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ľudia v NDSCSF staff
Správa NDS
Lucia Štasselová, výkonná riaditeľka, lucia@nds.sk
Dagmar Brisudová, manažérka pre komunikáciu, dagmar@nds.sk
Soňa Suchalová, PR manažérka, sona@nds.sk
Jana Pohorelská, odborná PR asistentka, (do apríla 2010)
Oľga Hátasová, office manažérka, olga@nds.sk
Ľudovít Čábi, ekonóm, ludo@nds.sk
Ján Fukas, účtovník, jan.fukas@nds.sk
Peter Bernáth, asistent pre financie a PR, peter@nds.sk

I. PROGRAMOVÝ PILIER - Intervencia a prevencia
Karin Vaňatková, programová manažérka, karin@nds.sk
Dáša Kráčalová, projektová manažérka, (do marca 2010)
Daniel Podhradský, projektový manažér, daniel@nds.sk
(od júla 2010)

II. PROGRAMOVÝ PILIER - Vzdelávanie
Tatiana Piovarčiová, programová manažérka, tana@nds.sk
Erika Galanská, projektová manažérka, erika@nds.sk
Aneta Chlebničanová, projektová manažérka, aneta@nds.sk
Alena Matúšková, projektová manažérka, alena@nds.sk
Andrea Geregová, koordinátorka projektov, andrea@nds.sk,
Eva Ďuríková, externá spolupracovníčka, (do marca 2010)
Anna Štasselová, projektová manažérka

III. PROGRAMOVÝ PILIER - Filantropia
Alžbeta Padyšáková, programová manažérka, betka@nds.sk
Lenka Marešová, projektová manažérka, lenka@nds.sk
Jana Belišová, manažérka zbierok Hodina deťom, jana@nds.sk
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Asistenti programov
Žofia Teplická, asistentka zbierok Hodina deťom, zofka@nds.sk
(od septembra 2010)
Juraj Šikra, asistent zbierok Hodina deťom, juraj@nds.sk
(od septembra 2010)
Veronika Masárová
Zuzana Bajcsyová (do apríla 2010)

Správna rada
Filip Vagač, správca Nadácie Jána Langoša
Peter Guráň, Vedúci sekcie monitoringu a výskumu
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Alena Heribanová, moderátorka, HERIAL
Matej Ribanský, generálny riaditeľ TA3 a konateľ
Tomáš Kamenec, právnik, DEDÁK & Partners

Dozorná rada
Pavol Kárász, Economic Consulting
Ľubomír Slocík, Next Level Consulting
Ján Užík, Interaudit International
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rozhovor predsedu Správnej rady a výkonnej riaditeľky NDS

interview between The Chairman of the CSF Board of Directors
and The Executive Director

Sme tu pre všetky deti už 15 rokov
Lucia: Je rok 2011 - 15 rokov života organizácie, ktorú sme spolu rozvíjali. Je čas bilancovať. Filip, ako to vlastne
celé začalo?

Filip: V roku 1996 bola skutočne iná atmosféra ako dnes. Päť rokov po revolúcii, v čase skutočnej transformácie

spoločnosti, bolo založenie nadácie pre nás oboch príležitosťou osobne prispieť k prebiehajúcim zmenám.
Chceli sme pomôcť množstvu nadšencov, snažiacich sa vzkriesiť dávno zabudnuté predstavy o spoločnosti,
ktorá rozhoduje a riadi svoje životy sama.

Lucia: Pamätám sa na nedočkavosť a entuziazmus, medzi tými, ktorí sa pustili do zakladania neziskových orga-

nizácií, a ktoré som cítila aj pri prvých prieskumoch o potrebách detí a mladých ľudí, či pri našich okrúhlych
stoloch organizovaných v roku 1996 po celom Slovensku.

Filip: Naším prvoradým cieľom bolo vytvoriť silnú neziskovú „finančnú“ inštitúciu so zámerom podporovať vznika-

júce neziskové organizácie pre deti a ich siete po celom Slovensku. Som presvedčený, že Nadácia pre deti
Slovenska zohrala kľúčovú rolu pri rozvoji a stabilizácii takých významných neziskových organizácií, ako je
združenie Návrat alebo Slovenský skauting, ale aj mnohých iných.

Lucia: Medzinárodná spolupráca nám pomáhala budovať štruktúry organizácie, ale aj nastavovať pravidlá transparentného a dôveryhodného prerozdeľovania finančnej podpory. Čím sa, ale podľa teba, Nadácia pre deti Slovenska odlišuje od iných?

Filip: Na konci milénia sme rozbehli Hodinu deťom – prvú a dodnes najznámejšiu a najdôveryhodnejšiu zbierku pre
deti. Významne sme tým prispeli k rozvoju individuálneho darcovstva na Slovensku. Hodina deťom sa stala
symbolom pomoci deťom. Vyzbierané peniaze pomáhajú každoročne vo všetkých regiónoch Slovenska.

Lucia: Neskôr sme ponuku pomoci rozšírili o vzdelávacie programy. Nadácia sa stala lídrom vo finančnom vzdelávaní

a unikátne prístupy vďaka certifikácii jej programov presadzuje v neformálnom, ale aj formálnom vzdelávacom systéme. Program rozvoja životných zručností získal uznanie vlády Holandského kráľovstva. Kombinácia
finančnej podpory a ponuky nových prístupov v práci s deťmi vytvára špecifickú tvár nadácie dlhodobo. Aké
sú podľa teba najnovšie výzvy, ktoré stoja pred nadáciou?
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Filip: V poslednej štúdii z roku 2010 - NOVOVYNÁRAJÚCE SA POTREBY DETÍ NA SLOVENSKU sme identifikovali
niekoľko významných javov a problémov, na ktoré reaguje Nadácia pre deti Slovenska svojimi programami.
Stále viac sa medzi nimi vyskytujú problémy ako deti bez dozoru dospelého pri počítači, sledovanie televízie,
trávenie času v uzavretých miestnostiach s minimálnym pohybom, nedostatočný kontakt s prírodou, tlak na
výkon a úspešnosť detí. Zaznamenávame znižovanie telesnej výkonnosti a zdatnosti detí. Prejedanie sa, či
uprednostňovanie rýchleho občerstvenia vedie k dietetickým problémom detí. Objavujú sa problémy súvisiace
so zabezpečením základných potrieb detí, ako je dostatok jedla a štandardných podmienok na bývanie rodín
s deťmi.

Lucia: Obaja sme rodičmi a preto vieme, že deti sú vystavené novým situáciám, na ktoré ony ani ich okolie nie sú
pripravené. Sme však presvedčení, že každé dieťa má individuálny potenciál svojho rozvoja a každé si
zaslúži mať rovnaké príležitosti pre svoj rozvoj. Tiež sa zhodneme v tom, že investícia do prevencie, teda do
predchádzania problémov je efektívnejšia a trvalejšia, ako riešenie problémov a má z dlhodobého hľadiska
najväčší zmysel.

Lucia a Filip:
Želáme Nadácii pre deti Slovenska, aby aj naďalej dokázala upozorňovať na nereflektované javy a problémy
detí a mladých ľudí a aktívne ich pomáhala riešiť. Chceli by sme osobne poďakovať nespočetnému množstvu
doterajších zamestnancov, expertov, osobností, dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli vybudovať rešpektovanú
organizáciu. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spolupracujú a podporujú nás.

Lucia Štasselová
výkonná riaditeľka NDS (2002 - 2011)

Filip Vagač
výkonný riaditeľ (1995 – 2000) a predseda Správnej rady NDS (2002-2011)    
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• vznikla  “Situačná analýza podmienok a perspektív detí a mládeže na Slovensku”
• prebehol  Sociologický prieskum o situácii detských a mládežníckych organizácií na Slovensku
• v decembri sme na Ministerstve vnútra SR
zaregistrovali Nadáciu pre deti a mládež
Slovenska  
• Filip Vagač sa stal prvým riaditeľom nadácie  
...
• prvé sídlo boli 2 kancelárie na Hviezdoslavovom
námestí nad kinom Mladosť
• prebehli diskusie v 3 regiónoch Slovenska pri
okrúhlych stoloch so zástupcami mimovládnych organizácií pre deti a mládež
• bola ustanovená riadna Správna rada nadácie
• upravili sme názov - Nadácia pre deti Slovenska sa stala známa ako „endeska“
• vytvorila sa sieť regionálnych konzultantov
• stanovili sme strategické ciele nadácie
• vyhlásili sme prvý grantový program Veľkých
grantov – udelili sme prvé granty
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zamestnanci Nadácie pre deti Slovenska
1995-2010Children of Slovakia Foundation Staff
Zamestanci NDS 1996 - 2010
Bajcsyová Zuzana, Belišová Jana, Benianová Jana, Bernáth Peter, Bieliková Lenka, Blaščák Fedor, Bošňáková
Monika, Brieda Tomáš, Brisudová Dagmar, Čábi Ľudovít, Čunderlíková Alexandra, Ďuríková Eva, Fukas Ján, Galanská Erika, Galvánková Michaela, Geregová Andrea, Gvozdjáková Lucia, Hajduková Juliana, Hakl Robert, Harmat
Vladimír, Hátasová Oľga, Holíková Jarmila, Horanič Marián, Hricová-Bitterová Martina, Hritzová Jana, Hullová Danica,
Hupková Magdaléna, Huraj Ján, Chlebničanová Aneta, Júzová Libuša, Klockler Robert, Kolomijcová Csilla, Kostková
Zuzana, Kostra Dalibor, Kováčová Dáša, Kráčalová Dáša, Krátka Zuzana, Lajgútová Zuzana, Lasab Štefan, Legát
Peter, Line Janet, Lukáč Jozef, Majerčík Tomáš, Makovíniová Jana, Makýš Pavol, Masárová Veronika, Masiarčin Miroslav, Matúšková Alena, Mičicová Alena, Nováková Mária, Orviská Jana, Padyšáková Alžbeta, Papcúnová Darina, Pavlaninová Eva, Pavlíčková Miroslava, Pekariková Katarína, Piovarčiová Tatiana, Podhradský Daniel, Pohorelská Jana,
Prieložný Peter, Prigodová Katarína, Puhalová Naďa, Renčo Martin, Smoláková Helena, Smoleň Michal, Sponholz
Rodha, Strnad Ondrej, Suchalová Soňa, Šikra Juraj, Šimko Michal, Štasselová Anna, Štasselová Lucia, Tedla Juraj,
Teplická Žofia, Tkáčiková Zuzana, Tvrdoňová Martina, Vakulová Lucia, Vaňatková Karin, Vančová Petra, Vnenčáková
Zuzana, Zerola Jaroslav, Zimányi Martin, Zreláková Alžbeta

Správna rada NDS 1996 - 2010
Antoš Dušan, Badžgoň Ján, Béreš Imrich, Demeš Pavol, Guráň Peter, Heribanová Alena, Hevier Daniel, Kamenec
Tomáš, Kubík Peter, Lundorff Niels, Mesík Juraj, Obdeijn Peter, Ovesny-Straka Regina, Ribanský Matej, Šípoš Ján,
Ťapáková Zuzana, Vagač Filip

Dozorná rada NDS 1996 - 2010
Pavol Kárász, Ľubomír Slocík, Ján Užík

Investičný výbor NDS 1996 - 2010
Matej Godál, Róbert Kopál, Jaroslav Mendel, Boris Procík
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NDS v roku 2010CSF in 2010
Rok 2010 v skratke
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•

projekt Hodina deťom je na základe prieskumu agentúry TNS z roku 2010 považovaný za najdôveryhodnejší pre
väčšinu obyvateľov Slovenska a Nadácia pre deti Slovenska získala status 2. najznámejšej nadácie na Slovensku

•

Grantový program Hodina deťom má plne funkčnú on-line aplikáciu, svojím programovým zameraním reflektuje
novovynárajúce sa potreby detí; Hodina deťom podporila 75 projektov v celkovej hodnote 264 970,66 €

•

Projekt DOMOV – najdôležitejšie miesto na zemi získal 3 strategických partnerov
- pre oblasť zamestnávania – spoločnosť Samsung
- pre oblasť vzdelávania - spoločnosť ING
- pre oblasť bývania - spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa

•

NDS sa stala správcom Nadačného fondu Samsung, do ktorého spoločnosť investovala po prvýkrát 80 000 €

•

Škola rodinných financií je prvý komunitný projekt bezplatného finančného vzdelávania, ktorého sa zúčastnilo
rekordných 2 637 účastníkov

•

First Lego League - je najväčšia medzinárodná robotická súťaž pre základné a stredné školy. V spolupráci so
spoločnosťou ANASOFT sme zorganizovali medzinárodné postupové kolo krajín V4 pre 142 detí z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska

•

Inovatívny prístup k profesionalizácii práce s deťmi - bol vypracovaný Súbor nástrojov na mapovanie a
reagovanie na novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku
- zorganizovali sme seminár v Bratislave za účasti zahraničných partnerov
- zúčastnili sme sa záverečnej konferencie v Bukurešti

•

Hodina deťom vyzbierala 302 004,18 €, do celonárodnej zbierky ULIČNICA sa zapojilo 2 750 dobrovoľníkov
v 85 mestách a obciach na celom Slovensku

•

z 2% asignovanej dane sme získali sumu vo výške 258 015,83 €, určenú na pomoc deťom a mladým ľuďom bez
rodičov, s postihnutím a pochádzajúcim zo sociálne slabšieho prostredia

•

Projekt Poznaj svoje peniaze má nového strategického partnera - Nadáciu Slovenskej sporiteľne

•

Otvorili sme nový vzdelávací program v spolupráci s Nadáciou Orange - Mediálna výchova a ochrana pred
nevhodným obsahom

Prehľad grantov a štipendií udelených NDS do
roku 2010
Overview of grants and scholarships disbursed
until 2010
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Spolu

Počet grantov a štipendií
10
28
47
48
225
174
135
232
178
147
142
158
143
189
134
1 990

Udelená podpora
57 402 €
111 084 €
160 431 €
253 940 €
514 225 €
454 631 €
404 859 €
535 786 €
419 061 €
396 579 €
408 954 €
383 239 €
350 867 €
578 444 €
324 871 €
5 354 374 €
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sme členmimembers

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 subjektov.
www.amcham.sk

Fórum donorov

Združenie grantových a donorských organizácií, ktoré udeľujú
finančné prostriedky slovenským mimovládnym organizáciám
(MVO). Jeho poslaním je zvýšiť efektívnosť udeľovania grantov,
napomáhať pri vytváraní podmienok na zlepšenie finančnej podpory
MVO a prispievať k zvyšovaniu kultúry dávania a filantropie na Slovensku.
www.donorsforum.sk

International Youth Foundation

Medzinárodná nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku
1990 v Baltimore, USA. Nadácia ako národný partner sa stala
súčasťou jej siete v roku 1995. IYF vytvorila partnerskú sieťv 70
krajinách sveta, ktoré spoločne hľadajú riešenia problémov detí a
mladých ľudí v celosvetovom meradle na základe poznania miestnych potrieb. Spolupracuje s uznávanými odborníkmi a finančne
podporuje národné nadácie so zameraním na deti a mladých ľudí.
www.iyfnet.org

