Nadácia SPP zhodnotila 109 miliónov korún podporou
verejnoprospešných aktivít 513 jednotlivcom a organizáciám
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu prijala v rámci 2 % podielu zaplatenej dane z roku 2003
sumu 109 700 784 korún a stala sa tak v roku 2004 najväčším prijímateľom tohto druhu podpory.
Nadácia SPP si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorá vyplýva z výšky prijatých finančných prostriedkov
a informuje občanov o ich využití.
Správna rada Nadácie SPP zadefinovala päť oblastí podpory:
A. Rozvoj a podpora vzdelávania
B. Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
C. Podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím,
podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
D. Ochrana zdravia
E. Podpora charitatívnych aktivít
Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty mimovládne organizácie, t. j. občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity,
samosprávy i jednotlivci.
Záujemcovia môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty dvomi spôsobmi:
1. V rámci otvorených grantových programov, ktoré nadácia navrhuje a verejne vyhlasuje. Do grantových
programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá programu (napr. štipendijný program Hlavička,
grantový program Priestor, Pridáme sa, Obnovme si svoj dom, Zamestnanecký grantový program).
2. Priamo v podobe partnerských projektov, sú to projekty iných organizácií, pri ktorých sa Nadácia SPP
stotožňuje s verejnoprospešnou myšlienkou projektu. Nadácia podporuje zaujímavé, zmysluplné a inovatívne verejnoprospešné projekty.

28. 6. 2004 Nadácia SPP prijala 109 700 784 korún. Od tohto dňa nadácia podporila
25 partnerských projektov sumou 42 556 500 korún a 6 grantových programov sumou
59 380 974 korún.
Na komunikáciu s verejnosťou a medializáciu grantových programov použila 6 157 821 korún, na správu
nadácie išlo 1 605 516 korún. Na podporu tretích subjektov tak bolo použitých 93 %, na medializáciu
grantových programov 6 % a na správu 1 % z prijatých financií.

Celková skladba výdavkov Nadácie SPP od 28. 6. 2004 do 31. 8. 2005
Správa nadácie
1 605 516 /1 %/

Medializácia programov
6 157 821 /6 %/

Granty poskytnuté tretím osobám
101 937 447 /93 %/

Získané financie z dvoch percent podielu zaplatenej dane boli poskytnuté na verejnoprospešné účely
513 jednotlivcom a organizáciám. Podporených bolo 271 jednotlivcov (z toho 126 vysokoškolských študentov), 124 mimovládnych organizácií, 35 škôl, 20 samospráv, 20 štátnych organizácií, 17 cirkevných
organizácií. Okrem toho Nadácia SPP podporila verejnoprospešné projekty 12 domovom sociálnych služieb, 6 podnikateľským subjektom, 4 múzeám, 2 vysokým školám a 2 nemocniciam.
Celkovo Nadácia SPP poskytla podporu do nasledovných oblastí:
Rozvoj a podpora vzdelávania: 10 projektov, v sume 11 631 000 korún
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt: 3 projekty, v sume 51 404 787 korún
Podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím, podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva:
9 projektov, v sume 18 945 500 korún
Ochrana zdravia: 4 projekty, v sume 11 760 000 korún
Podpora charitatívnych aktivít: 5 projektov, v sume 8 196 160 korún

Granty poskytnuté Nadáciou SPP tretím osobám podľa oblastí
Rozvoj a podpora vzdelávania
11 631 000 Sk /11 %/

Podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím,
podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
18 945 500 Sk /19 %/

Ochrana zdravia
11 760 000 Sk /12 %/

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
51 404 787 Sk /50 %/

Podpora charitatívnych aktivít
8 196 160 Sk /8 %/

V oblasti rozvoja a podpory vzdelávania Nadácia SPP realizovala štipendijný program Hlavička, v ktorom
podporila 126 talentovaných vysokoškolských študentov, ktorí žijú v ťažkej sociálnej situácii, mesačným
štipendiom v hodnote 5 000 Sk.
V oblasti rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt podporila grantový program Obnovme si svoj dom. Jedným z 39 podporených projektov na obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku bol Hellov dom v Banskej Štiavnici.
V téme Podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím, Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva bolo podporených 55 projektov v rámci grantového programu PRIESTOR. Jedným z nich je podpora peer letného stretnutia pre 53 detí s chronickým a nevyliečiteľným ochorením – hemofíliou.
V téme Ochrana zdravia bola podporená mimovládna organizácia Liga proti rakovine, ktorá v európskom
projekte Týždeň proti rakovine vyhlásila mediálnu kampaň Pasívne fajčenie, ktorej posolstvo vystihoval
slogan Pasívne fajčenie zabíja.
V oblasti podpory charitatívnych aktivít bol realizovaný program Pridáme sa, zameraný na podporu verejných zbierok, ktoré sú venované mimovládnej organizácii pracujúcej v sociálnej, zdravotnej a environmentálnej oblasti. Takto bolo vyzbieraných 174 797 korún, ktoré boli použité na nákup školských a vzdelávacích pomôcok a hračiek pre deti azylantov žijúcich v Košiciach a vo Zvolene.
V Zamestnaneckom programe bola vďaka zamestnancovi SPP, a. s., a jeho dobrovoľníckej účasti na projekte podporená Mestská knižnica vo Veľkých Kapušanoch. Nakúpila 219 nových kníh pre deti, beletriu
pre mládež a dospelých i odbornú literatúru, a to pre 454 čitateľov knižnice.

Nadácia SPP podporovala z prijatého podielu dane projekty od júna 2004 do augusta 2005. Z tohto
dôvodu sú podporené projekty v odlišných fázach realizácie, všetky však budú ukončené k 31. decembru 2005. O výsledkoch podporených projektov budeme aj v budúcnosti verejnosť informovať.

A. Rozvoj a podpora vzdelávania
Štipendijný program Hlavička
podporil 126 študentov formou štipendia
v celkovej hodnote 3 780 000 korún
Cieľom štipendijného programu Hlavička bolo podporiť
talentovaných vysokoškolských študentov, ktorí žijú
v ťažkej sociálnej situácii. Do programu predložilo svoje
žiadosti o štipendium 156 žiadateľov, ktorí nás chceli
presvedčiť nielen svojimi študijnými úspechmi, ale aj
svojou výnimočnosťou v niektorej oblasti spoločenského a verejnoprospešného života. Ročné štipendium
v hodnote 45 000 Sk na obdobie študijného roka
2004/2005 získalo 126 vysokoškolských študentov
a študentiek.

