Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a
právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb1):
Nadácia pre deti Slovenska, so sídlom: Heydukova 3, 811 08 Bratislava, IČO: 31753833,
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii
použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2013 ním
prijatého v roku 2014:

Účel použitia
podielu
zaplatenej
dane

Výška
použitého
podielu
zaplatenej
dane na tento
účel (v eurách)
1 326,13 EUR

1.

GP Raz ročne
spoločne

2.

GP Dôvera

34 000,00 EUR

3.

Škola
rodinných
financií

75 301,38 EUR

4.

Učíme s
radosťou

22 889,71 EUR

5.

Komunita
priateľská

18 929,94 EUR

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Grantový program, ktorého cieľom je umožniť
deťom a mladým ľuďom so špecifickým
ochorením/zdravotným postihnutím prekonať
následky zdravotného znevýhodnenia a napomáhať
sociálnej a výchovno-vzdelávacej integrácii detí
a mladých ľudí so špecifickým zdravotným
postihnutím
Cieľom grantového programu je prispieť
k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia
a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí.
(zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení,
podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom
skvalitňovania a rozširovania doplnkovej
starostlivosti, podporiť aktivity zamerané na
prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť
pohybu, prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri
riešení akútnej krízovej situácie.
Projekt finančného vzdelávania s akreditáciou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je
určený deťom, mladým ľuďom a dospelým
v ohrozených komunitách (deti z detských domov,
klienti krízových centier, mamičky na materskej
i seniori)
Projekty zamerané na školské prostredie, na
vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj
učiteľov, ako aj inovácie vo vzdelávaní a vysoko
efektívne učenie
Projekt, ktorý pripravuje a vzdeláva odborníkov
v regiónoch v problematike nových potrieb detí

Iné
údaje

6.

deťom
New notion

7.

Mediálna
kampaň
Hodiny
deťom

8.

Program
a zbierky
Hodiny
deťom

9.

Kampaň
deťom
Správa,
rozvoj
a advokácia
NDS

10.

Spolu

a mladých ľudí s následným grantovým programom
Projekt sociálno-finančného vzdelávania mladých
ľudí pred odchodom do dospelého života, keď musia
prevziať zodpovednosť za finančné a ďalšie životné
rozhodnutia
11 754,32 EUR
Mediálna kampaň na podporu realizácie verejnej
zbierky s cieľom hovoriť verejnosti o potrebe
pomoci a zobrazenie prínosu ich pomoci pre život
detí. Kampaň prebehla formou inzercie
a bannerovej kampane. Kampaň bola podporená na
stránke www.hodinadetom.sk, nálepkami,
plagátmi,... Súčasťou kampane je rozvíjanie
spolupráce s dobrovoľníkmi na celom Slovensku.
78 395,12 EUR
Realizácia zbierky v uliciach (príprava a tlač
pokladničiek, propagačné materiály,...) a ďalšie
sprievodné aktivity, ktoré podporujú filantropiu
u detí a mladých ľudí, rozvíjajú ich empatiu.
Vyvrcholením celoročnej zbierky je vysielanie
priameho prenosu televízneho programu Hodina
deťom, ktorý umožňuje verejnosti priamo sa zapojiť
do pomoci a prostredníctvom audiovizuálnych
dokumentov prezentuje prínos ich pomoci.
2 752,95 EUR
PR aktivity nasmerované na získanie donorov
126,92 EUR

45 060,71 EUR

290 537,18 EUR

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)

