SPÁJAME FILANTROPIU S INVESTOVANÍM
PRE LEPŠÍ ŽIVOT
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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. Centrum Svetielko - Viera Láska Nádej, o.z.
3. Byt na Polceste - Poprad
4. Detský tábor v Jakubovanoch - Liptovský Mikuláš
5. Kolečko mini kaviarničky – TU SOM DOMA, o.z.

II.

Marginalizované deti a mládež
1. Tvoj BUDDY – dobrovoľníci pre deti z detských domovov
2. Inštitút prijatia, IPčko – Internetová poradňa pre mladých
3. Orphan Opportunity Fund
4. MAYA Foundation - Nepál
5. Albanian School for Roma kids – Albánska škôlka pre opustené a chudobné deti

III.

Rozvoj komunít, filantropie a spoločensky prospešného umenia
1. Štipendium Krídla
2. ASSIST, Inc.

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.

Poslanie a vízia
PROVIDA spája dlhoročné skúsenosti a prostriedky z biznis prostredia s odhodlaním vyriešiť najzložitejšie
spoločenské výzvy. Sme presvedčení o tom, že úspešný a šťastný človek môže vyjsť z akéhokoľvek prostredia,
ak mu poskytneme oporu a nasmerujeme ho na správnu cestu. Na jednej strane sme idealisti, ktorí veria v lepší
a vyrovnanejší svet, ale zároveň chceme nájsť reálne a efektívne riešenia a nebojíme sa skúšať to netradičnými
spôsobmi. Láska k spoločnosti a životnému prostrediu sú našou hybnou silou. Rovnako nám na tejto ceste
pomáha vytrvalosť, spolupráca a úprimné nadšenie.
Našu víziu napĺňame realizáciou a podporou projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života v komunite. V neziskovom
sektore využívame princípy podnikateľského prostredia a snažíme sa o to, aby po našich projektoch zostala
dlhodobá a skutočná pozitívna spoločenská zmena.
V napĺňaní svojho poslania spravujeme majetok Nadácie, poskytujeme granty organizáciám v neziskovom
sektore a štipendiá talentovaným mladým, vytvárame prostredie pre inkubáciu inovatívnych riešení sociálnych
a spoločenských problémov. Snažíme sa prepojiť rôzne svety: svet podnikateľský a svet talentovaných 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 2016 pre Nadáciu PROVIDA
V roku 2016 sme naďalej rozvíjali a podporovali projekty a programy pre marginalizované deti a mládež
a sociálnych podnikateľov „lietajúcich rýb“. Nadácia posilnila aj svoj team expertov a poradcov a svoju podporu
zamerala najmä na:
- „Centrum Svetielko“ Bratislava: spoločensky prospešná pôžička a expertná pomoc umožnila vznik
ďalšieho denného centra pre viacnásobne postihnuté deti v Bratislave
- „Program Buddy“: spoločensky prospešná pôžička a expertná pomoc pre posilnenie udržateľnosti
- Program „Lietajúce ryby“ finančne a expertným poradenstvom podporil 4 nové výherné projekty
a organizácie
- „Štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára – Krídla“ bolo udelené 3 študentom
- Rozvoj globálnej platformy pre podporu organizácií, ktorá pomáha sirotám a opusteným deťom
(„Orphan Opportunity“)
- správa majetku vo verejnoprospešný účel (najmä Byt na polceste Poprad a Detský tábor Jakubovany)

PROVIDA team 2016

Členovia správnej rady :
JUDr. Viliam Karas PhD., správca nadácie
Mgr. Ladislav Kossár, predseda správnej rady
Lucia Kossárová, člen správnej rady
Jozef Bardík, člen správnej rady
Peter Meszáros, člen správnej rady
Branislav Kováč, revízor nadácie

Team odborných konzultantov a dobrovoľníkov 2016:

Eva Horváthová

Katarína Skybová

Andrej Vršanský

Hana Kopkášová

Monika Ondicová

Vladimír Lajčák

Poradcovia:

Soushiant Zanganehpour
strategy consultant, Vancouver (Canada)

Martha Schwartz, Professor
Harvard University School of Design / MSPartners.com, Boston (USA)

Marty Krasney
Dalajlama Fellows, San Francisco (USA)

Martin Fisher
Kickstart.org, San Francisco (USA)

Bobby Fishkin
Stanford University

Daniel Moreno
London (UK)

Štefan Kozák
creativepro.sk, Bratislava (Slovensko)

Martin Knut
Knut & Knut, Bratislava (Slovensko)

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. Lietajúce ryby – „Môžu ryby lietať?“
Nadácia PROVIDA sa dlhodobo venuje podpore spoločensky prospešného podnikania v projekte Lietajúce
ryby. V rámci tejto programovej činnosti nadácie sme v roku 2015 otvorili už druhý ročník grantového
programu podpory spoločensky prospešného podnikania na Slovensku „Môžu ryby lietať?“, ktorý trval od
októbra 2015 do decembra 2016.
Lietajúce ryby je projekt, ktorý podporuje výnimočné organizácie a jednotlivcov, ktorí dokážu spojiť svoje
podnikanie so službou spoločnosti.
„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.
Program „Môžu ryby lietať?“ bol aj v tomto, 2. ročníku realizovaný s finančnou podporou UniCredit
Foundation. Medzi 4 výherné projekty sme rozdelili 64 000 Eur (4 x 16 000 Eur), pričom každá z organizácií
získala navyše expertné poradenstvo v oblasti biznis stratégie, marketingu, predaja či právne poradenstvo
v hodnote 4 000 Eur. Zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt"
ocenili najsympatickejší víťazný projekt dodatočnou výhrou 5 000 EUR.