European Children and Youth Foundations Network

Medzinárodná nezisková organizácia, založená v roku 2004 v Bruseli, ktorej zakladajúcim členom sa stala aj naša nadácia. Cieľom európskej siete partnerov je výmena skúseností s realizáciou podobných
programov a budovanie partnerstiev pri získavaní nových zdrojov.
www.ecyn.org
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víziavision
Každé dieťa musí mať
•
•
•
•
•

človeka, ktorý ho miluje
pocit istoty, zázemie rodiny, priateľov a
komunity
možnosť získavať zdravé sebavedomie
pozitívny vzor
príležitosť rozvíjať svoje schopnosti

Poslanie Mission
•
•
•

podpora mnohostranného rozvoja osobnosti dieťaťa a mladého človeka
spolupráca s každým, kto je ochotný
investovať do rozvoja detí, verí v ich
silu a potenciál
podnecovanie spolupráce odborníkov,
dobrovoľníkov a organizácií, ktorí realizujú programy pre deti a tým pozitívne
formujú ich osobnosť

Hodnoty Values
•
•
•

dieťa ako zdroj perspektívneho vývoja
spoločnosti
každé dieťa si zaslúži mať rovnaké
príležitosti pre svoj rozvoj
má zmysel pracovať s deťmi a mladými ľuďmi ako s rovnocennými partnermi

Princípy Principles
•
•
•
•
•

partnerstvo a spolupráca
profesionalizácia a vzdelávanie
otvorenosť a dostupnosť
aktivita a inovácie
transparentnosť a etika

Programové zameranie NDS v roku 2010
CSF program area 2010
Zameranie programov Nadácie vychádza z výsledkov medzinárodnej štúdie “Novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku“ vydanej
v roku 2010, ktorá identifikovala nové ohrozenia a potreby:
• malá angažovanosť rodičov pri výchove detí
• nárast agresivity
• príležitosti a ohrozenia informačno-komunikačnými technológiami a vplyvom médií
• nedostatočne efektívne spôsoby vyučovania v školách
• príležitosti a problémy súvisiace s trávením voľného času detí
• tlak na výkon a úspešnosť detí a ďalšie.
Na základe výsledkov štúdie boli navrhnuté 4 programové oblasti témy, ktorým sa nadácia v roku 2010 venovala:
NIELEN MAŤ (vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti)
Je dôležité, aby všetky deti poznali svoju hodnotu, mali úctu k životu,
prírode a chceli byť hodnotným človekom, nielen mať veľa peňazí.
KEĎ SÚ DETI INÉ (rešpekt k rôznorodosti)
Medzi nami sú deti, ktoré sa od iných viditeľne odlišujú, majú inú
farbu pleti, sú mimoriadne nadané, majú vážny zdravotný problém,
alebo žijú v izolácii či v nedostatku. Tieto deti nesmú byť vylúčené z
bežného života.
RIEŠME VECI SPOLU (participácia detí)
Naučme sa rešpektovať bohatý vnútorný svet detí. Snahou NDS je,
aby dospelí vnímali pocity a názory detí, úprimne sa zaujímali o ich
videnie sveta, potreby a ohrozenia, napr. učili ich poznať riziká internetu.
KEĎ DIEŤA POTREBUJE OKAMŽITÚ POMOC (predchádzanie a
riešenie krízových situácií detí)
Pomoc potrebujú deti v ťažkých životných situáciách, na ktoré
nie sú pripravené, napr. rodina sa rozpadá, trpia nevyliečiteľnými
chorobami, sú osirotené, opúšťajú detské domovy, krízové centrá,
reedukačné ústavy či majú rodiča vo väzbe.
13

Finančná pomoc Nadácie pre deti Slovenska v roku 2010
podľa krajovFinancial Aid from Children of Slovakia Foundation
in 2010 According to Regions

Kraj
Počet grantov a štipendií
Výška podpory (€)

Žilinský
21
52 790

Trenčiansky
3
2 476
Banskobystrický
23
47 627

Bratislavský
Trnavský
20
6
87 863
11 658

Prešovský
21
39 575
Košický
32
65 160

Nitriansky
8
17 722

V roku 2010 bolo spolu udelených 134 grantov a štipendií v
celkovej hodnote 324 871 €, zrealizovali sme 32 vzdelávacích
seminárov, tréningov a workshopov pre 436 ucitel
ˇ ’ov a lektorov s
priamym dopadom na 5058 detí a mladých l’udí.
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Nadačné fondy v správe Nadácie pre deti Slovenska
Endowement Funds Administered by the Children of Slovakia
Foundation
Nadačný fond MyšlienkaEndowment Fund

Fond vznikol z iniciatívy a za finančnej podpory spoločnosti ANASOFT. Je otvorený aj pre ďalších partnerov. Poslaním
fondu je podporiť implementáciu zážitkového vzdelávania v oblasti technických a prírodných vied do slovenského
vzdelávacieho systému. V spolupráci s NDS chce spoločnosť ANASOFT podporiť prirodzený záujem mladých ľudí
o svet okolo nás, priblížiť im netradičným spôsobom prírodné a technické vedy, ponúknuť motiváciu pre ich ďalší profesionálny rast v oblasti vedy a výskumu. V roku 2010 Nadačný fond Myšlienka podporil projekt First LEGO League
na Slovensku. Viac na strane 32.

Detský fond LeafLeaf Children´s Endowment Fund

Detský fond Leaf je nadačný fond spoločnosti Leaf, ktorý je zameraný na pomoc ľuďom žijúcim v levickom okrese. Fond
má ambíciu vtiahnuť zamestnancov spoločnosti Leaf do rozvoja jeho programu a prehlbovať v nich dobrovoľníctvo.
Fond chce posilniť komunikáciu so širokou verejnosťou s cieľom prezentovať postoje spoločnosti Leaf k problémom
v levickom okres. Detský fond Leaf je otvorený pre ďalších partnerov.

Nadačný fond SamsungSamsung Endowment Fund

Nadačný fond Samsung zriadila spoločnosť Samsung na podporu a pomoc ľuďom žijúcim v okrese Galanta a v Trnavskom kraji s ambíciou byť viac ako len zamestnávateľ a sponzor. Samsung chce prostredníctvom fondu budovať lojalitu
svojich zamestnancov, zvyšovať citlivosť na problémy komunity a získavať ďalších partnerov k spolupráci. V roku 2010
bol z fondu podporený Grantový program Hodina deťom (viac na strane 18), projekt Domov (viac na strane 24) a partnerský projekt Samsung KAMA – Nielen futbal (viac na strane 25).
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I. PROGRAMOVÝ PILIER
Intervencia a prevenciaIntervention and prevention

Nadácia pre deti Slovenska ako jedna z mála nadácií na Slovensku dlhodobo podporuje projekty,
ktoré majú preventívny charakter. Sme presvedčení, že predchádzať problémom je efektívnejšie,
ako ich následne riešiť. Dlhodobá podpora úspešných projektov umožňuje budovať dlhodobé
partnerstvá, prináša, overuje a implementuje inovatívne riešenia problémov detí a mladých.
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• presťahovali sme sa do väčších priestorov na Hviezdoslavovom námestí
• zorganizovali sme prvú medzinárodnú konferenciu pre partnerov IYF           
„Partners meeting IYF“   v Bratislave
• programové  zameranie nadácie sme rozšírili na oblasť vzťahov detí a dospelých
• vznikla nová organizačná štruktúra, v nadácia vzniklo programové a ekonomické    
oddelenie
...
•
•
•
•

správna rada schválila strategický plán na roky roky 1998-2000
Deti ulice – spustili sme nový program na pomoc deťom na ulici
udelili sme granty do oblasti environmentálnej výchovy
Komunitné granty  - spustili sme špecifický program pre deti v spolupráci s komunitnými nadáciami
• Nadácia pre deti Slovenska bola sekretariátom Fóra donorov
• zapojili sme sa do Občianskej kampane  ´98
• pán Luis Ollarek - Slovák z USA venoval nadácii 7 000 000 Sk (232 357,43 €)                
- začal sa budovať základný fond nadácie
...
• 1. ročník kampane Hodina deťom, v ktorej sa vyzbieralo viac ako                                                    
14 000 000 Sk (464 714,86 €)
• TV spoty Juraja Johanidesa, v ktorých herci rozprávali detskými hlasmi a deti hlasmi dospelých, vysielali všetky televízie na Slovensku, priemerná hodinová mzda bola       
20 Sk (0,66 €)
• malý chlapec v základnej škole v Nitre navrhol, vytlačil a predával školský časopis
a výťažok venoval Hodine deťom
• čestnou predsedníčkou Hodiny deťom sa stala najznámejšia slovenská herečka Emília
Vášáryová
17

Grantový programGrant program
Hodina deťomChildren’s Hour
Grantový program Hodina deťom je od svojho začiatku v roku 2000
najväčším grantovým programom Nadácie pre deti Slovenska.
Finančným zdrojom programu je každoročne sa opakujúca verejná
zbierka Hodina deťom. Vďaka Hodina deťom môže Nadácia cielene
pomáhať. Grantový program dlhodobo prispieva k profesionalizácii
a stabilizácii organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, podnecuje spoluprácu medzi inštitúciami z rôznych sektorov v prospech
pomoci deťom a mladým, upriamuje pozornosť verejnosti na problematiku detí a mladých ľudí do 26 rokov žijúcich na Slovensku.
Charakter podporených projektov môže byť preventívny, zameraný na predchádzanie problémov. Pomáhame realizovať dlhodobé
voľno-časové aktivity a vzdelávacie programy, ktoré umožňujú zdravý
vývoj bežných detí. Grantový program Hodina deťom podporuje aj
intervenujúce projekty. Tie odstraňujú príčiny a zmierňujú dôsledky
súvisiace s násilím, závislosťou, kriminalitou, chudobou, zdravotnými postihnutiami či chronickými ochoreniami, ktoré neumožňujú
viesť plnohodnotný život.

Prerozdelená suma
264 970,66 €
Podporené organizácie
75
Manažér programu
Karin Vaňatková
Expertná komisia
Barbora Kuchárová, Erik Žovinec,
Terka Žitňanská, Peter Nedoroščík,
Silvia
Rummelová,
Světlana
Drtilová, Karolína Lapošová, Jana
Izraelová, Juraj Hipš, Kristína
Holúbková, Martina Jadroňová,
Mária Šrolová, Jana Gregová, Dana
Lovašová, Alexander Mušinka,
Marta Paligová, Marián Horanič
Partneri programu
Nadačný fond Samsung
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Západné Slovensko
Názov organizácie
Názov projektu
Schválená suma €
Asociácia Divadelná Nitra
DARUJEM TI TULIPÁN - celoročné
integračné tvorivé aktivity pre
slabozraké a nevidiace deti
5 607,00 €
Autisticke centrum Andreas n.o.
Každý zmysel má “zmysel”
6 038,00 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Krok za krokom
4 696,26 €
Cirkev bratská v SR
Tajomstvo NARNIE
4 304,00 €
Domov sociálnych služieb prof. Karola
Matulaya pre deti a dospelých
Autista medzi súrodencami
6 234,00 €

Občianske združenie Odyseus
Cestou - necestou
5 390,00 €
Obec Lok
Učíme sa tolerancii cez spoločné
zážitky
5 050,60 €
OZ PRIMA
Prima street
4 764,00 €
PAX ET BONUM
MC Štuplíci
2 418,00 €
Pomoc ohrozeným deťom
Alternatívou k pomoci
6 880,00 €
Slovenský skauting
Chilli - korenie pre život
2 750,00 €
Spojená škola
Zázračná krajina
1 639,60 €

Klub Detskej Nádeje
Kardio projekt 2010 - Radosť v
srdci
6 096,00 €

Štíbor - Mestské centrum sociálnych
služieb n.o., Skalica
Spolu s mojou mamou
2 778,40 €

Lorien
Nie len mať, ale mať rád
2 032,50 €

Ulita
Vyjdime z ulity
5 659,40 €

Miesto v dome
Deti Ladislavovho dvora
5 134,80 €

Spolu - 88 673,56 €

Mládež ulice
Posúvame sa vpred
5 070,00 €
Občianske združenie Jablonka
Skúsme to spolu
6 131,00 €
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Stredné Slovensko
Názov organizácie
Názov projektu
Schválená suma €
Ágnes
Nielen v škole sa učím
samostatnosti
2 240,00 €
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
Rozvoj osobnosti detí z rodín
ohrozených sociálnou
exklúziou
4 254,10 €
Centrum dobrovoľníctva
Opri sa o mňa - mentoringový
dobrovoľnícky program
3 378,10 €
DOMKA - Združenie saleziánskej
mládeže, stredisko Žilina
Aj ďalší rok v znamení hodnôt
6 000,00 €
ELEMENTeam
Aktívne trávenie voľného času detí
z málopodnetného prostredia
3 031,15 €
ELPIS - Nádej
Tancuj,tancuj,vykrúcaj.....
1 655,00 €
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Spolu dôjdeme ďalej ...
632,00 €
IN Network Slovakia, n.o.
Black and white
5 930,00 €
Jazdecký klub EXCEL MADON
Náš kamarát koník
3 640,00 €
Komisia pre mládež v Spišskej
diecéze
Centrum prijatia
4 270,00 €
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Krajská knižnica v Žiline
Sme iní, a predsa tak podobní
2 050,00 €
Kruh Sedmokráska
Čo zaseješ to zožneš
1 780,00 €
Liptovský šachový zväz
Pri šachu sme si všetci rovní
3 800,00 €
Materské centrum NEVEDKO
RUKY - RUČIČKY
800,00 €
Mesto Detva
Byť spolu a nebiť sa
3 640,00 €
MISIA MLADÝCH
Skúsme to odznova
2 000,00 €
Nádej deťom
MOSTY K PRIATEĽSTVU
5 660,00 €
Náruč - Pomoc deťom v kríze
Mám bod, o ktorý sa môžem oprieť
5 759,90 €
Návrat
Zruční rodičia - spokojné deti
4 310,00 €
Občianske združenie detí a mládeže
so sluchovým postihnutím Kremko
Štyri ročné obdobia
465,00 €
Občianske združenie KUMAKOKRA
Sprístupnenie záujmových a
vzdelávacích aktivít pre mladých
ľudí s nedostatkom príležitostí
3 748,00 €
PERSPEKTÍVA 3000
Aby nezišli z cesty
2 226,30 €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Trstená
Darujme lásku a čas našim deťom
940,00 €
Slovenský skauting, 89.zbor
CUPRUM Banská Bystrica
Poď, ukážem Ti, čo dokážem!
1 000,00 €
Špeciálna základná škola
Čarovná škôlka
2 850,00 €
Súkromné centrum voľného času
Laura
INÍ? My sme radi s nimi.
4 068,00 €
Turčianska knižnica v Martine
Hudba nám pomáha...
1 000,00 €
Základná škola Narnia
Učme sa spolu v súvislostiach
2 046,00 €
Združenie Slatinka
Chápadlo
4 500,00 €

