ROK 2005
Nadácia pre deti Slovenska prijala v roku 2005 ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb za
zdaňovacie obdobie 2004 celkovú sumu 7 424 172,– Sk. Prijaté finančné prostriedky sme použili nasledovne:
účel použitia

výška podpory (v Sk)

Štipendijný program Per Aspera Ad Astra - podpora 12
sociálne znevýhodnených a talentovaných študentov z
Košického a Banskobystrického kraja v šk. roku 2005/2006

305 757

Grantový program Hodina deťom - realizácia grantového
procesu od jeho vyhlásenia, cez administráciu projektov a
trojstupňový hodnotiaci proces až po schválenie výsledkov
správnou radou nadácie a zverejnenie výsledkov v médiách

804 469

Životné zručnosti - podpora projektov zameraných na
rozvoj životných zručností u detí a mladých ľudí

396 000

Projekt Smart klub a deti - podpora rozvoja vedomostí,
zručností a schopností u detí a mladých ľudí s autizmom

100 000

Nadačný Fond Myšlienka - podpora projektov zameraných
na zvýšenie technickej a informačnej gramotnosti u detí a
mladých ľudí

80 730

Grantový program Cowparade - podpora projektov
zameraných na sociálne a zdravotne znevýhodnené deti a
mladých ľudí a zmiernenie týchto znevýhodnení
prostredníctvom arteterapie

13 608

Budovanie partnerstiev

150 947

Riadenie programových pilierov

384 652

Verejná zbierka Hodina deťom - realizácia verejnej zbierky
prostredníctvom mediálnej kampane, rozvíjanie spolupráce s
dobrovoľníkmi a realizácia zbierok na celom Slovensku

2 961 896

Vzdelávacie centrum - príprava programov a projektov na
rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí
- realizácia vzdelávacích aktivít a tréningov pre pracovníkov
s deťmi a mládežou pracujúcich v rôznych MVO a školách
- spolupráca so zahraničnými mládežníckymi organizáciami

423 975

Cesty k darcovstvu
- podpora 3 projektov určených na podporu vzdelávania u
sociálne znevýhodnených študentov, na tvorbu metodiky k
rozvoju životných zručností

752 528

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:

1 049 610

7 424 172 Sk
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