvetový okruh budúcich lídrov-priateľov, ktorí sa 

prišli spoznať, vzájomne sa rešpektovať, naučiť sa porozumeniu a akceptácii jednotlivých kultúr počas 

jednoročného spolužitia v rámci trvania školského štipendia.  

 

Nadácia PROVIDA sa v roku 2015 rozhodla podporiť spomínanú činnosť a to sumou 8 000 USD. Grant 

je určený na podporu programov organizácie ASSIST súvisiacich s činnosťami uvedenými vyššie, 

a umožnila jednému talentovanému stredoškolákovi stráviť jeden rok na študijnom pobyte v USA. 

 

 

 

Celková výška podpory roku 2015: 0 EUR 

Výška podpory z roku 2015 uhradená v roku 2016: 7 348,21 EUR 

Počet študentov na výmennom študijnom pobyte: 1 
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Poďakovanie 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým individuálnym a firemným darcom, ktorí nás v roku 

2015 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 2015 

Nicolaus Constantin Petri 

Alfréd Paulovič 

Anna Paulenková 

Ľuboš Vančo 

Marián Boček 

Martin Filek 

Miroslava Benedikty 

Ladislav Kossár 

 

 

 

Partneri Nadácie PROVIDA v roku 2015 

Firmy: 

C.B.SECURITY spol.  

UniCredit Foundation  

 

 

 

Neziskové organizácie: 

Neinvestičný fond 4people 
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Ročná účtovná závierka  

Ročná účtovná závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k 

ročnej účtovnej závierke  
 

Súvaha k 31.12.2015  

 

 
 

 

  

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. Dlhodobý hmotný majetok

Stavby

Dopravné prostriedky

1. Dlhodobý finančný majetok

Ostatný dlhodobý finančný majetok

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky

2. Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Daňové pohľadávky

Ostatné pohľadávky

Iné pohľadávky

3. Finančné účty

Pokladnica

Bankové účty

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. Náklady budúcich období

MAJETOK SPOLU

-                    

459 640.48    645 376.46   558 087.84    98 447.36          

5 152.94        

Strana aktív Bežné účtovné obdobie predchádzajúce

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

203 895.78    215 811.28   268 537.98    64 642.20          

468 537.98    75 597.32          392 940.66    215 811.28   

185.21           

18 641.11      8 516.11         5 636.71        

-                    -                    -                   

17 816.00      

Bezprostredne 

89 549.86      66 699.82       424 412.24   

266 787.98    64 386.70          202 401.28    215 811.28   

1 750.00         255.50                1 494.50         

200 000.00    10 955.12          189 044.88    

-                    

19 002.05      6 277.01         13 043.00     

7 691.00         

51 906.70      51 906.70       

665.21            665.21            

49 515.50      49 515.50       403 406.07   

405 732.53   

2 391.20         2 391.20         2 326.46        

10 125.00          5 451.50        

5 152.94        

10 955.12          189 044.88    

22 850.04          

12 725.04          

12 725.04          

10 125.00          

159.90            159.90            

19 002.05      6 277.01         13 043.00     

200 000.00    

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

1. Imanie a peňažné fondy

Základné imanie

2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

3. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

1. Rezervy

Krátkodobé rezervy

2. Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku

Záväzky voči zamestnancom

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Daňové záväzky

Ostatné záväzky

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 645 376.46  

Strana pasív

305 882.88      

6 638.00          

6 638.00          

108 151.49      

191 093.39      

20 056.21        

19 726.21        

133 701.39      

459 640.48      

133 701.39      

15 200.00    200.00              

31 138.97    

43.49            

502.39          

125.63          

499 448.00  

499 448.00  

obdobie

 Bezprostredne predchádzajúce  Bežné účtovné 

19 526.21        

330.00              

330.00              

 účtovné obdobie 

33 283.24    

31 138.97    

74 868.25    

6 638.00      

114 789.49  

6 638.00      

15 267.46    
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 

 
 

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu 

 

Mena: EUR  2014 2015 Zmena 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 125 360 370 761 196% 

Prijaté príspevky od iných organizácií 2 141 366 18 476 -87% 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  33 076 0 -100% 

Výnosy z nájmu majetku tábor Jakubovany  5 254 5 214 -1% 

Úroky  618 1 880 204% 

Výnosy z nájmu majetku - byt na polceste  0 1 440 n.a. 

