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príhovor 
predsedu 
Správnej rady 
a výkonnej 
riaditeľky NDS 

Milí priatelia, 

veľmi si ceníme, že napriek ťažké-
mu roku, v ktorom vrcholila hospo-
dárska kríza, si Nadácia pre deti 
Slovenska zachovala svoje unikátne 
postavenie vo vedomí celej spoloč-
nosti a potvrdila svoju schopnosť 
pružne reagovať na aktuálne prob-
lémy v živote detí a mladých ľudí 
na Slovensku. K tomuto konštatova-
niu nás oprávňuje niekoľko skutoč-
ností, ale na tomto mieste chceme 
upozorniť najmä na tri aspekty, ktoré 
považujeme za najvýznamnejšie. 

V prvom rade považujeme 
za úspech, že všetci naši dlhodobí, 
menší i väčší, partneri potvrdili po-
kračovanie spolupráce a že sa k nim 
pridávajú ďalší. 

Druhým významným momentom je 
skutočnosť, že Nadácia pre deti Slo-
venska sa zúčastnila na medziná-
rodnom porovnávacom prieskume 
a pomenovala nové ohrozenia detí 
a mladých ľudí v dynamicky menia-
cej sa spoločnosti. 

Nové témy vyplývajúce z prieskumu 
transformovala do svojich progra-
mov a stanovila na nasledujúce 
obdobie štyri dôležité oblasti pomo-
ci. Potvrdzujú smerovanie a posla-
nie nadácie, vychádzajú z našej 15 
ročnej histórie a sú rešpektované 
našimi partnermi: 

 je pre nás dôležité, aby všetky 
deti poznali svoju hodnotu, mali 
úctu k životu, prírode a chceli byť 
hodnotným človekom, nielen mať 
úspech a veľa peňazí; 

 uvedomujeme si, že sú medzi 
nami deti, ktoré sa od iných 
viditeľne odlišujú, majú inú farbu 
pleti, sú mimoriadne nadané, majú 
vážny zdravotný problém alebo 
žijú v izolácii či nedostatku. Ani oni 
nesmú byť vylúčené z bežného 
života; 

 je našou snahou, aby sme sa 
naučili rešpektovať bohatý vnútor-
ný svet detí. Chceme, aby do-
spelí vnímali ich pocity a názory, 
úprimne sa zaujímali o ich videnie 
sveta, potreby a ohrozenia; 

 budeme neustále upozorňovať 
na to, že pomoc potrebujú deti 
v ťažkých životných situáciách, 
na ktoré nie sú pripravené, na-
príklad rozpadá sa rodina, trpia 
nevyliečiteľnými chorobami, sú 
osirotené, opúšťajú detské domo-
vy či krízové centrá alebo majú 
rodiča vo väzbe. 

Foreword by the Chairman of the Board of Directors and the CSF Executive Director
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Po tretie, uvedomujeme si fakt, že 
sa nachádzame v období nové-
ho kultúrneho a technologického 
usporiadania sveta, kde globálne 
väzby posilňované technologickým 
rozvojom ovplyvňujú život aj v tej 
najmenšej komunite v ktoromkoľvek 
kúte sveta. Toto obdobie prepájania 
a zdieľania informácií, ľudí a po-
stupov prináša nielen novú energiu 
a kvalitu do výsledkov, ale aj do bez-
prostrednej vzájomnej komunikácie 
a úrovne transparentnosti. Nadácia 
pre deti Slovenska spustila nový 
systém podávania žiadostí o pod-
poru a posudzovania projektov, aby 
čo najefektívnejšie využila finančné 
prostriedky v prospech detí.  

Všetky tri významné momenty po-
važuje Nadácia pre deti Slovenska 
a jej partneri za príležitosť na ďalší 
rozvoj. Táto výročná správa ukazuje 
možnosti a smer napredovania, kto-
rý je založený na rešpekte k univer-
zálnym ľudským hodnotám a pod-
pore ľudí, ktorí si sú vedomí svojej 
zodpovednosti, veria v silu vzdelania 
a sú citliví na potreby konkrétnych 
detí a mladých ľudí. Sme hrdí na to, 
že máme možnosť spolupracovať 
s množtvom obetavých ľudí, ktorí sú 
vizionármi vo svojich komunitách. 

Dosiahnuté výsledky Nadácie pre 
deti Slovenska za posledné obdobie 
sú výsledkom efektívnej spolupráce 
správnej rady nadácie s celým jej 
výkonným tímom. Stabilita a spo-
ľahlivosť tímu by nebola možná 
bez ľudí, ktorí sú nositeľmi nových 
iniciatív a ktorých napĺňa práca 
v súlade s poslaním Nadácie pre 
deti Slovenska. 

Veríme, že neustálym rozvojom 
strategickej filantropie pomáhame 
na Slovensku prekonávať barié-
ry, ktoré deťom a mladým ľuďom 
znemožňujú naplno využívať ich 
potenciál.

Lucia Štasselová
výkonná riaditeľka
Nadácie pre deti Slovenska

Filip Vagač
predseda Správnej rady NDS
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Nadácia pre 
deti Slovenska 
v roku 2009

Nadácia pre deti Slovenska je jedna 
z najväčších mimovládnych nezis-
kových organizácií s celoslovenskou 
pôsobnosťou so zameraním na po-
moc deťom a mladým ľuďom, ktorí 
sa ocitnú v najrôznejších životných 
situáciách. Nadácia im spolu s part-
nermi  poskytuje pomoc, podporuje 
ich mnohostranný rozvoj, posilňuje 
participáciu detí na rozhodovaní 
a rešpektuje ich ako rovnocenných 
partnerov. Veľký dôraz kladie aj 
na podporu preventívnej práce pri 
predchádzaní problémov a systema-
tické vzdelávanie dospelých, ktorí sa 
venujú deťom.

Vízia
Každé dieťa musí mať:
 človeka, ktorý ho miluje;
 pocit istoty, zázemie rodiny a pria-
teľov;

 možnosť získavať zdravé sebave-
domie;

 pozitívny vzor;
 príležitosť rozvíjať svoje schop-
nosti.

 

Poslanie
 podpora mnohostranného rozvo-
ja osobnosti dieťaťa a mladého 
človeka;

 spolupráca s každým, kto je 
ochotný investovať do rozvoja 
detí, verí v ich silu a potenciál;

 podnecovanie spolupráce odbor-
níkov, dobrovoľníkov a organizácií, 
ktorí realizujú programy pre deti 
a tým pozitívne formujú ich osob-
nosť.

základný cieľ
 iniciovanie a podpora trvalých, 
pozitívnych zmien v živote detí 
a mladých ľudí na Slovensku. 
Nadácia chce byť mostom medzi 
tými, ktorí chcú pomôcť a tými, 
ktorí pomoc potrebujú.

Hodnoty, v ktoré verí:
 dieťa ako zdroj perspektívneho 
vývoja spoločnosti;

 každé dieťa si zaslúži mať rovna-
ké príležitosti pre svoj rozvoj;

 má zmysel pracovať s deťmi 
a mladými ľuďmi ako s rovnocen-
nými partnermi.

Princípy, ktorými sa riadi:
 partnerstvo a spolupráca;
 profesionalizácia a vzdelávanie;
 otvorenosť a dostupnosť;
 transparentnosť a etika.

Nadácia pre deti Slovenska 
od svojho vzniku do konca roka 
2009 podporila 1 856 projektov 
celkovou sumou 5 029 503 €  
(151 518 807 Sk). 

Vydavateľská činnosť 
v roku 2009: 
 Životné zručnosti a ako ich 
rozvíjať - druhé doplnené vydanie 
publikácie, na základe bohatej 
praxe v oblasti práce s deťmi 
a mládežou kolektív dvanástich 
autorov vytvoril publikáciu pre 
prácu s deťmi, ktorá poskytuje 
všeobecné východiská k téme 
životných zručností, popisy metód 
a procesov ich rozvoja, námety 
na prácu s deťmi so špecifickými 
potrebami a ďalšie aktuálne mate-
riály k téme životných zručností. 

 Škola rodinných financií - učeb-
né texty kolektívu piatich auto-
rov, ktoré sa venujú osobnému 
a rodinnému rozpočtu, pracov-
noprávnym otázkam, hlavným 
zdrojom príjmov, životným istotám, 
moderným platobným nástrojom 
a otázkam ako si hľadať prácu, 
ako komunikovať s finančnou 
inštitúciou.

Children of Slovakia Foundation in 2009
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Kam smerovala 
pomoc v roku 
2009

Prehľad grantov a štipendií udelených NdS do roku 2009

rok počet grantov a štipendií udelená podpora v eUR
1996 10 57 402
1997 28 111 084 
1998 47 160 431 
1999 48 253 940 
2000 225 514 225 
2001 174 454 631 
2002 135 404 859 
2003 232 535 786 
2004 178 419 061 
2005 147 396 579 
 2006 142 408 954 
 2007 158 383 239 
 2008 143 350 867 
 2009 189 578 444 

SPOlU 1 856 5 029 503 
(151 518 807 Sk) 

Košický
33 grantov
88 479,14 €

Žilinský
19 grantov
61 949,99 €

Banskobystrický
28 grantov
78 350,44 €

Prešovský
34 grantov
77 846,87 €

Bratislavský
44 grantov 
189 583,72 € Nitriansky

13 grantov 
46 665,39 €

trnavský
3 granty 
12 675,90 €

trenčiansky
15 grantov
22 892,57 €

Poskytnuté granty 
v roku 2009
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Členstvo

Americká obchodná 
komora na Slovensku 
Vzájomne prospešná členská 
nezisková organizácia združujúca 
podnikateľské spoločnosti a iné 
organizácie, ktoré majú spoločný 
záujem rozvíjať vzájomné vzťahy 
slovenských a amerických subjek-
tov. 
(www.amcham.sk)

european children and 
Youth Foundations Network 
Medzinárodná nezisková organizá-
cia, založená v roku 2004 v Bruseli, 
ktorej zakladajúcim členom sa stala 
aj naša nadácia. Cieľom európskej 
siete partnerov je výmena skú-
seností s realizáciou podobných 
programov a budovanie partnerstiev 
pri získavaní nových zdrojov. 
(www.ecyn.org)

Fórum donorov 
Združenie grantových a donorských 
organizácií, ktoré udeľujú finanč-
né prostriedky slovenským MVO. 
Jeho poslaním je zvýšiť efektívnosť 
udeľovania grantov, napomáhať pri 
vytváraní podmienok na zlepšenie 
finančnej podpory MVO a prispievať 
k zvyšovaniu kultúry dávania a filan-
tropie na Slovensku. 
(www.donorsforum.sk)

international Youth 
Foundation
Medzinárodná nezisková organizá-
cia, ktorá bola založená v roku 1990 
v Baltimore, USA. Nadácia ako 
národný partner sa stala súčasťou 
jej siete v roku 1995. IYF vytvorila 
partnerskú sieť v 70 krajinách sveta, 
ktoré spoločne hľadajú riešenia 
problémov detí a mladých ľudí 
v celosvetovom meradle na základe 
poznania miestnych potrieb. Spolu-
pracuje s uznávanými odborníkmi 
a finančne podporuje národné nadá-
cie so zameraním na deti a mladých 
ľudí.
(www.iyfnet.org)
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I. programový pilier
 
INtErVENCIa a prEVENCIa

Nadácia pre deti Slovenska pri zameraní svojich 
programov reflektuje aktuálnu situáciu pod-
mienok života detí a mladých ľudí. Na základe 
výsledkov vlastného výskumu identifikovala nové 
problémy a potreby detí na Slovensku: malá 
angažovanosť rodičov pri výchove detí, nárast 
agresie, príležitosti a ohrozenia informačno-
komunikačnými technológiami a vplyv médií, 
nedostatočne efektívne spôsoby vyučovania 
v školách, príležitosti a problémy súvisiace s trá-
vením voľného času detí, tlak na výkon a úspeš-
nosť detí. 

Nadácia pre deti Slovenska je pripravená 
riešiť vznikajúce problémy detí a mladých ľudí, 
za rovnako dôležitú však považuje aj podporu 
preventívnych programov. Hlavnými nástroj-
mi podpory sú grantové programy, štipendijný 
program a grantovo-operačný program zamera-
ný na komplexné riešenie problematiky mladých 
ľudí odchádzajúcich z detských domovov.

cieľ: 

Spoločným cieľom týchto programov  je pod-
pora detí a mladých ľudí žijúcich na Slovensku 
zameraná na:
 rozvoj takých schopností, zručností a vedo-
mostí, ktoré im umožnia odolávať prítomným 
aj budúcim rizikám a naučia ich pozitívnym 
spôsobom budovať bezpečné a priateľské 
prostredie;

 odstraňovanie príčin, zmierňovanie alebo 
kompenzovanie dôsledkov, ktoré negatívne 
ovplyvňujú kvalitu života detí; 

 posilnenie schopností, zručností a prehlbova-
nie vedomostí dospelých, dôležitých v živote 
detí, a mladých ľudí.  