Partnerské projekty iných organizácií, ktoré boli podporené v téme/v oblasti Rozvoja
a podpory vzdelávania:

Organizácia: Eurowards – Slovakia, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Mladý podnikateľský nápad Slovenska roku 2004
Projekt podporený sumou: 1 100 000 korún
Mladý podnikateľský nápad Slovenska roka 2004 je národnou súťažou mladých ľudí. Víťazný tím reprezentoval Slovensko na európskom finále súťaže EUROWARDS – Mladý podnikateľský nápad Európy roku
2004. Cieľom projektu je podporiť súťaživosť, nápaditosť, vzdelávanie a prípravu študentov na ich budúce povolanie. Do projektu sa zapojilo šesťdesiat študentov so svojimi podnikateľskými plánmi, ktoré
hodnotila odborná komisia. Na slávnostnom podujatí 21. januára 2005 boli vyhlásené víťazné projekty
slovenského finále.
Absolútnymi víťazmi sa stali Zuzana Bizoňová a Eduard Kasman z Fakulty priemyselných technológií
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove s projektom Multimediálna náučno-vzdelávacia
hra. Cenu Eurowards – Slovakia získali dva podnikateľské nápady. Prvým je Experience School Millenium od Mateja Bórika z Gymnázia Čachtický hrad vo Vrútkach a druhým je kolektívny nápad s názvom
Výroba a distribúcia vzdelávacích hračiek od Pavla Patylu a kol. z Obchodnej akadémie. Špeciálnu cenu
Podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR získal podnikateľský nápad Výroba darčekových krabičiek od Dariny Harmatovej z Obchodnej akadémie v Modrom Kameni.

Organizácia: Asociácia komunitných nadácií Slovenska,
združenie právnických osôb
Názov podporeného projektu:
YouthBank – Mladí filantropi
Projekt podporený sumou: 2 831 000 korún
Komunitné nadácie, ktoré pôsobia v Banskej Bystrici,
Bratislave, v regióne Lipian, Liptova, Pezinka a Trnavy,
v Prešove, Nitre, Trenčíne a Veľkom Šariši, realizovali program Mladí filantropi. Jeho cieľom je rozvoj darcovstva
medzi mladými ľuďmi. Komunitné nadácie sa snažia
motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu o riešenie
problémov v komunite, v ktorej žijú, a k podpore zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života
v nej. Projekt YouthBank je úspešným programom realizovaným v západnej Európe už niekoľko rokov. Princípom programu je, že mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov
pripravujú a spravujú grantový program vo všetkých jeho
fázach. Dohodnú sa na myšlienke programu, podporia
projekty svojich rovesníkov. Spropagovanie i prideľovanie grantov má rovnako na starosti skupina mladých
ľudí. Komunitné nadácie podporili aktivity mladých ľudí
v celkovej hodnote 853-tisíc korún v deviatich mestách
Slovenska.

Organizácia: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Názov podporeného projektu: Logistické laboratórium virtuálnej firmy
Projekt podporený sumou: 310 000 korún
Projekt je zameraný na vybudovanie a využívanie laboratória logistiky virtuálnej firmy na účely výučby
predmetov z oblasti logistiky, ako aj na výskum, vývoj a využívanie nových metód v riadení firmy.
Obmedzený prístup študentov technického inžinierskeho štúdia priamo do výroby im často znemožní
dostatočné poznanie správania sa takýchto podnikov, ako aj úlohy prevádzkového inžiniera – manažéra výkonných procesov. Hlavné ciele projektu sú nasledovné:
Skvalitniť a zatraktívniť štúdium logistiky a riadenia výrobných procesov
s aplikáciou na prostredie a činnosti vo virtuálnej firme prostredníctvom nových technológií,
výpočtovej techniky, simulácie a zobrazenia procesov.
Vytvoriť logistický model virtuálnej firmy, ktorý pozostáva z modulov riešiacich strategickú,
komerčnú, informačnú a výrobnú logistiku a logistiku obslužných procesov.
Umožniť študentom aktívne sa zúčastňovať na vytváraní
a prevádzke laboratória logistiky virtuálnej firmy.
Tvorba, výskum a vývoj nových metód v oblasti logistiky, organizácie, plánovania a riadenia firmy
a procesov v nej s možným využitím v praxi pre firmy s homogénnymi výrobnými procesmi.

Organizácia: Divadlo Aréna
Názov podporeného projektu: Detská Univerzita Komenského 2005
Projekt podporený sumou: 1 500 000 korún
Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave začalo v roku 2003 tradíciu organizovania Detskej Univerzity Komenského. Cieľom tohto projektu je podpora vzdelávania detí zaujímavou
formou. Detská univerzita umožnila 340 žiakom základných škôl študovať v podmienkach, ktoré majú
vysokoškolskí študenti. Študenti z celého Slovenska vo veku od 9 do 13 rokov sa mohli každú stredu
v júli a auguste zúčastniť na deviatich zaujímavých prednáškach univerzitných pedagógov. Témy prednášok vychádzali z odborného zamerania profesorov a boli prispôsobené veku a záujmom detí. Prvú
prednášku mal prof. Dr. Ing. Arch. Bořek Šípek z viedenskej Univerzity úžitkových umení na tému Prečo
je záhradný trpaslík gýč? Ďalším prednášajúcim zo zahraničia bol doc. Dr. Dušan Šimko z Filozofickej
fakulty univerzity v Bazileji vo Švajčiarsku s prednáškou na tému: Prečo ľudia vedú vojny? Text každej
prednášky bol publikovaný v denníku Pravda.
Po skončení univerzity sa študenti zúčastnili na imatrikulácii, kde boli slávnostne promovaní na absolventov Detskej Univerzity Komenského 2005.

Organizácia: Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Názov podporeného projektu: Súťaž na tému nákladový kontroling v podmienkach Európskej únie
Projekt podporený sumou: 45 000 korún
Cieľom projektu bolo formou seminárnej práce uľahčiť nadaným študentom prechod zo školy do praxe
a podporiť tvorivosť študentov pri uplatňovaní získaných znalostí v reálnom prostredí. Tieto ciele boli
obsiahnuté v súťaži pre študentov 4. a 5. ročníka EUBA, Fakulty podnikového manažmentu na tému
Nákladový kontroling v podmienkach EÚ. Na súťaži sa zúčastnili šiesti študenti 4. a 5.ročníka, ktorí prezentovali/obhájili svoje práce pred odbornou komisiou. Na základe vopred určených kritérií hodnotiaca
komisia rozhodla o prvých troch miestach nasledovne:
1. miesto a sumu 20 000 korún získala Jarmila Balogová, študentka 5. ročníka, so svojou prácou
„Balanced Scorecard“
2. miesto a sumu 15 000 korún získala Lucia Jurenková, študentka 4. ročníka, s prácou „Reporting“
3. miesto a sumu 10 000 korún získala Katarína Lanczová, študentka 5. ročníka, ktorá sa venovala Úlohe
kontrolingu v procese plánovania

Organizácia: Slovenský plynárenský a naftový zväz, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Národná cena plynárenského priemyslu SR
za diplomové práce 2004 – 2005
Projekt podporený sumou: 100 000 korún
Projekt oslovuje špecializované fakulty študentov technických univerzít. Chceme založiť tradíciu každoročného udeľovania Národnej ceny plynárenského priemyslu SR pre študentov, ktorí ukončia štúdium
výnimočnou a inovačnou diplomovou prácou na slovenských technických univerzitách, zameraných na
problematiku plynárenstva. Cieľom projektu je podporiť odborné vzdelávanie a nasmerovať absolventov
k inovatívnemu technickému mysleniu v plynárenstve. Víťaz tejto ceny získa finančnú odmenu a možnosť zúčastniť sa na vzdelávacom kurze na prestížnej Medzinárodnej obchodnej akadémii a vo výskumnom inštitúte pre zemný plyn v Groningene (Holandsko) v roku 2006.
Víťazné diplomové práce študentov budú ocenené:
1. miesto odmenou 50 000 korún
2. miesto odmenou 30 000 korún
3. miesto odmenou 20 000 korún

