SPÁJAME FILANTROPIU S INVESTOVANÍM
PRE LEPŠÍ ŽIVOT
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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
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 2017 pre Nadáciu PROVIDA
V roku 2017 sme sa zamerali predovšetkým na rozvoj a podporu projektov pre marginalizované deti
a mládež. Nadácia i naďalej pracovala s teamom svojich expertov a poradcov a svoju podporu zamerala
najmä na:
„BUDDY“ - expertná pomoc pre posilnenie udržateľnosti
„Krídla - štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára “ – štipendium bolo opäť
udelené 3 študentom
- „Orphan Opportunity Fund“ - rozvoj globálnej platformy pre podporu organizácií, ktorá
pomáha sirotám a opusteným deťom
- „Konkret“ - Albánska škôlka pre marginalizované najmä rómske deti – finančná pomoc na
podporu fungovania a budovanie jej finančnej udržateľnosti
- Správa majetku vo verejnoprospešný účel - najmä Byt na polceste v Poprade a Detský tábor v
Jakubovanoch
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PROVIDA team 2017
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
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Team odborných konzultantov a dobrovoľníkov 2017:
Andrej Jančár – konzultant; stratégie rastu portfólia

Eva Horváthová - správa majetku a prevádzka Nadácie

Rastislav Blažej – dobrovoľník; sociálne financie

Natália Bellová – dobrovoľníčka; správa tábora v Jakubovanoch

Michaela Ficeková – dobrovoľníčka; štipendium Krídla

Martha Schwartz – Professor; Harward University School of Design / MSPartners.com, Boston (USA)
Daniel Moreno – London (UK)
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I. Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entreprenuership)
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.

1. Lietajúce ryby
Nadácia PROVIDA sa dlhodobo venuje podpore spoločensky prospešného podnikania v projekte
Lietajúce ryby. 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.
Z dôvodu maximálneho sústredenia sa na projekty určené deťom a mládeži sme sa v roku 2017
rozhodli upustiť od vyhlásenia ďalšieho ročníka grantového programu podpory spoločensky
prospešného podnikania na Slovensku „Môžu ryby lietať?“. Našu prácu sme sústredili na rozvoj
udržateľnosti (finančnej a organizačnej) nasledovných organizácií:
•
•
•
•

Buddy
Centrum Svetielko – „Viera-láska-nádej o.z.“
IPčko
Kolečko

Celková výška poskytnutej podpory v roku 2017 : 670 EUR
Monitorovanie vývoja úspešnosti podnikania minuloročných víťazov

II.

Marginalizované deti a mládež

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
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v začiatku, v ojedinelých prípadoch aj jednotlivcov v extrémnej situácii, ak súvisia s hlavným
zameraním Nadácie (opustené deti, siroty, postihnutí).

1. 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.
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.
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.
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.
Nadácia Provida spravuje zdroje poskytnuté z OOF (Orphan Opportunity Fund), ktoré podporujú
integráciu znevýhodnených a opustených detí. V rámci tejto platformy zvanej OOF, Nadácia Provida
v roku 2017 poskytla občianskemu združenie PRO VIDA sumu 60.000 EUR na podporu marketingu,
pokrytie personálnych nákladov a zvýšenia pomeru pravidelných príjmov s cieľom zabezpečiť finančnú
udržateľnosť programu BUDDY.
Hlavné úspechy na ceste k finančnej udržateľnosti v roku 2017
− Program BUDDY má viaczdrojové financovanie. Individuálni a firemní darcovia tvoria väčšinu
príjmov
− Prví väčší slovenský darcovia nad 10.000 EUR nám potvrdzujú, že BUDDY oslovuje nielen svojou
emóciou, ale aj svojou odbornosťou ako aj snahou o systematický prístup pri riešení
komplexného spoločenského problému
− Podarilo sa zabezpečiť príjmy na účet vo výške 260.000 EUR oproti 95.000 EUR v 2016
− Za účelom zvýšenia finančnej stability sme sa začali sústrediť na získavanie pravidelných
príjmov. Z celkových nákladov [200.000] pravidelné mesačné príjmy tvorili 23% [2016 to bolo
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−