Spolu - 87 673,55 €

Východné Slovensko
Názov organizácie
Názov projektu
Schválená suma €
ArtEst - polyestetické vzdelávanie
znevýhodnenej mládeže
Bájky od Ezopa, tvorivá dramatizácia
2 574,00 €
Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko
ŠaNCa
5 330,00 €
Csemadok - Základná organizácia
Bohúňovo
“Cestovanie časom v Bohúňove”
1 030,00 €
Detská fakultná nemocnica Košice
Dištančné poradenstvo pre deti i
rodičov
4 943,20 €
Detský klub zdravotne postihnutých
detí a mládeže v Košiciach
“Uchopíme si svoj život do vlastných rúk pevne a s radosťou.”
4 229,00 €
HALIGANDA
Recyklácia
3 970,00 €
Informačné centrum mladých Snina
Spoznávajme, pomáhajme, spájajme
1 417,00 €
Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany
VLAK - Všetci Lepšie A Kamarátsky
4 948,20 €
Materská škola, Kežmarok
“Dotyk rozpráva”
1 406,00 €

Materské centrum Stonožka - Košice
Učme sa spolu a s úsmevom.
3 543,00 €
Mesto Snina
Buďme priatelia
3 639,20 €
Našim deťom pri ZŠ Jenisejská
Košice
Dúhové okuliare
2 912,00 €
Ohnivé srdce lásky (Labardo jilo lačo)
...kde dobro víťazí nad zlom
3 310,00 €
PANTER
HODINA DETOM
1 125,00 €
Poradenské centrum Iná možnosť
Iní a rovnakí
2 591,36 €
Regionálna rada mládeže
Prešovského kraja
Čo o sebe (ne)vieme?
5 525,00 €
SKALNÁ HRANA
ONI ako MY
3 640,00 €
SOSNA
V prírodnej záhrade ako doma
2 840,00 €

Základná škola s materskou školou
Spoločne to vyriešime ...
2 542,47 €
Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže
Face Club
6 030,00 €
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Gelnici
Praktické zručnosti pri príprave jednoduchých jedál teplej a studenej
kuchyne
1 714,12 €
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove
Krajina zázračna
3 284,00 €
Združenie
PRE LEPŠÍ ŽIVOT PIATOK
6 000,00 €
Združenie priateľov Základnej školy
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
Internet pre nevidiacich
1 278,00 €

Spolu - 88 623,55 €

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Zostať silný napriek ťažkým okolnostiam
4 764,00 €
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice
AKTÍVNE, ZODPOVEDNE A
SOLIDÁRNE
808,00 €
Základná škola Košice
Spolu to zvládneme
3 230,00 €
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Grantový programGrant program
Raz ročne spoločneOnce a Year
Together
Prerozdelená suma
4 200,00 €
Podporené organizácie
2
Manažér programu
Karin Vaňatková
Partneri programu
Grantový program Raz ročne spoločne je určený na pomoc deťom
do 18 rokov dlhodobo chorým alebo deťom so špecifickým chronickým ochorením (napr. onkologické ochorenie, cystická fibróza,
muskulárna dystrofia, hemofília) žijúcim na Slovensku. Vzhľadom na
špecifické chronické ochorenie nemajú tieto deti možnosť pravidelne sa stretávať. Práca s ochorením nemôže prebiehať pravidelne
a systematicky tak, aby boli schopné prekonávať následky zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcej izolácie. Finančná pomoc
odstraňuje sociálnu izoláciu a napomáha integrácii detí a mladých
ľudí do širšej spoločnosti.
Finančná pomoc umožnila deťom so špecifickým nevyliečiteľným
ochorením a ich rodinám využiť spoločne strávený čas na terapiu
a rehabilitáciu, aktívne trávenie voľného času, vzdelávanie a získanie pomoci pri výchove.

Podporené projekty
Názov organizácie
Názov projektu
Schválená suma €

Organizácia muskulárnych dystrofikov
Letný tábor pre deti so svalovou
dystrofiou a osobných asistentov
2 100,00 €
Slovenské hemofilické združenie
Rehabilitačný tábor detských
hemofilikov
2 100,00 €

Spolu - 4 200,00 €
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Štipendijný programScholarship
program Per Aspera Ad Astra

Prerozdelená suma
2 500,00 €
Podporení študenti
6
Manažér programu
Karin Vaňatková
Expertná komisia
Mgr. Marián Horanič
PhDr. Vlasta Dúbravová
Mgr. Daniel Podhradský
Partneri programu

Program Per Aspera Ad Astra (Cez prekážky ku hviezdam) pomáha
formou štipendií sociálne znevýhodneným mladým ľuďom z regiónov
Banská Bystrica, Prešov a Košice dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. Pomáhame tým, ktorí boli v školskom roku 2009/2010 študentmi
prvého ročníka vysokej školy alebo pokračujú v štúdiu na vysokej
škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester štúdia).
Zámerom programu je zároveň budovať osobnostné kvality sociálne
znevýhodnených mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníckej
práce v organizáciách, ktoré pracujú s deťmi a mládežou alebo
so znevýhodnenými skupinami obyvateľov.
SMART klub SMART club
SMART klub je vernostný program spoločnosti Shell Slovakia. Nazbierané body z firemného vernostného programu SMART klub, môžu
zákazníci venovať na štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska. Hodnota darovaného bodu je 0,033 € (1 Sk). V roku 2010 bolo
venovaných na štipendiá 2 500,00 €.

Podporení štipendisti

Názov organizácie Názov projektu Schválená suma €
Nebusová Anežka
Lendak
500,00 €

Eszenyiová Agnesa
Malý Horeš
400,00 €

Tomoriová Františka
Humenné
350,00 €

Eszenyiová Enikő
Malý Horeš
400,00 €

Görgyová Ingrid
Rimavská Sobota
350,00 €

Šarišský Juraj
Košice 1
500,00 €

Spolu - 2 500,00 €
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DOMOVHOME
najdôležitejšie miesto na zemiThe
Most Important Place on Earth

Manažéri projektu
Dáša Kráčalová
Daniel Podhradský
Partneri projektu
V roku 2010 sa podarilo pre projekt
získať dlhodobých partnerov
V roku 2010 ubehli tri roky od spustenia pilotného projektu DOMOV
– najdôležitejšie miesto na zemi, v ktorom podporujeme komunitný
model pomoci mladým ľuďom pri odchode z detských domovov.
V rámci projektu je poskytovaná priama systematická pomoc konkrétnym mladým dospelým:
• pri hľadaní bývania
• vzdelávaním (tréningy sociálnych a osobnostných kompetencií,
finančnej gramotnosti)
• poradenstvo v oblasti orientácie na trhu práce - terénnym sociálnym pracovníkom
• „sieťovaním” dôležitých partnerov.
Naším cieľom je pomôcť komunitám na celom Slovensku prebrať
zodpovednosť za riešenie situácie svojich mladých členov a komplexne a systémovo riešiť problém mladých dospelých na ich ceste
z detského domova k samostatnému zodpovednému životu.
Našou ambíciou je, aby sa nový systém podpory mladých ľudí pri
odchode z detských domov stal štandardným prístupom na celom
Slovensku.
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- pre oblasť zamestnávania
Nadačný fond

- pre oblasť vzdelávania

- pre oblasť bývania

Samsung KAMA
Nielen futbalNot Just
Football
Projekt bol podporený sumou
14 000,00 €
Podporené organizácie
LP DOMINO
Manažér projektu
Daniel Podhradský
Partneri projektu
Nadačný fond Samsung

Projekt je zameraný na zdravý osobnostný
rozvoj mladých ľudí na celom Slovensku.
Realizačným partnerom projektu je futbalový klub LP DOMINO. V rámci projektu
trénuje 500 chlapcov a mladých mužov
3-4 razy do týždňa. Raz do týždňa máva
formačné stretnutie zamerané na budovanie tímu a osobnostný rast vedené
dobrovoľníkmi. Finálový zápas je vyvrcholením ich tréningovej aktivity. Kvalita
formačných stretnutí aj tréningového procesu sa zvyšuje, animátori a tréneri vďaka
projektu absolvujú vzdelávacie stretnutia.
Špeciálne celoslovenské turnaje SAMSUNG KAMA hráva 300 chlapcov z 18 stredísk mimovládnej organizácie DOMKA.

• maskotom Hodiny deťom sa stal
HUGO, ktorého navrhol známy slovenský grafik Shooty
• Filip Vagač odišiel z postu výkonného
riaditeľa nadácie a nahradil ho Martin
Renčo
• po 1. raz sme vysielali live televíznu šou
Hodina deťom, na ktorej známi aj neznámi
ľudia robili neobvyklé veci pre deti
• zorganizovali sme seminár na tému couse
related marketing pod vedením Richarda
Steckela z Colorada
• zorganizovali sme konferenciu Perspektívy práce s deťmi a mládežou, komunitná
filantropia pre deti a mládež a možnosti jej
rozvoja
• uskutočnili sme výskum „Problém odchodu
mladých ľudí z detských domovov“
• po 1.raz sme udelili granty z programu
Hodina deťom
• založili sme Fond Jacobs Suchard Figaro
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II. PROGRAMOVÝ PILIER
VzdelávanieEducation
Naša pomoc v oblasti vzdelávania je zameraná na rozširovanie overených pedagogických inovácií nielen do formálneho vzdelávacieho systému, do škôl a odborných štátnych inštitúcií. Smeruje aj do ostatných oblastí, ktorých sa svet detí týka - do rodín, do neformálnych voľno-časových
združení, záujmových skupín. Nadácia ponúka tiež vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti
detí s rozvojom ich sociálnych kompetencií.
Tradičné vzdelávanie a výchova dlhodobo nereagujú na aktuálne, ani na novo sa vynárajúce
potreby detí, ktoré Nadácia systematicky odkrýva a upozorňuje na ne v medzinárodnej štúdii Novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku, vydanej v roku 2010. Koncept vysoko efektívneho,
zmysluplného učenia, vedie deti od pasivity k tvorivému a samostatnému riešeniu problémov, orientuje ich na pozitívne ľudské hodnoty, zvyšuje ich záujem o učenie, schopnosť efektívne sa učiť,
podporuje školskú úspešnosť, rozvíja kritické myslenie, podporuje hlbšie uvedomenie si vlastného
správania.
Kombinovaná forma podpory - finančná pomoc spojená so vzdelávaním v danej oblasti zaručuje
komplexný rozvoj potrebných kompetencií pedagogických i nepedagogických pracovníkov nielen
v školskom, ale aj v mimoškolskom a širšom komunitnom prostredí.
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Poznaj svoje peniazeGet to Know
Your Money

Projekt bol podporený sumou
7 335,00 €
Vzdelávacie aktivity
1 tréning pre 20 účastníkov
Manažérka projektu
Aneta Chlebničanová
Expertná komisia
Mária Hankociová
Kvetoslava Danková
Valéria Dorková
Jana Špirková
Tatiana Piovarčiová
Partneri projektu

Prvý e-learningový program finančného vzdelávania na Slovensku zameraný na rozvoj zručností finančnej inteligencie a finančnej
gramotnosti získal v roku 2010 nového strategického partnera - Nadáciu Slovenskej sporiteľne. Spolupráca s novým partnerom otvára
nové možnosti rozvoja v oblasti metodiky a tiež v oblasti rozširovania
projektu na nižšie vekové kategórie. Program pôvodne určený pre
stredné školy sa dnes rozširuje na základné školy s cieľom vytvoriť
metodiku pre pedagógov na primárnom a nižšom sekundárnom
stupni a má ambíciu stať sa lídrom na trhu vzdelávacích programov
pre tento typ škôl v oblasti finančnej gramotnosti.
Projekt Poznaj svoje peniaze rozvíja finančné povedomie mladých
ľudí na Slovensku, zvyšuje ich finančnú gramotnosť, vedie ich k zodpovednému správaniu, etickému rozhodovaniu a kritickému mysleniu. Učí deti a mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíja životné
zručnosti potrebné na orientovanie sa aj vo svete financií, rozvíja
efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií.
www.poznaj.sk
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• v rámci konzorcia 3 nadácií - NDS, OSF a VNJH
sme získali 3-ročný grant z TRUST programu pre
občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe
• uskutočnili sme seminár pre biznis sektor v metodike
CRM
• spustili sme na Slovensku po prvýkrát program
finančného vzdelávania v projekte Poznaj svoje
peniaze
• začal sa trojročný program vzdelávania v životných
zručnostiach - Rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom detí a mladých ľudí financovaný z vládneho programu Matra  Holandského kráľovstva
• po rekonštrukcii sme sa presťahovali do vlastných priestorov na Heydukovej 3 v Bratislave
...
• po materskej dovolenke nastúpila nová výkonná riaditeľka nadácie Lucia Štasselová
• Hodina deťom úspešne pokračovala  4. ročníkom
• po 1. raz sa nadácia uchádzala o 1% asignovanej dane
v kampani 1% deťom
• zástupca nadácie sa stal členom Board of Directors
International  Youth Foundation
• 14 stredných škôl sa zapojilo v projekte Poznaj svoje
peniaze
• zrealizovali sme programy Mladí lidri a Medzisektorová spolupráca
• vytvorili sme stránku www.partnerstva.sk
• nadácia sa preregistrovala podľa nového zákona o nadáciách
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Projekt bol podporený sumou
15 000,00 €
Vzdelávacie aktivity
4 tréningy pre 64 účastníkov
Manažérka projektu
Aneta Chlebničanová
Expertná komisia
Erich Mistrík
Tatiana Piovarčiová
Darina Gogolová
Mária Tóthová-Šimčáková

Mediálna výchova a ochrana pred
nevhodným obsahomNew media
education and protection from
inappropriate content

Partner projektu

Štúdia Novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku upozornila na
ohrozenia detí informačno-komunikačnými technológiami a na vplyv
médií. Popisuje mnohé situácie, v ktorých sa deti dnes vyskytujú
- čoraz mladšie deti pri počítači, prípravy do školy v detskej izbe na počítači, bábätko hrajúce sa s mobilom, mladý človek sa zatvorí
do izby a preruší kontakty s okolitým svetom, iba z vonkajšieho prostredia prijíma potravu, skupinové násilie, šikana s novým fenoménom - nahrávka násilia na mobil a šírenie cez web, deti v reklamách
a reklama zameraná na najmladšie vekové kategórie, virtuálne
priateľstvá detí, ich nové identity a ďalšie.
Na základe aktuálnych potrieb detí bol vytvorený program podľa
metodiky Vysoko efektívnehu učenia Susan Kovalikovej, s cieľom
pripravovať učiteľov na základných a stredných školách na prácu
s témou ochrana detí pred nevhodným obsahom. Prostredníctvom
zážitkového učenia rozvíjame u učiteľov schopnosť hľadať súvislosti
medzi témami mediálnej výchovy a životom dnešných detí. Deti zaradené do programu sa učia rozlišovať medzi pravdou a polopravdou, hodnotiť informácie a hľadať iné možnosti trávenia voľného
času. Program podporuje spoluprácu rodičov a učiteľov pri formulovaní spoločných pravidiel a možností pri ochrane detí pred nevhodným obsahom na internete, v médiách.
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Škola rodinných financiíSchool of
Family Finances