Ostatné výnosy 3 0 2 157 n.a. 

Príjmy celkom  305 674 399 928 31% 

Poznámky: 

1: Suma v 2015 obsahuje rozpustenie časového rozlíšenia 365 000 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2014 

2: Suma v 2015 obsahuje príjem 15 000 EUR od UniCredit Foundation na projekt Môžu ryby lietať?; -7 288,89 

preúčtovanie prijatého nespotrebovaného daru od UniCredit Foundation do časového rozlíšenia; rozpustenie 

časového rozlíšenia 9 530 EUR týkajúceho sa tábora v Jakubovanoch 

3: Suma obsahuje poistné plnenie 1 500 EUR 

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Predaný tovar

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

Daň z nehnuteľností

Ostatné dane a poplatky

Ostatné pokuty a penále

Úroky

Kurzové straty

Dary

Iné ostatné náklady

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

Účtová trieda 5 spolu

Tržby za predaný tovar

Úroky

Kurzové zisky

Prijaté dary

Iné ostatné výnosy

Výnosy z nájmu majetku

Prijaté príspevky od iných organizácií

Prijaté príspevky od fyzických osôb

Príspevky z podielu zaplatenej dane

Prijaté príspevky z verejných zbierok

Účtová trieda 6 spolu

Výsledok hospodárenia pred zdanením

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

32.80           32.80           604

665 -                

667

663 370 505.00  370 505.00  125 360.00   

5 253.55       

591

232 399.62  41 306.23 -   191 093.39  33 283.24     

-                 

391 184.11  8 743.59      399 927.70  305 674.18   

1 864.59  

645 360.07         

232 399.62  41 306.23 -   191 093.39  33 283.24     

662 18 476.11    18 476.11    141 366.34   

658 6 879.00      6 879.00      

15.45           1 880.04      618.43          644

-                

-                

33 075.86     

-                 

649 1 539.18      

účtovné obdobie

272 390.94   

Činnosť

Číslo Výnosy Bezprostredne

567 -                 

96 063.60    96 063.60    184 769.27   

563 8 500.00      8 500.00      6 000.00       

562

-                

158 784.49  50 049.82    

57 076.90     

744.05          

499.58         

113.30          

441.15          

2 390.00       

558 33 805.16    33 805.16    

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

977.23         

Bezprostredne

501 2 644.61      279.90         2 924.51      2 607.74       

účtu Hlavná Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie

502 1 448.20      2 938.60      4 386.80      3 669.50       

716.18         

10.72            

538 725.05         725.05         

532

518

542 3.00             3.00             

Činnosť

Číslo Náklady

10.72           10.72           

39 692.88    40 192.46    

1 925.76      

513

511 770.36         2 696.12      

512 -                

524 351.67         351.67         

521 2 425.00      2 425.00      

334.00          

545 1 358.13      1 358.13      

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

504 32.80           32.80           

544 0.38             0.38             

257.83          

716.18         

214.17          

59.79            

13 410.00     

-                 

549

1 539.18      

292.52          

546 -                

360.07         

646 255.50         255.50         

208 834.31  

účtu Hlavná Zdaňovaná Spolu

551 1 920.00      11 745.50    13 665.50    

977.23         
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Prehľad o darcoch za rok 2015, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého 

darcu presahuje 100 EUR 

 

Fyzické osoby: 

Nicolaus Constantin Petri 

Alfréd Paulovič 

Luboš Vančo 

Marián Boček 

Anna Paulenková 

Ladislav Kossár 

 

 

Iné organizácie (právnické osoby) 

C.B.SECURITY spol. 

