ROK 2004
Nadácia pre deti Slovenska prijala v roku 2004 ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za
zdaňovacie obdobie 2003 celkovú sumu 4 102 426,– Sk. Prijaté finančné prostriedky sme použili nasledovne:
účel použitia

výška podpory (v Sk)

Grantový program Hodina deťom - podpora 14 projektov
zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym
a zmyslovým postihnutím
- podpora 2 projektov zameraných na systémové zmeny s
cieľom trvalo zlepšiť podmienky pre život detí a mladých ľudí

1 097 742

Verejná zbierka Hodina deťom - realizácia verejnej
zbierky

758 232

Štipendijný program Per Aspera Ad Astra - podpora 13
sociálne znevýhodnených a talentovaných študentov z
východného Slovenska v šk. roku 2004/2005

52 824

Projekt Smart klub a deti - získavanie a prerozdeľovanie
finančných prostriedkov na podporu organizácií Spoločnosť
na pomoc osobám s autizmom a Detský domov Potôčik

77 308

Projekt poradenstva a odbornej pomoci pre MVO spracovanie štúdie Analýza výročných správ so zameraním
na finančné správy

77 200

Poznaj svoje peniaze - realizácia inovačného e-learningový
programu v oblasti manažmentu osobných financií na 72
školách formou nepovinného predmetu, záujmového krúžku
alebo inou formou, prevádzka www.poznaj.sk

71 393

Životné zručnosti - uskutočnenie 2 workshopov pre
pracovníkov MVO a pedagógov v regiónoch zameraných na
prípravu programov na rozvoj životných zručností detí a
mladých ľudí
- vydanie metodickej publikácie Sociálne projekty a praktické
činy

393 412

Vzdelávacie centrum - príprava programov a projektov na
rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí

43 927

Trust - Podpora medzisektorovej spolupráce v prospech
komunity – sprevádzkovanie informačného portálu
www.partnerstva.sk a zorganizovanie 2 stretnutí pracovných
expertných skupín
Zvýšenie filantropie - Spoločenská zodpovednosť
občanov a podnik. sektora
- realizácia 2 vzdelávacích workshopov a podpora 6
projektov zameraných na rozvíjanie individuálneho a
podnikového darcovstva
Evaluácia ako nástroj udržateľnosti a zvýšenia kvality
práce MVO
-uskutočnenie externej evaluácie, realizácia stretnutia na
výmenu skúseností a tréningu pre programových
pracovníkov grantových nadácií

51 388

Cesty k darcovstvu - podpora 3 projektov:

454 000
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- projekt zameraný na vytvorenie nezávislého zdroja
financovania neziskových organizácií – verejnoprospešnej
lotérie (Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien)
- projekt benefičného koncertu pre Hodinu deťom (OZ Hlava
98)
- projekt zameraný na podporu rozvoja filantropie formou
organizovania verejných zbierok, vydanie publikácie
(Slovenský skauting)
Činnosť a rozvoj nadácie - Napĺňanie poslania Nadácie pre
deti Slovenska prostredníctvom: podpory preventívnych
programov zdravého životného štýlu a vzdelávania, podpory
programov pre deti a mládež zdravotne postihnutých,
podpory programov poskytujúcich sociálnu pomoc pre deti a
mladých ľudí
(v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov)
SPOLU:

1 025 000

4 102 426 Sk
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