Výherné projekty:
 Lepšia geografia
 SARAHS SK - Na vlne poznania
 CPF - Darujme.sk
 VIA IURIS – Analytický inkubátor
Výherca iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt":
 SARAHS SK - Na vlne poznania

Výherné projekty - Lietajúce ryby 2016

1. DARUJME.sk
DARUJME.sk je online nástroj, ktorý umožňuje jednoducho prijímať dary priamo na webovej stránke každej
neziskovej organizácie, ktorá sa rozhodne ho využívať. Neziskovky sa dlhé roky spoliehali výlučne na granty,
sponzorské dary či príspevky z 2% z daní, no aj bežní ľudia radi podporia dobré projekty. Stačí im to umožniť.
DARUJME.sk zabezpečuje to, aby bolo darovanie pre darcov aj pre organizácie „user-friendly“. DARUJME.sk
umožňuje získavať dary a podporovateľov a budovať s nimi dlhodobé vzťahy. Služba umožňuje organizáciám
získavať jednorazové aj pravidelné adresné online dary. Projekt realizuje Centrum pre filantropiu.
www.darujme.sk
DARUJME.sk o projekte Lietajúce ryby: „Vďaka finančnej podpore a biznis poradenstvu grantového programu
Lietajúce ryby sme pochopili, že ak chceme náš projekt realizovať dlhodobo, musíme zmeniť náš prístup
z neziskového na biznisový. Za pol roka práce a podpory sa náš projekt zastabilizoval, zvýšil svoje tržby
o polovicu a už v budúcom roku zarobí na seba tak, že môžeme nielen rozšíriť náš team, ale investovať aj do
inovácií. Bez Lietajúcich rýb by sme určite neboli tam, kde sme dnes,“ hovorí o úspešnom rozvoji projektu jeho
hlavný manažér Igor Polakovič.
Pred získaním grantu: nezisková organizácia, žijúca najmä z grantov a dotácií.
Po absolvovaní programu (k decembru 2016): finančne zastabilizovaná organizácia so stratégiou ďalšieho
rozvoja a tvorby zisku pre napĺňanie svojej spoločensky prospešnej misie, ktorou je poskytovať neziskovým
organizáciám nástroj jednoduchej online fundraisingovej brány a edukáciu v oblasti online darcovstva. Dnes
služby DARUJME.sk využíva viac ako 180 neziskových organizácií.

2. SARAHS SK - Na vlne poznania
NA VLNE POZNANIA je vzdelávacia platforma, ktorá vznikla z iniciatívy učiteľov a záhradných architektov, ktorí
chceli vytiahnuť deti zo školských lavíc do prírody pod koruny stromov. Jedná sa o spoločný projekt neziskovej
organizácie SARAHS v spolupráci so Základnou školou v Spišskom Hrhove a začal organizovaním vzdelávacích
výletov pre najmenších. Dnes je svojim portfóliom aktivít zameraný na všetky vekové kategórie. Príďte si
privoňať k čerstvým bylinkám a ukážeme Vám, ako to kedysi fungovalo na gazdovskom dvore, ako sa mlela
múka, piekol chlieb a ako sa treba postarať o ovečku či prasiatko. „Hovoríme rečou prírody“.
www.navlnepoznania.sk

SARAHS SK o projekte Lietajúce ryby: „ Vďaka podpore programu Lietajúce ryby sme mohli postaviť
ekoučebňu, ktorá nám umožní rozšíriť naše aktivity a kapacitu detí a študentov, ktorý k nám prichádzajú na
ekovýlety a environmentálne vzdelávanie v rámci konceptu „Na vlne poznania“. Našu kapacitu sa nám podarilo
zvýšiť z približne 2 500 na viac ako 6 000 detí ročne. Naše podnikanie sa tak stáva samostatne zárobkovým
s možnosťou jej ďalšieho rozvoja. Zároveň sme pochopili, že naša príležitosť je i v predávaní našej metodiky
a know-how iným školám, ktoré si môžu rovnako ako my vybudovať svoje zázemie pre environmentálne
vzdelávanie,“ hovorí Ján Salanci, riaditeľ SARAHS SK, n.o..
Pred získaním grantu: ročná kapacita ekovýletov projektu „Na vlne poznania“ bola 2 500 detí.
Po absolvovaní programu (k decembru 2016): pričom po vybudovaní ekocentra sa kapacita strojnásobila
a projekt má príležitosť stať sa samofinancovateľným, zamestnať 2 animátorov a ďalej rásť.

3. VIA IURIS - Analytický inkubátor
VIA IURIS robí zo Slovensko krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Táto odborná organizácia, má viac
ako 20 ročné skúsenosti a venuje sa najmä témam akými sú participácia občanov na správe vecí verejných a
justícia. Práca VIA IURIS má vplyv na celú spoločnosť, pretože dosahuje systémové zmeny, ktoré zlepšujú
fungovanie súdov, posilňujú nezávislosť a skvalitňujú fungovanie prokuratúry a polície, či umožňujú ľuďom
zapájať sa do správy vecí verejných. Okrem presadzovania systémových zmien VIA IURIS pomáha ľuďom
priamo v kauzách a zabezpečuje pre nich právne konzultácie. www.viaiuris.sk
VIA IURIS o projekte Lietajúce ryby: „Podstatou nášho podnikania je poskytovanie konzultačných
a analytických služieb, ktoré sa týkajú justície, životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovaní. Vďaka
podpore programu Lietajúce ryby sme nastavili komunikačnú stratégiu a procesy, ktoré nám pomáhajú získať
a poskytnúť kvalitné služby našim klientom. To čo robíme vieme robiť lepšie, s väčšou istotou a s väčším
sebavedomím. Lietajúce ryby boli naozaj takým postrčením správnym smerom, “ hovorí Milan Šagát, výkonný
riaditeľ VIA IURIS.
Pred získaním grantu: nezisková organizácia závislá najmä na financovaní z grantov a 2% z daní, s minimálnym
fokusom na poskytovanie komerčných služieb.
Po absolvovaní programu (k decembru 2016): hybridná organizácia venujúca sa aktívne spoločensky
prospešnej, ale i ziskovej činnosti. V tomto roku stúpli príjmy organizácie z podnikateľskej činnosti o viac ako
30 % a do ďalších rokov predpokladá ich ďalší rast. Vďaka týmto finančným zdrojom sa stala stabilnejšou
a rozšírila tak zároveň svoju kapacitu pre riešenie spoločensky prospešných tém.