Organizácia: PRO DONUM, spoločnosť pre rozvoj filantropie
Názov podporeného projektu: Olympiáda ľudských práv pre stredné školy, VII. ročník
Projekt podporený sumou: 690 000 korún
VII. ročník celoštátneho finále Olympiády ľudských práv pre stredné školy sa niesol v duchu 15. výročia
nežnej revolúcie ako významného medzníka v dejinách Slovenska a celej Európy. Priblížil študentom
nedávne obdobie neslobody. Projekt naplnil svoj základný cieľ – umožniť študentom diskutovať
o základných právach a slobodách. Na súťaži sa zúčastnilo 2 775 študentov v školských kolách po celom
Slovensku, 203 študentov v krajských kolách a 39 študentov v celoštátnom kole. Sprievodným podujatím bola moderovaná diskusia na tému: Časy disidentské, revolučné a porevolučné, so študentmi
a účastníkmi nežnej revolúcie.
Druhou aktivitou bola výstava fotografií s názvom November 89. Fotografie Roba Kočana a Jozefa
Mýtneho sprostredkovali atmosféru Novembra ‘89. Ďalšou aktivitou bola výstava samizdatovej literatúry. Študenti predkladali svoje eseje na päť tém: Som alebo nie som rasista?; Mám 54 rokov, stredoškolské vzdelanie a hľadám prácu; Som nepatrný človiečik malého národa vo veľkej Európe; Civilizovaní
ľudia by nemali stavať múry...; Osvienčim. Celoštátne finále sa konalo od 15. do 17. 3. 2005 v hoteli Máj
v Liptovskom Jáne. Súťaž sa uskutočnila v troch kolách: Riešenie prípadových štúdií z Európskeho súdu
pre ľudské práva v Štrasburgu; Obhajoba esejí; Prezentácia svojich postojov v riešení aktuálnych
problémov.
Študijný pobyt vo Frankfurte nad Mohanom vyhral Ivan Mjartan z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, Peter Nagy z Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch a Lukáš Vlnečka
z Gymnázia v Žiari nad Hronom. Týždenný medzinárodný seminár Výchova k ľudským právam v Bulharsku vyhral Jakub Princ z Gymnázia J. Hollého v Trnave, Tomáš Straňák z BASG v Sučanoch, Diana
Chudíková z Gymnázia P. Horova v Michalovciach, Monika Kačurová z Gymnázia v Medzilaborciach
a Zuzana Grochalová z Obchodnej akadémie v Čadci.

Podporená osoba: Silvia Petruchová
Názov podporeného projektu: Podpora vysokoškolskej študentky s telesným postihnutím
Projekt podporený sumou: 25 000 korún
Elektrický vozík znamená pre Silviu Petruchovú samostatnejší život. Na mechanickom vozíku je možné
sa samostatne pohybovať len na rovine a na krátku vzdialenosť. Nie vždy je príjemné spoliehať sa na
okolie a čakať, kým si vás niekto všimne. Nadácia SPP podporila tento projekt, pretože chcela umožniť
Silvii študovať na FMFI – na vysokej škole, na ktorej sa odstraňujú bariéry.

Organizácia: Eurowards – Slovakia, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Mladý podnikateľský nápad Slovenska roka 2005
Projekt podporený sumou: 1 250 000 korún
Mladý podnikateľský nápad Slovenska bude aj v roku 2005 reprezentovať Slovensko na európskom finále súťaže EUROWARDS. Jeho cieľom je podporiť súťaživosť, tvorivosť a prípravu študentov na svoje
budúce povolanie.
Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti akejkoľvek strednej alebo vysokej školy študujúci na Slovensku
formou denného štúdia.
Výherca zo Slovenska bude mať možnosť predstaviť svoj podnikateľský nápad pred predstaviteľmi
európskych investičných spoločností, ktorí sú pripravení financovať projekty najlepších Európanov.
Zároveň desať najlepších slovenských podnikateľských nápadov získa prístup k rokovaniam o čiastočnom alebo úplnom financovaní ich podnikateľskej myšlienky.
Podnikateľský zámer, spolu s prihláškou, musí byť zaslaný najneskôr do 30. 10. 2005. Viac informácií sa
nachádza na www.mladynapad.sk.

B. Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Grantový program: Obnovme si svoj dom v rokoch 2004 a 2005
Sumou 48 304 787 korún bolo podporených 39 projektov
Kultúrne dedičstvo je jednou z najdôležitejších hodnôt, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia
SPP prispela k zachovaniu tohto dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom SPP, a. s., a Ministerstvom kultúry SR podporila obnovu mnohých kultúrnych pamiatok na Slovensku. Na tento program
v roku 2004 prispela sumou 29 996 787 korún a podporila 33 projektov. V roku 2005 bolo v tomto
programe podporených ďalších 6 projektov v hodnote 18 308 000 korún.
Vznik programu vyplýva z aktuálneho programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa
vláda SR zaväzuje vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych pamiatok Obnovme si
svoj dom. Program systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia národných kultúrnych pamiatok, pričom vychádza z princípu financovania z viacerých zdrojov. Program je zameraný na
obnovu národných kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú majetkom štátu, čiže národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve samosprávy, právnických osôb (vrátane cirkví a náboženských spoločností) a fyzických osôb.
Umožňuje systémovú podporu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, medzi ktoré patria hrady,
kaštiele, kúrie, kostoly, kláštory, synagógy, meštianske domy, vidiecka architektúra, technické pamiatky, historické parky. Podporuje tiež obnovu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok – obrazov, oltárov a ďalších predmetov, ktoré sú registrované ako národná kultúrna pamiatka.
Program prispieva k zvýšeniu príťažlivosti miest a obcí a k zlepšeniu stavu chránených, vzácnych objektov a umožňuje ich lepšiu propagáciu. Robí Slovensko krajším, zaujímavejším aj pre turistov a potenciálnych investorov.