I. proGraM pILLar – prevention and intervention
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Grantový 
program 
Hodina deťom
www.hodinadetom.sk 

Nadácia pre deti Slovenska od roku 
1999 každoročne realizuje projekt 
Hodina deťom. Základnou myš-
lienkou projektu, ktorý sa vyvinul 
do celoročnej finančnej zbierky, bolo 
osloviť čo najviac ľudí, aby darovali 
svoj posledný hodinový zárobok 
v roku deťom a mladým ľuďom, 
a zároveň upriamiť pozornosť ľudí 
na túto tému. Preto zriadila NDS 
Fond Hodina deťom, z ktorého sa 
prostredníctvom Grantového progra-
mu Hodina deťom finančne podpo-
rujú organizácie pracujúce s deťmi 
a mladými ľuďmi na Slovensku. 

cieľ:

 zvýšiť kvalitu života detí a mladých 
ľudí: 
- umožniť deťom a mladým ľu-

ďom žijúcim v ústavnej starostli-
vosti začleniť sa do prirodzené-
ho prostredia; 

- umožniť ohrozeným deťom 
a mladým ľuďom zdravo sa vyví-
jať v bezpečnom prostredí; 

- umožniť deťom a mladým ľu-
ďom so zdravotným postihnu-
tím, ktoré žijú v rodinách, viesť 
plnohodnotný život; 

- podporiť participáciu detí a mla-
dých ľudí na aktivitách v ich 
komunite; 

- podporiť osobnostný rozvoj detí 
a mladých ľudí prostredníctvom 
realizácie voľnočasových aktivít; 

 vytvárať podmienky pre pravidelnú 
systematickú prácu s deťmi a mla-
dými ľuďmi; 

 prispieť k profesionalizácii a sta-
bilizácii organizácií pracujúcich 
s deťmi a mladými ľuďmi; 

 podnietiť spoluprácu medzi orga-
nizáciami a inštitúciami z rôznych 
sektorov, ktoré spájajú svoje sily 
v prospech pomoci deťom a mla-
dým ľuďom; 

 upriamiť pozornosť verejnosti 
na problematiku detí a mladých 
ľudí. 

cieľová skupina:

 deti vo veku od 0 do 15 rokov 
žijúce na Slovensku; 

 mladí ľudia vo veku od 16 do 26 
rokov žijúci na Slovensku; 

 dospelí nad 26 rokov, ktorí sú 
v živote týchto detí a mladých ľudí 
dôležití (rodičia, učitelia, pracov-
níci mimovládnych organizácií, 
sudcovia, príslušníci policajného 
zboru a ďalší dospelí z rôznych 
podporných profesií). 

typy programov a témy: 

1. preventívne programy 
2. intervenčné programy 

- programy zamerané na pred-
chádzanie problémom, odstra-
ňovanie príčin a zmierňovanie 
dôsledkov súvisiacich s násilím, 
závislosťou, kriminalitou, chudo-
bou, zdravotnými postihnutiami 
či chronickými ochoreniami, 
ústavnou starostlivosťou, rodi-
nou v kríze, poruchami učenia 
a správania, nezamestnanos-
ťou, diskrimináciou a pod. 

3. voľnočasové a vzdelávacie 
programy pre deti a mladých ľudí 
- programy určené na rozvoj 

životných zručností, schopností 
i vedomostí prostredníctvom 
športu, umenia, vedy, cudzích 
jazykov a informačno-komuni-
kačných technológií. 

4. vzdelávacie programy určené mla-
dým ľuďom a pre nich dôležitým 
dospelým 
- programy zamerané predovšet-

kým na vzdelávanie v oblasti 
práce s deťmi a mladými ľuďmi. 

Prerozdelená suma:

Podporu získalo 128 organizácií 
v celkovej výške 531 578 €  
(16 014 319 Sk).

Manažéri programu: 

Eva Pavlaninová, Karin Vaňatková, 
Marián Horanič 

Children’s Hour Grant program 
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Grantový program Hodina deťom 2009 – stredné Slovensko – podporené projekty 

Názov organizácie Názov projektu Suma
Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina Každým dňom o krok silnejší 7 972,90 €
OZ Návrat, Centrum Návrat, Žilina Aby doma dobre bolo 6 919,00 €
Nadácia Krajina Harmónie, Žilina Každý má svoj sen... 8 000,00 €
OZ ATHÉNA, Hnúšťa Bubnujeme pre radosť 2 980,00 €
Špeciálna základná škola, Banská Bystrica SNOEZELEN-multisenzorická miestnosť 

s terapeutickým a relaxačným využitím
4 111,03 €

OZ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, Krem-
nica

Rehabilitácia v rámci relaxačno - pohybového krúžku 1 583,76 €

OZ Nádej deťom, Banská Bystrica Integrácia rómskych detí predškolského veku 
zo sociálne znevýhodneného prostredia 
do vzdelávácieho procesu

3 500,00 €

Špeciálna základná škola, Klenovec Tri hodiny deťom – 1. ročník 7 000,00 €
Regionálne združenie Detský fond, Zvolen Čítanko a Písanko – prevencia porúch učenia u detí 

predškolského veku
1 467,40 €

Humanistické centrum NAROVINU, Zvolen Detský klub Sedmokráska 5 295,00 €
OZ Kumakokra, Žilina Pre malých i veľkých 5 800,00 €
OZ Paradiso, Čierny Balog Čajovňa u Dobročka 6 019,62 €
OZ ZOEE – Materské centrum Dupajda, Nižná Kroky 1 340,00 €
Slovenský skauting, 89.zbor CUPRUM, Banská Bys-
trica

Na ceste – za úspechom 2 281,34 €

Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom 
zväze, Liptovký Mikuláš

Detské šachové kráľovstvo 6 147,00 €

OZ Brežan, Nová Baňa Dajme deťom šancu ukázať svoju šikovnosť 3 818,87 €
Centrum voľného času Iuvenes – Iuvenes Szabadidö-
központ, Fiľakovo

Klub priateľov koní Palomino 1 730,00 €

Obec Voznica Zašportujme si spolu kamaráti! 1 795,00 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-
nia na Slovensku, Sučany

Kto vie spievať a smiať sa, nezľakne sa žiadnych 
ťažkostí

2 500,00 €

IN Network Slovakia, Lučenec Voľný čas deťom 2 381,64 €
OZ detí a mládeže ELEMENTEAM, Repište Aktívne využívanie voľného času detí z málo 

podnetného prostredia
3 995,50 €

OZ Koníček bez bariér, Kremnica Maľujeme pre zdravie 3 300,00 €
OZ Kultúra, Rajecké Teplice Naša šanca 4 000,00 €
OZ Nádej v Uňatíne, Bzovík Tradície – studnica pokladov 5 680,00 €
Základná škola SNP, Horná Ždaňa Aj malí zvládnu veľké veci 3 210,00 €
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Základná škola, Kvačany, Liptovská Sielnica Postavme si rozprávkový hrad – máme si kde rozprá-
vočku hrať

5 440,75 €

Gymnázium Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš Okná do histórie – cesta pre budúcnosť 1 834,00 €
Rímsko - katolícky farský úrad, Trstená Darujme lásku a čas našim deťom 1 540,00 €
Pospolitosť pre harmonický život, Pliešovce Venček 1 965,80 €
OZ Tatry, Liptovský Mikuláš Monitoring životného prostredia a participácia mladých 

ľudí na riešení problémov životného prostredia
4 000,00 €

Priatelia Zeme – CEPA, Poníky Kto ak nie my a kedy ak nie teraz 3 158,08 €
OZ Misia mladých, Tvrdošín Dobrovoľníci opäť v akcii 2 630,00 €
Združenie Slatinka, Zvolen Po stopách jeleňa so zlatými parohmi 5 000,00 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, oddelenie sociálneho vývinu a prevencie, 
Lučenec

Aktivisti (peer) v prevencii šikanovania na školách 1 735,80 €

OZ Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica Vzdelávaním k profesionalite 3 116,00 €

SPOlU 133 248,49 € 
(4 014 244, 01 Sk)

Grantový program Hodina deťom 2009 – východné Slovensko – podporené projekty
Názov organizácie Názov projektu Suma
Komunitné centrum Spolu, Chminianske Jakubovany Podaj ruku 7 493,40 €
Záujmové združenie žien Fenestra, Košice Prekonávanie sociálnej izolácie detí a žien, ktoré zažili 

domáce násilie
5 600,00 €

DORKA, n.o., Košice Môj mentor - dobrovoľnícky program pre deti v Centre 
pre obnovu rodiny DORKA

7 990,90 €

ALŽBETKA, n.o., Spišská Nová Ves Strom môjho života 5 795,80 €
OZ Oco, mama a ja, Prešov Rozhoduj sa správne 1 870,00 €
Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Košice Tínedžer v ohrození – máš na viac 6 096,75 €
OZ Barlička, Prešov Margarétafest 2010 – festival zdravotne postihnutých 

umelcov
4 565,00 €

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves Sebaobhajovanie a život na verejnosti 2 491,00 €
artEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej 
mládeže, Košice

Čaj o piatej – pracovno-edukačný program znevýhod-
nenej mládeže

2 000,00 €

Odborné učilište internátne, Prakovce Škola - svetlo do života hendikepovaným 1 800,00 €
Člověk v tísni o.p.s. – pobočka Slovensko, Spišské 
Podhradie

Spoločne za horizont 5 000,00 €

Informačné centrum mladých, Humenné Spolu dokážeme viac 2 930,00 €
Detská fakultná nemocnica, Košice Uši pre rómske deti 5 609,80 €
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Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poraden-
stva Veľká Lomnica, n.o.

Spoznajme sa bližšie, naučme sa lepšie 5 000,00 €

Poradenské centrum Iná možnosť, Košice Ako byť sám sebou 1 760,00 €
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Spišské 
Podhradie

COOL CLUB 4 900,00 €

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice Klub rovesníkov 1 983,15 €
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, 
Košice

My sme dobrí kamaráti, veľa sa spolu naučíme a to sa 
oplatí!

5 350,90 €

Inštitút Krista Veľkňaza, Kežmarok Naše miesto 2 500,00 €
Podtatranská knižnica v Poprade Spriateľme sa s knižnicou 766,50 €
Základná škola, Michalovce Pomôžme sebe, no nezabúdajme pritom na iných 4 412,23 €
Cirkevné centrum voľného času, Snina Zdravý pohyb, svieži duch 1 841,00 €
Špeciálna základná škola internátna, Medzilaborce Poďme spolu na bicykli za krásami regiónu, pomôže-

me prírode
3 636,38 €

Gemerský mládežnícky spolok, Rožňava Malí rožňavskí sokoli - lukostrelecký krúžok pre žiakov 
ZŠ Zoltána Fábryho v Rožňave

1 936,88 €

Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou Rovnaké šance pre všetkých 3 684,00 €
Materské centrum Anjelik, Snina Pre naše deti 3 000,00 €
OZ Babadlo – bábkové divadlo, Prešov Deti deťom 4 312,00 €
OZ Haliganda, Košice Moje miesto v komunite 7 767,71 €
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku - Cir-
kevný zbor Silica

Umením proti nude v Silici a okolí 2 123,38 €

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov Múzy 1 784,54 €
Jona, n.o., Vranov nad Topľou Malej, ale šikovnej 1 000,00 €
Obec Poša Divadlom k lepšej komunikácii 774,76 €
OZ Priateľ, Košice Mladí Forewa 1 800,00 €
Spojená škola Veľká Lomnica, alokované pracovisko 
Huncovce

Pikaso v 21.storočí 1 800,00 €

TADAM – Tlačová agentúra detí a mládeže, Košice Takto to vidíme my! 1 940,00 €
Základná škola s materskou školou, Prakovce Kam kráčame 1 660,00 €
Priatelia Zeme – SPZ, Košice Dajme šancu deťom, dáme šancu aj prírode 6 230,50 €
Horúci tím, Vranov nad Topľou Rómska dobrovoľnícka škola - 2.ročník 4 300,00 €
Obec Pečovská Nová Ves, Sabinov Spoznajme krásu regiónov 4 585,00 €
OZ Panter, Košice Poznám ťa – vnímam ťa 1 980,00 €
Relevant, n.o., Prešov Jeden pre druhého 3 000,00 €
Stredisko evajelickej diakonie - útulok Dom na polces-
te, Veľký Slavkov