4. Lepšia geografia
Lepšia geografia je portál pre učiteľov, študentov a fanúšikov geografie, ktorý ponúka rôznorodé vzdelávacie
materiály – netradičné aktivity, projektové zadania, námety na pokusy a experimenty, kvízy, hry a pod. Vďaka
projektu zažívajú učenie sa inak žiaci školách. Projekt Lepšia geografia má za úlohu skvalitniť výučbu geografie
na slovenských školách. Cieľom je, aby sa vzdelávanie na slovenských školách posunulo od toho klasického,
ktoré je zamerané na memorovanie skôr k bádateľsky orientovaným aktivitám. www.lepsiageografia.sk
Lepšia geografia o projekte Lietajúce ryby: „Vďaka podpore od Lietajúcich rýb sa Lepšia geografia
sprofesionalizovala a počet členských škôl stúpol o skoro 100% za pol roka. Z pôvodnej „one man show“ mohol
projekt vďaka konzultáciám aj finančnej podpore od Nadácie PROVIDA dozrieť. Vďaka konzultáciám som dostal
širší a hlbší náhľad do môjho projektu a pochopil som, že jeho potenciál je omnoho väčší, ako som si na začiatku

myslel. To mi dalo odvahu snívať vo veľkom a moje sny aj uskutočniť,“ hovorí Peter Farárik, zakladateľ projektu
Lepšia geografia.
Pred získaním grantu: „one man show“ Petra Farárika, nadšeného učiteľa geografia. Metodiky výučby na
portáli, ktorého obsah pripravoval celkom sám, využívalo asi 80 slovenských škôl.
Po absolvovaní programu (k decembru 2016): založením neziskovej organizácie získal projekt možnosť
viaczdrojového financovania. Dnes na ňom spolupracuje viacero geografov a jeho metodiku využíva viac ako
150 škôl. Učí ňou asi 15 000 študentov. Zisk projektu sa v tomto roku viac ako zdvojnásobil a je pripravený na
ďalší rast.

Celková výška získaného grantu: 105 000 EUR
Celková výška poskytnutej podpory v roku 2016 : 69 000 EUR
Počet organizácii zapojených do grantovej výzvy: 98
Počet projektov v užšom výbere: 11
Počet výherných projektov: 4
Počet projektov bonusovej výhry: 1

2. Centrum Svetielko – Viera Láska Nádej, o.z.
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.
V máji 2016 oslávilo Centrum Svetielko v Prešove 5 rokov svojej existencie a ako darček pre svojich klientov
pripravilo v poradí tretiu pobočku. Keďže chcú byť čo najbližšie k svojim klientom, výber pripadol na Bratislavu,
odkiaľ cestovali rodičia do trenčianskej pobočky. V roku 2015 teda začalo združenie s výstavbou ďalšieho
centra priamo v Bratislave. Vďaka darcom a podpore sympatizantov mohli zrekonštruovať 470 m2 nebytových
priestorov a pripraviť tak príjemné a podnetné prostredie pre malých aj väčších klientov. Priestor bol
rozvrhnutý účelovo na sociálne, rehabilitačné i vzdelávacie aktivity. Slávnostné otvorenie prebehlo 2.
septembra 2016 a prví klienti ho začali navštevovať takmer ihneď. V prvých mesiacoch po otvorení v Bratislave
sa rozšírili rady spokojných klientov o ďalších 32 rodín, ktorým Svetielko pomáha starať sa o ich hendikepované
deti a každým mesiacom vyhľadávajú ich služby noví a noví klienti. Od otvorenia v roku 2011 Svetielko tým
pádom poskytuje služby už viac ak 400 rodinám na Slovensku.
Nadácia PROVIDA poskytla Svetielku v minulom roku pôžičku vo výške 50.000 EUR určenú na výstavbu tretej

pobočky v Bratislave.
Výška pôžičky poskytnutej v roku 2016: 50.000 EUR
Počet centier na Slovensku: 3 (Trenčín, Prešov, Bratislava)

3. 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 sú 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 2016 bývali v byte 4 mladí chlapci, 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 piaty rok a je úplne samostatný.
Miroslav Kotľár
Podobne ako Jozef, aj Mirko je z detského domova. Má 26 rokov, ale je už úplne samostatný. Pracuje
v stavebných firmách v okolí Popradu.
Marián Harakaly
Marián má 25 rokov. V roku 2016 zmaturoval. Pracuje v stavebnej firme Stanka Gurku. Je šikovný
a zodpovedný, úplne samostatný.
Julko Pokuta
Julko je v byte už druhý rok. Je z detského domova a taktiež pracuje v Embracu v Spišskej Novej Vsi.

Ročný príjem za rok 2016: 1 440 Eur
Počet mladých nájomníkov: 4

4. 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 lôžok, sociálnymi zariadeniami, kúpeľnou,
kuchyňou a veľkou spoločenskou miestnosťou s krbom. V areály sa nachádza ďalších 35 dvojlôžkových chatiek
s veľkou letnou kuchyňou a samostatnými sociálnymi zariadeniami mimo chatiek. Celková kapacita objektu je
tak až 85 lôžok.
V porovnaní s rokom 2015 sa počet pobytov podstatne znížil, čo pripisujeme slabšej marketingovej a PR
kampani. V letnej sezóne 2016 tábor na svoje aktivity využili občianske združenie Orbis Institute, ktoré je našim
každoročným návštevníkom, SlovTan Contract Tannery s.r.o. z Liptovského Mikuláša a Marián Tolnay.