9%]. Väčšina týchto príjmov je výsledkom individuálnych stretnutí a prezentácií zakladateľa
programu. Fundraisingová kampaň ešte nebola
Začali spolupráce so štátnou správou a samosprávou – záujem aj finančne podporovať
program prejavili Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo Práce a rodiny (UPSVaR) aj
mestská časť Nové Mesto

Výška finančnej podpory v roku 2017: 60.000 EUR

2. 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. 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. V roku 2017 sme sa s IPčkom dohodli na splátkovom
kalendári, podľa ktorého začne IPčko splácať svoj záväzok od januára 2018.
Výška pôžičky poskytnutej v roku 2015: 12.000 EUR
Začiatok splácania: január 2018

3. Orphan Opportunity Fund
Orphan Opportunity Fund podporuje organizácie, ktoré poskytujú pomoc marginalizovaným deťom po
celom svete. Pomocou grantov zameraných na vytváranie nových príjmov sa snaží dosiahnuť finančnú
udržateľnosť týchto organizácií.
Celkové náklady boli za rok 2017 vo výške 98 tisíc EUR. Orphan Opportunity Fund poskytol dvom
organizáciám rozvojové granty v celkovej výške 69 tisíc EUR (Buddy – Slovenská republika, Quendra
Konkret - Albánsko). Na propagáciu a marketing bolo za účelom šírenia povedomia a budovania siete
partnerov vynaložených 20 000 EUR. Zvyšná časť prostriedkov [10 000 EUR] bola použitá na
poradenské služby zacielené na rozvoj platformy a jej portfóliových organizácií.
Výška prijatej podpory v roku 2017: 105.190,97 EUR
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4. Konkret – podpora pre albánske marginalizované deti
Konkret je nezisková organizácia. Hlavnou jej činnosťou je podpora albánskej škôlky pre rómske
dievčatá a sociálno-ekonomickú integráciu osirelých detí. Je v nej 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.
Hlavným cieľom škôlky je pomôcť malým rómskym deťom v predškolskom veku žijúcich v zlých
podmienkach so vzdelaním. Zabezpečiť im adekvátne a primerané podmienky na vzdelávanie a taktiež
stravu (teplé jedlo) počas škôlky i po škôlke. Zariadenie vedie a riadi Qendra Konkret, zakladateľka tejto
neziskovej organizácie. V súčasnosti škôlku navštevuje 20 detí vo veku 4-6 rokov, čo predstavuje nárast
oproti predošlému roku 2016, kedy škôlku navštevovalo 15 detí. Na začiatku školského roka
zorganizovali taktiež školenie pre rodičov, ktorých deti škôlku navštevujú, o dôležitosti vzdelania
a primeranej hygieny. V súčasnosti najväčším problémom, s ktorým sa zariadenie potýka, je priveľké
množstvo žiadostí prichádzajúcich z chudobných rodín, ktoré by svoje deti chceli do škôlky prihlásiť.
Problémom je teda limitované množstvo detí spôsobené obmedzenými zdrojmi.
Čím sa môže škôlka pochváliť? V súčasnosti je jediným školským zariadením v Albánsku, ktoré je
k dispozícii úplne zdarma deťom v núdzi. Po prvý raz za posledných 27 rokov rómske deti (ženy)
navštevujú 7 ročnú školskú dochádzku. Predtým žiadne rómske dievčatá neukončili základnú školu
v takomto veku.
Nadácia PROVIDA poskytla albánskej škôlke v roku 2017 dva dary. Jeden vo výške 5.000 EUR a druhý
vo výške 3.500 EUR.
Dar vo výške 5.000 EUR poskytnutý v septembri 2017 bol určený na:
-

školenie/tréning rodičov o potrebe vzdelania a dodržiavaní hygieny u svojich detí
školské materiály
tvorba webovej stránky www.qendrakonkret.com
jedlo (raňajky a obedy) pre 5 dievčat na 9 mesiacov

Dar vo výške 3.500 EUR poskytnutý v novembri 2018 má byť použitý na kampaň určenú na propagáciu
aktivít škôlky:
-