Dobrovoľník v akcii! 3 000,00 €

Detská organizácia FRIGO, Košice Vidím, počujem, hovorím 1 980,00 €

SPOlU 150 051,58 € 
(4 520 453,90 Sk)
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Grantový program Hodina deťom 2009 – západné Slovensko – podporené projekty
Názov organizácie Názov projektu Suma
Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievi-
dza

Dieťa, rodič, rodina – cvičíme spolu! 5 797,87 €

Centrum Slniečko, n.o., Nitra Hľadám si rodinu – dobrovoľnícky intervenčný 
program pre deti a rodiny v kríze

3 981,37 €

OZ Domov – Dúha, Bratislava Chvíľu zabudnúť na starosti 4 659,19 €
Rodičovské združenie pri Základnej škole Malinovské-
ho ulica, Partizánske

V mojej duši znie hudba 2 885,49 €

Mládež ulice, Bratislava Učenie inak 4 796,00 €
OZ Ichtys, Bratislava Hravo sa to naučím 3 353,44 €
OZ Pomoc deťom, Levice Keď deťom nejde učenie 7 590,98 €
Križovatky, n.o., Skalica Moja mama a ja – prehĺbenie vzájomných vzťahov 2 620,12 €
OZ Šanca pre nechcených, Bratislava Trvalá náruč 7 457,44 €
OZ Odyseus, Bratislava O krok ďalej 4 578,57 €
Autistické centrum Andreas, n.o., Bratislava Tu mi je dobre 5 873,00 €
OZ Bol raz jeden človek, Bratislava Filmárik – program rozvoja osobnosti mladých ľudí 

s postihnutím prostredníctvom IKT
6 470,00 €

PERSPEKTÍVA, OZ pre telesne postihnuté deti a mlá-
dež, Bratislava 

Tréningové pracovisko Časopis 2 382,47 €

Slovenský výbor UNICEF, Bratislava LDI – partner škôl (Childline in Partnership with 
Schools - CHIPS) rozšírenie programu CHIPS na ško-
ly - 1. etapa

4 976,71 €

KASPIAN, Bratislava Alternatíva k ulici 7 562,39 €
Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava S MIXklubom do sveta 4 825,89 €
Asociácia náhradných rodín, Bratislava Podporná rovesnícka skupinka detí z náhradných 

rodín v Bratislavskom kraji -skupina skupine
5 130,00 €

Združenie abstinentov Slovenska, Rohožník Pomoc deťom alkoholikov 1 738,17 €
OZ NÁRUČIE – združenie rodičov a priateľov waldorf-
skej materskej školy, Bratislava

Hýbeme sa, aby sme zdravo rástli 5 665,49 €

OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnu-
tím Iskierka, Trnava

Iskierka – centrum oddychu a zábavy 2 488,36 €

Domov sociálnych služieb Andreas, n.o., Bratislava Podpora a rozvoj pracovných návykov u mladých ľudí 
s poruchou autistického spektra (PAS)

6 773,00 €

Emmaus, Jelka Stretnutia, ktoré môžu zmeniť tvoj život 7 567,42 €
OZ FANTASMA, Bratislava Komunitné centrum ŠOBOV – Klub detí a Klub mláde-

že
5 031,50 €

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-
nia na Slovensku, Veľké Leváre

Preč s nudou! 4 235,17 €
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Púpava n.o. – pedagogicko - psychologické služby, 
Bratislava

Vieme - teda vieme použiť v praxi 3 152,25 €

Slovenský skauting – 61. zbor Modrý oblak, Pezinok Hrajme sa spolu 5 831,55 €
Stredná odborná škola, Nováky Tvorba školského časopisu - STREDOŠKOLÁK 1 343,71 €
EFFETA - Stredisko Sv.Františka Saleského, Nitra Medzinárodná komunikácia nepočujúcich bez bariér 8 000,00 €
ARABESKA – Slovenská spoločnosť pre rozvoj špe-
ciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnu-
tých, Nitra

Žime spolu lepší život 7 022,14 €

DOMKA – Združenie Saleziánskej mládeže, stredisko 
Mamateyova, Bratislava

Trafme sa do správnej siete 2 944,02 €

OZ Dunajklub – Kamzík, Bratislava Rozvoj detí v lodenici 7 569,80 €
OZ Priestor pre teba, Bratislava Mobilita, samostatnosť, istota a bezpečnosť napriek 

hendikepu
8 000,00 €

Telovýchovná jednota Lokomotíva Atóm, Levice Športom 6 822,00 €
Asociácia Divadelná Nitra Darujem ti tulipán 5 972,05 €
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Bratislava Centrum pre deti a mládež 5 713,26 €
NODAM – Združenie detí a mládeže, Nové Mesto nad 
Váhom

Zaži to spolu s nami! 2 916,39 €

Základná škola s materskou školou, Svinná Bavme sa generačne 3 108,93 €
Materské centrum Obláčik, Bratislava Zahrajme si divadlo 1 555,72 €
OZ Poza školu, Trenčín Omšenským chodníkom 1 990,68 €
Združenie na záchranu stredovekého architektonické-
ho dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH, Nitra

Objavné putovanie 1 974,76 €

OZ Jablonka, Jablonové Tajomná záhrada 7 048,00 €
P-MAT, n.o., Bratislava Celoročné vzdelávanie dobrovoľníkov v P-MAT, n.o. 1 950,00 €
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, 
Bratislava

Budovanie kapacít a podbora participácie v oblasti 
enviromentálnej výchovy

5 790,00 €

DOMKA – Bratislava Trnávka, Bratislava Pomôž mi stať sa dobrým animátorom! 7 605,00 €
DOMKA – Združenie Saleziánskej mládeže - ústredie, 
Bratislava

Tréning pre školiteľov 7 700,00 €

Klub Detskej Nádeje, Bratislava Viac skúseností – väčšia šanca na detský úsmev 5 910,65 €
Mládežnícka organizácia Plusko, Bratislava Poď na to! 2 617,50 €
DOMKA – Združenie Saleziánskej mládeže, stredisko 
Bratislava - Miletičova

Ja som tu! Jedinečná animátorská škola mladých 
o tvojej úlohe

6 967,39 €

Spojená základná škola, Šaľa Škola remesiel – remeslá v škole 2 332,09 €
Združenie na pomoc ľuďom s mentálným postihnutím 
SR, Bratislava

Sebaobhajovanie je pre nás šancou druhou 8 000,00 €

SPOlU 248 277,93 €
 (7 479 620,92 Sk)
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Grantový 
program  
raz ročne 
spoločne

Grantový program Raz ročne 
spoločne realizuje Nadácia pre 
deti Slovenska so svojimi finanč-
nými partnermi  tesa tape, s. r. o. 
a Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. 
Program je určený na pomoc dlho-
dobo chorým deťom. 
  

cieľ: 

 umožniť deťom a mladým ľuďom 
so špecifickým ochorením preko-
nať následky zdravotného znevý-
hodnenia; 

 napomáhať sociálnej a výchovno-
vzdelávacej integrácii týchto detí 
a mladých ľudí. 

cieľová skupina: 

 primárnou cieľovou skupinou sú 
deti a mladí ľudia vo veku 0 – 18 
rokov so špecifickým chronickým 
ochorením (napr. onkologické 
ochorenie, cystická fibróza, mus-
kulárna dystrofia...) žijúci na Slo-
vensku, ktorí nie sú koncentrovaní 
vzhľadom na svoje špecifické 
chronické ochorenie na jednom 
mieste, a tak práca s nimi nemôže 
prebiehať pravidelne a systematic-
ky

 sekundárnou cieľovou skupinou 
sú blízki príbuzní (napr. rodičia či 
súrodenci týchto detí a mladých 
ľudí). 

  

Oblasti podpory: 

 terapia a rehabilitácia (rekondičné 
a rehabilitačné aktivity); 

 voľný čas (športové a kultúrne 
podujatia, víkendové pobyty, tábo-
ry); 

 vzdelávanie a výchova (vzdeláva-
cí tréning). 

  

Prerozdelená suma: 

Podporu z programu získali tri orga-
nizácie v celkovej výške 7 302,66 € 
(220 000 Sk). 

Manažéri programu: 

Eva Pavlaninová, Karin Vaňatková  
  

Partneri programu: 

 

Grantový program Raz ročne spoločne 2009 – podporené projekty

Názov organizácie Názov projektu Suma
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Detský tábor pre chlapcov s muskulárnou dystrofiou 

a osobných asistentov 
2 888,46 €

Slovenské hemofilické združenie Rehabilitačný tábor 
detských hemofilikov 

2 152,20 € 

Klub Detskej Nádeje Kardiotábor Klubu Detskej Nádeje 2009 2 262,00 € 
SPOlU 7 302,66 €

(220 000,00 Sk)

once a Year together
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Štipendijný 
program per 
aspera ad astra

Program Per Aspera Ad Astra (Cez 
prekážky ku hviezdam) pomáha 
sociálne znevýhodneným študentom 
z regiónov Banská Bystrica, Prešov 
a Košice. Program bol financovaný 
z firemného vernostného programu 
spoločnosti SHELL Slovakia, s. r. o. 
a z dvoch percent zaplatených daní 
z príjmov fyzických a právnických 
osôb.
  

cieľ: 

 cieľom štipendijného programu 
Per Aspera Ad Astra je umožniť 
sociálne znevýhodneným mladým 
ľuďom z regiónov Banská Bys-
trica, Prešov a Košice dosiahnuť 
vysokoškolské vzdelanie;

 jeho zámerom je zároveň budo-
vať osobnostné kvality sociálne 
znevýhodnených mladých ľudí 
prostredníctvom dobrovoľníckej 
práce v organizáciách, ktoré 
pracujú s deťmi a mládežou alebo 
so znevýhodnenými skupinami 
obyvateľov. 

cieľová skupina: 

 sociálne znevýhodnení študen-
ti z regiónov Banská Bystrica, 
Prešov a Košice, ktorí v školskom 
roku 2009/2010 sú študentmi 
prvého ročníka vysokej školy 
alebo pokračujú v štúdiu na vyso-
kej škole v 3. a 4. semestri (majú 
ukončený 1. a 2. semester štúdia)

Prerozdelená suma: 

Šiesti študenti získali podporu v cel-
kovej výške 3 000 € (90 378 Sk).

Manažéri programu: 

Marián Horanič, Karin Vaňatková
  

Partner programu: 

Štipendijný program Per Aspera Ad Astra 2009 – podporení študenti

meno žiadateľa škola Suma
Juraj Šarišský Technická univerzita, Košice 500,00 € 
Miroslava Harvanová Technická univerzita, Košice 700,00 € 
Zuzana Jungerová Univerzita Komenského, Bratislava 400,00 € 
Františka Tomoriová Univerzita Komenského, Bratislava 550,00 € 
Nikoleta Suhajdaová Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 350,00 € 
Monika Tužáková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín 500,00 € 
SPOlU 3 000,00 €

(90 378,00 Sk)

per aspera ad astra Scholarship program
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projekt 
DoMoV – 
najdôležitejšie 
miesto na zemi 

V roku 2008 sa Nadácia pre deti 
Slovenska pustila do nového projek-
tu DOMOV – najdôležitejšie miesto 
na zemi, komunitného modelu 
pomoci mladým ľuďom pri odchode 
z detských domovov. Sústreďujeme 
sa  na pomoc jednej z najohroze-
nejších skupín  mladých dospelých 
v procese osamostatňovania sa 
a vstupu do dospelosti. Na projekte 
participujeme s partnermi Spoloč-
nosť priateľov detí z detských do-
movov Úsmev ako dar a Asociácia 
Susan Kovalikovej. 
  
cieľ: 

 vytvoriť a implementovať inova-
tívny model podpory mladých 
ľudí odchádzajúcich z detských 
domovov; 

 podporiť tvorbu lokálnych partner-
stiev a iniciovať komunitu na pre-
beranie  zodpovednosti za rieše-
nie existujúcej situácie.. 

ciele pilotného modelu: 

 realizácia ročného pilotného mo-
delu na troch miestach Slovenska 
s partnermi zo samosprávy, nezis-
kovej organizácie i detského do-
mova (Mesto Považská Bystrica, 
Detský domov Dobšiná a Rada 
pre poradenstvo v sociálnej práci 
v Košiciach); 

 priama systematická pomoc de-
siatim mladým dospelým cieľovej 
skupiny pri poskytnutí bývania, 
vzdelávania (tréningy sociálnych 
a osobnostných kompetencií, 
vzdelávací program Poznaj svoje 
peniaze), v oblasti podpory tútorom 
(terénnym sociálnym pracovníkom), 
v oblasti orientácie na trhu práce 
a „sieťovaní“ dôležitých partnerov;  

 komplexné a systémové riešenie 
problému mladých dospelých na ich 
ceste z detského domova k samo-
statnému zodpovednému životu. 