Výška príjmov: 1906 EUR
Počet realizovaných podujatí v roku 2016: 3

5. KOLEČKO mini kaviarničky – TU SOM DOMA, o.z.
Členovia občianskeho združenia TU SOM DOMA pracujú na zmene a zlepšovaní nepriaznivej životnej situácie
telesne znevýhodnených mladých ľudí. Cieľom ich činnosti je pomáhať a podporovať ľudí so zdravotným
postihnutím k dôstojnému samostatnému a nezávislému životu.
Prostriedkami pre naplnenie cieľa sú najmä:
 podpora v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím
 podpora v oblasti bývania ľudí so zdravotným postihnutím
 organizovanie voľnočasových aktivít, športových a kultúrnych podujatí pre ľudí so zdravotným
postihnutím, pre deti a dospelých
 osvetová činnosť a vzdelávanie pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich podpora pri zapojení do
samostatného a nezávislého života
 osvetová činnosť a vzdelávanie profesionálov poskytujúcich služby pre ľudí so zdravotným
postihnutím, ale aj nadšencov pracujúcich v tejto oblasti
 rozvoj spolupráce so zahraničnými a miestnymi organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom so zdravotným
postihnutím

Jedným z projektov občianskeho združenia sú aj KOLEČKO mini kaviarničky. Nadácia PROVIDA sa rozhodla
podporiť v roku 2016 daný projekt sumou 1000 EUR, ktoré boli určené na vybudovanie a spustenie 2 mini
kaviarničiek na pôde FA STU v Bratislave.

Celková výška podpory roku 2016: 1000 EUR

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, či 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.
Takmer 5000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v detských domovoch. Ústavná starostlivosť im však
nedokáže dať to, čo potrebujú najviac - blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne venoval. Po odchode z
detského domova tak často žijú na okraji spoločnosti. 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 cca 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 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.
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
Priatelia a rodina predstavujú zázemie, z ktorého vychádza naša schopnosť mať vzťahy, prácu a bývanie.
Deťom z detských domovov hľadáme dospelých dobrovoľníkov, ktorí sú pre nich oporou pri hľadaní ich
miesta v spoločnosti.
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 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.

História a súčasnosť programu Buddy

Buddy program začal ako letný tábor, neskôr sa pretransformoval na vzdelávací program na zlepšovanie IT
zručností, komunikačných a iných zručností u detí. Program od svojho počiatku však prešiel niekoľkými
dôležitými zmenami a v súčasnosti 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.
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 a preto sa sústreďuje
na čo najkvalitnejšie zabezpečenie dôverného vzťahu s dobrovoľníkom. Úlohou dobrovoľníka je korigovať
výchovné postupy vychovávateľov spôsobené nedostatkom času a priestoru na individuálnu výchovu dieťaťa.
V roku 2016 sme mali v programe aktívne zapojené deti z 9 detských domovov a vytvorených 41 BUDDY dvojíc.
Čo sa v roku 2016 podarilo?
 PROGRAM – pochopili sme a presne pomenovali, čo na všetkých aktivitách za posledných 10 rokov
fungovalo a čo nie a na čo máme zamerať svoje úsilie, t.j. na budovanie vzťahu detí s dospelými
dobrovoľníkmi, nie na školenia detí. Pochopili sme, že nie je až také dôležité to, čo dobrovoľníci s deťmi
robia, ale skôr to, aký majú medzi sebou vzťah
 DETI – všetky deti v programe, ktoré odišli z domova majú bývanie a takmer všetkým sa podarilo nájsť
si prácu
 TEAM – našli sme skvelých odborníkov na prácu s deťmi pod vedením Zuzany Zimovej
 STRATÉGIA – našli sme spôsob ako rásť, tak, že dobrovoľníci chodia na školenia za nami, nie my za nimi
a deťmi
 FINANCOVANIE – dokázali sme zabezpečiť financovanie našich aktivít bez akýchkoľvek nezaplatených
záväzkov
 MARKETING – podarilo sa nám oživiť aj sociálne médium Facebook, máme novú internetovú stránku,
nové brožúrky a letáky, začali sme písať vlastné blogy, ktoré sa pravidelne umiestňujú v prvej desiatke
najčítanejších blogov Denníku N. Cieľom všetkých marketingových aktivít roku 2016 bolo získanie
nových dobrovoľníkov

 MANAGEMENT – máme na mieru vytvorený moderný informačný systém vrátane mobilnej aplikácie,
čím sme sa pripravili na rast na stovky detí a dobrovoľníkov
Ciele na rok 2017
 PROGRAM – sledovať kvalitu a výsledky programu, nájsť a umiestniť ďalších 40 nových dobrovoľníkov
k deťom. Pôvodných 41 dvojíc by sme chceli do konca roka 2017 minimálne zdvojnásobiť a spoluprácu
s 9 detskými domovmi by sme chceli rozšíriť na 15 domovov
 ORGANIZÁCIA – prijať fundraising a marketing experta ako aj ďalších interných pracovníkov, posilniť
spoluprácu s firmami, samosprávami a ďalšími neziskovkami
 FINANCIE – posilniť fundraisingu s dôrazom na pravidelných darcov, posilniť príjem z 2% z daní
z príjmov.
Nadácia PROVIDA prispela grantom na projekt Buddy v roku 2016 sumou 1500 EUR a spoločensky
prospešnou pôžičkou vo výške 20.000 Eur, ktorá umožnila stabilizáciu programu. Program Buddy môže
vďaka pôžičke postupne zvyšovať svoje vlastné príjmy a tak zvýšiť svoju finančnú nezavistlosť
a udržateľnost. Počet 24 dvojíc z roku 2015 sa v roku 2016 takmer zdvojnásobil na 41 dvojíc. Ďalších
40 dobrovoľníkov je pripravených doučovať alebo mať BUDDYho v roku 2017.