Škola rodinných financií je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania. Jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku a
je realizovaný priamo v komunitách. Finančné vzdelávanie je účinný
preventívny nástroj, ktorý pomáha predchádzať ekonomickým a sociálnym problémom. Program poskytuje permanentné aktualizované
vzdelávanie lektorom, ktorí pomáhajú účastníkom seminárov
zorientovať sa v informáciách a produktoch na finančnom trhu, rozumne hospodáriť so svojimi financiami, tvoriť si rodinný rozpočet
a rozumne hospodáriť a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia.
Projekt je realizovaný prostredníctvom bezplatných seminárov
a sprievodných aktivít. V roku 2010 priniesol nové formy učenia
prostredníctvom e-learningu s využitím interaktívnych internetových
aplikácií. Do projektu sú pozývaní mladí ľudia nad 15 rokov – deti
odchádzajúce z detských domovov, mládež a dospelí v krízových
a komunitných centrách, mamy na materskej dovolenke, občania
zo sociálne slabších komunít, nezamestnaní, široká verejnosť. NDS
pri projekte spolupracuje s dlhodobými partnermi, najmä sieťovými
organizáciami
- materskými centrami, Asociáciou užívateľov
služieb, ktorí pomáhajú pri rozširovaní ponuky do najohrozenejších
komunít. Záujem o program narastá najmä v regiónoch východného
Slovenska s najvyššou nezamestnanosťou, čo potvrdzuje jeho
opodstatnenosť a zmysluplnosť.
www.skolarodinnychfinancii.sk
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Projekt bol podporený sumou
52 400,00 €
Podporené školy/organizácie
19
Vzdelávacie aktivity
2 tréningy pre 2 637 účastníkov
Manažérka projektu
Alena Matušková
Expertná komisia
Ing. Valéria Dorková
Ing. Kvetoslava Danková
Erika Galanská
Partner projektu

Únia materských centier
Asociácia užívateľov služieb

Podporené organizácie
Názov projektu
Názov organizácie
Výška grantu €

Škola rodinných financií
Občianske združenie Materské centrum Baba klub
1 240,20 €

„NÁŠ FINANČNÝ
TEPLOMER!“
Obec Bohúňovo
650,00 €

Babka k babce budú kapce
Materské centrum BAMBINO
650,00 €

Finančná gramotnosť ako
súčasť všeobecného vzdelania
Gymnázium Poštová
1 240,25 €

Rozvíjanie finančnej gramotnosti obyvateľstva Žiliny
Občianske združenie
ARCUS
1 876,00 €

Rodinný rozpočet v domácnosti
Obchodná akadémia
1 275,80 €

Tréning finančnej gramotnosti
pre domovákov
Partneri pre sociálny rozvoj
a pomoc
1 268,00 €

Škola rodinných financií ako
životná zručnosť
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
1 459,50 €

Tri groše
Arcidiecézna charita Košice
– Krízové centrum
650,00 €

Poďme rozumieť svojim peniazom, určite sa to oplatí
Cirkevná stredná odborná
škola sv. Cyrila a Metoda
1 044,20 €
Košická škola rodinných
financií
Gymnázium sv. Tomáša
Akvinského
1 250,00 €
LOVESTAR (Svet peňazí)
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT
1 240,00 €

Premeny
OZ MAMÁM SLOVENSKA
650,00 €
Sieť pomoci vo svete financií
Slovenské centrum pomoci
1 796,00 €
Škola rodinných financií –
naučme sa hospodáriť v
domácnosti
Materské centrum Budatko
650,00 €
Rozvíjanie finančnej gramotnosti obyvateľstva Zvolena
Občianske združenie
ARCUS
1 771,00 €

Spolu - 22 422, 85 €

ŠRF - O troch grošoch
Spojená škola Zvolen
1 245,80 €
„Škola financií pre študentov
SOŠ technickej v Poprade“
Stredná odborná škola technická Poprad
1 251,00 €
ŠRF - Rozumiem svojim
peniazom
Spojená škola Zvolen
1 245,10 €
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FIRST LEGO League
FIRST LEGO League je najväčšia medzinárodná robotická súťaž
pre základné a stredné školy. Jej podstatou je, aby tím detí vedený
dospelým postavil robota zo špeciálnej stavebnice LEGO a naprogramoval ho tak, aby zvládol predpísané úlohy, ktoré spája jedna
téma. Okrem toho tím rieši výskumnú úlohu, ktorú konzultuje s odborníkmi. Celosvetovú tému úloh i špeciálnej výskumnej úlohy
každoročne vyhlasuje centrálny koordinátor súťaže.
FLL sa každoročne zúčastní viac ako 400 000 detí na celom svete.
Prihlásené tímy prezentujú svoje riešenia porote rozhodcov na turnajoch počnúc regionálnymi súťažami končiac celosvetovou súťažou.
Všetky aktivity vedú mladých ľudí ku vzdelávaniu hrou a vlastnou
skúsenosťou. Rozvíjajú v nich aj osobnostné a sociálne zručnosti,
ako kritické myslenie, prezentačné zručnosti, či tímovú spoluprácu.
V roku 2010 prevzala organizáciu súťaže na Slovensku Nadácia pre
deti Slovenska. Súťažiaci si mohli vybrať z troch regionálnych turnajov - v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Téma súťaže bola
“BODY FORWARD” - “TELO VPRED”. Tímy objavovali vzrušujúci
svet biomedicínskeho inžinierstva, inovatívne spôsoby liečenia
zranení, prekonávania dedičných chorôb a maximalizovania potenciálu ľudského tela. Projekt sa realizoval pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nadácia usporiadala
po prvýkrát aj workshop pre vedúcich súťažiacich tímov o problematike budovania tímu. Dobrovoľníci zo zapojených vysokých škôl im
poskytli školenie v oblasti programovania.
Vďaka podpore Nadačného fondu Myšlienka dostali školy možnosť
získať stavebnice LEGA v hodnote 412,69 €.
www.fll.sk
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Projekt bol podporený sumou
8 480,37 €
Podporené školy/organizácie
19
Vzdelávacie aktivity
1 tréning, 3 odborné semináre,
42 účastníkov
Manažérka projektu
Alena Matušková
Expertná komisia
Pavel Petrovič /FMFI UK Bratislava/
Jozef Svetlík /SjF TU Košice/
Miloslava Sudolská /PvF UMB Banská Bystrica/
Odborný garant projektu
Pavel Petrovič
Generálni partneri projektu

• členkou správnej rady nadácie sa stala Regina
Ovesny-Straka, generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne -  najväčšej slovenskej banky
• na benefičnej aukcii  výtvarných diel známych osobností v rámci projektu Maľujme srdcom sa vyzbieralo
344 618 Sk, z ktorých sme podporili projekty na pomoc hendikepovaným deťom
• zorganizovali sme Vianočnú lotériu, výťažok z ktorej
bol určený na pomoc deťom v novom grantovom programe Stierame rozdiely
• pôvodom Slovák pán John G. Kovach
s manželkou sa rozhodol založiť Kovach fond,     
z ktorého prostriedky v hodnote  1 000 000 Sk   
(33 193,92 €) boli určené na štipendiá pre
sociálne znevýhodnených mladých ľudí
v štipendijnom programe Per Aspera Ad Astra
• vydali sme publikáciu Výskum o finančnom
manažmente detských a mládežníckych organizácií
...
• v 6. ročníku kampane Hodina deťom sme vyzbierali
10 216 122 Sk
• po 1. raz bolo možné prispievať na Hodinu
deťom cez bankomaty a zaslaním SMS správy
• uskutočnili sme prieskum v oblasti individuálnej
filantropie v spolupráci s agentúrou FOCUS
• vydali sme odbornú publikáciu Životné zručnosti a ako
ich rozvíjať
• pripravili sme konferenciu - Životné zručnosti – nová
stratégia úspechu
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Organizácie, ktoré získali stavebnice LEGO
Organizácia
Ulica
Mesto
Centrum voľného času Jána
Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
Prešov
Gymnázium Alejová 1
Alejová 1
Košice
Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
Lovinobaňa
ZŠ Jozefa Gregora
Tajovského
Gaštanová 12
Banská Bystrica
Základná škola
Ul. Dr. Janského č.2
Žiar nad Hronom
Základná škola
M. R. Štefánika 17
Žiar nad Hronom
Základná škola
Jilemnického č.2
Žiar nad Hronom
Základná škola
Bakossova 5
Banská Bystrica
Základná škola
F. Hrušovského
Gymnaziálna 197
Kláštor pod Znievom
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Základná škola
Školská 297
Jaklovce
SOŠ automobilová
Moldavska cesta 2
Košice
Cirkevná spojená škola
Švermova 10
Snina
Základná škola
Krosnianska 4
Košice
Súkromná základná škola
Námestie slobody 100
Sabinov
Základná škola Kopčany
Sasinkova 530
Kopčany
Spojená škola
Tilgnerova 14
Bratislava
Základná škola
Štúrova 18
Myjava
Základná škola
Nábrežná 95
Nové Zámky
Gymnázium M. M. Hodžu
M.M.Hodžu 860/9
Liptovský Mikuláš

Prehľad zúčastnených tímov
Banská Bystrica
Gaštanko, ZŠ JGT, Banská Bystrica, Čertíci, ZŠ
Lovinobaňa, Levíčatá, ZŠ Jozefa Cígera Hronského,
Krupina, ML7, ZŠ Ul. M.R.Štefánika 17, Žiar nad
Hronom, Lukasovci, ZŠ Ul. Dr. Jánskeho č.2, Žiar nad
Hronom, DreamTeam, ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen,
Smarts, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom,
Slnko, ZŠ Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom,
LMRobot, Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš,
Softíci, ZŠ SNP 20, Banská Bystrica, KPZ Roboteam,
ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom, BAKY, ZŠ
Bakossova 5, Banská Bystrica, Dilong, ZŠ Rudolfa Dilonga, Trstená
Bratislava
Profesionáli, ZŠ Komenského 3, Komárno, Counter,
ZŠ Pohraničná, Komárno, READY TO FAIL, ANASOFT
APR s.r.o., Bratislava, Kompíci, SpŠ sv. Františka
z Assisi, Bratislava, Scolopi, Piaristické gymnázium,
Nitra, Gamča, Gymnázium Grosslingova, Bratislava,
Márnosť Šedivá, Spojená škola Tilgnerova, Bratislava,
OREGON, ZŠ Sasinkova 530, Kopčany, Štúrovci,
ZŠ Štúrova 18, Myjava, ROBOTBUSTERS, Spojená
škola Novohradská, Bratislava, Vinco team, Spojená
škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava, 0x584C43,
ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany, Programers, ZŠ
Nábrežná 95, Nové Zámky, Robotlaa, GRG Wien 10
Laaerbergstraße, Wien, CVČ Team, Centrum voľného
času, Štefánikova 35, Bratislava, Mimozemšťania,
SpŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava, ZŠ s MŠ Lúky,
sídlisko Lúky 1226, Vráble
Košice
CZS-SB, CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov, E-team,
SPŠ dopravná, Košice, Centraci, Centrum voľného
času Jána Pavla II., Prešov, GALEJE, Gymnázium,
Alejová 1, Košice, srobarka, Gymnázium Šrobárova 1,
Košice, Technic Masters, ZŠ Kúpeľná 2, Prešov, autorobot, SOŠ automobilová, Košice, Bruins, ZŠ Vodárenská 106, Jaklovce, ZS Hradna, ZŠ s MŠ Hradná
342, Liptovský Hrádok, Kamene, Cirkevná spojená
škola, Švermova 10, Snina, KrokeRobo, ZŠ Krosnianska 4, Košice, PRIMASKOLAK, Súkromná základná
škola, Námestie slobody 100, Sabinov, Technik1, CVČ
Technik, Orgovánová 5, Košice

Partneri projektu
Hands of technology

Nadácia zorganizovala 1. decembra 2010 medzinárodné postupové kolo krajín V4, na ktoré postúpili víťazi regionálnych turnajov
z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Na medzinárodnom kole vedenom v anglickom jazyku sa zúčastnilo 142 detí.
Výsledky medzinárodného
postupového kola V4

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied

Robot-Game
1. CO2, Gymnázium Jeseník and SVC Duha Jeseník
2. CZS-SB, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov
3. Ó-boty, Private team, Warszawa
Robot-Design
1. RoboBusters ATENA, Private team, Gdansk
2. CO2,  Gymnázium Jeseník and SVC Duha Jeseník
3. Galeje, Gymnázium, Alejová 1, Košice

Technická univerzita Košice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Teamwork
1. PROb0t Team, Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Świętego Kazimierza, Gdansk
2. CO2, Gymnázium Jeseník and SVC Duha Jeseník
3. Eye-Opener, Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét
Research Presentation
1. Ó-boty, Private team, Warszawa
2. CO2, Gymnázium Jeseník and SVC Duha Jeseník
3. Galeje, Gymnázium, Alejová 1, Košice

Univerzita Komenského Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

SÚZA
Eduxe
DELL
Nadácia Pontis
Bratislavský samosprávny kraj
Lucka
Mediálni partneri
PC Revue
Azet

Outstanding endurance
Roboklocki, Gdansk University of Technology.
Champion
1. CO2, Gymnázium Jeseník and SVC Duha Jeseník, 196 bodov
2. Galeje, Gymnázium, Alejová 1, Košice, 170 bodov
3. R.U.R., SVC Duha Jeseník and Gymnazium Jeseník, 162 bodov
4. Ó-boty, Private team, Warszawa, 161 bodov
5. RoboBusters ATENA, Private team, Gdansk, 156 bodov
6. LegoRockers, Janos Batsanyi Grammar School, Csongrad, 149 bodov