  

cieľová skupina:  

 mladí ľudia, ktorí odchádzajú 
z detských domovov a zo dňa 
na deň sa musia stať samostatnými 
a sebestačnými, zvyčajne bez ne-
vyhnutných sociálnych väzieb, bez 
podpory rodiny a s nižším vzdela-
ním. 

témy: 

 bývanie; 
 vzdelávanie; 
 práca; 
 voľný čas, tútorstvo (terénna 
sociál na práca); 

 „sieťovanie“, lokálne partnerstvá.

 
Realizácia projektu:  

jún 2008 – marec 2010 
  

Výška získaných 
finančných prostriedkov: 

3 208 311 Sk (106 496 €) 
z prostriedkov Finančného 
 mechanizmu EHP, Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu SR. 
Príspevok spoločnosti Citi na ob-
dobie 08. 09. 2008 – 31. 08. 2009: 
49 496 € ( 1 491 136 Sk). 
  

Manažéri projektu: 

Adriana Komorníková, 
Dáša Kráčalová 

HoME – the Most Important place on Earth
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Partneri projektu: 

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov – Úsmev ako dar 
Asociácia Susan Kovalikovej 
Mesto Považská Bystrica 
Detský domov Dobšiná 
Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci, Košice 
  

Finanční partneri 

Projekt je financovaný z  Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky –  Fondu pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku, ktorý spravuje nadácia SOCIA. Projekt podporila aj Spoločnosť Citi.
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II. programový pilier
 
VZDELáVaNIE V oblasti vzdelávania dnes význam 

získavania poznatkov ustupuje 
do úzadia, dôraz sa začína klásť 
na kompetencie. Ich súčasťou sú 
okrem istého balíka poznatkov 
i praktické zručnosti a schopnosť 
vedieť tieto poznatky využiť v pra-
xi. Vzdelávacie programy Nadácie 
pre deti Slovenska sú zamerané 
na vzdelávanie pedagógov, pracov-
níkov MVO a  dospelých dôležitých 
pre deti v oblasti rozvoja sociálnych 
a osobnostných kompetencií a tiež 
na oblasť finančného vzdelávania. 
Nadácia spolupracuje so školami pri 
zavádzaní inovačných programov, 
pri tvorbe školských vzdelávacích 
programov a s odborníkmi z rôznych 
organizácií pri realizácii vízie deťom 
priateľskej komunity.

cieľ: 

Spoločným cieľom týchto programov  
je podpora detí a mladých ľudí žijú-
cich na Slovensku zameraná na:
 prinášanie a testovanie inovácií 
v oblasti partnerstiev v prospech 
detí; 

 vytváranie deťom priateľských 
tried, skupín, škôl, komunít; 

 vytváranie programov pre peda-
gógov a pracovníkov s deťmi 
a mladými ľuďmi, ktoré podporujú: 
otvorenú komunikáciu, orientáciu 
na kooperatívne riešenie konflik-
tov, rešpekt k rôznorodosti.

II. proGraM pILLar – Education
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poznaj svoje 
peniaze
www.poznaj.sk

Projekt rozvíja finančné povedomie 
mladých ľudí na Slovensku pomo-
cou vzdelávacieho  e-learningového 
programu Poznaj svoje peniaze. 
Účastníci programu získavajú 
vedomosti a zručnosti v oblasti 
osobných financií, ktoré sú dôležité 
pre úspešný osobný, profesionálny 
a spoločenský život v modernej a ra-
pídne sa meniacej spoločnosti. 
29. júna 2009 sa v Bratislave usku-
točnila konferencia pre všetkých 
študentov stredných škôl zapoje-
ných do projektu.
  
cieľ: 

 zvýšenie finančnej gramotnos-
ti mladých ľudí – zodpovedné 
správanie, etické rozhodovanie, 
kritické myslenie; 

 naučiť mladých ľudí manažovať 
svoje financie, rozvíjať životné 
zručnosti potrebné na orientovanie 
sa vo svete financií; 

 rozvoj schopností efektívneho 
využívania informačno-komuni-
kačných technológií. 

cieľová skupina: 

 študenti stredných škôl. 

Projekt v roku 2009 pracoval 
na svojom rozšírení pre Základné 
školy s cieľom vytvoriť metodiku pre 
pedagógov na primárnom a nižšom 
sekundárnom stupni ZŠ zameranú 
na rozvoj zručností finančnej inteli-
gencie a finančnej gramotnosti.

Manažérka programu: 

Anna Štasselová
  

Partner programu: 

Projekt Poznaj svoje peniaze 2009 – podporené školy

Škola Názov projektu  Suma
Spojená škola, Bratislava Exkurzia do regiónu Banská 

Štiavnica
400,00 €

Spojená škola, Šaľa Putovanie za zlatom 400,00 €
Cirkevná stredná odborná škola 
sv. Cyrila a Metoda, Michalovce

Líce a rub peňazí 400,00 €

Spojená škola, Stredná odbor-
ná škola, Brezno

Prehliadka expozície mincí 
v premenách času v Kremnici

228,00 €

Stredná odborná škola, Košic-
ká, Prešov

Vitajte v Kremnici 400,00 €

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, 
Prešov

Kremnické zlato 400,00 €

Obchodná akadémia, Rožňava Návšteva expozitúry v Kremnici 303,19 €
Gymnázium, Giraltovce Hľadanie „pokladu“ v Kremnici 400,00 €
Stredná odborná škola podni-
kania, Prešov

Exkurzia Kremnica 400,00 €

Stredná odborná škola obcho-
du a služieb, Prievidza

Chodníčky za pokladom 400,00 €

Obchodná akadémia, Ilava Exkurzia do NBS a prehliadka 
košického zlatého pokladu 
na Bratislavskom hrade

260,00 €

Gymnázium sv. Tomáša Akvin-
ského, Košice

Historická cesta po stopách 
peňazí

400,00 €

SPOlU                                                                                                    4391,19 €
(132 289,00 Sk)

Get to Know Your Money
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Škola rodinných 
financií
www.skolarodinnychfinancii.sk

Škola rodinných financií je prvý 
komunitný projekt finančného 
vzdelávania na Slovensku zamera-
ný na finančné vzdelávanie priamo 
v komunitách. Lektori pomáhajú 
účastníkom seminárov zoriento-
vať sa v informáciách a produk-
toch na finančnom trhu, rozumne 
hospodáriť so svojimi financiami, 
a tým minimalizovať riziko zlého 
rozhodnutia. Projekt je realizovaný 
prostredníctvom bezplatných semi-
nárov a sprievodných aktivít (tlačová 
konferencia, program minigrantov 
a vzdelávacie tréningy pre lektorov 
projektu). 
  

cieľ: 

 zvýšiť finančnú gramotnosť 
na Slovensku; 

 poukázať na dôležitosť a potrebu 
finančného vzdelávania v krajine. 
Rozvojom finančného vzdelávania 
pôsobiť preventívne, a tak čeliť 
ekonomickým a sociálnym problé-
mom. 

cieľová skupina: 

 populácia nad 15 rokov – deti 
odchádzajúce z detských domo-
vov,  mládež a dospelí v krízových 
a komunitných centrách, mamičky 
na materskej dovolenke, občania 
zo sociálne slabších komunít, 
nezamestnaní, ostatná verejnosť. 

Bilancia projektu  
za rok 2009:  

 2 grantové kolá; 
 35 podporených projektov; 
 1 835 účastníkov; 
 32 kvalifikovaných lektorov; 
 850 odučených hodín.

Podporu získalo 35 organizácií 
v celkovej výške 21 960,54 €  
(661 583,25 Sk).

Manažérka projektu: 
Alena Matúšková 

 
Partner programu: 

School of Family Finances
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Podporené organizácie – jarné kolo projektu

Škola Názov projektu  Suma
Základná škola Štefana Závodníka, Pružina Rodinný rozpočet v domácnosti 646,00 € 
Občianske združenie „Prekonať bariéru – škola 
pre Európu“, Žilina 

Základy finančnej gramotnosti 607,34 € 

Biskupský úrad Západného dištriktu Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku, Zvolen 

Zvyšovanie finančnej gramotnosti obyva-
teľstva 

650,00 € 

OZ - Rodičia a priatelia pri Spojenej škole, 
Sečovce 

Škola rodinných financií 470,94 € 

Súkromné gymnázium, Topoľčany Škola rodinných financií – finančné vzde-
lávanie I. 

650,00 € 

Občianske združenie Jablonka, Jabloňové Rodinné financie 621,00 € 
Stredná odborná škola dopravná, Martin Finančné vzdelávanie ľudí, ktorí hľadajú 

pomoc 
650,00 € 

Bethezda, nezisková organizácia, Žilina Rozvíjanie finančnej gramotnosti obyva-
teľstva 

650,00 € 

Spojená škola, Bratislava Škola rodinných financií 650,00 € 
NOM – nezávislá organizácia mladých, Šaľa (Roz)Počty 620,00 € 
Spojená škola, Handlová ROZUMIEM SVOJIM PENIAZOM – I. 650,00 € 
Spojená škola, Handlová ROZUMIEM SVOJIM PENIAZOM – II. 650,00 € 
Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Handlovej, 
Handlová 

ROZUMIEM SVOJIM PENIAZOM – III. 650,00 € 

Obec Široké Škola rodinných financií v obci Široké 607,34 € 
Informačné centrum mladých, n. o., Martin Rozvoj finančnej gramotnosti 619,00 € 
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice Košická škola rodinných financií 650,00 € 
Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila 
a Metoda, Michalovce 

„Rozumiem svojim peniazom?“ 647,15 € 

SPOlU 10 688,77 € 
(322 009,89 Sk)
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Podporené organizácie – jesenné kolo projektu

Škola Názov projektu  Suma
OZ Ohnivé srdce lásky, Stropkov V rodine hospodárim rodinne 650,00 € 
OZ Rómskej víly Ďžajany, Krásnohorské  Podhra-
die 

SOM RÓM, OBČAN, EURÓPAN 650,00 € 

Stredná odborná škola dopravná, Martin Finančné vzdelávanie ľudí, ktorí hľadajú 
pomoc a majú záujem sa vzdelávať 

650,00 € 

Obec Kluknava Škola rodinných financií v obci Kluknava 646,62 € 
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov Tréning finančnej gramotnosti pre domo-

vákov 
646,95 € 

Spojená škola, Zvolen Škola rodinných financií I. 648,30 € 
Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Meto-
da, Michalovce 

Poďme rozumieť svojim peniazom... 593,25 € 

Občianske združenie ODYSEA MYSLE, Komárno EuroMánia 650,00 € 
Nová nádej Slovensko, Bratislava Babka k babce, budú kapce 650,00 € 
Spojená škola, Zvolen Škola rodinných financií II. 649,30 € 
Obchodná akadémia, Považská Bystrica Rodinný rozpočet v domácnosti 617,30 € 
Regióny.sk – občianske združenie, Bratislava Akadémia seniorov – finančná gramotnosť  

pre lepší život 
644,00 € 

Obchodná akadémia, Ilava Finančné vzdelávanie 650,00 € 
Edu4all, Šaľa Finančné vzdelávanie 650,00 € 
Centrum voľného času Jána Pavla II., Prešov Škola rodinných financií 650,00 € 
Arcidiecézna charita Košice – Krízové centrum Tri groše 650,00 € 
Bethezda, nezisková organizácia, Žilina Rozvíjanie finančnej gramotnosti obyva-

teľstva 
650,00 € 

Stredná odborná škola, Nováky Finančné vzdelávanie  mládeže 326,20 € 
SPOlU 11 271,92 € 

 (339 577,86 Sk)
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Nadačný  fond 
Myšlienka
http://www.fll.sk

Nadačný fond Myšlienka spoloč-
nosti ANASOFT APR je základným 
kameňom naplnenia vízie širšie 
koncipovaného hlavného zámeru 
spoločnosti ANASOFT APR v ob-
lasti sociálnej zodpovednosti: aby 
sa venovala zvýšená pozornosť 
zážitkovému vzdelávaniu v oblasti 
technických a prírodných vied.

cieľ: 

 podporiť prirodzený záujem mla-
dých ľudí o svet okolo nás; 

 netradičným spôsobom im priblížiť 
výskum a vývoj; 

 ponúknuť motiváciu na ich ďalší 
profesionálny vývoj vo vede a vý-
skume. 

cieľová skupina: 

 deti a mladí ľudia.