-

zvýšiť povedomie o osirelých deťoch v Albánsku a rôznych možnostiach pomoci, ktorou každý
môže prispieť a to prostredníctvom kampane, v ktorej sa spoja rôzne známe osobnosti ako
napr. politici, futbalisti, blogeri či speváci a budú propagovať pohľadnice namaľované
spomenutými sirotami. Prvou osobnosťou v kampani by mal byť starosta hlavného mesta
Albánska – Tirana, kde sa škôlka nachádza
poskytovanie okamžitých potrieb pre rodiny nachádzajúce sa v extrémne chudobných
podmienkach žijúcich bez jedného rodiča s deťmi vo veku 0 – 5 rokov. Odhad 10 – 20 rodín.
pomoc jednému dieťaťu z extrémne chudobnej rodiny, ktorá si nemôže dovoliť uhradiť
operáciu a liečbu v nemocnici v Ancare (záleží od množstva financií, ktoré vyzbierajú)
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-

pomoc sirotám v meste Tirana so základnými materiálmi v prostredí, ktorom trávia svoj voľný
čas

Zvyšné prostriedky škôlka plánuje získať od sponzorov v meste Tirana a z predaja pohľadníc.
Z uvedeného projektu odhadujú získať 10.000-15.000 EURO.
Výška podpory v roku 2017: 8.500 EURO
Počet detí: 20

III.

Rozvoj komunít, filantropie a spoločensky prospešného
umenia

1. Štipendium Krídla
Nadácia PROVIDA už od roku 2011 podporuje angažovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí
majú ambíciu zdokonaľovať sa vo svojom obľúbenom odbore, ktorý okrem iného má pozitívny dopad
pre spoločnosť. V rámci štipendijného programu „Štipendium Krídla“ im poskytujeme štipendiá a
študentské pôžičky na ich štúdium v zahraničí. Touto cestou sa snažíme o podporu rozvoja ich
osobnosti a v konečnom dôsledku i skvalitnenie úrovne celej spoločnosti. Získané a nadobudnuté
vzdelanie, schopnosti či zručnosti môžu neskôr využiť v prospech svojej dediny, mesta ba možno celej
krajiny.
V júni roku 2017 sme vyhlásili už 7. ročník programu. O štipendium prejavilo záujem 23 uchádzačov, čo
predstavuje pokles oproti roku 2016, kedy sa do programu prihlásilo 56 uchádzačov. Termín prihlásenia
sme v spomínanom roku predĺžili do 31. júla 2017. 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 študentom sme
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udelili zároveň aj uhradili štipendium na štúdium na týchto zahraničných univerzitách:
Meno
Žofia Varényiová
Katarína Škrabáková
Roland Pohle