Medzinárodná porotaInternational jury

Predseda poroty Prof. RNDr. Ivan Kalaš, CSc. (KZVI FMFI UK)
Pavel Zacpálek (Gymnázium Jeseník, CZ), Martina Kabátová (KZVI FMFI UK), Jozef
Svetlík (KVTR SjF TUKE), Joanna Michnowska (Fabryka Talentów, PL), Vlasta Dúbravová (KEOV), Roman Baranovič (UIPŠ), Darina Výbohová (MC BB), Eva Duriková (OSF), Lukáš Richterek (KEF PrF UP, CZ), Lucia Stasselová (NDS), Miro Kohút
(SSE), Ján Mintal (SSE), Ladislav Fučko (KVTR SjF TUKE), Miroslav Pecina (Gymnázium Jeseník, CZ), Peter Tomcsányi (KZVI FMFI UK), Eva Porvazníková (FMFI
UK), Štefan Mocko (Gymnázium Jeseník, CZ), Mišo Malý (KAI FMFI UK), Attila Batári
(KVTR SjF TUKE), Daniela Onačilová (KZVI FMFI UK), Boris Jobaggy (KVTR SjF
TUKE), Ľubomír Janovický (FMFI UK), Juraj Suchánek (P-MAT)
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• zaviedli sme projektové riadenie na všetkých úrov-     
niach nadácie
• založili sme prvý nadačný fond pri Nadácii pre deti
Slovenska s názvom MyšLienka s podporou spoločnosti
Anasoft
• guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko
navštívil otvorenú hodinu v rámci projektu
Poznaj svoje peniaze
• stali sme sa členom monitorovacej skupiny Európskej
komisie pre monitoring k Národnej správe o mládeži
Slovenska
• získali sme 1. cenu za najlepšiu výročnú správu neziskových organizácii TOP Trend
• po celej Bratislave boli rozmiestnené pomaľované
kravy, ktoré sa dražili na benefičnej aukcii
a výťažok bol rozdelený na pomoc znevýhodneným deťom v grantovom programe CowParade
• vydali sme publikáciu Evaluácia – sprievodca pre pracovníkov mimovládnych organizácií
...
• pri príležitosti osláv 10. výročia činnosti nadácie
sme udelili ceny NDS v 6 oblastiach - v oblasti INTEGRÁCIE, za PREVENTÍVNY PROGRAM, za realizáciu
inovatívnych prístupov vo VZDELÁVANÍ, za dlhodobé
PARTNERSTVO, za významný FILANTROPICKÝ ČIN
a MIMORIADNU CENU Nadácie pre deti Slovenska za
budovanie medzinárodnej siete
• nadácia sa aktívne zapojila do kampane neziskových organizácií Ľudia ľuďom a spoločnými silami sa nám podarilo zachovať asignáciu 2 % z dane
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BUS I - Nová cesta pre
budovanie, porozumenie a rozvoj
zručnostíNext Way with the BUS –
Building, Understanding and Skills

Projekt bol podporený sumou
30 264,31 €
Vzdelávacie aktivity
6 tréningov
65 vyškolených lektorov
896 účastníkov vzdelávania
v komunitách
Manažérka projektu
Erika Galanská
Partner projektu

Projekt BUS I - Nová cesta pre budovanie, porozumenie a rozvoj
zručností je zameraný na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, chudobným ľuďom a deťom z detských domovov. Chudoba ich vylučuje z majoritnej populácie. Projekt im pomáha
integrovať sa do spoločnosti tým, že im pomáha odhaliť príčiny ich
súčasného stavu a dáva im nástroje na ich odstránenie, akými sú
rozvoj ich finančnej gramotnosti a posilňovanie vlastných schopností riešiť každodenné finančné záležitosti. V roku 2010 sa vzdelávanie rozšírilo o témy sociálnych kompetencií, čím sa inovovala aj
používaná metodika.
Na tréningoch lektorov, ktorí pracujú s cieľovou skupinou projektu,
sa spolu zúčastnilo 65 osôb z rôznych organizácií. V prvej fáze boli
v témach projektu vyškolení pracovníci z detských domovov, základných, stredných a špeciálnych základných škôl. V druhej fáze oni
sami šíria vzdelávanie vo svojej komunite alebo inštitúcii, pričom na
implementáciu im bol poskytnutý minigrant. Projekt je naštartovaním
dlhodobej vzdelávacej činnosti v komunitách, ktorá zmení kvalitu
života najohrozenejších mladých ľudí.
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Podporené organizácie
Názov projektu
Organizácia
Výška grantu €

Splň si svoj sen ...
DOMEC Chynorany
600,00 €

Dobrý hospodár
OZ ZORE
300,00 €

Poznaj svoje peniaze
OZ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
600,00 €

Cigáni idú do neba ...Rómovia
do budúcnosti
Partnerstvo sociálnej
inklúzie Rožňava
300,00 €

Deti budúcnosti / DETI A
EURA
Obec Hontianske Moravce
600,00 €

Učím sa hospodáriť
OZ “Vondrišel”
250,00 €
Chuť inteligentnej kuchyne
Stredná odborná škola
Levická 40
300,00 €
Centík ku centíku
Špeciálna základná škola
Púchov
600,00 €
Všetci sa učíme
Základná škola Júliusa
Juraja Thurzu
300,00 €
Poznaj svoje peniaze
OZ Rómskych asistentov
učiteľa
300,00 €
Škola hospodárenia
ZŠ Ul. Pohraničná 9
250,00 €
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Moja prvá pokladnička
MVO PROXIMA
300,00 €
B.U.S. - priamy spoj k
nezávislosti
OZ Odysea Mysle
830,00 €
Učím sa hospodáriť s rodinou
Komunitné centrum Ostrovany
250,00 €
Učím sa hospodáriť
OZ Pomocník
600,00 €
Učíme sa hospodáriť s financiami
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Sušany
300,00 €
Tajomstvo mojej peňaženky
ZPMP v SR
250,00 €

Rozvoj sociálnych zručností a
finančnej gramotnosti detí
v DD Necpaly
Detský domov Necpaly
300,00 €
Učím sa hospodáriť
ZŠ s MŠ - Alapiskola és
Óvoda
300,00 €
Aj my chceme poznať svoje
peniaze
ARABESKA
250,00 €
Poznaj svoje peniaze
Detský domov Macejko
300,00 €
Peniaze rastú na stromoch
trpezlivosti - Poznaj svoje peniaze / Nauč sa poznať a vážiť
si svoje peniaze
Detský domov sv. K. Hofbauera Podolínec
600,00 €
Poznaj svoje peniaze
Detský domov Ratolesť
Tŕnie
600,00 €
Rozvoj sociálnych zručností a
finančnej gramotnosti
OZ Arcus
300,00 €

Poďte rozumieť peniazom. Určite sa nám
to oplatí...
Cirkevná stredná odborná škola sv.
Cyrila a Metoda
298,00 €
Načo sú nám Eurá
Mesto Zvolen
300,00 €
Učím sa, aby môj život bol krajší
SOŠ Jarmočná
300,00 €
Usilovní mravčekovia
ZŠ s MŠ Gbely
600,00 €
Schodíky do života
Detský domov
300,00 €

Spolu - 11 378,00 €

• projekt Poznaj svoje peniaze získal 2. miesto      
v medzinárodnej súťaži ICETA v kategórii „Online kurz“    a špeciálnu cenu MŠ SR za projekt       
s mimoriadnym prínosom pre vzdelávanie
• spustili sme novú webovú stránku www.hodinadetom.sk, ktorá dosiahla najvyššiu návštevnosť          
vo svojej histórii
• nadviazali sme medzinárodnú spoluprácu s organizáciou Sardes z Holandska v programe CASCO –           
Kooperatívne riešenia problémov na školách
• pre vyše 100 účastníkov sme zorganizovali konferenciu po názvom „Životné zručnosti ako dar“ v Košiciach
• v spolupráci so spoločnosťou Leaf Slovakia sme
založili nadačný fond pod názvom Detský fond LEAF
zameraný na podporu programov  pre deti v levickom
okrese
• vydali sme publikáciu Rodina, dieťa, násilie od autorky
Miriny Hochelovej
...
• spustili sme pilotnú fázu projektu DOMOV –  
najdôležitejšie miesto na zemi, ktorý pomáha mladým
ľuďom odchádzajúcim z detských domovov
• rozbehli sme 1.ročník grantového programu Raz
ročne spoločne, ktorý je zameraný na pomoc dlhodobo chorým deťom.
• 10. ročník verejnej celoročnej zbierky bol doteraz najúspešnejší -  vyzbieralo sa 16 014 347 Sk
(531 578 €)
• štyri autobusy jazdili pre Hodinu deťom na pravidelnej linke Bratislava – Prešov
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Inovatívny prístup k profesionalizácii práce s deťmiInnovative
Approach to Professionalizing Work
With Children
Prieskumná štúdia Novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku
z roku 2010, spracovaná v spolupráci s Iuventou, bola teoretickým
východiskom pre pokračovanie projektu aj v roku 2010. V roku 2010
sa uskutočnili tréningy a workshopy zamerané na výmenu skúseností s touto tematikou v Rumunsku, Holandsku, Bulharsku. Na
nich sa vyhodnocovali a porovnávali získané dáta, lokálne politiky
a intervenčné mechanizmy. Bol vytvorený súbor cvičení na identifikáciu novovynárajúcich sa potrieb detí na Slovensku. Program
workshopov bol zameraný na zoznámenie sa s konceptom novo
sa vynárajúcich potrieb, nástrojmi identifikácie v konkrétnych komunitách, definovanie potrieb detí a zodpovedností komunity, v niektorých prípadoch aj na vytvorenie akčných plánov, ktoré reagujú
na potreby detí.
Záverečná konferencia v Bratislave prebiehala za účasti zahraničných
partnerov, profesionálov pracujúcich s deťmi, zástupcov ministerstva
školstva, výskumných ústavov a ďalších štátnych a samosprávnych
inštitúcií, škôl, mimovládnych organizácií. Zástupcovia Nadácie
sa zúčastnili záverečnej konferencie v Bukurešti, kde prezentovali
výsledky práce slovenského tímu expertov. Projekt umožnil rozšíriť
medzinárodnú sieť profesionálov pracujúcich s konceptom novovynárajúcich sa potrieb detí.
Pre účastníkov tréningov bol vytvorený tréningový manuál a
vypracovaný materiál s názvom Súbor nástrojov na mapovanie a
reagovanie na novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku a web
stránka.
www.codetipotrebuju.sk
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Projekt bol podporený sumou
50 036,54 €
Vzdelávacie aktivity
9 regionálnych workshopov pre
178 pracovníkov s deťmi a mladými
ľuďmi
Manažérky projektu
Eva Ďuríková
Táňa Piovarčiová
Expertný tím
Daniela Halašová
Aneta Chlebničanová
Katarína Jirešová
Jana Miháliková
Mirka Kumančíková
Bohuslav Ilavský
Tatiana Piovarčiová
Soňa Pekarovičová
Katarína Trlicová
Partneri projektu
Lifelong Learning Programme –
grantová schéma Leonardo da
Vinci, Civil Society Development
Foundation, Rumunsko, International Child Development Initiatives,
Holandsko, TRENKWALDER,
Iuventa, Microsoft, People Elements, Úspešná škola

Ako napĺňať potreby
detíHow to Meet the
Needs of Children
Projekt bol podporený sumou
1 300 €
Vzdelávacie aktivity
3 tréningy pre 20 pedagogických
pracovníkov a rodičov
1 otvorené vyučovanie
Manažérky projektu
Aneta Chlebničanová
Erika Galanská
Partneri
Holcim
V projekte sa podarilo prepojiť a podporiť
prácu školy, rodičov z komunity s prácou
mimovládnych organizácií. Tréningy sa
stali jednoznačne miestom vzdelávania,
zdieľania skúseností a miestom hľadania
riešení problémov deti a mladých ľudí
v Rohožníku.

Ako prejsť hraniceHow to Get the
Boarder
Projekt bol podporený sumou
10 454,03 €
Vzdelávacie aktivity
4 tréningy pre 47 účastníkov s dopadom na 1 125 detí
a mladých ľudí
Manažérka projektu
Aneta Chlebničanová
Expert zodpovedný za dizajn tréningov
Táňa Piovarčiová
Partner projektu
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie
na Slovensku
Vzdelávací program bol zameraný na rozvoj životných zručností
a sieťovanie spolupracujúcich mimovládnych organizácií, škôl,
psychologických poradní, vzdelávacích centier, záujmových organizácií. Vzniknuté podporné siete pre účastníkov vzdelávania pracujú
aj po skončení projektu. Účastníci si vedia lepšie vytvárať vlastný
program práce s deťmi, identifikovať jednotlivé životné zručnosti,
zavádzať a upevňovať životné zručnosti, vyhodnocovať účinnosť
programu. Rozvinuli sa u nich komunikačné zručnosti, semináre
podporili ich sebapoznanie. Projekt v praxi ukázal možnosti prepojenia školského a mimoškolského vzdelávania detí a mladých ľudí
a možnosť koordinovaného postupu rozvoja životných zručností.
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III. PROGRAMOVÝ PILIER
FilantropiaPhilanthrophy

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 rozvíjanie spolupatričnosti a zvyšovanie citlivosti odbornej aj laickej verejnosti voči
potrebám tých najzraniteľnejších - detí. Realizáciou aktivít, ktoré motivujú širokú verejnosť anonymne podporiť zmysluplné programy, rozvíja Nadácia koncept filantropie ako prirodzenej súčasti
životného štýlu na Slovensku.
Dlhodobo najintenzívnejšou a na verejnosti najznámejšou formou rozvoja filantropie Nadácie pre
deti Slovenska je projekt celoročnej verejnej zbierky Hodina deťom.
Získavanie nezávislých financií na granty je jednou z hlavných činností grantovej nadácie.
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Hodina deťomChildren’s Hour
- 12. ročník

• spustili sme nový on-line
systém podávania žiadostí
o podporu a posudzovania
projektov
• vydali sme učebné texty o osobnom a rodinnom rozpočte  
v projekte Škola rodinných financií
• začal sa pilotný projekt  BUS,
zameraný na ekonomicky znevýhodnené skupiny
obyvateľstva a na deti z detských domovov
• participovali sme na prieskumnej štúdii pod názvom
Novovynárajúce sa potreby detí
na Slovensku
• Rýchlik R 604 - Hodina
deťom jazdil po celom Slovensku 20 mesiacov

Celková vyzbieraná suma
302 004,18 €
Manažérka projektu
Alžbeta Padyšáková
Hodina deťom (HD) je celoročná verejná zbierka. Jej hlavným cieľom
je získavať a prerozdeľovať získané zdroje určené na prevenciu
a intervenciu všetkým deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Podstatným prínosom Hodiny deťom je, že nezávislé financie sú nasmerované tam, kde identifikujeme najväčšiu potrebu. Hodina deťom
pomohla naštartovať a stabilizovať desiatky kvalitných projektov
a programov, ktoré systematicky, skupinovo i individuálne pomáhajú
deťom a mladým ľuďom na Slovensku.
Verejná zbierka HD ako jediná na Slovensku od svojho vzniku
pomáha výhradne deťom a mladým ľuďom bez rozdielu, či ide
o deti zdravé alebo choré, či majú vážny handicap alebo sú sociálne
znevýhodnené.
Hodina deťom, okrem toho, že systematicky rozvíja individuálnu
a firemnú filantropiu, ostáva stále významným zdrojom finančnej
pomoci na Slovensku najmä mimovládnym organizáciám, ktoré sa
venujú deťom a mládeži.
Kampaň 12. ročníka zbierky Hodina deťom bola odštartovaná
15. októbra 2010 podujatím v nákupnom centre Avion Shopping
Park v Bratislave, kde známe osobností zbierali peniaze pre deti zo
zaplavených oblastí Slovenska. Zapojili sa do neobvyklých aktivít
s cieľom upozorniť na začiatok kampane, ale aj na potreby detí na
Slovensku. Zbierka pokračovala 8. novembra 2010 benefičnou aukciou fotografií Hodina FOTOGRAFIE deťom v hoteli Sheraton v Bratislave. Už 12. novembra sa konala celoslovenská pokladničková
zbierka s názvom Uličnica. Viac ako 2 750 dobrovoľníkov v 85-tich
mestách Slovenska rozdávalo odznaky s Hugom, maskotom Hodiny deťom, ako odmenu za dobrovoľný príspevok do pokladničky.
Mikulášsky 6. december 2010 bol dňom venovaným Hodine deťom
a vyvrcholil trojhodinovým priamym prenosom televíznej šou na Jednotke STV.
www.hodinadetom.sk
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Zbierky Hodiny deťom – 12. ročník
Nástroje a spôsoby
Bankomaty
Internet
Telekomunikační operátori
Individuálne dary - Fyzické osoby
Individuálne dary - Celonárodná zbierka
Individuálne dary - Spontánne zbierky
Firemné dary a mzdové učtárne - Právnické osoby
Firemné dary a mzdové učtárne - Mzdové učtárne
Eventy - Aukcia “Hodina Fotografie Deťom”
Predaj predmetov + CRM
Vrátené granty - HD
Hrubý výnos verejnej zbierky
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Výnos v €
4 648,25
2 721,00
169 021,24
7 378,68
47 205,63
12 374,67
13 402,77
4 397,49
31 000,00
1 700,00
8 154,45
302 004,18