Partnerské projekty iných organizácií podporených v téme Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt:

Organizácia: ARS NOVA, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy
MUSICA ARVENZIS 2005 (4. ročník)
Projekt podporený sumou: 600 000 korún
V dňoch 7. až 15. júla 2005 sa v Dolnom Kubíne uskutočnili Medzinárodné majstrovské interpretačné
kurzy Musica Arvenzis 2005, na ktorých sa zúčastnilo 72 účastníkov z 13 krajín Európy a Ázie. Študenti
slovenských stredných a vysokých umeleckých škôl mali možnosť zdokonaliť svoje interpretačné hudobné umenie v intenzívnom 9-dňovom kontakte s uznávanými svetovými pedagógmi, ku ktorým by za zvyčajných okolností nemali prístup. Študenti dostali možnosť prezentovať a rozvíjať svoj talent, ktorý by
inak mohol ostať nepovšimnutý. Účastníci kurzu odohrali šesť koncertov v Dolnom Kubíne, Martine,
Ružomberku, Drevenom kostolíku v Múzeu oravskej dediny, kaplnke na ostrove na Oravskej priehrade
a v kultúrnom dome v Dolnom Kubíne. Záverečný koncert najlepších účastníkov sa uskutočnil 15. júla
2005 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Na kurzoch pôsobilo osem vynikajúcich
európskych pedagógov a štyria korepetítori.

Organizácia: Nadácia Pro musica Bratislava
Názov podporeného projektu: Podpora talentov a rozvoj kultúrnych hodnôt v spolupráci
s festivalom Bratislavské hudobné slávnosti
Projekt podporený sumou: 2 500 000 korún
K jesennej Bratislave už tradične patria Bratislavské hudobné slávnosti (BHS), ktoré sú najvýznamnejším medzinárodným kultúrnym festivalom organizovaným u nás. Ako jediný slovenský hudobný festival
je členom medzinárodnej Asociácie európskych festivalov.
Bratislavské hudobné slávnosti sa konali od 23. septembra do 7. októbra 2005. Nadácia SPP a SPP, a. s. ,
už dva roky úspešne spolupracujú na podpore BHS.
Súčasťou festivalu je organizovanie medzinárodnej súťaže mladých interpretov New Talent – Cena
Nadácie SPP, ktorá vrcholí 3. októbra 2005 finálovým koncertom. Koncert bol spojený s odovzdávaním
ceny Nadácie SPP víťazovi súťaže. Táto cena umožňuje vyhľadávať mladých talentovaných umelcov na
Slovensku. Celý koncert je vysielaný v sieti Európskej vysielacej rozhlasovej únie EBU do približne
30 štátov.

C. Podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím,
podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Grantový program PRIESTOR
Sumou 3 100 000 korún bolo podporených 55 projektov
Cieľom grantového programu Priestor je podpora inovatívnych prístupov v poskytovaní starostlivosti
deťom a mladým ľuďom s postihnutím, ktoré sú zamerané na rozvoj ich osobnosti a aktívne začlenenie
do spoločnosti.
Do programu bolo predložených 238 žiadostí od 179 organizácií z celého Slovenska, ktoré žiadali celkovú sumu 21 miliónov 152-tisíc korún. Podporených bolo 55 projektov v sume 3,1 milióna korún. Cieľom
programu bolo podporiť mimovládne a štátne zariadenia z celého Slovenska, ktoré poskytujú starostlivosť pre svojich klientov s rôznym druhom postihnutia.
Nezávislá výberová komisia, ktorá predložené žiadosti posudzovala, bola zložená zo siedmich osobností z oblasti poradenstva v sociálnej práci.
V programe bolo podporených 22 projektov pre ľudí s mentálnym postihnutím, 12 projektov pre ľudí
s telesným postihnutím, 10 projektov pre ľudí s kombinovaným postihnutím, 3 projekty pre ľudí so psychickým ochorením, 2 projekty pre ľudí s autistickou poruchou osobnosti, 2 projekty pre sluchovo
a 2 pre zrakovo postihnutých ľudí a po jednom projekte pre hemofilikov a hluchoslepé deti.
Takýmto spôsobom chce nadácia pomôcť motivovať deti a mladých ľudí s postihnutím k riešeniu svojej
situácie, aktívnemu životu, podporiť ich v rozvíjaní sociálnych a pohybových zručností a podporiť ich
vzájomné vzťahy.

Organizácia: Slovenský paralympijský výbor, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Podpora pre slovenských paralympionikov
Projekt podporený sumou: 8 000 000 korún
Aktivity podporené v projekte Slovenského paralympijského výboru sú rozdelené do viacerých
oblastí. Prvá časť – Paralympijské leto zdravotne postihnutej mládeže – sa uskutočnila od 6. do
13. augusta 2005. Na športových aktivitách v stredisku Remata pri Handlovej sa pod odborným vedením
piatich trénerov, asistentov, zdravotníkov a úspešných paralympionikov zúčastnilo dvadsať detí
a mladých ľudí s postihnutím.
Druhou časťou sú Zimné dni zdravotne postihnutej mládeže, ktoré sú naplánované na obdobie zimných
prázdnin. Zimné športy budú prebiehať v Remate pri Handlovej a vo Vrátnej, ktoré sú špeciálne upravené pre potreby zdravotne postihnutých športovcov a mládeže.
Treťou aktivitou je III. ročník kampane Na kolesách proti rakovine, ktorá sa začala 5. mája 2005 v Košiciach. Chce osloviť chorých, telesne postihnutých ľudí, aby sa zapojili do celoslovenského projektu
zdolaním vytýčeného úseku na nemotorovom prostriedku, ktorým môže byť bicykel, invalidný vozík,
skejtbord a pod. Počas štyroch mesiacov kampaň prebehla v 23 mestách, obciach a školách po celom
Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 19 254 ľudí, z toho 10 160 osôb prešlo trasu na bezmotorovom prostriedku. Symbolom kampane je paralympijský víťaz zo Sydney 2000 v dráhovej cyklistike Radovan
Kaufman, ktorý stál pri jej zrode v roku 2003. Následne v tom istom roku zomrel na rakovinu. Súčasťou
kampane je aj verejná zbierka na prístroj Wave System, ktorý zabezpečí kvalitné predbežné vyšetrenie
zmien u dedičných foriem rakoviny hrubého čreva a štítnej žľazy. Získaním prístroja Wave Systém bude
možné uskutočniť celoplošne včasnú diagnostiku rakoviny prsníka. Na kúpu tohto prístroja bolo
k 20. septembru 2005 vyzbieraných 710 000 korún.
Štvrtou aktivitou bola Deaflympiáda Melbourne 2005. Od 5. do 16. januára 2005 sa zúčastnili slovenskí
športovci so sluchovým postihnutím na najväčšom svetovom podujatí – Deaflympiáde s účasťou viac
ako 3 500 športovcov z 85 krajín sveta. Našu reprezentáciu tvorili piati športovci. Najúspešnejším slovenským deaflympionikom sa stal cyklista Július Maťovčík, ktorý obsadil 4. miesto v kategórii 1 000 m
šprint.
Ďalšou oblasťou podpory bol nákup športového náradia. Zdravotne postihnutí športovci potrebujú na
svoju prípravu kvalitné kompenzačné pomôcky a športové náradie. Zakúpený bol športový materiál pre
lyžiarov, bicykle pre lyžiarov, komponenty na bicykle, ortéza, tri športové vozíky, kolieskové lyže, polar
(merač srdcovej frekvencie) a rehabilitačný prístroj.