UniCredit Foundation 

 

Celkové náklady v roku 2015 (obsahujúce aj granty a dary) v členení na výdavky podľa 

jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku nákladov na správu nadácie:  

 

Mena: EUR 

 

Celkový náklad Grant/dar 

Prevádzkové 

náklady 

Spoločensky prospešné podnikanie (Social 

Entreprenuership) 

 

   
Môžu ryby lietať?  22 486 0 22 486 

Dom na polceste, Farma na polceste – Veľký Slavkov 1 23 173 23 003 170 

Viera Láska Nádej (Centrum Svetielko)  3 462 3 400 62 

Byt na polceste - Poprad 2 4 210 0 4 210 

Celkom  53 331 26 403 26 928 

     
Marginalizované deti a mládež     
Orphan opportunity fund  25 651 23 681 1 970 

Detský tábor v Jakubovanoch 3 19 337 0 19 337 

Creating Hope International  17 581 17 581 0 

Tvoj Buddy – dobrovoľníci pre deti z detských domovov  9 990 5 792 4 198 

MAYA Foundation Nepal  8 000 8 000 0 

Inštitút prijatia, Ipčko - Internetová poradňa pre mladých 4 6 000 6 000 0 

Brain Tumor Foundation India  3 666 3 666 0 

Albánska škôlka pre opustené a chudobné deti  2 000 2 000 0 

Návrat, o.z.  2 000 2 000 0 

Dar fyzickým osobám  2 000 2 000 0 

Youth with Physical Disability Development Forum  928 928 0 

Celkom  97 153 71 648 25 504 

     
Rozvoj filantropie a komunít     
DALAI LAMA FELLOWS  9 280 9 279.88 0 

NEXUS YOUTH SUMMIT  9 092 0 9 092 

Štipendium Krídla  7 575 6500 1 075 

ASSIST, Inc.  7 348.21 7 348 0 

Celkom  33 295 23 128 10 167 

     
Správa nadácie     
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Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie  10 955 0 10 955 

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie  6 897 0 6 897 

Prevádzka nadácie  6 987 0 6 987 

Celkom  24 839 0 24 839 

     
Iné náklady     
Iné ostatné náklady  213 0 213 

Zrážková daň z úrokov  3 0 3 

Celkom  216 0 216 

     
Spolu  208 834 121 179 87 655 

 

Poznámky: 

1: Suma obsahuje 5 152,94 EUR, ktorá je rozpustenie časového rozlíšenia daru z roku 2014 účelovo viazaného 

na úhradu mzdových nákladov v roku 2015; 16 850,04 EUR - opravná položka k poskytnutej pôžičke 

2: Suma obsahuje daňový odpis 3 810 EUR 

3: Suma obsahuje daňový odpis 9 600 EUR a 1 477,46 EUR za opravu auta 

4: Suma obsahuje 6 000 EUR - opravná položka k poskytnutej pôžičke 

 

Odhadované výdavky nadácie  členené podľa jednotlivých druhov činnosti za rok 2016 

  

Mena: EUR    

Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entreprenuership)  

Môžu ryby lietať? 98 000 

Byt na polceste - Poprad 4 030 

Celkom 102 030 

  

Marginalizované deti a mládež  

Detský tábor v Jakubovanoch - Liptovský Mikuláš 16 749 

Orphan opportunity fund 10 500 

Tvoj Buddy – dobrovoľníci pre deti z detských domovov 6 000 

MAYA Foundation Nepal 3 000 

Albánska škôlka pre opustené a chudobné deti 2 000 

Celkom 38 249 

  

Rozvoj filantropie a komunít  

NEXUS YOUTH SUMMIT 2 000 

Štipendium Krídla 2 000 

Celkom 4 000 

  

Správa nadácie  

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie  1 800 

Propagácie verejnoprospešného účelu nadácie  500 

Prevádzka nadácie  8 483 

Odmena za výkon funkcie správcu 0 

Náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu  0 

Riadenie a koordinácia projektových aktivít nadácie 0 

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie  0 

Celkom 10 783 

Spolu 155 062 
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Orgány nadácie a fondy 

 

V hodnotiacom období mala Nadácia zmenu v zložení orgánov. 

V hodnotiacom období Nadácia nezriadila žiaden nadačný fond. 
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