Televízna šou Hodina
deťomChildren’s Hour TV show
Vyzbieraná suma počas priameho prenosu
246 125, 00 €
Spojenie filantropie a kvalitnej televíznej zábavy je koncept,
na ktorom bola opäť postavená trojhodinová televízna šou v priamom
prenose 6. decembra 2010 na Jednotke STV. Najznámejšie osobnosti slovenského a českého mediálneho, kultúrneho a spoločenského
života priniesli veľa krásnych chvíľ a dojímavých momentov. Tí, ktorí
pomoc potrebujú sa na chvíľu stali súčasťou sveta tých, ktorí im
chcú pomôcť. Účinkujúci i volajúci vytvorili pevnú reťaz vzájomnej
solidarity a rešpektu vytvorenú s cieľom pomôcť deťom. Nakrútením
krátkych umeleckých dokumentov našimi najznámejšími dokumentaristami sme sprostredkovali verejnosti informácie o tom, ako vyzbierané peniaze pomáhajú deťom a mladým ľuďom. Hodina deťom
zvyšuje svoju dôveryhodnosť aj vďaka účinkovaniu desiatok známych osobností bez nároku na honorár.
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Zbierky Hodiny deťomCollections
of Children’s Hour
ULIČNICA
celonárodná jednodňová zbierka
Vyzbieraná suma
47 205,63 €
Manažérka projektu
Jana Belišová (do septembra)
Žofia Teplická
Do 4. ročníka celonárodnej zbierky pod názvom ULIČNICA sa dňa
12. novembra 2010 zapojilo 2 750 dobrovoľníkov v 85 mestách a obciach Slovenska. S organizovaním a logistikou narastajúcej zbierky
pomáhalo 7 koordinátorov. Dobrovoľníci zbierali peniaze do papierových pokladničiek a darcov obdarúvali okrúhlym žltým odznakom
Huga, maskota Hodiny deťom.
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Pre hodinu deťom zbierali:
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou 157,60 €; Park kultúry a oddychu Banská Bystrica 311,24 €; Základná škola Sitnianska 32 Banská Bystrica
145,00 €; Centrum dobrovoľníctva Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 541,08 €; Stredná priemyselná škola J.Murgaša Banská Bystrica 182,40 €; Laura,
združenie mladých Banská Bystrica 277,82 €; Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 322,43 €; Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera Banská Štiavnica
74,66 €; Stredná odborná škola obchodu a služieb Bardejov 191,89 €; Obchodná akadémia Bardejov 460,23 €; Turistický oddiel, Základná škola Bátovce
300,00 €; Csemadok - Základná organizácia Bohúňovo 61,24 €; Michal Bizóň Bratislava 53,95 €; p. Kerekrétyová Bratislava 153,10 €; Súkromná stredná
odborná škola Bratislava 63,74 €; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 76,94 €; Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava 171,72 €; Spoločenstvo detí a mládeže Domino Bratislava 366,91 €; Doma - združenie saleziánskej mládeže, Miletičova Bratislava 1 296,27 €;
Gymnázium pre nadané deti Bratislava 1 280,21 €; Domka - združenie saleziánskej mládeže, Daliborovo námestie Bratislava 28,36 €; Stredná odborná škola
knihovníckych a informačných štúdií Bratislava 98,30 €; Evanjelické lýceum Bratislava 205,51 €; Obchodná akadémia Bratislava 216,29 €; Súkromná stredná
priemyselná škola animovanej tvorby Bratislava 509,18 €; Stredná odborná škola podnikania Bratislava 803,48 €; Gymnázium školských bratov Bratislava
359,06 €; Stredná odborná škola Bratislava 434,72 €; Základná škola Bratislava 480,00 €; Občianske združenie PRIMA Bratislava 89,75 €; Klub detskej
nádeje Bratislava 139,33 €; Gymnázium Matky Alexie Bratislava 681,54 €; Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Bratislava 969,24 €; Stredná odborná škola Brezová pod Bradlom 105,39 €; Mestská polícia Čadca 64,13 €; Spojená škola Detva 550,00 €; Centrum voľného času detí a mládeže Dobšiná
134,60 €; Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín 131,06 €; Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou 231,54 €; Centrum voľného času Iuvenes Fiľakovo 38,46 €; Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely 265,55 €; Gymnázium Gelnica 325,93 €; Stredná odborná škola Hlohovec 358,89 €;
Občianske združenie Athena a Denný detský stacionár DEDESO Hnúšťa 207,00 €; Stredná odborná škola Holíč 200,35 €; Základná škola Slovenského
národného povstania Horná Ždaňa 640,00 €; Gymnázium gen. L. Svobodu Humenné 79,93 €; Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 228,26 €;
Stredná zdravotnícka škola Humenné 290,07 €; Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné 445,65 €; Stredná priemyselná škola stavebná
– ÉszKI Hurbanovo 89,04 €; ELPIS – Nádej Hybe 173,84 €; Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany 53,85 €; Špeciálna základná škola Jelšava
145,55 €; Materská škola Kežmarok 53,56 €; Stredná odborná škola Kežmarok 83,25 €; Hotelová akadémia O.Brucknera Kežmarok 241,53 €; Stredná odborná škola Kežmarok 368,78 €; Občianske združenie Rodon Klenovec 559,20 €; Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno
290,56 €; Stredná priemyselná škola Komárno 107,41 €; Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice 86,83 €; ArtEst - polyestetické vzdelávanie
znevýhodnenej mládeže Košice 119,03 €; Súkromná stredná odborná škola Košice 149,71 €; Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť Košice
158,76 €; Stredná priemyselná škola dopravná Košice 166,78 €; Centrum voľného času Domino a Študentský parlament Košice 279,57 €; Stredná priemyselná
škola stavebná a geodetická Košice 314,94 €; Spoločenstvo evanjelickej mládeže Košice 318,36 €; Stredná zdravotnícka škola Košice 401,73 €; Gymnázium
sv. Tomáša Akvinského Košice 527,61 €; HALIGANDA Košice 558,38 €; Gymnázium Krompachy 365,00 €; Pomoc deťom Levice 90,84 €; Stredná odborná
škola Levice 245,19 €; Miesto v dome Levice 273,90 €; Stredná priemyselná škola Levice 305,67 €; Gymmnázium Andreja Vrábľa Levice 305,81 €; Obchodná
akadémia Levice 356,49 €; Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých Levoča 47,57 €; Gymnázium sv. F. Assiského Levoča
376,15 €; Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom zväze Liptovský Mikuláš 65,42 €; Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš 454,49 €; Súkromné gymnázium Lučenec 171,91 €; Obchodná akadémia Lučenec 364,14 €; Centrum voľného času Kamarát Martin 217,09 €; Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin 296,76 €; Stredná odborná škola A. Warhola Medzilaborce 471,58 €; Súkromná hotelová aladémia ESO Euroškola Michalovce
137,66 €; Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce 406,79 €; Základná škola Pavla Horova Michalovce 420,00 €; Súkromné centrum
voľného času Modra 135,00 €; Stredná odborná škola – Szakközépiskola Moldava nad Bodvou 306,71 €; Gymnázium Myjava 387,27 €; Stredná odborná škola
veterinárna Nitra 110,66 €; Združenie Storm Nitra 184,36 €; Asociácia Divadelná Nitra Nitra 313,94 €; Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra
395,47 €; Stredná odborné škola obchodu a služieb Nová Baňa 38,90 €; Gymnázium sv. J. Bosca Nová Dubnica 143,03 €; Domka - združenie saleziánskej
mládeže, Nová Dubnica Nová Dubnica 160,49 €; Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom 105,79 €; Stredná odborná škola – Szakkozépiskola Nové
Zámky 33,30 €; Občianske združenie Začať spolu Partizánske 221,48 €; Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 178,83 €; Mesto Piešťany
Piešťany 18,93 €; Základná škola Poltár Poltár 298,15 €; Súkromná stredná odborná škola Poprad 218,00 €; Základná škola s materskou školou Poprad
354,66 €; Spojená škola - Stredná odborná škola a Obchodná akadémia Prakovce 64,78 €; Základná škola a Materská škola Prakovce 92,39 €; Stredná
priemyselná škola obchodu a služieb Prešov 106,16 €; Základná škola Prešov 114,22 €; Regionálna rada mládeže Prešovského kraja Prešov 127,08 €; Gymnázium Prešov 231,50 €; Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Prešov 467,57 €; Stredná odborná škola Prešov 480,60 €; Domka - združenie saleziánskej
mládeže Prešov 475,26 €; Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií Prešov 951,55 €; Stredná odborná škola Prievidza 83,99 €; Obchodná
akadémia Prievidza 254,05 €; Gymnázium Rajec 240,19 €; Centrum voľného času RELAX Rimavská Sobota 328,00 €; Amalia - Domov sociálnych služieb
Rožňava 137,82 €; Centrum voľného času Rožňava 457,52 €; Domka - združenie saleziánskej mládeže Rožňava 941,47 €; Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok 66,70 €; Obchodná akadémia Ružomberok 349,58 €; Základná škola Senica 471,38 €; Informačné centrum mladých Snina 253,95 €;
Centrum voľného času Snina 280,08 €; Stredná priemyselná škola Spišská Nová Ves 219,99 €; Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Spišská Nová
Ves 269,70 €; Základná škola Spišské Podhradie 244,03 €; Základná škola Spišský Hrušov 200,00 €; Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Stropkov 170,09 €; Občianske združenie CHYŤME SA ZA RUKY Stropkov 341,43 €; Rómske komunitné centrum Ohnivé srdce lásky Stropkov 474,67 €;
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník 881,83 €; Základná škola Štítnik 194,00 €; Obchodná akadémia Šurany 316,55 €; Stredná odborná škola Tisovec
253,43 €; Stredná odborná škola drevárska Topoľčany 162,18 €; Súkromná stredná odborná škola Topoľčany 243,35 €; Daniela Škúciová Trenčianske Stnakovce 800,36 €; Stredná zdravotnícka škola Trenčín 240,52 €; Gymnázium J. Hollého Trnava 382,00 €; Stredná zdravotnícka škola Trnava 462,09 €; Komisia
pre mládež v Spišskej diecéze Trstená 372,20 €; Občianske združenie Misia Mladých Tvrdošín 130,00 €; Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Veľká Lomnica, n.o. Veľká Lomnica 129,61 €; Informačné centrum mladých Veľký Krtíš 381,03 €; Gymnázium Vráble Vráble 222,29 €; Horúci tím
Vranov nad Topľou 176,00 €; Gymázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou 221,75 €; Stredná odborná škola Vrbové 347,83 €; Združenie Slatinka Zvolen
189,32 €; Stredná odborná škola Žarnovica 226,64 €; Gymnázium Želiezovce 292,73 €; Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žiar nad Hronom
104,45 €; Stredná zdravotnícka škola Žilina 12,77 €; Cirkev Bratská Žilina 40,00 €; Gymnázium bilingválne Žilina 81,99 €; Slovenský skauting 12. zbor Scarabeus Žilina 129,37 €; Športové gymnázium Žilina 170,12 €; Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina 226,20 €; ALŽBETKA, n.o. Žilina
267,22 €; Obchodná akadémia Žilina 581,35 €; Občianske združenie KUMAKOKRA Žilina 45,00 €
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Hodina FOTOGRAFIE deťom
Children’s PHOTOGRAPHY Hour

Vyzbieraná suma
31 000,00 €
Manažérka projektu
Lenka Marešová
Hlavný finančný partner projektu

Benefičná aukcia umeleckých fotografií od renomovaných českých
a slovenských fotografov sa v roku 2010 uskutočnila už po 9. krát.
Neobyčajne veľký záujem zo strany fotografov venovať svoje diela
povyšuje aukciu na jednu z najvýznamnejších udalostí Mesiaca fotografie na Slovensku. V ponuke bolo 51 diel od 29 umelcov.
Na podujatí v hoteli Sheraton v Bratislave sa zišli znalci dobrého
umenia, vína, ale i priaznivci a priatelia Nadácie - filantropi, osobnosti z podnikateľského a spoločenského prostredia. Vyvolávacia cena
za fotografiu bola symbolických 200 €. Licitátorka spoločnosti SOGA
Nina Gažovičová v tandeme s Matejom „Sajfom“ Cifrom vyburcovali dražiteľov k zaujímavým výkonom. Vydražili sa všetky fotografie,
historicky najdrahšie vydraženou fotografoiu - 2 800 € - bolo dielo
Martin Machaja Object of desire. Záujemcovia mali tiež možnosť
dražiť fotografie od známeho autora z USA Daniela Sheenana, dražili
sme fotografiu zo zaujímavého projektu „Očami Stana Dančiaka“.
Úspešní dražitelia si okrem nádherných fotografií odnášali aj skvelé
víno spoločnosti Elesko.
Ďakujeme fotografom, ktorí venovali svoje diela
Petra Áčová, Andrej Bán, Juraj Bartoš Karol Benický, Eugen
Blaškovič, Tomáš Farkaš, Martin Fridner, Josef Hník, Karol Kállay, Vladimír Kampf, Jana Keketi, Šymon Kliman, Martin Levinne,
Marin Machaj, Martin Martinček, Fedor Nemec, Pavel Pecha, Miriam Petráňová, Sára Saudková, Daniel Sheehan, Ľubo a Monika
Stacho, Maňo Štrauch, Petr Šálek, Ľubo Špirko, Jindřich Štreit,
Ferdinant Valent, Martin Vrabko, Peter Župník, Peter Homola
48

Partneri projektu
Casper
Coca-Cola
Elesko
Maxgallery
Nielsen design
Promea comunication
Sheraton Bratislava
Soga