Organizácia: Deti Dunaja, občianske združenie
Názov podporeného projektu:
Sociálno-výchovný a kultúrny projekt
bábkového predstavenia Modrý Peter
Projekt podporený sumou: 1 000 000 korún
Zámerom projektu bolo odohrať bábkové predstavenie s aktívnou účasťou detí z detských domovov,
krízových centier, diagnostických ústavov, centier
a ústavov pre deti s postihnutím a deti v nemocniciach, ktoré im prinesie kultúrny zážitok a možnosť
sebarealizácie. Odohraných bolo 35 predstavení,
ktoré videlo viac ako 1 500 detí na celom Slovensku.
Dej príbehu bol založený na rôznorodosti, prekonávaní prekážok, hľadaní pochopenia a blízkych,
poukázaní na silu priateľstva. Hercami boli študenti Katedry bábkovej tvorby VŠMU, odbor herectvo a scénografia. Študenti vystúpili s predstavením Modrý Peter aj na medzinárodnom bábkovom
festivale v Nitre.
Veľkým obohatením boli tvorivé ateliéry, ktoré
nasledovali hneď po predstavení. Detskí diváci
mohli svoje pocity z predstavenia vyjadriť umením
a vytvoriť svoje dielka pomocou modelárskej
hmoty, farbami na sklo, textil a kriedami na papier.
Na záver projektu vznikla z fotografií z predstavenia výstava, ktorá bola nainštalovaná v Carrefoure
Slovensko, v obchodnom centre Danubia v Bratislave-Petržalke.

Organizácia: Detské charitatívne Združenie Korytnačky, občianske združenie
Názov podporeného projektu: 7. ročník tradičnej výtvarnej súťaže profesora
Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby
Projekt podporený sumou: 658 000 korún
Do 7. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby sa zapojilo
3 758 detí s telesným a duševným postihnutím z celého Slovenska. Združenie Korytnačky, Slovenský
paralympijský výbor a Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Bratislave chceli podporiť tvorivosť
detí a prispieť k ich začleneniu do spoločnosti. Súťaž nesie meno významného slovenského výtvarníka,
profesora Karola Ondreičku, ktorý odborne viedol celú súťaž od jej vzniku až do roku 2003, kedy podľahol ťažkej chorobe. Za sedem rokov existencie súťaže sa do nej prihlásilo takmer 30-tisíc detských prác,
ktoré vznikli pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov. Tento rok deti z 368 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych zariadení, nemocničných a integrovaných škôl z celého Slovenska súťažili v piatich kategóriách: Pexeso, Maskot paralympijského družstva pre ZOH Turín 2006,
Tkaný koberec, Medovníkový domček a Rozprávka o zvieratkách.
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže bolo 15. júna 2005 na nádvorí detského domu umenia Bibiana. Víťazov bolo veľa, spomeňme aspoň niektorých: Deniska Danielová – ŠZŠI Levice, Kolektív 5. B
triedy – ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom, ZŠ Spišský Štiavnik, Matúš Gažík – ŠZŠ Poprad, Ján Pokuta – ŠZŠ
Košice, Nikoleta Némethová – ŠZŠ Levice, Marika Kijanicová – ŠZŠ Čadca, Valér Grman – MŠ Nitra, Ján
Horváth – ŠZŠ Zvolen, Vladko Jakubík – ŠZŠ Partizánske, Peter Hunka – ŠZŠ Partizánske. Víťazná kresba
Denisky Danielovej zo ŠZŠI v Leviciach v kategórii Maskot paralympijského družstva bude po grafickom
spracovaní symbolom slovenských paralympionikov na Zimných hrách 2006 v Turíne. Najlepšie práce
boli v letných mesiacoch vystavené v Bibiane.

Podporená osoba: Marta Mamojková
Názov podporeného projektu: Prosba o pomoc pre syna
Projekt podporený sumou: 367 500 korún
Syn pani Mamojkovej bol do 17 rokov zdravý. Matúš v roku 1998 dostal epilepsiu v takej závažnej forme,
že ostal na invalidnom dôchodku, ťažko zdravotne postihnutý. V roku 2004 bol hospitalizovaný vo
Fakultnej nemocnici sv. Anny v Brne, kde mu bola diagnostikovaná Rasmussenova encefalitída. Po konzultácii Doc. MUDr. Brázdila, PhD., z Neurologickej kliniky LF v Brne s prof. Bienom z Nemecka, špecialistom na uvedenú diagnózu, mu bola odporučená liečba intravenóznym imunoglobulínom. Vedenie
nemocnice vo Zvolene žiadalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu o výnimku pri úhrade uvedeného lieku.
VšZP v Bratislave s touto výnimkou nesúhlasila, a tak sa ocitol syn pani Mamojkovej bez adekvátnej liečby. Podľa odborníkov by takáto liečba mohla chorobu zastaviť a aj vrátiť mu zdravie. Nadácia SPP darovala synovi pani Mamojkovej finančné prostriedky na kúpu imunoglobulínu a vrátila mu nádej.

Organizácia: ZOM Prešov, združenie zdravotne postihnutých
Názov podporeného projektu: Nákup špeciálneho dodávkového vozidla
Projekt podporený sumou: 150 000 korún
Podporený projekt sa zaoberá problematikou stabilizovanej prepravnej služby pre skupinu zdravotne
postihnutých občanov v Prešovskom kraji. Na to, aby sa táto špecifická skupina obyvateľov – vozíčkarov
mohla úspešne začleniť do spoločnosti a nájsť si prácu, potrebuje vyriešiť svoju prepravu. Cieľom projektu je nakúpiť a upraviť špeciálne dodávkové vozidlo pre prepravnú službu. Táto organizácia začala od
roku 2001 poskytovať prepravnú službu pre zdravotne postihnutých občanov dvomi prenajatými vozidlami. Prepravu zabezpečovali špeciálne vyškolení pracovníci. Cieľom občianskeho združenia je mať
vlastné vozidlá a znižovať tak náklady na prepravu. Súčasne zabezpečiť väčšie pohodlie, bezpečnosť
dopravy 238 klientom a umožniť im prístup do úradov, k službám a do zamestnania. Finančný dar bol
poskytnutý na kúpu dodávkového vozidla so zdvižnou plošinou a zabezpečovacím systémom cestujúcich.

Organizácia: Nová nádej Slovensko, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Obnova skejtbordového ihriska v Petržalke
Projekt podporený sumou: 1 170 000 korún
Cieľom tohto projektu je pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa venujú extrémnym športom (inline korčuľovanie, skejtbording, jazda na bicykli), opraviť zničený skejtpark. V roku 1998 zriadil Miestny úrad Petržalka na Markovej ulici skejtpark. V tom čase bol najväčším a najkvalitnejším na Slovensku. Vďaka nemu
sa spopularizovali v Bratislave a okolí extrémne športy. Od roku 2003 neúspešne predkladá oddelenie
správy mestského majetku návrh do rozpočtu Miestneho úradu na modernizáciu tohto skejtparku. Jedným z možných riešení je úplné zrušenie a odstránenie prvkov skejtparku z dôvodu nedostatku financií
na jeho rekonštrukciu a pretrvávajúceho rizika úrazov na poškodených prvkoch. Miestny úrad prenajal
areál občianskemu združeniu Nová nádej Slovensko, ktoré zabezpečí rekonštrukciu skejtparku.
Združenie prostredníctvom programu „streetwork“ – terénna sociálna práca – zmapovalo potreby
návštevníkov skejtparku. Z týchto mladých ľudí vznikla pracovná skupina, ktorá sa podieľa na oprave
parku. Cieľom podporeného projektu je do konca roka 2005 opraviť prvky skejtparku a otvoriť ho pre
mladých, ktorí sa venujú extrémnym športom.