Univerzita
Oxford, UK
Oxford, UK
Essex, UK

Štipendium
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR

Žofia Varényiová
Žofia počas minulého roka ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v
Bratislave. Keď počas štúdia premýšľala, ktorým smerom sa vo svojom povolaní vydať, uvedomila si, že
pediatria je odbor, ktorý jej profesionálnemu životu dáva najväčší zmysel. Vo svojej profesii by sa chcela
venovať autoimunitným ochoreniam u detí, ako napr. Crohnova choroba, celiakia, diabetes a iné
imunitne podmienené ochorenia. Po ukončení štúdia na univerzite v Oxforde, ktorého súčasťou je aj
vlastný výskumný projekt ukončený dizertačnou prácou, by chcela pôsobiť na Slovensku a zužitkovať
tak nadobudnuté vedomosti v práci s detskými pacientami s poruchami imunity.
Katarína Škrabáková
Matematika je Katkin obľúbený predmet. Svoje bakalárske štúdium ukončila v Brne s najlepšími
známkami z celého ročníka. Pre magisterské štúdium si vybrala Univerzitu v Oxforde, na ktorú bola aj
úspešne prijatá. Zvolené predmety sú zamerané na numerické riešenie problémov matematickej
analýzy a algebry, matematické modelovanie, optimalizácie a ich aplikácie. Po skončení štúdia by sa
rada zamestnala v štátnej správe, konkrétne pre Ministerstvo financií. Zároveň by rada pokračovala
v práci s deťmi, ktorej sa už niekoľko rokov venuje ako dobrovoľník. Rada by sa angažovala v rámci
projektov týkajúcich sa ich vzdelávania a osobného rozvoja.
Roland Pohle
Už od svojho mladého veku sa Roland zaujímal o politiku a verejné dianie, ktoré sa neskôr pretavili i do
jeho životnej vízie, akou je zlepšenie pomerov obyvateľov Slovenska a realizovanie progresívnych
politík, ktoré by pomohli našej krajine. Presnejšie dať väčšiu váhu spoločenstvu krajín V4 v
medzinárodnom spoločenstve, posilniť ochranu ľudských práv na Slovensku, zlepšiť spolunažívanie
Slovákov s maďarskou menšinou a pomôcť zvýšeniu politickej i občianskej gramotnosti mladistvých na
Slovensku. Za svoj najväčší kariérny úspech doposiaľ považuje Roland nomináciu z Bruselu, aby
reprezentoval Slovensko na „your Europe, your say“ v Bruseli. Po dlhšom uvažovaní si vybral jednu z
najlepších univerzít na poli humanitných vied vo Veľkej Britátnii - University of Essex. Rolandovím snom
je vytvoriť takú inštitúciu, kde by sa vedeli angažovať ľudia s podobným záujmom a vytvárali tak
skutočné dobro pre spoločnosť.
V roku 2017 sme z dôvodu lepšej transparentnosti vytvorili osobitný bankový účet slúžiaci výlučne
projektu „Krídla“, ktorý nám zabezpečí lepší prehľad o poskytnutých štipendiách, pôžičkách či daroch.
Rovnako tak smerujeme k posilneniu komunity štipendistov, k utužovaniu väzieb a priateľských
vzťahov tak medzi nami ako aj medzi nimi navzájom. Chceli by sme vytvoriť komunitu zloženú
z výhercov jednotlivých ročníkov, v rámci ktorej budú môcť zdieľať svoje skúsenosti, navzájom sa
motivovať, prípadne diskutovať o svojich plánoch a postupoch k ich naplneniu. Nakoľko nám záleží na
ich napredovaní, v rámci pravidelných stretnutí sa chceme zaujímať o ich osobnostný rozvoj, úspechy
či neúspechy. V roku 2018 chceme teda prispievať k utužovaniu vzťahov s výhercami všetkých
ročníkov a tým sa postupne dopracovať k nášmu plánu.
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Výška podpory v roku 2017: 3000 EUR
Počet vybraných študentov: 3

2. The ASSOCIATION BOLOARTS – projekt Bolo Arts
Nadácia Provida od svojho počiatku podporuje aj umeleckú tvorbu so sociálnym dopadom. Aj to bol
dôvod, prečo sa v roku 2017 rozhodla finančne zasponzorovať umelecký festival s názvom Bolo ´Arts,
ktorý sa konal 25.-30. decembra 2017 v Burkina Faso v západnej Afrike. Festival podporujúci domácich
umelcov z oblasti hudby, tanca či športu. Protihodnotou za sponzorský finančný príspevok bola
medializácia Nadácie Provida počas celej doby trvania festivalu. Združenie Bolo ´Arts zároveň prisľúbilo
odprezentovať logo Nadácie na plagátoch a letákoch, ktoré boli zverejnené v meste Bobo Dioulasso,
taktiež na webovej stránke združenia, na samotnom festivale, na sociálnych sieťach, na portály „anbeibobo“ a taktiež v TV spotoch. Nadácia ako sponzor bola spomínaná počas rozhovorov propagujúcich
event v rádiu a počas samotného festivalu bola uvádzaná ako partner eventu.
Výška sponzorského príspevku v roku 2017: 1.000 EUR