Iné formy zbierania pre Hodinu
deťomChildren’s Hour Other
Collections
Prehľad zbierok
Uličnica
47 205, 63 €
Spontánne zbierky
12 374,67 €
Zbierky cez mzdové učtárne a dary právnických osôb
4 397,49 €

Zoznam organizácií a firiem,
ktorých zamestnanci alebo
manažmenty z firemných zdrojov
prispeli do Hodiny deťom
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.
1 684,29 €; Accenture, s.r.o. 3 203,78 €; ACIS, s.r.o.
220,00 €; AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE, s.r.o.
36,00 €; AGROSERVIS spol. s.r.o. 192,00 €; anonymný darca 339,00 €; anonymný darca 20,00 €;
anonymný darca 100,00 €; AUDIT-CONSULTING,
s.r.o. 30,00 €; AXESS, spol. s r.o. 795,00 €; AZC,
a.s. 39,84 €; CCW s.r.o. 92,00 €; DHL Express
(Slovakia), s.r.o. 557,75 €; dm drogerie markt, s.r.o.
3890,83 €; DR SR Trenčín 30,00 €; Ekofin Bratislava, s.r.o. 300,00 €; Express Slovakia “Medzinárodná
preprava a.s.” 332,00 €; Francesca Creation 1700,00
€; INTECH Komárno, s.r.o. 6,00 €; Komerční banka
Bratislava, a.s. 190,88 €; KROS a.s. 806,00 €; LAGERMAX Slovakia, s.r.o. 230,00 €; MEDIAN SK,
s.r.o. 1 234,00 €; Mestská časť - Bratislava Ružinov
553,00 €; Mestské lesy s.r.o. 106,35 €; PROCES,
s.r.o. 39,00 €; Rolsit Trading Slovakia, s.r.o. 10,00€;
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
organizačná zložka 30,00 €; Sanoma Magazines
Slovakia, s.r.o. 21,43 €; SecuriLas, s.r.o. 829,48 €;
Slovak Telekom, a. s. (T-Mobile) 1 418,00 €; Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30,31 €; STAVEX
Nitra, s.r.o. 139,00 €; TRANSTRADE s.r.o. 71,32 €;
Účtovná a poradenská kancelária, s.r.o. 70,00 €; Vizada Networks s.r.o. 153,00 €

Spontánne zbierky
Rôzne organizácie podporujú Hodinu deťom tak, že zorganizujú
spontánnu zbierku. Počas 12. ročníka Hodiny deťom spontánnu
zbierku zorganizovalo 31 organizácií. Spolu vyzbierali 12 374,67 €.
Podporu Hodine deťom vyjadrili aj viaceré známe osobnosti, ktoré
sa zapojili do organizácie spontánnych zbierok.
Slovenské národné múzeum 9,96 €; OC Laugaricio Trenčín 17,04 €; ZŠ Park Angelinum,
Košice 20,00 €; Školský internát Bratislava-Petržalka 31,00 €; anonymný darca 36,00 €;
Základná škola, Zvolen 50,00 €; Materské centrum Stonožka 53,31 €; Spoločnosť BASF Konferencie 64,00 €; Leknice-Tavirózsák - Mikulášske radovánky 65,00 €; Základná škola,
Michalovce 70,00 €; Základná škola Sľažany 75,00 €; Stredné odborná škola Rožňava
103,19 €; Základná škola s materskou školou Svinná 127,00 €; OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá - Trh tradičných remesiel 132,77 €; Občianske združenie Kultúra Rajecké
Teplice 144,66 €; MsKS Šaľa - Vianočná akadémia 171,00 €; Galéria mesta Bratislavy
- Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 182,80 €;
Centrum voľného času Žiar nad Hronom 200,82 €; Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov
229,98 €; Hodina PARTIČKY deťom 236,00 €; Základná škola Lipany 280,38 €; Základná
škola kniežaťa Pribinu Nitra 300,00 €; Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Stropkove - Hugove túlavé topánky 316,80 €; SecuriLas, s.r.o. 345,91 €; Cafe Jazz Club
Rožňava - Megadiskoteka III 350,00 €; Hodina deťom v PARLAMENTE 401,00 €; Katolícke
školské stredisko záujmovej činnosti pri KGŠM Banská Bystrica 425,82 €; OC Laugaricio
Trenčín - Hodina ŠPORTU deťom 448,80 €; Mesto Piešťany 697,10 €; Michal Šubín - Hodina GOLFU deťom 785,00 €; Creative web, s.r.o. - zlavadna.sk 1 339,00 €; Hodina deťom
na ÚRADE VLÁDY 1 359,64 €; START EVENT Avion 1 605,69 €; OREO TV, s. r. o. - Adela
show 1 700,00 €
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Ďakujeme partnerom 12. ročníka Hodiny deťom
Generálny partner

Hlavní finanční partneri

Hlavní partneri

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Hodinu deťom podporili
Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Best, Rádio Beta, Rádio Frontinus, Rádio GDJ, Rádio B3, Rádio HEY,
Rádio HitFM, Rádio Kiss, Rádio LUMEN, Rádio One, Rádio Sity, Rádio Yes, Rádio ZET, Bánovské televízne vysielanie, Bardejovská televízia, Dúbravská televízia,
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, Mestské televízne štúdio Rožňava, eM TV Malacky, Televízia Ružinov TV BRATISLAVA, TV Centrum, TV Liptov, TV Pezinok, Bánovské
noviny, Noviny Poprad, Pardon Banská Bystrica, Podtatranské noviny, Považskobystrické novinky, Spravodajský týždenník POKROK, Tábortuz, Týždenník Dukla,
Týždenník Pokrok, Alejtech, spol. s.r.o., compART s.r.o., Týždenník Dukla, Týždenník Pokrok, Alejtech, spol. s.r.o., compART s.r.o., Dexia banka Slovensko a.s.,
Dopravné vydavateľstvo s.r.o., Poštová banka, a.s., UniCredit Bank Slovakia, a. s., Volksbank Slovensko, a.s., www.24hod.sk, www.mamaaja.sk, www.mamatata.sk,
www.pricemania.sk, www.privatne.sk, www.stuzkova.eu
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2% deťom2% for the Children
Nadácia pre deti Slovenska každý rok organizuje kampaň s cieľom
pomôcť deťom a mladým ľuďom aj prostredníctvom finančných prostriedkov zo zaplatených daní fyzických a právnických osôb. Získané 2% asignovanej dane sú primárne určené na pomoc deťom a
mladým ľuďom bez rodičov, s postihnutím a pochádzajúcim zo sociálne slabšieho prostredia prostredníctvom našich najznámejších
projektov a programov.

Získaná suma
258 015,83 €
Manažérka projektu
Lenka Marešová

Využitie zdrojov z 2% asignovanej dane získaných
v roku 2010

 	 	 
Program - 2% použité v roku 2010
Suma (€) Podiel (%)
Grantový program Hodina deťom
38 291,82
12,90
Raz ročne spoločne
4 220,00
1,64
Štipendijný program Per Aspera Ad Astra
366,11
0,14
DOMOV
8 880,21
3,44
Vzdelávanie detí zo sociálne a
ekonomicky znevýhodneného prostredia
854,70
0,33
Prvá legová liga
9 684,82
3,75
Škola rodinných financií
30 000,00
11,63
Kampaň Hodina deťom
59 922,24
23,22
Kampaň pre deti Slovenska
8 999,23
3,49
Správa NDS
15 486,02
6,00
NIKA
0,00
0,00
Nielen futbal - NF Samsung
14 000,00
5,43
	 	 
Program - 2% použité v roku 2011
Suma (€) Podiel (%)
Grantový program Hodina deťom
20 000,00
7,75
DOMOV
25 395,53
9,84
NIKA
5 335,31
2,07
Prvá legová liga
6 292,08
2,44
Správa NDS
15 287,76
5,93
SPOLU
258 015,83
100,00
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SÚVAHA - Aktíva
(v celých €)
MAJETOK

rok 2010

rok 2009

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
328 833
350 779
Dlhodobý nehmotný majetok
0
0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0
0
Dlhodobý hmotný majetok
326 609
348 555
Pozemky
5 661
5 661
Stavby
311 577
337 783
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných veci
2 989
5 111
Dopravné prostriedky
6 382
Dlhodobý finančný majetok
2 224
2 224
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
2 224
2 224
		
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1 010 038
985 928
Zásoby		
0
Dlhodobé pohľadávky
0
0
Krátkodobé pohľadávky
157 542
68 460
Pohľadávky z obchodného styku
101 516
166
Ostatné pohľadávky
0
0
Iné pohľadávky
56 026
68 294
Finančné účty
852 496
917 468
Pokladnica
2 612
1 336
Bankové účty
238 535
774 187
Krátkodobý finančný majetok
611 349
141 945
		
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
145 759
174 231
Náklady budúcich období
2 942
1 324
Príjmy budúcich období
142 817
172 907
		
MAJETOK SPOLU
1 484 630 1 510 938
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Hospodárenie
nadácieFinancial
Management of the
Foundation
Východiská pre zostavenie účtovnej
závierky
Účtovná závierka bola zostavená za
predpokladu nepretržitého trvania Nadácie. Nadácia uplatňuje účtovné princípy
a postupy účtovania v súlade so zákonom
o účtovníctve a postupmi účtovania pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
alebo 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 prostriedkov, ktoré sa nadácia v zmysle
zmluvy o darovaní zaviazala prerozdeliť
tretím stranám, pričom tieto prostriedky sa
zaúčtujú v prospech účtu ostatných 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 prospech
účtu výnosov.
Kompletná účtovná závierka so správou
audítora je k nahliadnutiu v Nadácii.

SÚVAHA - Pasíva
(v celých €)
rok 2010
rok 2009
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE
			
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1 031 737
1 051 143
Imanie a peňažné fondy
132 881
136 422
Základné imanie
129 784
129 784
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
3 097
6 638
Fondy tvorené zo zisku
1 141 601
1 129 468
Ostatné fondy
1 141 601
1 129 468
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-214 747
-194 279
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-27 998
-20 468
		
CUDZIE ZDROJE SPOLU
137 614
174 436
Rezervy
742
2 765
Krátkodobé rezervy
742
2 765
Dlhodobé záväzky
5 637
358
Záväzky zo sociálneho fondu
5
358
Ostatné dlhodobé záväzky
5 632
0
Krátkodobé záväzky
131 235
171 313
Záväzky z obchodného styku
20 987
44 511
Záväzky voči zamestnancom
2 994
3 817
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdratovnými poisťovňami
1 240
1 633
Daňové záväzky
275
186
Ostatné záväzky
105 739
121 166
Bankové výpomoci a pôžičky
0
0
		
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
315 279
285 359
Výnosy budúcich období
315 279
285 359
		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
1 484 630
1 510 938
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT			
(v celých €)
rok 2010
rok 2009
NÁKLADY			
Spotreba materiálu
15 145
11 488
Spotreba energie
3 582
6 088
Opravy a udržiavanie
5 313
8 769
Cestovné
7 289
2 799
Náklady na reprezentáciu
777
30 780
Ostatné služby
286 789
237 094
Mzdové náklady
59 556
103 487
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
12 033
26 224
Zákonné sociálne náklady
4 343
3 221
Daň z nehnuteľností
171
171
Ostatné dane a poplatky
466
328
Zmluvné pokuty a penále
0
3
Odpísanie pohľadávky
0
0
Úroky
593
0
Kurzové straty
1
15
Dary
8 900
0
Iné ostatné náklady
3 777
3 306
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
25 473
24 762
Náklady na precenenie cenných papierov
0
654
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
27 998
0
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
329 765
619 448
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0
0
NÁKLADY SPOLU
791 971
1 078 637
			
VÝNOSY			
Tržby z predaja služieb
1 305
0
Úroky
8 913
2 264
Kurzové zisky
49
4 045
Iné ostatné výnosy
5 249
15 153
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
2 000
0
Výnosy z precenenia cenných papierov
2 983
1 157
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0
0
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Prijaté príspevky od iných organizácií
551 131
842 591
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 803
1 653
Príspevky z podielu zaplatenej dane
191 784
191 736
VÝNOSY SPOLU
765 217
1 058 599
			
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM
-26 754
-20 038
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ
-27 998
-20 468

Výsledok hospodárenia NDS je tvorený nasledovnými výnosmi a nákladmi
(v celých €)
rok 2010
Úroky
8 913
Kurzové zisky
49
Výnosy z precenenia
2 983
Náklady z precenenia
0
Kurzové straty
-0
Daň z príjmov
-1 244
VH projektov
-8 396
Mimoriadne výnosy
5 249
Mimoriadne náklady
-63
Zmluvné pokuty a penále
-0
Odpisy majetku
-7 490
Odpisy dar. maj		
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
-22 335
Tvorba opravných položiek k majetku
-5 663
Odpis nevymožiteľných pohľadávok		
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SPOLU
-27 998

rok 2009
2 264
4 045
1 157
-654
-15
-430
-33 206
15 153
0
-3
-8 779
0
0
0
-20 468
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Výnosy a náklady NDS v roku 2010
Prehľad výnosov NDS podľa zdrojov a ich pôvodu
Firemné dary
Individuálne dary
2 % - podiel zaplatenej dane
Verejné zbierky
Projekty
Zahraničné zdroje
Verejné zdroje
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z precenenia
Iné výnosy

(€)
129 479
2 131
191 784
311 125
83 714
20 230
6 256
8 913
49
2 983
8 554

Výnosy NDS spolu

765 217

Prehľad nákladov NDS podľa jednotlivých druhov činností (€)
Poskytnuté granty, štipendiá
324 871
Náklady programových pilierov
354 261
Správa nadácie
59 303
Ochrana a zhodnotenie majetku
0
Propagácia účelu nadácie
4 373
Prevádzka nadácie
7 873
Odmena za výkon funkcie správcu
6 368
Cestovné náhrady
2 271
Mzdové náklady
16 087
Iné náklady na správu nadácie
22 331
Náklady z precenenia
0
Kurzové straty
0
Daň z príjmov
1 244
Tvorba opravných položiek
27 998
Odpisy majetku
25 473
Iné náklady
63
Náklady NDS spolu
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793 215

2.6%
16.9%

10.9%

25.1%
40.7%

3.2%
7.7%

42.5%

46.3%

Základný fond a nadačné imanie
Základný fond nadácia buduje už od roku
1998.
Účtovná hodnota základného fondu je
k 31.12.2010 868 396 €.
V roku 2010 Správna rada nadácie schválila použitie základného fondu nadácie vo
výške 1 666 EUR na úhradu nákladov spojených s konzultačno-mediačným procesom pre Nadáciu pre deti Slovenska.
Účtovná hodnota nadačného imania je
k 31.12.2010 119 296 €.
Časť prostriedkov základného fondu
a nadačného imania je investovaná do:
- podielových fondov VÚB Asset Management
- podielových fondov Tatra Asset Management
- dlhopisov emitovaných Privat bankou
- krátkodobých termínovaných vkladov.
O profesionálne spravovanie investícií sa
stará Investičný výbor nadácie.