Organizácia: Slovenský tenisový zväz, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP
Projekt podporený sumou: 3 000 000 korún
Základnou myšlienkou projektu je podporiť tenisové aktivity pre deti vo veku 5 – 9 rokov. Znížením ekonomickej náročnosti a poskytovaním podpory talentovaným deťom sa umožní športovanie aj deťom zo
slabších sociálnych skupín. Takto bude zorganizovaná veľká skupina detí rôznej výkonnosti a realizované tímové súťaže, ktoré zvýšia príťažlivosť športovania a budú motiváciou do ďalšej činnosti.
Pre mladšie deti je pripravený model základnej pohybovej prípravy, základov tenisu a súťaženie v jednoduchých podmienkach: upravený dvorec, jednoduché počítanie, detské rakety. Pre staršie deti je pripravený rozšírený model v závislosti od ich pohybovej úrovne. Zručnejší tenisti budú vedení úspešnými
reprezentantmi, čím chceme poskytnúť účastníkom pozitívne príklady a zvýšiť záujem o športové
aktivity.

Organizácia: Divadlo z Pasáže, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Medzinárodný festival ARTETERAPIA: UMENIE NA MARGU
Projekt podporený sumou: 1 500 000 korún
Druhý ročník festivalu ARTETERAPIA: UMENIE NA MARGU sa uskutoční 25. až 28. októbra 2005 v priestoroch Divadla z Pasáže v Banskej Bystrici a v priestoroch Divadla Astorka v Bratislave. Štvordňový festival má za cieľ predstaviť tvorivý proces v komunitnom divadle. Atraktívny medzinárodný festival vytvára
okrem možnosti umeleckej konfrontácie aj priestor pre polemiku, prečo je dôležité pracovať s komunitami v oblasti umenia a aké sú prínosy pre spoločnosť. Divadlo z Pasáže je už desať rokov predstaviteľom profesionálneho komunitného divadla na Slovensku. Svoju opodstatnenosť dokázalo svojou umeleckou úrovňou, vzdelávacími aktivitami, schopnosťou vytvoriť alternatívny priestor pre postihnutých
ľudí, ktorí už nie sú klientmi ústavov, ale členmi divadla.
Festival ARTETERAPIA: UMENIE NA MARGU je cestou, ako sa otvoriť voči svetu a spätne cez svet k našim
vlastným problémom. Na festivale sa predstavia súbory z Čiech pracujúce s nepočujúcimi a bezdomovcami – Divadlo Neslyším, Divadlo Tiché Iskry, Divadlo Nota Bene, Divadlo u zlatej húsenice a Divadlo
Martina Friča. Zo Slovenska sa predstaví Divadlo z Pasáže, pracujúce s mentálne postihnutými hercami.
Z Južnej Afriky pricestuje Divadlo S.O.S. s hercami, ktorí prežili násilie, so sirotami zo slumov z Johannesburgu a Divadlo Soweto, ktoré pracuje s hercami dotknutými témou HIV/AIDS.
Na festivale sa ďalej zúčastnia súbory z Holandska – Divadlo Maatwerk, súbor z USA z Bronxu – Divadlo
Pregónes, ktoré pracuje s portorikánskymi emigrantmi, súbor z Maďarska, v ktorom hrajú nevidiaci –
Vakrepülés Színjátsző Egyesüle, a súbor zo Srbska pracujúci s hercami, ktorí majú skúsenosti s témou
drog a vojnou.
Súčasťou festivalu budú tri pracovné diskusie vedené svetovými osobnosťami komunitného divadla,
ďalej prednášky na zaujímavé témy a vedecká konferencia.

D. Ochrana zdravia

Partnerské projekty iných organizácií podporených v téme Ochrany zdravia:

Organizácia: Nadácia Reťaz života
Názov podporeného projektu: Partnerstvo proti zbytočnej smrti
Projekt podporený sumou: 1 600 000 korún
Dlhodobým cieľom projektu je prispieť k zníženiu úmrtnosti populácie Slovenska, spôsobenou úrazmi,
dopravnými nehodami a inými náhlymi ohrozeniami života. Telefonické centrum záchrany – 24-hodinová telefonická linka s číslom 0850 111 313, poskytuje volajúcim odbornú radu pri úrazoch, nehodách,
náhlych zhoršeniach zdravia a pod. Vytvorením systému pre chronicky chorých ľudí, zavedením karty
záchrany – identifikačného preukazu chce nadácia pomôcť ľuďom, ktorí sú evidovaní v databáze telefonickej linky aj tlačidlom záchrany, ktoré im slúži na privolanie pomoci.
Pri nadácii pôsobí školiace stredisko prvej pomoci, vzdelávacie stredisko na poskytovanie neodkladnej
pomoci pre laickú aj odbornú verejnosť.

Organizácia: Liga proti rakovine Slovenskej republiky,
občianske združenie
Názov podporeného projektu: Pasívne fajčenie
Projekt podporený sumou: 4 760 000 korún
Druhý októbrový týždeň je už niekoľko rokov v celej Európe Týždňom
proti rakovine. Európska asociácia, ktorej členom je aj Liga proti rakovine SR, vyhlásila na rok 2004 tému Pasívne fajčenie. Pasívne fajčenie
je jedným z faktorov vyvolávajúcich civilizačné choroby, medzi ktoré
patrí aj rakovina. Liga proti rakovine odštartovala v októbri 2004 mediálnu kampaň Pasívne fajčenie, ktorej posolstvo vystihoval slogan
Pasívne fajčenie zabíja. Cieľom projektu bolo informovať verejnosť
o nepriaznivých účinkoch pasívneho fajčenia na zdravie a podporiť
aktivity, ktoré chránia nefajčiarov.
Úspešnosť kampane Pasívne fajčenie dokazujú i ocenenia získané
v kreatívnych súťažiach za rok 2004 ako Zlatý klinec v kategórii Tlač
a billboard a Bronzový klinec v kategórii Kampaň. V hodnotení časopisu Stratégie v kategórii Billboard bol vizuál s pracovným názvom
Colombo označený ako najkreatívnejší za rok 2004.
Veľkým úspechom tejto kampane je získanie bronzovej medaily v kategórii Outdoor / Health and Hygiene na medzinárodnom festivale reklamy The New York Festivals. Do súťaže bolo zaradených 4 313 súťažných
prác zo 62 krajín sveta a hodnotila ich porota zostavená z 80 kreatívnych riaditeľov.
Ďalšou aktivitou projektu Pasívne fajčenie bolo pracovné stretnutie pre
učiteľov onkologickej výchovy a vyhlásenie súťaže školských časopisov
na tému Vzduch je čistý – poď von! Cieľom onkologickej výchovy na
školách je odstrániť tabuizovanie témy rakoviny a vychovať mladých
ľudí tak, aby nespájali rakovinu s nevyhnutnou smrťou a snažili sa
dodržiavať zdravý životný štýl.
V rámci súťaže mladých žurnalistov na tému Vzduch je čistý – poď von!
dostali študenti za úlohu zostaviť špeciálnu prílohu k školskému časopisu. Do súťaže sa zapojilo 17 škôl, ktoré zaslali 28 časopisov. Víťazom
sa stal časopis Akty GK2, ktorého vydavateľom je Gymnázium na
Konštantínovej ulici č. 2 v Prešove.