IV. Správa majetku nadácie a spoločensky prospešné investície
1. Centrum Svetielko – Viera Láska Nádej, o.z.
Občianske združenie Viera-Láska-Nádej je taktiež jedným z výhercov projektu Lietajúce ryby za rok
2014. Združenie 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 stretáva 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
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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.
Na výstavbu spomínanej tretej pobočky v Bratislave poskytla Nadácia PROVIDA Centru Svetielko v roku
2016 pôžičku vo výške 50.000,- EUR. V roku 2017 začalo Centrum so splácaním prijatej pôžičky a počas
celého roka prebiehala starostlivosť a kontrola prebiehajúcich aktivít na kvartálnej úrovni.
Rok 2017 sa v Centre Svetielko niesol v znamení upevňovania pozície na trhu. Vzhľadom k meniacim
sa legislatívnym podmienkam a narastajúcej konkurencii v rehabilitačnej oblasti, sa Svetielko zameralo
na posilnenie kompetencií a zručností zamestnancov. Zamestnanci sa zúčastnili školení na nové
metodiky a techniky poskytovania zdravotnej starostlivosti pre svojich klientov. Pobočka v Bratislave
zároveň oslávila 1. výročie svojho otvorenia. Hoci predošlé plány a očakávania sa nepodarilo naplniť na
100%, centrum Svetielko môže s radosťou konštatovať, že si našli svoju stálu klientelu. Zaregistrovali
nárast záujmu o dennú starostlivosť detí, zrakové aj vzdelávacie aktivity. Okrem starostlivosti o deti sa
Centrum Svetielko zameralo aj na rodinu ako celok a vďaka prednáškam a workshopom pomáhajú
zvládať náročnú starostlivosť aj v domácom prostredí.
Ku koncu roku 2017 zaznamenalo Centrum Svetielko nárast klientov o 42 rodín z celého Slovenska.
Výška pôžičky poskytnutej v roku 2016: 50.000 EUR
Výška splátky v roku 2017: 5.000 EUR
Počet centier na Slovensku: 3 (Trenčín, Prešov, Bratislava)

2. 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 mladí muži možnosť
bývať v byte Nadácie ďalšie 4 roky. Presun do bytu im zásadne zlepšuje kvalitu ich bývania a zároveň
odstraňuje bariéry, ktoré často týmto mladým ľuďom znemožňujú nájsť si vlastné bývanie
(komunikačné, etnická diskriminácia). Bývanie v byte PROVIDA je podmienené prácou. Počas trvania
nájomného vzťahu majú mladí muži možnosť naučiť sa povinnostiam, akými sú platenie účtov za
nájomné, hospodárenie so zarobenými peniazmi a tým aj pochopiť, čo všetko so sebou samostatnosť
prináša. Po 4 rokoch sú už schopní postarať sa o seba a uvoľniť miesto pre ďalšieho mladého človeka
z Domu na Polceste.
V roku 2017 došlo k zmene počtu podnájomníkov. Z pôvodných štyroch ostali v byte bývať len traja,
nakoľko mladí dospelí chceli mať väčšie súkromie, čím využili najvyšší „level“ nášho zariadenia ku
komplexnej inklúzií. V roku 2017 bývali v byte títo traja odchovanci z detského domova: Marián
Harakaly, Miroslav Kotľár a Mário Polyak.
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Marian Harakaly
Bol zamestnaný vo firme SIKO, s. r. o. v Poprade a pracoval v jednosmennej prevádzke. V súčasnosti si
otvoril živnosť v oblasti murárstva a pracuje s vedúcimi pracovnej terapie, čim získava vyšší obzor
zručnosti. Veľmi rád má prácu na stavbách. Svoj voľný čas sústreďuje na šport. Je aktívnym futbalistom
a hrá za futbalový klub Gelnica. Marian sa veľmi rád zapája do voľno-časových aktivít, ktoré organizuje
Stredisko evanjelickej diakonie (ďalej iba „SED“). Nakoľko má Marian priateľku a býval v detskom
domove, vedúci zo SED sa ho snažia viesť a ukazovať mu, ako má fungovať a vyzerať zdravý partnerský
vzťah.
Peter Kotľar
Pracoval približne päť rokov vo firme Embraco Slovakia, s. r. o. v Spišskej Novej Vsi. Nakoľko táto firma
prepúšťala mnoho zamestnancov, prepustili aj Petra. V súčasnosti pracuje vo firme Whirpool Slovakia,
s. r. o. v Poprad-Matejovce takmer dva roky. Peter veľmi rád hrá na gitare, hráva futbal a taktiež sa
zúčastňuje na voľno-časových aktivitách SED. SED pomáha posilňovať oblasti, v ktorých má Peter
rezervy, ako napríklad menežovanie finančných prostriedkov.
Mário Polyak
Mário sa do bytu prisťahoval v decembri 2016. Nakoľko sa chcel osobnostne posúvať sám, našiel si
veľmi rýchlo zamestnanie a preto postúpil do vyššieho „levelu“ inklúzie. Žiaľ, v marci 2018 dostal
výpoveď zo zamestnania, kde pracoval na pracovnej pozícií predavač v potravinách v Poprade. Táto
skúsenosť ho neodrovnala a preto so svojím vzdelaním začal pracovať v detskom domove Poprad,
rodinný dom – Veľký Slavkov, na pracovnej pozícií pomocný vychovávateľ, kde sa mu veľmi páči
a zároveň sa mu darí. Kolegovia ho hodnotia veľmi pozitívne. Po rôznych rozhovoroch udáva, že by sa
vrátiť o krok späť nechcel. V budúcnosti by si chcel nájsť svoje bývanie.
Aj vďaka spolupráci so SED touto cestou pomáhame i naďalej začleňovať mladých dospelých
odchovancov z detských domovov do reálneho života a hlavne pomôcť im si uvedomiť, že každý nesie
zodpovednosť za svoj život a za svoje konania, ktoré sám robí.
Ročný príjem za rok 2017: 1 440 Eur
Počet mladých nájomníkov: 3

