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Nie je až také dôležité, kde sa nachádzaš,
ako to, ktorým smerom sa poberáš.
O. W. Holmes

Rád by som vás pozval na cestu Naším rokom 2003. Bol to pre nás rok hľadania smeru,
ktorým by sme sa mali ako inštitúcia vybrať. Nehľadali sme sami. V každom kraji
Slovenska sme sa stretli s jednotlivcami a zástupcami rôznych organizácií za okrúhlymi
stolmi. Spolu sme hovorili o potrebách mladých ľudí na Slovensku a o možnostiach
rozvoja organizácií, ktoré na tieto potreby odpovedajú. S podporou PDCS (Partners for
Democratic Change Slovakia) sme analyzovali vlastné možnosti a hľadali odpovede
na pomenované problémy. Aj vďaka vašej spoluúčasti nabrala naša cesta smer.
Dnes máme definované poslanie Nadácie mládeže Slovenska, ktoré odzrkadľuje
našu vieru v potenciál mladých ľudí, ich schopnosť prispieť k pozitívnym zmenám
v komunitách, kde sú doma, a význam ich aktívnej účasti na živote spoločnosti.
Sme tu preto, aby sme prispeli k utváraniu priestoru pre mladých ľudí, v ktorom
budú mať šancu získať podporu pri riešení svojich problémov, získavať dôležité
životné zručnosti, meniť svojou prácou a nápadmi svoje komunity a participovať
na rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú ich budúcnosti.
Dôležitým míľnikom na našej ceste bolo vytvorenie programového oddelenia v máji
2003 a následné spustenie úvodného grantového programu. Predchádzala mu analýza
potrieb a zdrojov, definovanie politiky prevencie konfliktu záujmov, grantových
mechanizmov, rozhodovacích a monitorovacích procesov. Výsledkom bolo prvé kolo
grantového programu Znižujeme prahy, zameraného na podporu vzniku a rozvoja
nízkoprahových služieb pre mladých ľudí na Slovensku.
Zmeny sa udiali aj v oblasti správy majetku. Pracovali sme na predaji niektorých budov,
budovali sme transparentný systém nájomných vzťahov v našich administratívnych
budovách a pokračovali v riešení komplikovaných majetkovoprávnych záležitostí
a súdnych sporov, ktoré nám v súčasnosti znemožňujú užívať v plnom rozsahu
majetok nadácie.
Rok 2003 sa stal pre tím Nadácie mládeže Slovenska začiatkom cesty smerom
k napĺňaniu poslania a vízií, ktoré sme spolu s vami formovali, a tak dúfam, že nás
na tej ceste budete sprevádzať aj naďalej a spolu dokážeme zmeniť svet pre mladých
ľudí na Slovensku.
Rastislav Dikant

Každá doba uskutoční nejaký sen
doby predošlej.
J. Neruda

KTO JE NMS?

Nadácia mládeže Slovenska (NMS) pôsobí na národnej úrovni a prispieva k riešeniu aktuálnych problémov mladých ľudí na Slovensku prostredníctvom
cielenej podpory konkrétnych aktivít a iniciatív v ich
prospech.
Nadácia mládeže Slovenska bola založená 12. júla
2001 tromi zriaďovateľmi - Ministerstvom školstva
SR, Radou mládeže Slovenska a Študentskou radou
vysokých škôl.

Riadiace orgány NMS
Správna rada
Správna rada je najvyšším orgánom NMS – rozhoduje
o základných otázkach nadácie. Skladá sa z deviatich
členov, každý zo zriaďovateľov vymenúva jednu tretinu členov správnej rady.
Ing. Peter Blaas, predseda
RNDr. Ján Šípoš
Mgr. Peter Matula
Peter Šatan
Ing. Vladimír Grežo
Mgr. Martin Macharík, člen do 14. 10. 2003
Ing. Michal Dunaj
Mgr. Michal Fedák
Tomáš Šimko, člen do 27. 10. 2003
Michal Považan, člen od 27. 10. 2003
Mgr. Ivana Pospíšilová, člen od 10. 12. 2003
Dozorná rada
Dozorná rada sa skladá z troch členov a je kontrolným
orgánom nadácie. Členov dozornej rady volí a odvoláva Správna rada NMS.
Ing. Katarína Haršányiová
Mgr. Ján Sedliačik
Mgr. Ján Gombala, do 8. 10. 2003
Správca nadácie
Správcom a výkonným riaditeľom NMS
bol v roku 2003 Mgr. Rastislav Dikant.
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FILOZOFIA