Zmeny v nadačnej listine
a v zložení orgánov
nadácie
V roku 2010 neboli v nadačnej listine ani
v orgánoch nadácie vykonané žiadne
ďalšie zmeny.

Prehľad o činnosti Nadačných fondov
spravovaných NDS spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Nadačný fond Myšlienka
V roku 2010 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách
spravovala nadačný fond Myšlienka.
K 1.1.2010 bol stav vo fonde 3 544 €. V roku 2010 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 8 480 €. V roku 2010 bolo čerpanie
fondu v celkovej výške 12 024 €. Prostriedky fondu boli použité na
realizáciu projektu First LEGO League. Stav vo fonde k 31.12.2010
bol 0 €.
Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu uvádzame na str. 15.
Detský fond LEAF
V roku 2010 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách
spravovala nadačný fond s názvom Detský fond LEAF.
K 1.1.2010 bol stav vo fonde 3 094 €. V roku 2010 bol stav prostriedkov vo fonde navýšený vo výške 2 003 €. V roku 2010 bolo čerpanie
fondu v celkovej výške 2 000 €. Prostriedky fondu boli použité na
tvorbu novej stratégie fondu a jej implementáciu v on-line systéme.
Stav vo fonde k 31.12.2010 bol 3 097 €.
Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu uvádzame na str. 15.
Nadačný fond Samsung
V roku 2010 nadácia v zmysle Zákona č. 34/2007 Z.z. o nadáciách
spravovala nadačný fond s názvom Nadačný fond Samsung.
Nadačný fond Samsung bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou
SAMSUNG Electronics Slovakia. V roku 2010 bol stav prostriedkov
vo fonde navýšený vo výške 80 000 €. V roku 2010 bolo čerpanie
fondu v celkovej výške 34 605 €. Prostriedky fondu boli použité
na realizáciu mediálnej kampane verejnej zbierky Hodina deťom
vo výške 16 000 €, na realizáciu projektu DOMOV II vo výške
4 605 € a na podporu projektu Samsung Kama – Nielen futbal vo
výške 14 000 €. Stav vo fonde k 31.12.2010 bol 45 395 €.
Bližšie informácie o činnosti nadačného fondu uvádzame na str. 15.
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Prehľad darcov s darom presahujúcim 331 €
Právnické osoby
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.
Accenture, s.r.o.
ANASOFT APR, s.r.o.
AXESS, spol. s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
Civil Society Development
Foundation
Creative Web, s.r.o.
DHL Express (Slovakia),s.r.o.
dm drogerie markt, s.r.o.
ENERGIZER Slovakia, s.r.o.
Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.”
Hands on Technology
HANDS on TECHNOLOGY
Holcim (Slovensko), a.s.
INVESCO CHS, s.r.o.
IUVENTA
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
KROS a.s.
Leaf Slovakia, s.r.o.
Ľuboš Holič - LUHOS
MaxGallery Slovakia s.r.o.
MEDIAN SK, s.r.o.
Mesto Piešťany
Mestská časť - Bratislava
Ružinov
Microsoft Slovakia s.r.o.
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
MSU, s.r.o.
Nadácia Orange
Nadácia Pontis
Nadácia Salve
Nadácia SLSP
Nadácia SOCIA
Obchodné centrum Laugaricio
OREO TV, s. r. o.
OZ Hodina deťom
Privatbanka, a.s.
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Provident Financial, s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
SecuriLas, s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovak Telekom, a. s.
(T-Mobile)
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Szabo 1950 s.r.o.
tesa tape s.r.o.
United Way Worldwide
Úrad vlády SR
Wash - service s.r.o.

Fyzické osoby
Adamec Pavol
Benčúrová Ľubica
Bernáth Peter
Bieliková Adelka
Bôcik Maroš
Ciz Blazej, Ing.
Crhást Libor
Čechvala Radovan
Ďurec Miroslav
Farkaš Peter
Ing. Branislav Kalabus KA-BE
Koštial Martin
Kunsch Miroslav
Michalco Jaroslav
Sepp Martin
Šechný Martin
Ševčík Ľuboš
Škúciová Daniela
Trgová Veronika
Vaculík Juraj, Mgr.
Valko Marián
Vitek Dušan
Záhradník Branislav

Správa audítora
Indepenent Auditors
Report
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Children of Slovakia Foundation
Annual Report 2010
For 15 years the Foundation connected those who want
to help with those in need of help.
The program aim of CSF in the year 2010
The programs of the Children of Slovakia Foundation are derived
from the international survey “Newly emerging needs of children in
Slovakia” published in 2010. The survey identified new threats and
needs:
• Parents’ engage very loosely in the upbringing of their children.
• Increase in aggressiveness.
• The possibility of negative impact through communication
technologies and media.
• Ineffective methods of education in schools.
• Possibilities and problems connected to the spending of leisure
time.
• Pressure on performance and success of children.
Who did we support in 2010
Trnava region
6 grants and scholarships
Trenčín region
3 grants and scholarships
Nitra region
8 grants and scholarships
Banská Bystrica region 23 grants and scholarships
Prešov region
21 grants and scholarships
Košice region
32 grants and scholarships
Žilina region
21 grants and scholarships
Bratislava region
20 grants and scholarships

11 658 €
2 476 €
17 722 €
47 627 €
39 575 €
65 160 €
52 790 €
87 863 €

ENDOWEMENT FUNDS administered by the
Children of Slovakia Foundation
Nadačný fond MyšLienka (MyšLienka Endowment Fund)
Detský fond Leaf (Leaf Children´s Endowment Fund)
Nadačný fond Samsung (Samsung Endowment Fund)
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I. PROGRAM PILLAR - Intervention and prevention
The Children of Slovakia Foundation is one of the few NGOs in Slovakia that has been dedicated to supporting projects with a preventive impact. We are convinced that the prevention of problems is more effective than solving them
after they surface. Long term support enables us to build up stable partnerships as well as developing, testing and
implementing innovative solutions.
Children’s Hour Grant program
www.hodinadetom.sk
The Children’s Hour Grant program is from the beginning of 2000 the largest grant program of the Children of
Slovakia Foundation. Thanks to the annual money collection the Foundation can continue to address those questions that are most urgent. The grant program has been contributing to the professionalization and stabilization
of organizations that work with children and youth, encouraging cooperation with interfacing organizations from
various sectors with the goal of helping children and youth, drawing attention to the problems which children and
youth face in Slovakia. The CSF also acknowledges those persons that are crucial for the development of these
children.
Once a Year Together Grant program
The grant program Once a Year Together is aimed to support the children under the age of 18 suffering from a
specific chronic illness (in e.g. oncologic illness, cystic fibrosis, muscular dystrophy, hemophilia), that live in Slovakia. Due to the specific nature of the chronic illness these children lack the opportunity to meet together. The
treatment of this illness cannot be systematic and therefore the consequences of their physical handicap persist.
Per Aspera Ad Astra Scholarship program
The program Per Aspera Ad Astra (Through hardship to the stars) helps socially disadvantaged youth from the
regions of Banská Bystrica, Prešov and Košice, that entered into undergraduate study in the year 2009/2010 or
continue in their 3rd and 4th semester of study (having terminated their 1st and 2nd semester) to accomplish a
university education. It also aims to build up their personal integrity through engaging them in volunteer work.
SMART club
The SMART club is a loyalty program of the company Shell Slovakia.
HOME – The Most Important Place on Earth
Three years have elapsed in 2010 since we established the project HOME – The Most Important Place on Earth
that supports the community model of young people that are leaving orphanages. The project systematically supports specific individuals in seeking accommodation, education (seminars of social and personal competences,
educational program for financial literacy), tutor support (terrain social worker), support in the orientation on the
labor market as well as “networking” of the crucial partners.
Not Only Football...
The goal of the project is to develop the healthy potential of youth in Slovakia. The partner for implementation is
football club LP Domino. Within the framework of this project 500 boys and young men train 3- 4 times a week.
Weekly meetings are organized by volunteers; it serves to build up the team and personal growth. The final football match is the awaited climax of the season.
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II. PROGRAM PILLAR - Education
For 15 years we have been successful in establishing and maintaining long term partnerships with NGOs, state bodies,
and businesses which respond to the newly emerging needs of children. Our aid in the educational sector is aimed to
extend the use of innovative and tested methods of pedagogy not only in the formal sector- schools and expert state
institutions. It also enters into other program fields that affect children – families, informal leisure time centers, and
other groups. The traditional methods of education and upbringing have been found no longer effective due to the
newly emerging needs that children face, and which have been pointed out by the CSF in the internationally published
survey “Newly emerging needs of children”, published in 2009.
Get to Know Your Money
www.poznaj.sk
The first e-learning program of financial education in Slovakia, which addresses the development of financial
intelligence and literacy, managed to acquire a new strategic partner in 2010 – The Foundation of Slovenská
sporiteľňa. This program’s primary aim was to educate high school students, but now it continues to develop to
suit the needs of elementary school children from first to early second stage of education. It also strives to become the leading project in this specific field of financial education in Slovakia.
New Media Education and Protection from in inappropriate content
The Survey of Newly Emerging Needs of Children in Slovakia points out the risks children face when working
with informational-communication technologies as well as the impact the media have on their development. It
describes various situations in which today’s children find themselves – younger and younger children are starting
to use the computer, babies playing with cell phones, young person closes the doors of his room only to accept
food from “the outside world”, group violence, cyber bullying, recording violence on cell phones and posting them
online, children in commercials, and commercials aimed at the youngest children, virtual friendships of children,
new identities and many more.
School of Family Finances
www.skolarodinnychfinancii.sk
The School of Family Finances is the first community project of financial education. Its goal is to improve the quality the financial literacy in communities as well as Slovakia entire. Financial education is an effective preventive
tool against economic and social problems. The program offers permanent and up-to-date education by a lector,
which assists the attendants in comprehending the information about the financial market, rational financial management, and creation of the family budget with the minimal risks of a bad decision.
FIRST LEGO League
www.fll.sk
FIRST LEGO League - is the largest international robotic competition for elementary schools and high schools.
Its goal to motivate a group of children lead by an adult to create a team and build a functional LEGO robot from
that is capable of fulfilling the small missions of the competition. The missions are linked to the main topic of the
competition that is announced every year by the central coordinator. Besides that the team has to develop a research project that is consulted with experts from the related field. From the year 2010 the Children of Slovakia
Foundation has become the organizer of FLL in Slovakia. The CSF organized three regional tournaments for the
attendants - in Bratislava, in Banská Bystrica and in Kosice. The topic for the year 2010 was “BODY FORWARD” .
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BUS I - Next Way with the BUS –Building, Understanding and Skills
Project BUS I – New road for Building, Understanding and Skills aids poor people and children from orphanages.
Many times they’re excluded from society due to poverty. The project helps them to integrate into society through
explaining the causes of their current situation followed by a set of practical tools that can be used to get out of
it in e.g. the development of financial literacy, strengthening of personal competences. In 2010 the training was
enriched through seminars of social competences that served as a mean of innovation to the standard model.
Innovative Approach to Professionalizing Work With Children
www.codetipotrebuju.sk
The research survey of newly emerging needs of children in Slovakia from 2009 as a theoretical basis for the
continuation of the project in 2010. In 2010 a number of trainings and workshops with this topic were carried out in
Bulgaria, Armenia, which served to evaluate the gathered data, local politics as well as mechanisms of intervention. The program of the workshops was aimed at developing skills for identification of the newly emerging needs,
methods of coping with them, responsibilities of the local communities, and in some case the creation of strategic
plans for specific communities.
How to cross the boarders
Educational program that aims to develop life skills and create a network of cooperating organizations from
NGOs, schools, psychological clinics, educational centers, to organizations of specific interest. The established
networks of participants continue to cooperate even after the termination of the project – they create their own
activities for the development of life skills. The participants can create their own program at a higher level, identify
the various life skills, as well as evaluate the entire program afterwards.

III. PROGRAM PILLAR- Philanthrophy
One of the fundamental activities of the Children of Slovakia Foundation is the raising of financial resources for supporting long term program that raise the quality of life of children and youth in Slovakia. At the same time we strive to
develop fellowship and integrity of the expert and laic public towards the vulnerability of children. By carrying out the
fundraising activities, CSF develops a philanthropic trend in society. The Children’s Hour continues to be the most
intense and long term fundraising activity in Slovakia.
Children’s Hour
www.hodinadetom.sk
The Children’s Hour is a yearlong financial collection that concentrates and divides resources for prevention and
intervention to help children and youth in Slovakia. The main contribution of Children’s Hour is that independent
finances are moved to the program area of where the largest identification of need. The Children’s Hour managed
to help establish and stabilize numerous high quality projects which systematically support individuals or groups
in helping children and youth in Slovakia.
Children’s Hour TV show
Joining philanthropy with excellent TV entertainment is a concept upon which the CSF built the three hour TV
65

show that is being annually broadcasted live on 6th December on 1st Channel. The most famous celebrities from
the Slovak and Czech medias, culture and social life brought many beautiful and touching moments. Those who
are in need of help can for a moment catch a glimpse of the world of those that offer help. The participants and
the callers have created a solid chain of solidarity and respect to help children. The creation of short documentary
footage by Slovakia’s best directors enabled the CSF to inform the public on how their resources are being used
in various projects. The Children’s Hour continues to raise its trustworthiness also thanks to the participation of
numerous celebrities without any requirements for salary.
Children’s PHOTOGRAPHY Hour
The Children’s PHOTOGRAPHY Hour had auctioned photographs from renowned Slovak and Czech photographers in 2010 for the 9th time. The extraordinary initiative of the photographers do donate their masterpieces to
the auction makes this event amazing in the Month of photography in Slovakia. The offer consisted of 51 photographs from 29 artists. The successful auctioneers have brought home besides the photographs a delicious wine
from the company Elesko.
Collections of CHILDREN’S HOUR - ULIČNICA – national money collection
On the 4th year of the national street collection- ULIČNICA, 12th November 2010, we have registered a total
number of 2750 volunteers in 85 cities and towns of Slovakia. Seven volunteers assisted with the organizing and
logistics of the expanding collection. The volunteers collected the financial contributions into paper boxes and
gave the donators a yellow badge in return with the clown Hugo, mascot of Children’s Hour. 47 205, 63 €
Children’s Hour other Collections
Various organizations support Children’s Hour through organizing spontaneous collections. Through the 12th
year of Children’s Hour 31 organizations managed to set up a spontaneous collection. Together they collected
12 374, 67 €. Thanks to the donation of the last hour wage the friends of Children’s Hour managed to collect
4 397, 49 €.
2 percent for the Children
The Children of Slovakia Foundation organizes a campaign with the goal to collect finances from private and
legal persons’ income taxes. The collected 2% from tax income are assigned primarily to help children and youth
without parents, with handicaps, or come from a socially poor background which we support in our projects.
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The company's ID (IO) No. 35739347.
Sloven
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko,
s.r.o. (DI) 2020270021.
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (I
(I DPH) SK2020270021.
Spolonos je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou . 16611/B, oddiel: Sro.
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.
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