3. Stredisko evanjelickej Diakonie (SED) – Dom na polceste
SED Veľký Slavkov sa od jeho vzniku stále vyvíja a mení. Súvisí to s nadobúdaním
praktických skúseností pri starostlivosti o ich klientov. V začiatkoch vnímali hlavne ich základné
potreby ako sú jedlo, bývanie a oblečenie a popri tom venovali veľa času na rozhovory a rôzne voľnočasové aktivity. Zároveň ich motivovali k uplatneniu sa na bežnom trhu práce. Neskôr však postrehli,
že práve kvôli rôznym sociálnym, zdravotným či osobnostným handicapom je pre nich veľmi ťažké si
prácu nie len nájsť ale aj udržať. 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.
Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom, ktorí po skončení ústavnej
starostlivosti musia opustiť detské domovy. Sekundárne sa toto zariadenie so sídlom vo Veľkom
Slavkove venuje aj mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci,
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narkomani, asociáli – ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze). Väčšina klientov nevyrastala v prirodzenom
rodinnom prostredí, čo spôsobilo, že často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny
a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa poriadne ani nezačal, potom končí v azylovom
dome alebo na periférii spoločnosti.
Za účelom udržania prevádzkyschopnosti zariadenia poskytla Nadácia PROVIDA v roku 2017 SED
pôžičku vo výške 6.500 eur, ktorú SED začalo splácať v januári 2018.
Výška pôžičky poskytnutej v roku 2017: 6.500 EUR
Začiatok splácania: január 2018

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 v najbližšom okolí, kone v blízkej Beňadikovej, skanzen
v Pribyline, Western City a Aquapark.
Areál v Jakubovanoch pozostáva z hlavnej chaty s kapacitou 15 lôžok, sociálnymi zariadeniami,
kúpeľňou, 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 2016 sa počet pobytov v roku 2017 o niečo zvýšil, čo bolo dôsledkom posilnenia
reklamy a aktívneho predaja. V letnej sezóne 2017 tábor na svoje aktivity využili naši pravidelní
návštevníci, t.j. Detské centrum Slovensko, organizácia YWAM, občianske združenie Orbis Institute,
a taktiež mnohé súkromné osoby.
V roku 2017 prešiel tábor niekoľkými rekonštrukciami, opravami a dôležitými kontrolami na
zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadenia.
Plánom na ďalšie roky je zvýšenie príjmov a zastabilizovanie fungovania tábora, a to posilnením
marketingových aktivít, aktívneho a pasívneho predaja.