Naša cesta k snom, ktoré by sme chceli pomôcť uskutočniť, sa začala rozhovormi s vami. V rámci formovania ﬁlozoﬁe a poslania NMS sa uskutočnili v júni
až októbri 2003 vo viacerých mestách na Slovensku
okrúhle stoly. Ich cieľom bolo získať informácie
o potrebách mladých ľudí a organizácií, ktoré sa im
venujú. Hovorili sme o možných cieľoch nadácie,
jej úlohe v spoločnosti, cieľovej skupine, potrebách
a problémoch mládeže, ale aj o možných oblastiach
podpory. Informácie a výstupy z okrúhlych stolov
slúžili ako podklad na tvorbu ﬁlozoﬁe Nadácie mládeže Slovenska.
Výstupom procesu tvorby ﬁlozoﬁe je poslanie, pomenované hodnoty, v ktoré veríme, princípy fungovania
a návrh programového smerovania nadácie.

Témy, ktorým sa venujeme
Rozvoj dobrovoľníctva
V rámci témy rozvoja dobrovoľníctva a podpory
sociálnej súdržnosti vnímame ako dôležitú aktivizáciu potenciálu mladých ľudí na komunitnej úrovni
prostredníctvom ich zapájania do dobrovoľníckych
aktivít, podporu ﬁlantropie a pozitívneho osobnostného rozvoja mladých ľudí, ale aj podporu empatie
a vzájomnej pomoci medzi mladými ľuďmi.
Inštitucionálny rozvoj mládežníckych organizácií
Uvedomujeme si význam inštitucionálnej podpory
ako stabilizačného faktora a podmienky na trvalú
udržateľnosť organizácií slúžiacich mladým ľuďom,
a preto sa snažíme posilniť inštitucionálnu podporu v adresnej forme vo všetkých našich grantových
programoch.

Poslanie
Prispievame k rozvoju spoločnosti priateľskej k mladému človeku tým, že cielene podporujeme aktivity
mladých ľudí smerujúce k naplneniu ich potrieb
v spoločenstvách, kde žijú, a prispievame k vytváraniu priestoru na účasť mladých na živote spoločnosti.

Okrem iného veríme v:
– potenciál (schopnosť) mladých ľudí pomáhať sebe
a spoločnosti, a to aj nezištne
– to, že zmeny sa dejú v spoločenstvách, v ktorých
mladí žijú, alebo sa do nich zapájajú
– hodnotu systémových zmien v spoločnosti
– hodnotu prevencie
– hodnotu iniciatívy a skúsenosti
– hodnotu rozmanitosti
– hodnotu partnerského prístupu
– synergický efekt spolupráce

Sprístupňovanie služieb a príležitostí
pre neorganizovanú mládež
Štatistiky hovoria, že 80 % slovenských mladých ľudí
nemôže alebo nechce využívať služby, ktoré v súčasnosti mladým poskytujú rôzne inštitúcie. Od služieb,
ktoré chcú alebo potrebujú, ich často delia bariéry
ﬁnančnej náročnosti, geograﬁckej nedostupnosti,
prísne štruktúrovaného prostredia, komplikovaných
systémov pravidiel. My sme sa rozhodli aktívne
prispieť k ich sprístupňovaniu prostredníctvom
programu Znižujeme prahy, zameraného na podporu
vzniku a rozvoja nízkoprahových služieb a zariadení.
Participácia mladých ľudí na rozhodovacích mechanizmoch a živote spoločenstiev, v ktorých žijú
Aktívne sa snažíme prispievať k zlepšeniu komunikácie a spolupráce samospráv s iniciatívami a občianskymi združeniami na lokálnej a regionálnej úrovni.
Vytvárame priestor na komunikáciu o potrebách
a na zapojenie mladých ľudí do tvorby rozvojových
plánov a programov v ich domovských komunitách
a hľadáme riešenia pre problémy mladých ľudí v širšom kontexte ekonomických a sociálnych zmien.