V roku 2009 fond Myšlienka podporil 
tím detí ANAGOONE z Bratislavy, 
ktorý sa v rámci robotickej súťaže 
FIRST LEGO League zúčastnil Stre-
doeurópskeho finále v Paderborne. 
Úlohou tímu bolo naprogramovať 
pomocou grafického programo-
vacieho jazyka NXT-G samočin-
ného robota zo stavebníc Lego 
Mindstorms, a vyriešiť výskumnú 
úlohu. Mladí výskumníci analyzovali 
a preskúmali problémy súčasnej do-
pravy a navrhli tvorivé a inovatívne 
riešenie úlohy, ktorú si sami zvolili. 
Takouto hravou formou prenikli 
do problematiky návrhu a stavby 
vzducholodí a získané poznatky si 
overili vlastnou skúsenosťou.

Manažéri projektu: 

Erika Galanská, Alena Matúšková

 
Partner programu: 

MyšLienka endowment fund
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BUS

Projekt BUS – Rozvoj zručností 
pre nezávislý život - sa zameria-
va na ekonomicky znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva a na deti 
z detských domovov. V roku 2009  
bolo zrealizovaných 5 tréningov. 
Na tréningoch sa spolu zúčastni-
lo 65 osôb z rôznych organizácií. 
V prvej fáze boli v témach projektu 
vyškolení pracovníci z detských do-
movov, škôl (ZŠ, SŠ, SZŠ). V druhej 
fáze budú oni sami šíriť vzdelávanie 
vo svojej komunite alebo inštitúcii, 
pričom na implementáciu im bude 
poskytnutý minigrant. Projekt je na-
štartovaním dlhodobej vzdelávacej 
činnosti v komunitách.

témy tréningov:

 rozvoj sociálnych zručností po-
trebných pre život; 

 rozvoj finančnej gramotnosti. 

cieľ: 

 pomôcť mladým ľuďom z pestún-
skych rodín a z ekonomicky zne-
výhodnených komunít integrovať 
sa do spoločnosti prostredníctvom 
pochopenia ich súčasného stavu 
a zlepšiť ich schopnosť riešiť kaž-
dodenné finančné záležitosti.

cieľová skupina: 

 mladí ľudia z pestúnskych rodín 
(vo veku 12 – 25 rokov); 

 mladí ľudia z ekonomicky znevý-
hodnených rodín (nezamestna-
nosť, nedostatok peňazí v rodine, 
rodiny s mnohými deťmi) v rovna-
kom veku.

Manažérka projektu: 

Erika Galanská

 
Partner programu:
 

BUS
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Inovačný prístup
k profesiona-
lizácii práce 
s deťmi
www.codetipotrebuju.sk

Projekt je zameraný na skvalitne-
nie práce profesionálov s deťmi 
a mladými ľuďmi  prostredníctvom 
konceptu novo sa vynárajúcich  
potrieb detí v oblasti ich formálneho 
aj neformálneho vzdelávania. Cie-
ľom je upriamiť pozornosť na niekto-
ré z novoidentifikovaných trendov vo 
vývoji detí a mládeže skôr, než sa 
problémy stanú ťažko zvládnuteľný-
mi. V rámci projektu funguje webová 
stránka s interaktívnym vzdelávacím 
portálom www.codetipotrebuju.sk 
na vytvorenie platformy pre odborní-
kov z rôznych oblastí práce s deťmi. 
Zámerom je identifikovanie faktorov 
ohrozenia detí, ktoré signalizujú vý-
skyt „novo sa vynárajúcich potrieb“. 

17. marca 2009 sa uskutočnil úvod-
ný seminár s účasťou 20 sloven-
ských odborníkov z rôznych oblastí 
práce s deťmi a mládežou. 
V mesiacoch marec – máj 2009 

prebiehal výskum, zameraný 
na „novo sa vynárajúce potreby“ detí 
a mládeže na Slovensku. Výskum 
sa prevádzal na celom Slovensku;  
jeho cieľovými skupinami boli rôzne 
vopred vytipované skupiny detí 
a mládeže a skupiny pracovníkov 
s deťmi. Výsledky výskumu boli 
v  máji až septembri spracované 
v prieskumnej štúdii pod názvom 
Novo vynárajúce sa potreby detí 
na Slovensku.

cieľ: 

 skvalitnenie práce profesionálov 
s deťmi a mladými ľuďmi prostred-
níctvom konceptu „novo sa vyná-
rajúcich potrieb detí“ (ďalej NEN 
– NEWLY EMERGING NEEDS) 
v oblasti ich formálneho aj nefor-
málneho vzdelávania; 

 pritiahnuť pozornosť odborníkov 
a  politických aktérov  na niektoré 
z novoidentifikovaných trendov vo 
vývoji detí a mládeže a ich schop-
nosť reagovať na tieto tendencie; 

 spracovanie prípadovej štúdie zo 
Slovenska, vytvorenie metodiky 
na identifikáciu a intervenciu NEN, 
vytvorenie interaktívneho portálu 
na výmenu skúseností. 

cieľová skupina: 

 deti a mladí ľudia do 16 rokov.

Manažérka projektu: 

Eva Ďuríková

 
Partneri programu: 

Innovative approach to professionalizing Work With Children
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aktivity 
II. programového
piliera 
Aj v tomto roku pokračovala spolu-
práca s Pedagogickou fakultou UK 
v Bratislave, Katedrou etickej a ob-
čianskej výchovy (KEOV). Niektorí 
pedagógovia katedry využívali vo 
svojej práci so študentmi metodiku 
rozvoja životných zručností (vy-
tvorenú v Asociácii S. Kovalikovej, 
rozvíjanú v NDS) hlavne pri podpore 
osobnostného a sociálneho rastu 
budúcich  učiteľov. 

Vytváranie prostredia podporujú-
ceho učenie II. - aktivita reaguje 
na potrebu zvýšiť schopnosti, profe-
sionalitu a flexibilitu pedagogických 
pracovníkov a škôl pri reflektovaní 
možností a potrieb lokálnej komuni-
ty. Dlhodobým cieľom je vytvorenie 
modelu otvorenej školy ako učiacej 
sa organizácie, ktorý prispeje k pre-
hĺbeniu, zdokonaleniu a rozšíreniu 
možností ďalšieho vzdelávania 
pedagógov základných škôl. 

NDS realizuje projekt v spolupráci 
s komunitou v meste Rohožník 
a v partnerstve so spoločnosťou 
Holcim a.s. 

activities of the 2nd program pillar
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III. programový pilier
 
FILaNtropIa Filantropia znamená humanisticky 

motivovanú dobročinnosť, darovanie 
financií, tovaru, času alebo úsilia 
pre podporu verejne prospešného 
účelu, s jasne definovanými cieľmi.  

Pre Nadáciu pre deti Slovenska je 
získavanie finančných prostriedkov 
na podporu dlhodobých programov 
a projektov s cieľom zlepšiť kvalitu 
života detí a mladých ľudí základnou 
činnosťou. Zároveň ide o pestovanie 
spolupatričnosti a zvyšovanie citli-
vosti odbornej aj laickej verejnosti 
voči  potrebám tých najzraniteľnej-
ších. Realizáciou projektov, ktoré 
finančne podporujú zmysluplné 
programy, nadácia rozvíja  koncept 
filantropie ako súčasti životného 
štýlu na Slovensku.

cieľ: 

 získavať finančné prostriedky 
na podporu projektov pomáha-
júcich deťom a mladým ľuďom 
na Slovensku; 

 rozvíjať individuálnu a firemnú 
filantropiu, prispievať k stabilizácii 
legislatívneho prostredia na Slo-
vensku; 

 rozširovať možnosti pomoci a pod-
pory deťom a mládeži. 

III. proGraM pILLar – philanthrophy
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Hodina deťom
www.hodinadetom.sk

Prípravy, komunikácia s partnermi, 
organizačné zabezpečenie i samot-
ná realizácia 11. ročníka zbierky 
prebiehali na pozadí celospoločen-
ských zmien, v atmosfére neistoty 
a obáv spôsobených hospodárskou 
krízou, ktorá sa dotkla aj Hodi-
ny deťom. Prejavilo sa to nižším 
výnosom v porovnaní s predchádza-
júcim ročníkom, no zároveň sme si 
oveľa hlbšie uvedomili obsah slova 
„pokora“. Pokora pred všetkými 
ľuďmi, ktorí aj v neľahkých časoch 
odkrojili z rodinného rozpočtu, vzali 
zo svojho vrecka alebo z firemného 
zisku, pokora pred všetkými, ktorí 
pracovali v oveľa tvrdších podmien-
kach s veľkým nasadením za mini-
málne alebo žiadne odmeny, pokora 
pred všetkými, ktorí venovali svoje 
umenie, tvorivosť či čas bez nároku 
na honorár. Spoznali sme, že aj takú 
podobu má nádej, nádej nielen pre 
deti, ale pre celú spoločnosť a ľudí, 
ktorí v nej spolunažívajú.

cieľ:

 vyzbierať čo najviac financií 
na projekty pomáhajúce deťom 
a mladým ľuďom na Slovensku; 

 vyhľadávanie, motivovanie, 
spájanie individuálnych a firem-
ných finančných aj nefinančných  
darcov v prospech detí na celom 
Slovensku; 

 zameriavanie pozornosti na deti 
a zvyšovanie citlivosti odbornej 
i laickej verejnosti voči potrebám 
detí prostredníctvom kampane, 
v spolupráci s partnerskými mé-
diami. 

cieľová skupina:

 deti a mladí ľudia do 26 rokov 
veku žijúci na Slovensku.

Priebeh kampane:

 24. november 2009 – krstom 
Rýchlika 604 Hodina deťom 
na trase Čierna nad Tisou – Brati-
slava sme odštartovali 11. ročník 
zbierky. Súčasne sa v médiách 
začala kampaň, jej hlavným mo-
tívom sa stala výzva: „ZaSTAVTE 
sa a stavte sa, že aj vaše 2 eurá 
pomôžu“;

 26. november 2009 – 8. ročník 
benefičnej aukcie Hodina FOTO-
GRAFIE deťom s historicky 
najvyšším výnosom 33 426 €  
(1 007 000 Sk);

 17. december 2009 – 2 619 
dobrovoľníkov v 71 mestách 
a dedinách na celom Slovensku 
rozdávalo odznaky s Hugom ako 
odmenu za dobrovoľný príspevok 
do pokladničky, deň venovaný Ho-
dine deťom vyvrcholil trojhodino-
vým priamym prenosom televíznej 
šou na Jednotke v STV; 

 1. apríl 2010 – okrem toho, že 
v tento významný deň má meniny 
HUGO, maskot Hodiny deťom, 
už tradične vyhlasujeme výnos 
zbierky:

Children’s Hour
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Manažérka projektu: 
 
Alžbeta Padyšáková

V 11. ročníku verejnej zbierky Hodina deťom sme zbierali 
prostredníctvom Výnos v € Výnos v Sk
sms 147 250,01 4 436 053,80 
pevná linka 34 720,00 1 045 974,72 
zbierky v spolupráci s dobrovoľníkmi 
na celom Slovensku 

74 204,06 2 235 471,51 

aukcia Hodina FOTOGRAFIE deťom 33 426,00 1 006 991,68 
vrátené a nerozdelené granty  6 617,30  199 352,78 
internet 3 995,00  120 353,37 
bankomaty 5 715,75 172 192,68 
predaj predmetov 1 643,00  49 497,02 
celkový výnos 307 571,12 9 265 887,56
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Hodina 
FotoGraFIE 
deťom

Nadácia pre deti Slovenska 26. no-
vembra 2009 už po ôsmy raz dražila 
umelecké fotografie od renomova-
ných fotografov. V ponuke bolo 46 
diel od 29 umelcov. Vďaka štedrosti 
dražiteľov prekročila dražba svoj 
minuloročný rekord, a stala sa tak 
najúspešnejšou aukciou v histórii. 
Vyvolávacia cena za fotografiu bola 
symbolických 200 €. Licitátorka Nina 
Gažovičová v tandeme s Matejom 
„Sajfom“ Cifrom  vyburcovali dražite-
ľov k zaujímavým výkonom. Vydra-
žili sa všetky fotografie, za najvyššiu 
sumu – 2 500 € – portrét Milana 
Rúfusa od Martina Levinna.  
Celkový výťažok večera bol 33 426 € 
(1 007 000 Sk). Úspešní dražitelia 
si okrem nádherných  fotografií 
odnášali aj skvelé víno. Ku každej 
fotografii sa totiž pridávala fľaša vína 
zo skupiny 100 bodovo najvyššie 
hodnotených vín z Národného 
salónu vín SR. K príjemnej atmosfé-
re výrazne prispel aj Peter Cmorík, 
ktorý hosťom zahral a zaspieval tri 
piesne. 

cieľ:

 ponúknuť solventným darcom ne-
tradičný spôsob zbierania peňazí; 

 umožniť darcom, aby do zbierky 
Hodina deťom mohli prispieť aj 
vyššou finančnou čiastkou; 

 prepojiť filantropiu s umením v zá-
ujme zlepšenia kvality života detí. 