Výška príjmov z prenájmu za rok 2017: 5.983,76 EUR
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Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým individuálnym aj firemným darcom, ktorí nás v roku
2017 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 2017
Alfréd Paulovič
Anna Paulenková
Ľuboš Vančo
Martin Filek
Michaela Ficeková

17

Ročná účtovná závierka
Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej
účtovnej závierke
Súvaha k 31.12.2017
Bezprostredne

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto
A . NEOBEŽNÝ MA JETOK SPOLU
1.

Dlhodobý nehmotný majet ok
O bs taranie dlhodobého nehmotného majetku

2.

9 6 0 0 ,0 0

1 6 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

1 6 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

9 1 2 0 6 ,7 0

1 7 5 5 8 1 ,2 8

1 9 0 0 4 7 ,7 8

Stavby

2 6 6 7 8 7 ,9 8

9 1 2 0 6 ,7 0

1 7 5 5 8 1 ,2 8

1 8 8 9 9 1 ,2 8

Dlhodobý f inančný majet ok

5 3 9 8 6 ,1 0

-

-

2 5 5 ,1 4

1 0 5 6 ,5 0

5 3 7 3 0 ,9 6

1 0 1 1 9 0 ,9 6

5 3 9 8 6 ,1 0

2 5 5 ,1 4

5 3 7 3 0 ,9 6

1 0 1 1 9 0 ,9 6

1 5 5 4 9 0 ,6 2

2 4 6 3 1 ,6 0

1 3 0 8 5 9 ,0 2

9 9 2 8 9 ,6 7

Dlhodobé pohľadávky

6 5 0 9 2 ,4 1

1 3 2 2 5 ,0 4

5 1 8 6 7 ,3 7

5 5 7 5 3 ,6 0

I né pohľadávky

6 5 0 9 2 ,4 1

1 3 2 2 5 ,0 4

5 1 8 6 7 ,3 7

5 5 7 5 3 ,6 0

Krátkodobé pohľadávky

4 7 6 1 7 ,1 1

1 1 4 0 6 ,5 6

3 6 2 1 0 ,5 5

2 6 7 3 0 ,9 2

P ohľadávky z obc hodného s tyku

3.

2 9 6 2 3 8 ,7 4

9 6 0 0 ,0 0

O s tatný dlhodobý finanč ný majetok

2.

Net to

2 3 7 3 1 2 ,2 4

2 6 6 7 8 7 ,9 8

B. OBEŽNÝ MA JETOK SPOLU
1.

Net to

9 3 0 6 1 ,8 4

Dlhodobý hmotný majet ok

D opravné pros triedky
3.

Korekcia

3 3 0 3 7 4 ,0 8

2 0 2 7 ,0 0

2 0 2 7 ,0 0

3 0 ,0 0

O s tatné pohľadávky

1 8 5 ,2 1

1 8 5 ,2 1

1 8 5 ,2 1

D aňové pohľadávky

1 5 9 ,9 0

1 5 9 ,9 0

1 5 9 ,9 0

3 3 8 3 8 ,4 4

2 6 3 5 5 ,8 1

4 2 7 8 1 ,1 0

1 6 8 0 5 ,1 5

I né pohľadávky

4 5 2 4 5 ,0 0

Finančné účty

4 2 7 8 1 ,1 0

P okladnic a
Bankové úč ty

1 1 4 0 6 ,5 6

1 3 8 3 ,1 8

x

1 3 8 3 ,1 8

1 4 4 7 ,2 4

4 1 3 9 7 ,9 2

x

4 1 3 9 7 ,9 2

1 5 3 5 7 ,9 1

3 6 8 1 7 1 ,2 6

3 9 5 5 2 8 ,4 1

C. ČA SOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

N áklady budúc ic h období
MA JETOK SPOLU

4 8 5 8 6 4 ,7 0

1 1 7 6 9 3 ,4 4
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
Činnosť
Číslo
účtu
501 Spotreba materiálu