Výška finančnej podpory v roku 2015: pôžička 20.000 EUR + iná podpora 1500 EUR =21.500 EUR
Počet detských domovov v programe: 9
Počet detí v programe: 41
Počet dobrovoľníkov: 81

2. 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.
V roku 2015 sme IPčku poskytli finančnú pôžičku vo výške 12 000 EUR určenú výlučne na rozvoj online poradne
www.ipcko.sk, personálne a administratívne náklady.
IPčko potrebovalo viac času na splácanie pôžičky ako aj rozvoj organizácie. Z tohto dôvodu sa rokuje o novom
splátkovom kalendári a v roku 2017 bude IPČKO prezentovať svoj nový team ako aj stratégiu rozvoja
organizácie.
Nakoľko Nadácia, ako správca majetku je povinná sa o svoj majetok hospodárne starať, v roku 2016 podpísala
notársku zápisnicu s IPČKOM slúžiacu na zabezpečenie pohľadávky nadácie.

Výška podpory v roku 2016: 0 EUR
Podpísaná Notárska zápisnica o pôžičke 12.000 EUR poskytnutá v roku 2015

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 svojimi 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 centrum filantropie. Ako najväčšia komunitná nadácia na svete, SVCF pomáha budovať
a posilňovať komunitu tým, že spája ľudí a organizácie, ktoré chcú posilniť spoločné dobro. Orphan Opportunity
Fund má vytvorenú vlastnú webovú stránku so všetkými základnými informáciami:
www.theorphanopportunity.org
Ladislav Kossár nadviazal v roku 2016 na predošlé aktivity z roku 2015, kedy prostredníctvom Nadácie PROVIDA
poskytol SVCF grant vo výške 25 000 USD na zriadenie Orphan Opportunity fondu. V roku 2016 sa zaoberal
auditom najlepších iniciatív na svete, ktoré sa venujú téme zlepšenia života opustených detí. Na základe týchto
informácii sa začal uchádzať o finančné zdroje od súkromných darcov na ich ďalší rozvoj.
Nadácia PROVIDA v roku 2016 zafinancovala audit jednotlivých organizácií, ktoré mali byť z fondu podporené.
PROVIDA poskytla podporu formou úhrady nákladov na cestovné.

Výška podpory v roku 2016: 12 039,43 EUR (cestovné = ubytovanie + letenky)

4. MAYA Foundation Nepal
Počas zemetrasenia v Nepáli v máji 2015 sme hľadali spôsob ako zmysluplne podporiť deti, ktoré stratili rodičov
v dôsledku zemetrasenia. Nadácia MAYA je mimovládna nezisková organizácia založená v roku 2009 v Nepáli.
Od svojho založenia sústavne spolupracuje s miestnymi komunitami v Nepále. 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

Nadácia PROVIDA je pravideľným podporovateľom Nadácie MAYA. PROVIDA v roku 2016 prispela na podporu
desiatich sirôt sumou 2250 EUR. Prostredníctvom finančných darov podporuje 10 sirôt, ktoré po zemetrasení
ostali bez domova, bez rodičov. MAYA prostredníctvom získaných darov pokrýva ich životné náklady. Poskytuje
im ubytovanie, stravu, šatstvo a možnosť chodiť do školy. Deti absolvujú lekárske prehliadky a v prípade
potreby dostávajú lieky.

Výška podpory v roku 2016: 2250 EUR
Počet detí: 10

5. Albánska škôlka pre opustené a chudobné deti
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
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.
Albánska predškolská škola pre rómske dievčatá sa stará o sociálno-ekonomickú integráciu osirelých detí. Je tu
celkovo 15 detí, najmä veľmi chudobných dievčat vo veku 5-6 rokov. Program je schválený Ministerstvom
školstva a športu a je rovnaký, ktorý sa používa vo všetkých ostatných predškolských školách v Albánsku. Jediný
rozdiel je, že sa tiež učia dobrému správaniu a hygiene.
PROVIDA uhradila v roku 2016 sľúbenú finančnú pomoc z predošlého roka vo výške 2 000 EUR. Z financií sa
hradí strava a iné náklady spojené s ich vzdelávaním.

Výška podpory z roku 2015 uhradená v roku 2016: 2 000 EUR
Počet detí: 15

III.

Rozvoj komunít, filantropie a spoločensky prospešného umenia

1. Štipendium Krídla
Pozitívna sociálna zmena si vyžaduje rozhľadených ľudí s kvalitným vzdelaním, ku ktorému patria aj zahraničné
skúsenosti. PROVIDA preto každoročne vyberá angažovaných študentov stredných a vysokých škôl s chuťou
zdokonaľovať sa a poskytuje im štipendiá a študentské pôžičky na štúdium v zahraničí. Štipendijný program
s názvom „Štipendium Krídla“ otvorila Nadácia PROVIDA v roku 2011. Chceme, aby si rozvinuli osobnosť,
prehĺbili svoj záujem o skvalitnenie spoločnosti a neskôr využili svoje schopnosti pre dobro svojej dediny, mesta
a možno aj celej krajiny.
V júni roku 2016 sme vyhlásili už 6. ročník programu. O štipendium prejavilo záujem 57 uchádzačov, čo
predstavuje mierny nárast v porovnaní s rokom 2015, kedy sa do programu prihlásilo 49 uchádzačov. Do
programu sa mali možnosť prihlásiť do 30. júla 2016. Štipendium mal šancu získať každý, kto bol prijatý na
akúkoľvek zahraničnú univerzitu a spĺňal nasledovné podmienky:
 Schopnosti – pri výbere víťazov sme posudzovali dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, získané
domáce či medzinárodné ocenenia, 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
 Osobná integrita – akým morálnym dilemám bol/je uchádzač vystavený a ako sa s nimi plánuje
vysporiadať.
Štipendium má byť použité na nasledovné účely:
 osobnostný rozvoj
 zabezpečenie vzdelávania
 pokrytie nákladov na cestovanie a ubytovanie
Spomedzi všetkých prihlásených sme napokon vybrali troch víťazov. Vybraným študentkám bolo udelené
a zároveň aj uhradené štipendium na štúdium na týchto zahraničných univerzitách:

Meno
Zuzana Viteková
Katarína Zaťková
Ivana Smoleňová

Univerzita
Goldsmiths College London, UK
University of Cambridge, UK
Columbia University, New York, USA

Štipendium
500 EUR
1000 EUR
1000 EUR

Zuzana Viteková
Pochádza z Lučenca. Po absolvovaní gymnázia v Lučenci začala študovať v Českej republike, kde vyštudovala
pôrodnú asistenciu na lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Počas tretieho ročníka sa zúčastnila
programu Erasmus plus v belgickom Sint-Niklaas, kde pracovala na pôrodníckom oddelení a venovala sa
lokálnej komunite žien na predpôrodných kurzoch. Neskôr bola prijatá na univerzitu Goldsmiths College
v Londýne, ktorá má výnimočnú umeleckú atmosféru a patrí pod University of London. Zvolený magisterský
program „DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY“ spája liečebné prístupy tanca, pohybu a umenia, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou Zuzaninho života. Jej snom je stať sa tanečnou terapeutkou. Zuzana by chcela spojiť
svoje vášne pre celostné zdravie, tanec, umenie, jógu a vytvoriť tak komplexný kreatívny a liečivý prístup pre
rozličné skupiny ľudí. Po ukončení štúdia sa plánuje vrátiť naspäť na Slovensko a podporovať ľudí, aby sa vrátili
k tancu.
Katarína Zaťková
Katarína sa narodila v roku 1994 v Nitrianskych Sučanoch. Po ukončení gymnázia sa rozhodla študovať
architektúru. Za posledné štyri roky žila, pracovala a študovala v štyroch rôznych krajinách, kde získavala
skúsenosti, skúmala kultúru, životný štýl či návyky. Vypracovala rôzne projekty, ktoré boli ohodnotené
viacerými cenami vrátane nominácie na najprestížnejšiu cenu v architektonickom vzdelávaní udeľovanú
kráľovským inštitútom britských architektov- RIBA student medal. Následne získala miesto v ateliéri v jednom
z architektonicky najvplyvnejších miest - švajčiarskom Zürichu. Neskôr sa prihlásila na univerzitu v Cambridge,
ktorá ako jediná britská univerzita poskytuje špeciálny magisterský program architektúry a urbanizmu, kde si
študent vyberie tému a následne sa jej venuje počas celých dvoch rokov. Katarína sa zamerala na tému
panelákov na Slovensku, konkrétne ako je možné prestavať súčasné sídliska tak, aby sa zlepšila kvalita
ubytovania a priestory boli súčasne centrami pestrého spoločenského života? Veríme, že po ukončení štúdia
prinesie získané vedomosti späť na Slovensko.
Ivana Smoleňová
Ivana pochádza z obce Králiky. V reakcii na udalosti posledných pár rokov sa rozhodla zamerať na štúdium a
porozumenie nástrojov, ktoré využíva Kremeľ na získavanie vplyvu v regióne strednej a východnej Európy, a to
hlavne fenoménu proruskej propagandy. V roku 2015 vydala prvú štúdiu svojho druhu, ktorá upozorňuje na
jednotlivé zdroje proruskej propagandy na Slovensku a v Českej republike. V snahe upozorňovať na tento
problém píše komentáre a články do slovenských, českých ale aj zahraničných médií (napr. Denník N, americký
Forbes, StopFake, Intersections), zúčastňuje sa verejných debát (v Bratislave, Prahe, Warsave) a prednáša na
univerzitách (Karlova a Masarykova univerzita). Magisterský program na prestížnej Columbia University, na
ktorý bola prijatá, jej umožní študovať unikátny odbor „Medzinárodnú bezpečnosť s regionálnym zameraním
na Rusko a štáty strednej a východnej Európy“. Nadobudnuté skúsenosti a kontakty by mohla využiť pri tvorení
nových
transatlantických
projektov
a
prepájaniu
jednotlivých
krajín.

Okrem spomínaných troch výherkýň zo Slovenska, sme formou daru podporili i jednu zahraničnú študentku.
Finančný príspevok vo výške 1600 EUR určený na štúdium sme poskytli študentke Ines Ambruš, ktorá je
pôvodom z Chorvátska.

Výška podpory v roku 2016: 4100 EUR
Počet vybraných študentov: 4

2. 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 štipendiami vynikajúcich zahraničných študentov na jeden rok na popredných amerických
nezávislých stredných školách.
Počas svojho štyridsaťsedem ročného pôsobenia ASSIST umiestnila a podporila 4820 popredných študentov
z 51 krajín na prestížnych amerických stredných školách. 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.

Výška podpory z roku 2015 uhradená v roku 2016: 7 348,21 EUR (8000 USD)

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým individuálnym aj firemným darcom, ktorí nás v roku 2016
podporili, či už finančným alebo materiálnym darom, alebo formou dobrovoľníckej aktivity. Aj vďaka Vašim
menším či väčším darom sa nám darí naše projekty realizovať.

Individuálni finanční podporovatelia Nadácie PROVIDA v roku 2016
Alfréd Paulovič
Anna Paulenková
Ľuboš Vančo
Martin Filek
Ladislav Kossár

Partneri Nadácie PROVIDA v roku 2016
Firmy:
C.B.SECURITY spol.
UniCredit Foundation
TMB Partners s.r.o.

Neziskové organizácie:
Neinvestičný fond 4people
Ľudia ľuďom, n.f.