 

cieľová skupina:

 milovníci a znalci umenia;
 osobnosti z podnikateľského 
a spoločenského prostredia.

Ďakujeme fotografom, ktorí veno-
vali svoje diela: 
Petra Áčová, Andrej Bán, Juraj 
Bartoš, Karol Benický, Eugen Blaš-
kovič, Maroš Buocik, Judita Csáde-
rová, Martin Črep, Yuri Dojč, Martin 
Fridner, Milota Havránková, Alan 
Hyža, Karol Kállay, Šymon Kliman, 
Dušan Kochol, Martin Levinne, 
Martin Machaj, Fedor Nemec, Sarah 
Saudková, Ľubo Stacho, Monika 
Stacho, Jadran Šetlík, Ľubo Špirko, 
M. R. Štefánik, Jindřich Štreit, Martin 
Vrabko, Adolf Zika, Peter Župník. 

Manažérka projektu: 

Lenka Marešová

Hlavný finančný partner 
projektu

Partneri projektu

Hollywood art, Casper, s.r.o., 
MaxGallery Slovakia, s.r.o., 
Promea communication, Radisson 
Blu Carlton Hotel Bratislava, 
SUNDIAMOND, s.r.o.

Children’s pHotoGrapHY Hour
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Zbierky  
Hodiny deťom

Hodina deťom umožňuje získavať 
financie na podporu detí a mladých 
ľudí na Slovensku prostredníctvom 
rôznych typov zbierok. Najvýraz-
nejšia je celoslovenská zbierka 
do pokladničiek, ktorá sa tretíkrát 
uskutočnila  v deň vysielania TV šou 
Hodina deťom – 17. 12. 2009. Rôz-
ne organizácie sa rozhodli podporiť 
Hodinu deťom tak, že zorganizovali 
spontánnu zbierku. Svojich priazniv-
cov stále má aj jedna z najstarších 
foriem prispievania: poukázanie čas-
ti mzdy cez mzdové učtárne.

celonárodná zbierka

Do 3. ročníka celonárodnej zbierky 
sa zapojilo 2619 dobrovoľníkov zo 
101 škôl a organizácií v 71 obciach 
a mestách Slovenska. Spolu vyzbie-
rali 41 550, 94 € (1 251 763,62 Sk) 
– táto suma sa oproti minulému roč-
níku takmer zdvojnásobila. S orga-
nizovaním a logistikou narastajúcej 
zbierky v Košiciach, Prešove, Ban-
skej Bystrici,  Žiline a v Nitre pomá-
hali koordinátori. Veľkou pomocou 
bolo zapojenie sa dobrovoľníkov 
zo 14 stredísk Domky – Združenia 
saleziánskej mládeže. Dobrovoľníci 
zbierali peniaze do jednorazových 
papierových pokladničiek a darcov 
odmeňovali okrúhlym žltým odzna-
kom Huga.

Spontánne zbierky

Počas 11. ročníka Hodiny deťom 
spontánnu zbierku zorganizovalo 
10 organizácií. Spolu vyzbierali 
3 545,45 € (106 810,23 Sk). 
Počet spontánnych zbierok: 24 

zbierky cez mzdové 
učtárne

V spolupráci so spoločnosťou 
Crystal Call, a.s. sme oslovovali 
podniky, aby vyzývali svojich za-
mestnancov na podporenie Hodiny 
deťom ľubovoľnou čiastkou zo svo-
jej mzdy. Prispelo 48 organizácií su-
mou 23 085,66 € (695 478,59 Sk). 

Manažérka projektu: 

Jana Belišová

Hlavný partner projektuPrehľad zbierok 
typ zbierky Vyzbieraná suma
Celonárodná zbierka 41 550,94 € 1 251 763,62 Sk
Spontánne zbierky  3 545,45 € 106 810, 23 Sk
Zbierky cez mzdové učtárne 23 085,66 € 695 478,59 Sk

Children’s Hour Fundraisings
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televízna šou 
Hodiny deťom 

Trojhodinová televízna šou 17. de-
cembra 2009 na Jednotke, plná 
známych i menej známych osob-
ností, priniesla veľa krásnych chvíľ 
a silných momentov, za čo všetkým, 
celému televíznemu štábu, účinku-
júcim i volajúcim, patrí veľká vďaka. 
Na záver priameho prenosu bolo 
vo Fonde Hodina deťom  243 125 € 
(7 324 384 Sk), čo je druhá najvyššia 
suma v histórii Hodiny deťom vyzbie-
raná počas priameho prenosu.

cieľ:
  
 vyzbieranie čo najviac peňazí pre 
kvalitnejší život detí; 

 spojenie kvalitnej zábavy a filan-
tropie;   

 informovanie verejnosti o tom, 
ako vyzbierané peniaze pomáhajú 
deťom a mladým ľuďom; 

 posilnenie dôveryhodnosti Ho-
diny deťom vďaka účinkovaniu 
desiatok známych osobností bez 
nároku na honorár.

cieľová skupina:

 domácnosti na celom Slovensku.

Manažérka projektu: 

Alžbeta Padyšáková

Children’s Hour tV show



Hlavní partneri

ĎaKUJEME partnerom projektu Hodina deťom

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Partneri

Hodinu deťom podporili aj
 Rádio Slovensko  Rádio FM  Rádio Regina Banská Bystrica  Rádio Regina Bratislava  Rádio Regina Košice  Rádio Frontinus  Rádio Beta  

 Rádio G3  Rádio One  Rádio GDJ  Rádio HitFM  Rádio YES  Rádio Kiss  Rádio ZET  Rádio HEY  Rádio Prešov  Rádio WOW  
 Rádio TOUR  Rádio LUMEN  Hlohovská televízia  Humenská televízia  Infoštúdio mesta Dolný Kubín  Ľubovnianska televízia  

 Omega plus s.r.o.  Televízia MISTRAL  TV Pezinok  Televízia Liptov  Televízia Prešov  Televízia Zemplín  TV Štrba  Noviny Poprad  
 Podtatranské noviny  Považskobystrické novinky  Pardon BB  Tábortuz  Týždenník Dukla  Týždenník Pokrok 

  www.activit.sk  www.autovia.sk  www.24hod.sk  www.mamatata.sk  www.mamaaja.sk  www.stuzkova.eu  www.nim.a32.sk  
 www.ubytujsa.sk  www.privatne.sk  www.hoya.sk  Filmpark  Sweet Art  Liptovský dvor  Nesco  

 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 

Generálny partner

www.TRIBUNY.cz
www.PODIA.cz
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2 percentá 
deťom 

www.dvepercentadetom.sk

Nadácia pre deti Slovenska už 
siedmy rok využila možnosť pomôcť 
deťom a mladým ľuďom aj prostred-
níctvom finančných prostriedkov zo 
zaplatených daní fyzických a práv-
nických osôb.

cieľ:

 podpora programov určených 
na pomoc deťom. 

cieľová skupina:

 deti a mladí ľudia bez rodičov; 
 deti  a mladí ľudia s postihnutím; 
 deti a mladí ľudia, ktorí pochádza-
jú zo sociálne slabšieho prostre-
dia; 

 pedagógovia, pracovníci MVO. 

získaná suma zo 
zaplatenej dane fyzických 
a právnických osôb: 

178 570,27 € (5 379 607, 95 Sk)

Manažérka projektu: 

Lenka Marešová

Využitie zdrojov z 2% asignovanej dane získaných  
v roku 2009

program suma percento
Grantový program Hodina deťom 29 314,58 € 16,42%
Raz ročne spoločne 5 652,15 € 3,17%
Štipendijný program Per Aspera Ad Astra 0,00%
DOMOV 5 109,38 € 2,86%
Leonardo - Novo vynárajúce sa potreby detí 2 453,45 € 1,37%
Nadačný fond Myšlienka 0,00%
Vzdelávacie centrum 0,00%
Poznaj svoje peniaze 3 276,87 € 1,84%
Škola rodinných financií 29 210,65 € 16,36%
Kampaň Hodina deťom 39 325,33 € 22,02%
Kampaň pre deti Slovenska 0,00%
Správa NDS 58 103,12 € 32,54%
Nika 45,97 € 0,03%
Nika - 2 % použíté v roku 2010 6 078,77 € 3,40%
SPOlU 178 570,27 €

(5 379 607, 95 Sk) 
100,00%

2 percent for the Children
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SMart klub 

SMART klub patrí medzi najstaršie 
projekty Nadácie pre deti Slovenska. 
Spolupráca nadácie so spoločnos-
ťou SHELL Slovakia, s. r. o. funguje 
už trinásť rokov a úspešne na nej 
participujú aj vodiči – zákazníci 
spoločnosti SHELL Slovakia, s. r. 
o. Body z firemného vernostného 
programu spoločnosti, ktorý sa volá 
SMART klub, môžu venovať na šti-
pendijný program Nadácie pre deti 
Slovenska. Hodnota darovaného 
bodu je 0,033 € (1 Sk).

cieľ:

 zapojenie verejnosti do podpory 
detí a mladých ľudí na Slovensku.

cieľová skupina:

 sociálne znevýhodnení vysoko-
školskí študenti, ktorých podporuje 
štipendijný fond  nadácie - Per 
Aspera Ad Astra (Cez prekážky 
k hviezdam).

Výška získaných 
finančných prostriedkov:

3 174,41 € (95 632,28 Sk)

Manažérka projektu: 

Adriana Komorníková

Partner projektu

SMart club 
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Východiská pre zostavenie 
účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená 
za predpokladu nepretržitého trvania 
nadácie. Nadácia uplatňuje účtov-
né princípy a postupy účtovania 
v súlade so zákonom o účtovníctve 
a s postupmi účtovania pre účtovné 
jednotky, ktoré nie sú založené ale-
bo zriadené za účelom podnikania.

Účtovanie prijatých 
a poskytnutých grantov
V čase prijatia grantu podpísaním 
zmluvy o darovaní nadácia zaúčtuje 
grant na ťarchu účtu pohľadávok 
a v prospech fondov organizácie vo 
vlastnom imaní s výnimkou prostried-
kov, ktoré nadácia v zmysle zmluvy 
o darovaní zaviazala prerozdeliť tre-
tím stranám, pričom tieto prostriedky 
sa zaúčtujú v prospech účtu ostat-
ných záväzkov. Pri vzniku nákladovej 
položky nadácia zaúčtuje náklad 
na ťarchu príslušného nákladového 
účtu a v prospech účtu záväzkov. 
Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej 
výške na ťarchu účtu fondov a v pro-
spech účtu výnosov.

Kompletná účtovná závierka so 
správou audítora je k nahliadnutiu 
v nadácii.