Náklady

Bezprostredne
Hlavná

Zdaňovaná

Spolu

účtovné obdobie

2 325,23

923,10

3 248,33

1 090,78

2 552,15

3 149,74

5 701,89

1 913,86

502

Spotreba energie

504

Predaný tovar

-

-

511

Opravy a udržiavanie

-

660,13

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentáciu

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

-

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

-

-

532

Daň z nehnuteľností

686,56

10,72

538

Ostatné dane a poplatky

84,32

776,89

542

Ostatné pokuty a penále

-

544

Úroky

-

0,09

545

Kurzové straty

-

209,54

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

9 500,00

9 500,00

75 988,36

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

3 000,00

3 000,00

4 100,00

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

76,14

76,14

-

699,49

699,49

40,43

62 551,64

64 853,78

62 373,02

178,62

686,56
84,32

-

-

60 000,00

60 000,00

665,73

665,73

863,23

16 066,50

13 848,00

9 530,00

6 536,50
50 507,18
- 2 547,18

-

50 507,18
-

2 547,18

95 506,72
-

6 371,24

-

Účtová trieda 5 spolu

150 806,08

59 434,52

210 240,60

253 491,29

Činnosť
Číslo
účtu
604 Tržby za predaný tovar

Výnosy

Bezprostredne
Hlavná

Zdaňovaná

Spolu

-

644

Úroky

645

Kurzové zisky

646

Prijaté dary

649

Iné ostatné výnosy

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

-

0,26

591

1 056,50
-

1 056,50

1,01

50 032,37
8 293,76

-

3 426,95
0,79
438,00

1,01

341,97

50 032,37

90 151,83

8 293,76

3 601,00

116 494,74

108 370,89

5 020,00

5 020,00

5 041,00
-

122 570,49

63 234,30

185 804,79

211 372,43

28 235,59

3 799,78

- 24 435,81

- 42 118,86

-

-

116 494,74

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

4 908,43
-

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením

4 908,17

účtovné obdobie

28 235,59

3 799,78

- 24 435,81

- 42 118,86
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

Poznámky:
1) Suma za rok 2017 obsahuje predovšetkým príjem 105 190 EUR od Silicon Valley Community
Foundation a rozpustenie časového rozlíšenia 9 530 EUR týkajúceho sa tábora v Jakubanoch.
Suma v 2016 obsahuje príjem 90 000 EUR od UniCredit Foundation na projekt Môžu ryby lietať?;
72 88,89 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 Jakubanoch.

Prehľad o darcoch za rok 2017, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 100 EUR
Fyzické osoby:
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Celkové náklady v roku 2017 (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)
Lietajúce Ryby
Celkom
Marginalizované deti a mládež
Orphan opportunity fund
Program Buddy – Občianske združenia PRO VIDA (deti z detských
domovov)
Albanian pre school for roma girls
Celkom
Rozvoj filantropie a komunít
Štipendium Krídla
ASSOCIATION BOLOARTS
Celkom
Správa majteku nadácie a spoločensky prospešné investície
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Byt na polceste - Poprad 1)

670
670

20 027
66 824
8 636
95 487

4 288
1 000
5 288

47 508
13 356
23 342
4 183

Detský tábor v Jakubovanoch 2)
Celkom

20 356
108 745

Iné náklady
Iné ostatné náklady
Zrážková daň z úrokov
Celkom

0
50
0
50
0
210 241

Spolu

Poznámky:
1) Suma obsahuje odpis 3 810 EUR
2) Suma obsahuje odpis 9 600 EUR
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Odhadované výdavky nadácie členené podľa jednotlivých druhov činnosti na rok 2018
Mena: EUR
Spoločensky prospešné podnikanie (Social Entreprenuership)
Lietajúce Ryby
Celkom
Marginalizované deti a mládež
Orphan opportunity fund
Program Buddy – Občianske združenia PRO VIDA (deti z detských
domovov)
Albanian pre school for roma girls
Celkom
Rozvoj filantropie a komunít
Štipendium Krídla
ASSOCIATION BOLOARTS
Celkom
Správa majteku nadácie a spoločensky prospešné investície
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Byt na polceste - Poprad 1)

2000
2 000

40000
70000
10000
120 000

5000
1000
6 000

50 000
14000
25000
5000

Detský tábor v Jakubovanoch 2)
Celkom

21000
115 000

Iné náklady
Iné ostatné náklady
Zrážková daň z úrokov
Celkom

0
50
0
50
0
243 050

Spolu

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

www.provida.sk
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