Organizácia: Zlatý kľúčik, n. f.
Názov podporeného projektu: Zlepšenie kvality života detí s chronickým zlyhaním
obličiek na východnom Slovensku
Projekt podporený sumou: 900 000 korún
Projekt si kladie za cieľ zaviesť vysoko špecializovanú eliminačnú liečbu – plazmaferézu pre deti so život
ohrozujúcimi ochoreniami obličiek z oblasti celého východoslovenského regiónu.
Detské dialyzačné stredisko pri 1. klinike detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach nebolo vybavené prístrojom pre plazmaferézu, ktorá je v mnohých prípadoch jedinou život zachraňujúcou liečebnou metódou. Zakúpením dialyzačného prístroja je plazmaferéza dostupná aj pre choré deti z celého východného Slovenska a významne prispeje k zníženiu úmrtnosti a k zlepšeniu kvality ich života.

Organizácia: Nemocnica ministerstva obrany Bratislava
Názov podporeného projektu: Projekt digitalizácie NMO – digitalizácia rádiologického oddelenia
Projekt podporený sumou: 4 500 000 korún
Nemocnica ministerstva obrany v Bratislave je nemocnicou II. typu. V mnohých svojich oddeleniach
poskytuje špecializovanú zdravotnícku starostlivosť pre viaceré zdravotnícke zariadenia na Slovensku.
Cieľom projektu je spresniť a zrýchliť diagnostické výkony pre pacienta a znížiť tiež radiačnú záťaž populácie pomocou digitalizácie rádiologického oddelenia NMO, ktorá je v súlade s modernými trendmi rozvoja zobrazovacích metód a zavádzaním informačných technológií v sieti zdravotníckych zariadení EÚ,
s cieľom ich vzájomnej komunikácie a spolupráce prostredníctvom informačných technológií.
Digitalizácia znamená odstránenie klasických filmov v rádiológii NMO, elektronickú archiváciu a dostupnosť obrazov online v PACS (Picture Archiving and Communication System), ako aj elektronickú komunikáciu všetkých užívateľov Nemocničného informačného systému (NIS) NMO. V dlhodobej perspektíve
(5 – 10 rokov) je to základ pre spoluprácu aj s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami v SR a štátoch EÚ.

E. Podpora charitatívnych aktivít

Charitatívny grantový program Darujte Vianoce
Sumou 2 milióny korún bolo podporených 204 projektov
organizácií a jednotlivcov
Nadácia SPP prispela 2 miliónmi korún na charitatívny program
Darujte Vianoce, ktorý už po tretíkrát vyhlásilo Konto Orange.
Prostredníctvom tohto programu boli ľudia motivovaní k tomu,
aby svoj čas, energiu a čiastočne aj financie venovali iným
počas vianočného obdobia. V roku 2004 bola na podporu programu Darujte Vianoce určená suma 3 milióny korún. Okrem
toho bola suma zvýšená o výťažok z SMS zbierky vo výške
63 400 korún, ktorá bola realizovaná spoločnosťou Orange
Slovensko, a. s. Zbierka prebiehala od 25. októbra do
20. decembra 2004.
V programe Darujte Vianoce žiadatelia nežiadali dar pre seba,
ale pre niekoho, koho poznajú, o kom počuli a najmä, komu by
chceli pomôcť stráviť Vianoce v prítomnosti blízkych ľudí. Ľudia
svoju pozornosť venovali prevažne deťom, ktoré strávili Vianoce v nemocniciach a v diagnostických ústavoch, tiež dospelým,
ktorí sa z rôznych príčin ocitli počas Vianoc na ulici, starším
ľuďom, ktorí nemôžu prežiť tieto sviatky so svojou rodinou,
alebo ľuďom, ktorí by bez pomoci prežívali Vianoce osamotene.
Do programu Darujte Vianoce predložilo svoje projekty 475 ľudí
a organizácií. Z nich bolo podporených 204 projektov v sume
3 milióny korún, 5 projektov zo SMS zbierky v sume 63 400
korún.

Grantový program PRIDÁME SA
Celkovou sumou 196 160 korún bolo podporených
7 projektov na realizáciu benefičnej aktivity a 3 projekty
„matchingom“ verejnej zbierky
Grantový program Pridáme sa je určený pre jednotlivcov, skupiny aktivistov, ale aj mimovládne a štátne organizácie, ktoré
v rámci svojich benefičných a charitatívnych aktivít realizujú
verejnú zbierku. Program podporuje verejné zbierky prostredníctvom športových a benefičných aktivít, ktorých cieľom je získať financie na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Peniaze získané v rámci zbierky musia byť v plnej miere venované mimovládnej organizácii, ktorá pracuje v sociálnej, zdravotnej alebo v environmentálnej oblasti. Nadácia SPP zdvojnásobí takto vyzbieranú sumu, a to až do výšky 50-tisíc korún.
Okrem zdvojnásobenia finančnej zbierky nadácia podporí prípravu a realizáciu programu benefičnej aktivity do výšky 10 000
korún.
Program sa uskutočňuje celý rok. Ku koncu augusta 2005 bolo
podporených 13 projektov sumou 130 000 korún a 3 verejné
zbierky, v ktorých nadácia zdvojnásobila výťažok o sumu
126 160 korún.