Ročná účtovná závierka
Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej
závierke
Súvaha k 31.12.2016

Bezprostredne

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto
A . NEOBEŽNÝ MA JETOK SPOLU
1.

2.

2.

2 9 6 2 3 8 ,7 4
5 0 0 0 ,0 0

O bs taranie dlhodobého nehmotného majetku

5 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

3 9 2 9 4 0 ,6 6

Dlhodobý hmotný majet ok

2 6 8 5 3 7 ,9 8

7 8 4 9 0 ,2 0

1 9 0 0 4 7 ,7 8

2 0 3 8 9 5 ,7 8

Stavby

2 6 6 7 8 7 ,9 8

7 7 7 9 6 ,7 0

1 8 8 9 9 1 ,2 8

2 0 2 4 0 1 ,2 8

1 7 5 0 ,0 0

6 9 3 ,5 0

1 0 5 6 ,5 0

1 4 9 4 ,5 0

Dlhodobý f inančný majet ok

1 0 4 4 9 3 ,2 8

3 3 0 2 ,3 2

1 0 1 1 9 0 ,9 6

1 8 9 0 4 4 ,8 8

O s tatný dlhodobý finanč ný majetok

1 0 4 4 9 3 ,2 8

3 3 0 2 ,3 2

1 0 1 1 9 0 ,9 6

1 8 9 0 4 4 ,8 8

1 2 3 4 2 1 ,2 7

2 4 1 3 1 ,6 0

9 9 2 8 9 ,6 7

6 6 6 9 9 ,8 2

Dlhodobé pohľadávky

6 8 4 7 8 ,6 4

1 2 7 2 5 ,0 4

5 5 7 5 3 ,6 0

6 2 7 7 ,0 1

I né pohľadávky

6 8 4 7 8 ,6 4

1 2 7 2 5 ,0 4

5 5 7 5 3 ,6 0

6 2 7 7 ,0 1

Krátkodobé pohľadávky

3 8 1 3 7 ,4 8

1 1 4 0 6 ,5 6

2 6 7 3 0 ,9 2

8 5 1 6 ,1 1

P ohľadávky z obc hodného s tyku

3.

8 1 7 9 2 ,5 2

Net to

5 0 0 0 ,0 0

B. OBEŽNÝ MA JETOK SPOLU
1.

Net to

Dlhodobý nehmotný majet ok

D opravné pros triedky
3.

3 7 8 0 3 1 ,2 6

Korekcia

3 0 ,0 0

3 0 ,0 0

O s tatné pohľadávky

1 8 5 ,2 1

1 8 5 ,2 1

6 6 5 ,2 1

D aňové pohľadávky

1 5 9 ,9 0

1 5 9 ,9 0

1 5 9 ,9 0

2 6 3 5 5 ,8 1

7 6 9 1 ,0 0

I né pohľadávky

3 7 7 6 2 ,3 7

Finančné účty

1 6 8 0 5 ,1 5

P okladnic a
Bankové úč ty

1 1 4 0 6 ,5 6

1 6 8 0 5 ,1 5

5 1 9 0 6 ,7 0

1 4 4 7 ,2 4

x

1 4 4 7 ,2 4

2 3 9 1 ,2 0

1 5 3 5 7 ,9 1

x

1 5 3 5 7 ,9 1

4 9 5 1 5 ,5 0

3 9 5 5 2 8 ,4 1

4 5 9 6 4 0 ,4 8

C. ČA SOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

N áklady budúc ic h období
MA JETOK SPOLU

5 0 1 4 5 2 ,5 3

1 0 5 9 2 4 ,1 2

Strana pasív

A . VLA STNÉ ZDROJE KRYTIA MA JETKU SPOLU
1.

účtovné obdobie

3 0 5 8 8 2 ,8 8

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

2 9 9 2 4 4 ,8 8

1 0 8 1 5 1 ,4 9

4 2 1 1 8 ,8 6

1 9 1 0 9 3 ,3 9

1 5 3 1 9 ,8 9

2 0 0 5 6 ,2 1

3 3 0 ,0 0

3 3 0 ,0 0

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

3.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
Rezervy
Krátkodobé rezervy
2.

Bezprostredne predchádzajúce

obdobie

2 6 3 7 6 4 ,0 2

2.

1.

Bežné účtovné

-

3 3 0 ,0 0

3 3 0 ,0 0

Krátkodobé záväzky

1 4 9 8 9 ,8 9

1 9 7 2 6 ,2 1

Záväzky z obc hodného s tyku

1 4 7 8 9 ,8 9

1 9 5 2 6 ,2 1

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

1 1 6 4 4 4 ,5 0

1 3 3 7 0 1 ,3 9

1 1 6 4 4 4 ,5 0

1 3 3 7 0 1 ,3 9

3 9 5 5 2 8 ,4 1

4 5 9 6 4 0 ,4 8

Záväzky voč i zames tnanc om
Zúč tovanie s o Soc iálnou pois ťovňou a zdravotnými pois ťovňami
D aňové záväzky
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

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
Činnosť
Číslo
účtu
501

Náklady

Bezprostredne
Hlavná

Spotreba materiálu

Zdaňovaná

Spolu

1 090,78
1 423,01

1 090,78

2 924,51

1 913,86

4 386,80

32,80

32,80

660,13

2 696,12

502

Spotreba energie

504

Predaný tovar

511

Opravy a udržiavanie

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentáciu

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

-

2 425,00

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

-

351,67

532

Daň z nehnuteľností

538

Ostatné dane a poplatky

542

Ostatné pokuty a penále

544

490,85

účtovné obdobie

296,67

363,46

40,43
64 275,19

578,59

10,72
776,89

40,43

716,18

64 853,78

40 192,46

10,72

10,72

776,89

725,05

-

Úroky

545

Kurzové straty

546

Dary

549

Iné ostatné náklady

551
553

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného
majetku
Predané cenné
papiere