HoSpoDárENIE NaDáCIE

SÚVAHA

AKtÍVA
(v celých €) rok 2009 rok 2008
MAJetOK
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 350 779 375 542
Dlhodobý nehmotný majetok 0 2 098
- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 2 098
Dlhodobý hmotný majetok 348 555 371 220
- Pozemky 5 661 5 661
- Stavby 337 783 358 326
- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí

5 111 7 233

Dlhodobý finančný majetok 2 224 2 224
- Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom

2 224 2 224

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 985 928 1 226 715
Zásoby 0 0
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky 68 460 134 188
- Pohľadávky z obchodného styku 166 180
- Ostatné pohľadávky 0 4 325
- Iné pohľadávky 68 294 129 683
Finančné účty 917 468 1 092 527
- Pokladnica 1 336 1 617
- Bankové účty 774 187 949 468
- Krátkodobý finančný majetok 141 945 141 442
ČASOvé rOzLíšENiE SPOLU 174 231 197
- Náklady budúcich období 1 324 197
- Príjmy budúcich období 172 907 0
MAJetOK SPOlU 1 510 938 1 602 454

Foundation Financial Management
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PASÍVA
(v celých €) rok 2009 rok 2008
vLASTNé zDrOJE A CUDziE zDrOJE
vLASTNé zDrOJE KrYTiA MAJETKU SPOLU 1 051 143 1 002 750
Imanie a peňažné fondy 136 422 129 784
- Základné imanie 129 784 129 784
- Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 6 638 0
Fondy tvorené zo zisku 1 129 468 1 067 245
- Ostatné fondy 1 129 468 1 067 245
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov

-194 279 -116 336

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -20 468 -77 943
CUDziE zDrOJE SPOLU 174 436 274 185
Rezervy 2 765 4 336
- Krátkodobé rezervy 2 765 4 336
Dlhodobé záväzky 358 341
- Záväzky zo Sociálneho fondu 358 341
Krátkodobé záväzky 171 313 269 508
- Záväzky z obchodného styku 44 511 44 491
- Záväzky voči zamestnancom 3 817

- Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
 poisťovňami

1 633

- Daňové záväzky 186 9
- Ostatné záväzky 121 166 225 008
Bankové výpomoci a pôžičky 0 0
ČASOvé rOzLíšENiE SPOLU 285 359 325 519
- Výnosy budúcich období 285 359 325 519
PASÍVA celKOM 1 510 938 1 602 454
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Výkaz ziskov a strát 

(v celých €) rok 2009 rok 2008
NÁKlAdY 
Spotreba materiálu 11 488 19 987
Spotreba energie 6 088 3 249
Opravy a udržiavanie 8 769 9 489
Cestovné 2 799 4 852
Náklady na reprezentáciu 30 780 9 515
Ostatné služby 237 094 270 569
Mzdové náklady 103 487 127 972
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 26 224 31 902
Zákonné sociálne náklady 3 221 3 618
Daň z nehnuteľností 171 76
Ostatné dane a poplatky 328 195
Zmluvné pokuty a penále 3
Odpísanie pohľadávky 0 54
Kurzové straty 15 2 073
Iné ostatné náklady 3 306 5 272
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 24 762 33 000
Náklady na precenenie cenných papierov 654

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 0 43 228
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 619 448 364 277
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 3 572
NÁKlAdY SPOlU 1 078 637 932 900

VÝNOSY
Úroky 2 264 23 444
Kurzové zisky 4 045 53
Iné ostatné výnosy 15 153 3 513
Výnosy z precenenia cenných papierov 1 157 5 771
Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0 8 716
Prijaté príspevky od iných organizácií 842 591 633 874
Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 653
Príspevky z podielu zaplatenej dane 191 736 183 608
VÝNOSY SPOlU 1 058 599 858 979

VÝSledOK HOSPOdÁReNiA PRed zdANeNÍM -20 038 -73 921
Daň z príjmov 430 4 022
VÝSledOK HOSPOdÁReNiA PO zdANeNÍ -20 468 -77 943
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základný fond a nadačné 
imanie

Základný fond nadácia buduje už 
od roku 1998. 
Účtovná hodnota základného fondu 
je k 31. 12. 2009 870 062 €.
V roku 2009 správna rada nadácie 
schválila použitie základného fondu 
nadácie vo výške 32 638 € na úhra-
du nákladov spojených s realizáciou 
mediálnej kampane Verejnej zbierky 
Hodina deťom – 10. ročník.

Účtovná hodnota nadačného imania 
je k 31. 12. 2009 119 296 €.
V súlade s Vyhláškou Ministerstva 
spravodlivosti SR o pravidlách 
a postupoch pri premene menovitej 
hodnoty vkladov do imania a me-
novitej hodnoty základných imaní 
zo slovenskej meny na eurá v roku 
2009 nadácia vykonala premenu 
hodnoty nadačného imania na eurá.

Časť prostriedkov základného fondu 
a nadačného imania je investovaná 
do podielových fondov Charity Set 
Tatra Asset Management a časť 
je terminovaná na krátkodobých 
termínovaných vkladoch. O ich 
profesionálne spravovanie sa stará 
Investičný výbor nadácie. 

Výsledok hospodárenia je tvorený nasledovnými výnosmi 
a nákladmi:

(v celých €) rok 2009 rok 2008
úroky 2 264 23 444
kurzové zisky 4 045 53
výnosy z precenenia 1 157 5 771
náklady z precenenia -654 0
kurzové straty -15 -2 074
daň z príjmov -430 -4 022
VH projektov -33 206 -50 080
mimoriadne výnosy 15 153 2 808
mimoriadne náklady 0 -56
zmluvné pokuty a penále -3 0
odpisy majetku -8 779 -10 505
odpisy dar. maj. 0 0
tvorba opravných položiek k pohľadávkam 0 -43 228
odpis nevymožiteľných pohľadávok 0 -54
VÝSledOK HOSPOdÁReNiA SPOlU -20 468 -77 943
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Finančná správa

 Firemné dary
 Individuálne dary
 2 % - podiel 

    zaplatenej dane
 Verejné zbierky
 Projekty
 Zahraničné zdroje
 Verejné zdroje
 Úroky
 Kurzové zisky
 Výnosy z precenenia
 Iné výnosy

Prehľad výnosov NdS podľa zdrojov a ich pôvodu

Firemné dary 105 466 €
Individuálne dary 1 653 €
2 % - podiel zaplatenej dane 191 736 €
Verejné zbierky 557 155 €
Projekty 97 693 €
Zahraničné zdroje 65 637 €
Verejné zdroje 16 640 €
Úroky 2 264 €
Kurzové zisky 4 045 €
Výnosy z precenenia 1 157 €
Iné výnosy 15 153 €
Výnosy NdS spolu 1 058 599 €

Výnosy NdS

Náklady NdS

 Poskytnuté granty, 
    štipendiá

 Náklady 
    programových pilierov

 Správa nadácie
 Náklady z precenenia
 Kurzové straty
 Daň z príjmov
 Odpisy majetku
 Iné náklady

Poskytnuté granty, štipendiá 578 444 €
Náklady programových pilierov 367 812 €
Správa nadácie 106 947 €
 - ochrana a zhodnotenie majetku 0 €
 - propagácia účelu nadácie 4 404 €
 - prevádzka nadácie 35 694 €
 - odmena za výkon funkcie správcu 5 805 €
 - cestovné náhrady 724 €
 - mzdové náklady 42 588 €
 - iné náklady na správu nadácie 17 732 €
Náklady z precenenia 654 €
Kurzové straty 15 €
Daň z príjmov 430 €
Odpisy majetku 24 762 €
Iné náklady 3 €
Náklady NdS spolu 1 079 067 €

Prehľad nákladov NdS podľa jednotlivých druhov činností

10,0%

53,6%

6,2%

9,2%

9,9%

2,3%

52,6%

18,1%

34,1%

Financial report
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Prehľad darcov s darom 
presahujúcim 331 €

Právnické osoby:
1st. Child Savings
Accenture Technology Solutions - 
Slovakia, s.r.o.
Accenture, s.r.o.
Asociácia divadelná Nitra
Avon Cosmetics, spol. s r.o.
AXESS, spol. s r.o.
BPS PARK, a. s.
Civil Society Development Founda-
tion
DEDÁK & Partners, s.r.o.
dm drogerie markt, s.r.o.
FUNDACAO JUVENTUDE R FLO-
RES - Porto
GRAND HOUSE, s.r.o.
Holcim (Slovensko), a.s.
Charles Stewart Mott Foundation
INA SKALICA, spol. s r.o.
ING Management Services, s.r.o., 
organizačná zložka
IUVENTA - Slovenský inštitút mlá-
deže
KROS, a.s.
KUFFERATH SLOVAKIA, s.r.o.
MEDIAN SK, s.r.o.
Mestská časť Bratislava - Ružinov
MsP Svidník
Nadácia SALVE
Nadácia SPP
NEOPROT, spol. s r.o.
OREO, s.r.o.
OZ Athena, Denný detský stacionár 
DEDESO - Hnúšťa
Plaut Slovensko, s.r.o.
POLYCOP, s.r.o.
PosAm, spol. s r.o.
PricewaterhouseCoopers
Provident Financial, s.r.o.

SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovak Lines, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenská televízia
SPŠ Murgaša - Banská Bystrica
United Way Worldwide
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou

Fyzické osoby:
Bečár Martin
Bôcik Maroš
Cintavý Stanislav
Čechvala Roman
Garaj Juraj
Habodász Matej
Haščák Jaroslav
Havasová Eva
Hrdina Vladimír
Kalabus Branislav
Kolník Peter
Krinovič Peter
Marešová Jana
Maták Eduard
Mihók Daniel
Seppová Mária
Slocík Ľubomír
Šebo Vladimír
Ševčík Ľuboš
Vaculík Juraj
Vagač Filip
Vachová Eva
Vydobič Peter
Závodná Monika

zmeny v nadačnej listine 
a v zložení orgánov nadácie

V roku 2009 neboli v nadačnej listi-
ne ani v orgánoch nadácie vykona-
né žiadne ďalšie zmeny.

Prehľad o činnosti 
Nadačných fondov 
spolu s prehľadom 
o prostriedkoch Nadačných 
fondov

Nadačný fond Myšlienka
V roku 2009 nadácia v zmysle Záko-
na č. 34/2007 Z.z. o nadáciách spra-
vovala nadačný fond MyšLienka. 
K 1. 1. 2009 bol stav vo fonde 
8 695 €. V roku 2009 sa uskutočnilo 
čerpanie fondu v celkovej výške 
5 151 €. Prostriedky fondu boli 
použité na manažment nadačného 
fondu vo výške 2 010 € a na úhradu 
cestovných nákladov pre účastníkov 
medzinárodného finále First lego 
league vo výške 3 141 €.
Stav vo fonde k 31. 12. 2009 bol 
3 544 €.
Bližšie informácie o činnosti nadač-
ného fondu uvádzame na str. 28.

Nadačný fond leAF
V roku 2009 nadácia v zmysle 
Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách 
spravovala nadačný fond s názvom 
Detský fond LEAF. 
K 1. 1. 2009 bol stav vo fonde 2 782 
€. V roku 2009 bol stav prostriedkov 
vo fonde navýšený o sumu kráte-
ných grantov vo výške 457 €. V roku 
2009 sa uskutočnilo čerpanie fondu 
v celkovej výške 145 €. Prostriedky 
fondu boli použité na manažment 
nadačného fondu vo výške 145 €. 
Stav vo fonde k 31. 12. 2009 bol 
3 094 €.
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Správa audítora
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Alex Matej 
Bagalová Ľubica
Belišová Jana 
Benkovič Martin
Bučková Lucia
Danková Kvetoslava 
Dorková Valéria 
Dúbravová Vlasta
Dudoňová Janka
Ďuríková Eva
Francan Peter 
Fundjová Amália 
Fundjová Miriam 
Gerbery Daniel 
Gogolová Darina
Gregová Jana 
Hajduková Juliana 
Hajzerová Iveta
Hankociová Mária
Harantová Anna
Hipš Juraj
Holúbková Kristína 
Chlebničanová Aneta
Ilavský Bohuslav

Iossifov Iordan
Izraelová Jana 
Jadroňová Martina 
Jirešová Katarína
Karolová Žofia
Kováč Tomáš 
Kráčalová Dáša 
Krajčovičová Michaela 
Kuchárová Barbora 
Kumančíková Mirka
Kuška Tomáš 
Linkeschová Anna 
Lovašová Dana 
Miháliková Jana
Mihalovičová Lucia 
Mistrík Erich
Mišová Iveta 
Mušinka Alexander 
Nedoroščík Peter 
Nimschová Daniela 
Oudenhoven Rutger van
Pauko Patrik
Pavel Krištof 
Pekarovičová Soňa

Podlesný Peter
Szabóova Silvia 
Šalagovičová Darina 
Škoda Pavol
Šmehilová Anna 
Španiheľová Mária 
Šrolová Mária 
Trlicová Katarína
Varcholová Judita 
Vavrinčíková Lenka 
Wazir Rekha
Žarnay Štefan 
Ždilová Katarína 
Žitňanská Terézia
Žovinec Erik 

poďakovanie odborníkom, 
ktorí s NDS spolupracovali 
v roku 2009

acknowledgements to professionals working with CSF in 2009
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poďakovanie 
právnickým  
osobám

Anasoft APR, s.r.o.
Asociácia Susan Kovalikovej - 
Vzdelávanie pre 21. storočie na 
Slovensku
Aspekt
Centrum voľného času Detva
Civil Society Development 
Foundation 
CPPP Ružinov, Bratislava
Crystal Call, a.s.
CVEK
Detský domov Dobšiná
EEA GRANTS, NORWAY GRANTS 
(Finančný mechanizmus EHP, NFM 
a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky)
International Child Development 
Initiatives, Holandsko
IUVENTA
Komunitné centrum Detva
Linka detskej istoty
Mesto Považská Bystrica
Mestský úrad Detva
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. 
s r. o.
OZ Odyseus
OZ PreDys
OZ Sosna Košice
PDCS
Pedagogická fakulta UK Bratislava, 
Katedra etickej výchovy a 
občianskej náuky
Provident Financial s.r.o. 
Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci, Košice