Interný Zamestnanecký grantový program pre zamestnancov SPP, a. s.
Sumou 2 000 000 korún bolo podporených 52 verejnoprospešných projektov
Cieľom programu je zvýšenie povedomia o darcovstve medzi zamestnancami, podpora aktívnych
zamestnancov a ich verejnoprospešných aktivít, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase.
Do júna 2005 predložilo svoje projekty 75 zamestnancov. Z nich bolo podporených 52 v celkovej sume
2 milióny korún. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 50 000 korún. Zamestnanec sa musí
priamo podieľať na realizácii projektu. Jeho príspevok môže byť finančný alebo nefinančný, napr. formou
odpracovaných dobrovoľníckych hodín, poskytnúť môže svoje zručnosti alebo vedomosti formou konzultácií, výučbou.
V Zamestnaneckom grantovom programe boli podporené projekty z oblastí:
Rozvoj, zveľadenie, podpora obcí, miest a regiónov Slovenska
Športové a kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
Obnova a rekonštrukcia objektov s významom pre miestnu komunitu
Zvýšenie informovanosti a angažovanosti občanov
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
Podpora regionálneho turizmu: turistické chodníky, cyklistické trasy, turisticky príťažlivé miesta
Vzdelávacie programy zamerané na zachovanie tradičných zručností
Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska

Partnerské projekty iných organizácií podporených v téme Podpory charitatívnych aktivít:

Organizácia: Človek v ohrození, občianske združenie
Názov podporeného projektu: Podpora odstraňovania následkov prírodnej katastrofy,
ktorá postihla územie juhovýchodnej Ázie (Indonézska republika a Srí Lanka) 26. 12. 2004
Projekt podporený sumou: 3 000 000 korún
Misiou občianskeho združenia Človek v ohrození je získať podporu širokej verejnosti na realizáciu projektov účinnej humanitárnej a rozvojovej pomoci ľuďom, ktorí trpia dôsledkami konfliktov, katastrof
a autoritárskych režimov. Podporený projekt je zameraný na pomoc obyvateľom lokalít Srí Lanky a Indonézie, ktorí boli postihnutí v dôsledku zemetrasenia a vĺn tsunami v decembri minulého roka.
Z výnosu zbierky SOS Ázia realizuje združenie Človek v ohrození od júna 2005 výstavbu prvých rodinných
domov na juhu Srí Lanky v obci Dickwella. V marci 2005 bola podpísaná oficiálna dohoda s vládou o pridelení pôdy a povolení stavať domy s rozlohou 65 m2. Pracovníci združenia pripravili stavebné plány
a inžinierske siete v spolupráci s miestnou stavebnou firmou ISURU, ktorá v súčasnosti realizuje projekt
výstavby 60 domov. Po vyčistení a príprave pozemku začali s výstavbou rodinných domov. Do práce sú
zapojení aj ich budúci obyvatelia – prevažne rodiny rybárov. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie
komunitného centra, ktoré bude pripravovať aktivity pre deti aj širšiu komunitu.
Druhou časťou projektu je priama pomoc rybárom v obci Kudawella na juhu Srí Lanky. Rybolov je pre
nich hlavným zdrojom obživy a počas katastrofy prišli nielen o svoje domy, ale aj člny, rybárske siete
a všetok majetok. V rámci projektu vznikla dielňa na výrobu tradičných rybárskych člnov. Denne do nej
dochádzajú piati skúsení výrobcovia člnov, ktorí zamestnajú desať miestnych rybárov a zaúčajú ich do
výroby člnov. V priebehu mesiaca vyrobia 50 člnov, ktoré budú prinášať obživu 50 rodinám rybárov. Neskôr sa projekt rozšíri aj na obce Unakuruwa a Mawella, ktorého výsledkom bude ďalších 50 člnov na
rybolov. Rybári budú zároveň vybavení súpravami rybárskych sietí. Plánom je, aby rybári, ktorí dostanú
člny a siete, po určitom čase splatili tretinu ceny člnu. Financie budú vložené do komunitného fondu
dediny. Výnos z fondu sa bude môcť použiť len v prospech rybárov.

Organizácia: Mesto Vysoké Tatry
Názov podporeného projektu:
Podpora odstraňovania následkov prírodnej
kalamity, ktorá postihla mesto Vysoké Tatry
19. 11. 2004 a na obnovu Vysokých Tatier
Projekt podporený sumou: 1 000 000 korún
19. novembra 2004 sa severom Slovenska prehnala
veterná smršť, ktorá značne a citeľne postihla oblasť
Vysokých a Nízkych Tatier. Mesto Vysoké Tatry je najväčším mestom na Slovensku (rozloha 398 km2). Rozprestiera sa od Podbanského na západe, zahŕňajúc
15 mestských častí, až po Tatranskú Kotlinu na východe. Finančné prostriedky získané prostredníctvom
verejných zbierok na obnovu Vysokých Tatier sú zväčša určené na obnovu lesa v TANAP-e. Mestu chýbajú
peniaze na obnovu predškolských, školských, zdravotníckych zariadení, mestských budov, komunikácií,
orientačných tabúľ, parkov a zelene. Dar vo výške
1 milióna korún bude použitý na obnovu Materskej
školy v Dolnom Smokovci, ktorej padajúce stromy
počas kalamity závažne poškodili strechu. Padajúce
stromy zničili aj oplotenie budovy.

Administratívne náklady a iné výdavky Nadácie SPP
Dôležitým predpokladom pre otvorenosť, prehľadnosť a prínos grantových programov je ich bezproblémová dostupnosť pre všetkých, ktorí spĺňajú kritériá programov. Aby sa potenciálni prijímatelia o programoch dozvedeli, je potrebné ich o nich včas a zrozumiteľne informovať. Otvorené grantové programy
majú jasne definované podmienky. Výsledky podporených projektov sú dostupné na internete a poštou
zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili na výbere a tiež ďalším záujemcom, ktorí o ne prejavia záujem. Na
propagáciu a prínos štipendijného programu Hlavička grantového programu Priestor, „matchingového“
programu Pridáme sa a Zamestnaneckého grantového programu bolo použitých 6 157 821 korún.
Partnerom Nadácie SPP v jej napĺňaní vízie a pri výkone aktivít, je nezisková organizácia Centrum pre
filantropiu, n.o. (CpF). CpF poskytuje nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne
a prehľadne rozdeľovať financie v rámci jednotlivých programov, spravuje celý grantový proces a prezentuje výsledky a prínos nadácie. Centrum pre filantropiu sa stalo partnerom Nadácie SPP na základe
výberového konania v júni 2004. Za tieto služby od júna 2004 do konca augusta 2005 CpF fakturovalo
sumu 1 277 000 korún.
Účtovníctvo nadácie vedie firma CONSULTAX, k. s., daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva.
Za tieto služby jej boli k 31. 8. 2005 vyfakturované financie v hodnote 101 250 korún.
Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit.
Audit Nadácie SPP za rok 2004 vykonala spoločnosť Deloitte Audit, s. r. o.,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č.: 4444/B, IČO: 31 343 414, v sume 151 000 korún.
Správna rada Nadácie SPP mala od novembra 2004 k 31. augustu 2005 štyri stretnutia.
Náklady na zasadnutia správnej rady boli 57 900 korún.
Nadácia SPP má bankové účty vedené v Tatra banke, a. s.
Bankové poplatky k 31. 8. 2005 boli uhradené v sume 6 766 korún.
Na kancelárske potreby, notárske poplatky a zápis do obchodného registra bolo použitých
11 600 korún.
Nadácia SPP v období od 28. 6. 2004 k 31. 8. 2005 získala úroky v hodnote 2 515 530 korún.
Z týchto financií uhradila vydanie Výročnej správy za rok 2004. Ostatné financie boli uložené do
rezervného fondu nadácie, z ktorého výnosov budú podporované nasledujúce grantové programy.

Kontaktné údaje:
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, P.O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1
tel. č.: 02/54 64 46 83, mobilný tel.: 0915 45 42 42, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk
www.nadaciaspp.sk.