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

3,00

0,09

0,09

0,38

209,54

209,54

1 358,13

863,23

863,23

977,23

13 848,00

13 665,50

-

Účtová trieda 5 spolu

1 920,00

11 928,00
95 506,72
-

6 371,24

95 506,72
-

6 371,24

33 805,16

75 988,36

75 988,36

96 063,60

4 100,00

4 100,00

8 500,00

150 052,03

103 439,26

253 491,29

208 834,31

Činnosť
Číslo
účtu
604

Výnosy

Bezprostredne
Hlavná

Zdaňovaná

Tržby za predaný tovar

Spolu

-

účtovné obdobie

32,80

644

Úroky

3,49

3 426,95

1 880,04

645

Kurzové zisky

0,79

0,79

360,07

646

Prijaté dary

438,00

438,00

255,50

649

Iné ostatné výnosy

341,97

341,97

1 539,18

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

658

Výnosy z nájmu majetku

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

3 423,46

90 151,83
3 601,00

3 601,00

6 879,00

108 370,89

108 370,89

18 476,11

5 041,00

5 041,00

370 505,00

114 196,14
- 35 855,89

-

97 176,29

211 372,43

399 927,70

6 262,97

- 42 118,86

191 093,39

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

90 151,83

- 35 855,89

-

6 262,97

- 42 118,86

191 093,39

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Mena: EUR

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1)
Prijaté príspevky od iných organizácií 2)
Výnosy z nájmu majetku tábor Jakubovany
Úroky
Výnosy z nájmu majetku - byt na polceste
Výnosy z predaja podielových listov
Ostatné výnosy

2015
370 761
18 476
5 214
1 880
1 440
0
2 157

2016
5 479
108 371
1 906
3 427
1 440
90 152
598

Zmena
-99%
487%
-63%
82%
0%
n.a.
-72%

211
Príjmy celkom

399 928

372

-47%

Poznámky:
1) Suma v 2015 obsahuje rozpustenie časového rozlíšenia 365 000 EUR, ktoré boli prijaté v roku 2014
2) Suma v 2016 obsahuje príjem 90 000 EUR od UniCredit Foundation na projekt Môžu ryby lietať?;
7 288,89 EUR preúčtovanie z časového rozlíšenia prijatého daru z roku 2015 od UniCredit spotrebovaného
v r. 2016; rozpustenie časového rozlíšenia 9 530 EUR týkajúceho sa tábora v Jakubovanoch
Prehľad o darcoch za rok 2016, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 100 EUR
Fyzické osoby:
Alfréd Paulovič
Luboš Vančo
Anna Paulenková

Iné organizácie (právnické osoby)
C.B.SECURITY spol.
UniCredit Foundation

Celkové náklady v roku 2016 (obsahujúce aj granty a dary) v členení na výdavky podľa jednotlivých
druhov činností nadácie a osobitne výšku nákladov na správu Nadácie:
Mena: EUR
Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entreprenuership)

Môžu ryby lietať?
Dom na polceste, Farma na polceste – Veľký Slavkov
Svetielko
Byt na polceste - Poprad 1)
Celkom

97 518
900
53
4 118

69 000

28 518
900
53
4 118

102 588

69 000

33 588

Marginalizované deti a mládež

Orphan opportunity fund
Detský tábor v Jakubovanoch 2)
Tvoj Buddy – dobrovoľnícké vzdelávanie a kamaráti pre deti z detských
domovov
Ubuntu Education Fund
MAYA Foundation Nepal
Občianske združenie TU SOM DOMA
Albanian pre school for roma girls
Návrat
Dar fyzickým osobám

17 025
16 355

0

17 025
16 355

6 191
238
2 495
1 000
2 000
37
62

1 500
238
2 250
1 000
2 000

4 691
0
245
0
0
37
62

45 403

6 988

38 414

5 002
499

4 100
0

902
499

5 500

18 077

61 204

87 854
3 038
8 949

0
0
0

87 854
3 038
8 949

99 840

0

99 840

Iné ostatné náklady
Zrážková daň z úrokov

159
1

0
0

159
1

Celkom

160

0

160

Celkom
Rozvoj filantropie a komunít

Štipendium Krídla
ASSIST, Inc.
Celkom
Správa nadácie

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Celkom
Iné náklady

233
Spolu

Poznámky:
1) Suma obsahuje daňový odpis 3 810 EUR
2) Suma obsahuje daňový odpis 9 600 EUR a 365 EUR za opravu auta

253 491

94 065

206

Odhadované výdavky nadácie členené podľa jednotlivých druhov činnosti za rok 2017
Mena: EUR
Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entreprenuership)

Môžu ryby lietať?
Dom na polceste, Farma na polceste – Veľký Slavkov
Svetielko
Byt na polceste - Poprad 1)
Celkom

10 000
0
0
4 100
14 100

Marginalizované deti a mládež

Orphan opportunity fund
Detský tábor v Jakubovanoch 2)
Tvoj Buddy – dobrovoľ. vzdelávanie a kamaráti pre deti z DeD
Ubuntu Education Fund
MAYA Foundation Nepal
Občianske združenie TU SOM DOMA
Albanian pre school for roma girls
Návrat
Dar fyzickým osobám
Celkom

15 000
5 000
0
0
1 000
1 000
6 000
0
0
28 000

Rozvoj filantropie a komunít

Štipendium Krídla
ASSIST, Inc.
Celkom

5 000
0
5 000

Správa nadácie

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Celkom

30 000
10 000
9 000
49 000

Iné náklady

Iné ostatné náklady
Zrážková daň z úrokov
Celkom
Spolu

500
0
500
96 600

Orgány nadácie a fondy
V hodnotiacom období nemala Nadácia zmenu v zložení orgánov.
V hodnotiacom období Nadácia nezriadila žiaden nadačný fond.

www.provida.sk