Redakia Dieťa
Salve Group, a.s.
Slovenský rozhlas
SOCIA – nadácia na podporu 
sociálnych zmien
Spoločnosť Citi 
Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov – Úsmev ako dar
STORIN, spol. s r. o. 
Štátny pedagogický ústav
Úrad vlády SR
Ekonomická Univerzita, Bratislava
Základná škola Ulica Obrancov 
mieru 884 Detva
Základná škola A. Dubčeka, 
Majerníkova, Bratislava
Základná škola Jabloňové
Základná škola Narnia a 
Gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava
Základná škola Pavla Horova, 
Michalovce
Základná škola Rohožnik
Základná škola Smetanov Háj, 
Dunajská Streda
Základná škola Hubeného, 
Bratislava

poďakovanie 
jednotlivcom

Arbetová Lucia
Babjak Ján
Banášová Adela 
Barošová Nataša
Bárta Alexander 
Batík Tomáš
Begányi Peter
Bizoň Michal
Brychtová Katarína
Brychtová Martina
Cifra Matej Sajfa
Cmorík Peter
Čobejová Michaela
Dangl Dano
Dimov Ivan
Dobošová Marína
Dudová Eva
Ďurecová Eva
Ďurišová Nikola
Dzúriková Gabika
Elena Karová
Fogašová Jolana
Galanský Ivan
Ghannamová Anna
Ginič Martin
Gregorová Lívia
Grodovská Ľudmila
Grolmusová Vanda
Guštafík Peter
Hajdu Ady
Halászová Žaneta
Harmaňoš Matúš
Havelková Jana
Heribanová Alena
Hrivíková Sandra
Hromkovičová Oľga

acknowledgements to legal persons
acknowledgements to individuals
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Hudec Noro
Hugáňová Andrea
Hurtečáková Emma
Chlpíková Miriam
Imrichová Janka
Jakab Róbert
Jana Straková
Janoušek Ivan
Johanides Juraj
Jordán Roman
Jurčo Michal
Kaminský Tomáš
Kanócz Zuzana
Kemka Juraj
Kerekes Peter
Klein Otokar
Knechtová Katka
Komorníková Adriana
Kořínek Ondrej
Kostelný Ľuboš
Kováčová Aneta
Krajčiová Helena
Kráľovský Marek 
Kramár Maroš
Kroner Ján
Krónerová Zuzana
Kuboš Marek
Labuda Marián
Landl Matej
Latinák Lukáš
Lehotský Juraj
Lehotský Michal
Lovecká Lucia
Lučenič Laco
Luknár Roman

Madaraszová Jana
Majerníková Betty
Malachovská Iveta
Marcin Peter
Martina Vicianová
Masárová Veronika
Maštalír Tomáš
Matúšková Monika
Mauréry Zuzana
Meszárosová Zuzana
Mičkovicová Henrieta
Miezga Marián
Miko Ivan
Mistrík Erich
Mokoš Attila
Moravčík Roman
Mrenica Berky
Musil Dušan
Nikodým Martin
Noga Miroslav
Nogová Lívia
Novosadová Radka
Núñez Peter
Oleníková Silvia
Palkovič Alexandra
Palkovič Peter
Palonder Marcel
Patková Jaroslava
Pauhofová Tatiana
Pavlaninová Eva
Polnišová Petra
Popovič Anton
Potočný Tobias 
Pribylincová Eva
Prokopenko Larisa

Radačovský Mário
Rausch Martin Pyco
Remo Miroslav
Renáta Fedorčíková
Roth Robo
Sklár Peter
Sládečková Marta
Slováková Elena
Stančíková Alena
Staněk Jindřich
Stanek Tomáš
Strike Laci
Šipošová Lucia
Šišková Anna
Škrabáková Katarína
Šoóky František
Šulík Anton
Šulík Marek 
Švrčková Tatiana
Táňa Jánošová
Tkáčik Michal
Tobias Szidi
Vadkerti Andrea
Valachovičová Lenka
Valko Vlado
Vášáryová Emília
Venczel Ladislav
Vidlička Blažej
Vince Marcel
Voleníková Gabriela
Volleková Iveta
Vondrák Vlado
Vozárova Eva
Vrabec Martin
Zemanová Soňa
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Children 
of Slovakia 
Foundation

Children of Slovakia Foundation 
(CSF) is one of the major non-
governmental non-profit organiza-
tions operating Slovakia-wide and 
focused on helping children and 
young people in various life situa-
tions. Along with its partners, CSF 
offers help to them, supports their 
versatile development, strengthens 
participation of children in decision-
making and respects them as 
equal partners. It also places great 
emphasis on supporting problem 
prevention work and systematic 
education of adults working with 
children. 

Despite the hard year in which the 
financial crisis peaked, CSF main-
tained its unique status in public 
awareness and confirmed its ability 
to flexibly react to actual issues in 
life of children and young people 
in Slovakia. It is a success that all 
long-term partners, both minor and 
major, confirmed further cooperation 
and that others are joining in, too. 
Another significant moment for the 
CSF was taking part in international 
comparative survey and identifying 
new dangers for children and young 
people in a dynamically changing 
society. It transformed new issues 
arising from the survey into its 
programs and defined four impor-

tant support areas for the following 
period. These areas, based on 15 
years of history, confirm the founda-
tion’s direction and mission and are 
respected by our partners: 

 it is of great importance to us 
that all children know their value, 
respect life, nature and wish to be 
valuable people, not just be suc-
cessful and have lots of money;

 we understand there are children 
among us who are visibly differ-
ent, of different colour of skin, 
extraordinarily gifted, with serious 
health condition or who live in 
isolation or poverty. They must not 
be excluded from everyday life, 
either;

 it is our effort to learn to respect 
the rich inner world of children. We 
want adults to perceive their feel-
ing and opinions and to take hon-
est interest in their needs, dangers 
and their vision of the world;

 we will ceaselessly point at the 
fact that help is needed by chil-
dren in dire life situations which 
they are not ready for, e.g. their 
family is breaking up, they suffer 
from terminal diseases, are or-
phaned, are leaving foster homes 
or crisis centers or their parents 
are in custody. 

CSF understands the importance of 
interconnecting and sharing informa-
tion, people and procedures all of 
which bring new energy and quality 
to results, but also into immediate 
mutual communication and transpar-
ency level. Therefore CSF launched 
the new system of submitting appli-
cations for support and of assessing 
projects in order to use the financial 
resources most effectively for the 
benefit of children.
Since its establishment until 
the end of 2009, cSF supported 
1 856 projects with the total 
amount of € 5 029 503 (SKK 
151 518 807). 

Publishing activities in 2009: 
life skill and how to develop 
them – second extended edition 
of the publication. Based on their 
extensive practice in the children 
and youth related area, the team of 
twelve authors created the publica-
tion helping work with children in 
the life skills issue.

School of family finances – study 
texts for secondary schools by the 
team of five authors, focusing on 
personal and family budget, labour 
related issues, main sources of in-
come, life certainties, modern pay-
ment tools, questions how to look 
for words and how to communicate 
with financial institution.

Newly emerging needs of children 
in Slovakia – research focused on 
„newly emerging needs“ of children 
and young people in Slovakia.
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I. proGraM 
pILLar                                                                                                          
Intervention
 prev
ention:
Based on results of its own research, 
CSF identified new problems and 
needs of children in Slovakia: insuf-
ficient commitment of parent in their 
children’s upbringing, increase in ag-
gression, opportunities and dangers 
of information and communication 
technologies, influence of media, in-
sufficiently effective ways of teaching 
at schools, opportunities and prob-
lems related to children leisure time 
spending, success and performance 
pressures on children.  CSF is ready 
to deal with emerging problems of 
children and young people, how-
ever, it finds support of prevention 
programs equally important. Main 
tools of support are grant programs, 
scholarship program and grant-oper-
ational program focused on complex 
solution of the issue of young people 
leaving foster homes. 

children’s Hour grant program 
– CSF annually organizes the Chil-
dren’s Hour project since 1999. By 
means of the Children’s Hour grant 
program organizations working with 
children and young people in Slo-
vakia are financially supported from 
the Children’s Hour Fund. In 2009, 
128 organizations received support 
amounting to the total of € 531 578 
(SKK 16 014 319). 

Once a Year together grant 
program – program dedicated 
to help ill children. In 2009, three 
organizations received support 
in the total amount of € 7 302,66 
(SKK 220 000).

Per Aspera Ad Astra scholarship 
program – helps socially disadvan-
taged students from Banská Bys-
trica, Prešov and Košice regions. 
In 2009, 6 students were supported 
with the total amount of € 3 000 
(SKK 90 378). 

HOMe – the Most important 
Place on earth project – com-
munity project aiming to establish 
a model of help for young people 
leaving foster homes. It focuses on 
supporting one of the most endan-
gered groups of young adults in the 
process of becoming independent 
and entering adulthood. 

II. proGraM 
pILLar 
Education

CSF educational programs are 
focused on educating pedagogues, 
employees of NGOs and also adults 
important for children in the social 
and personal competences develop-
ment area and also on the financial 
education area. CSF cooperates 
with schools in implementation of 
innovative programs, development 
of school educational programs and 
also with professionals of various 
organizations in implementing vision 
of children-friendly community.

Get to Know Your Money – the 
project develops financial aware-
ness of young people by means of 
educational e-learning program Get 
to Know Your Money. On June 29, 
2009 the conference for all second-
ary schools students participating in 
the project was held in Bratislava. 
In 2009, 12 organizations received 
the support in the total amount of 
€ 4 391,19 (SKK 132 289).

School of Family Finances – first 
community project of financial educa-
tion in Slovakia focused on educating 
directly in communities. Lectors help 
seminar participants find their way 
among information and products 
on the financial market, sensibly 
manage their finances and thus 
minimalize the risk of wrong decision. 
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In 2009, 35 organizations received 
the support amounting to the total of 
€ 21 960,54 (SKK 661 583,2).

Myšlienka endowment Fund 
– the endowment fund of the 
ANASOFT APR company pays 
increased attention to experience 
based education in technical and 
natural sciences area. In 2009 it 
supported ANAGOONE, the team 
of children from Slovakia, which 
took part in the Central European 
finals of the FIRST LEGO robotic 
competition in Paderborne.

BUS – Development of Skills for 
Independent Life project focuses on 
economically disadvantaged groups 
of population and children from fos-
ter homes. It is the start of long-term 
educational activity in communities. 

innovative approach to profession-
alizing work with children – the proj-
ect focuses on increasing quality of 
work with children and young people 
through the „newly emerging needs 
of children“ concept in the area of 
both their formal and informal educa-
tion. The objective is to point attention 
towards some of the newly identified 
trends in the development of children 
and young people before problems 
become too difficult to handle.

III.proGraM 
pILLar 
philanthrophy

Acquiring financial resources to 
support long-term programs and 
project with the aim of improving 
quality of life of children and young 
people is the elementary activity 
of CSF. At the same time it is also 
cultivating solidarity and increasing 
sensitivity of both professional and 
laic public towards the needs of the 
most vulnerable.  The foundation 
develops the concept  of philanthro-
phy as a part of lifestyle in Slovakia 
through implementation of projects 
financially supporting meaningful 
programs.

children’s Hour – nationwide 
and year-long public fundraising 
started in November 2009. Thanks 
to everyone who sacrificed part 
of their family budget or company 
profit also in these difficult economy 
times, those who worked under 
hard conditions and with great 
effort for minimal or no remunera-
tion and also those who donated 
their art, creativity or time with no 
claim for financial compensation, 
the 11th year of Children’s Hour 
managed to raise € 307 571,12 
(SKK 9 265 887,56).

The campaign peaked on De-
cember 17 with 2 619 volunteers 
in 71 cities and villages all over 
Slovakia handing out Hugo badges 
in return for financial contribution to 
the money box and with the three 
hour long live TV show broadcast 
on the first STV channel.

SMARt club – the project sup-
ported by drivers – clients of the 
SHELL Slovakia s.r.o.. They can 
donate the points of the company 
loyalty program called SMART 
club to the scholarship program of 
the Children of Slovakia Founda-
tion.  Each donated point is worth 
€ 0,033 (SKK 1). 

2 percent for the children – for 
the seventh year CSF took the op-
portunity to help children and young 
people also by means of financial 
resources from the paid taxes of 
both natural and legal persons.  
The amount acquired this way was 
€ 178 570,27 (SKK 5 379 608).
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