ZNIŽUJEME PRAHY

Pre naše staré mamy bol fakt, že niekto má „minu-

Postavené sú predovšetkým na princípoch voľného

losť“, dôvodom na obavy o jeho/jej budúcnosť. My

vstupu a pobytu v zariadení, minimálnych pravid-

chceme, aby dnešní mladí ľudia na Slovensku zaží-

lách, bezplatnom využívaní služieb a na anonymite

vali veci, ktoré spravia z ich minulosti kapitál pre

človeka. Svojim klientom poskytujú zaujímavé

ich budúcnosť. Nechali sme ich hovoriť o tom, čo ich

voľnočasové aktivity doplnené o sociálne služby,

postretlo, čo by chceli zažívať a ako si predstavujú

vrátane poradenstva a podpory v záťažových život-

to, čo ich čaká. Hľadali sme spôsob, ako ich podporiť

ných situáciách.

pri riešení problémov, ktoré pomenovali. Výsledkom je program Znižujeme prahy, ktorý odpovedá
na aktuálne potreby mladých ľudí a poskytuje im
priestor na ich naplňovanie.

a preto je dôležité, aby mali príležitosť tráviť svoj voľný čas v bezpečnom prostredí na mieste, kde sa cítia
dobre. Aby sa mali na koho obrátiť v krízovej situácii

Keď Nadácia mládeže Slovenska vyhlasovala úvodné

a mali príležitosť rozhodovať o tom, ako má vyzerať

grantové kolo programu Znižujeme prahy, zamera-

svet okolo nich a aké služby chcú využívať. Jedno-

ného na podporu vzniku a rozvoja nízkoprahových

ducho povedané, ide o zníženie prahov, cez ktoré sa

zariadení pre mladých ľudí na Slovensku, nikto si

musia mladí ľudia dostať, ak chcú využívať niektorú

nevedel celkom predstaviť, ako bude diať znižovanie

zo služieb, ktorú by si želali alebo ktorú potrebujú.

prahov u nás. Dnes už s istotou vieme, že o nízkopra-

V rámci prvého grantového kola sme podporili vznik

hové centrá na Slovensku je záujem a organizácie

10 nízkoprahových zariadení, ktoré poskytujú služby

s našou podporou našli mnoho unikátnych spôsobov,

cca 1 400 klientom. Celková hodnota priamej ﬁnančnej

ako znižovať prahy pre mladých ľudí.

podpory týmto zariadeniam dosiahla 1 200 000 Sk,

Vďaka programu vznikajú po celej krajine centrá
pre neorganizovanú mládež, kde môžu mladí ľudia
v bezpečí tráviť svoj čas spôsobom, aký im vyhovuje.
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Mladí ľudia sú dnes vystavení mnohým problémom,

Výročná správa 2003 – Annual Report 2003

hodnota konzultačných a supervíznych služieb, ktoré
tieto organizácie získali od Nadácie mládeže Slovenska, dosiahla 240 000 Sk.

Aj budúcnosť má svoju minulosť.
T. Janovic

Prehľad podporených projektov v úvodnom grantovom kole
programu Znižujeme prahy
Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Košický

Romintegra 7777

Voľný čas je šanca rásť

Poskytnutá suma
120 000 Sk

Prešovský

A-projekt

Mladí mladým

138 050 Sk

Prešovský

OZ Miniregión 21

Klub Dobrého pastiera

120 000 Sk

Banskobystrický

Nádej deťom

Bezpečné miesto

117 600 Sk

Banskobystrický

Centrum mladých ochrancov

Komunitné centrum pre deti

112 600 Sk

prírody - SZOPK
Trenčiansky

Detská organizácia FENIX

Bojnice - M(i)esto pre mladých!

131 000 Sk

Bratislavský

DOMKA - združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava -Mamateyova

Stredisko pre rómske deti

120 000 Sk

Bratislavský

ODYSEUS

Komunitné centrum KOPČANY
- práca s mládežou

120 750 Sk

Žilinský

ZKSM - Oblastné centrum Čadca

Klub Maják

120 000 Sk

Nitriansky

Bohatská šanca - OZ

Dvere dokorán
Spolu

100 000 Sk
1 200 000 Sk

Ten, kto premiestnil horu, začal tým,
že zodvihol malé kamienky.
Čínske príslovie

GRANT INŠTITUCIONÁLNEJ PODPORY – GIP

Stabilizácia mládežníckych organizácií a podpora ich

Táto zmena je súčasťou procesu „premiestňovania

rozvoja a trvalej udržateľnosti prostredníctvom ciele-

hory“, ktorú predstavuje transformácia inštitucionál-

nej inštitucionálnej podpory je jedným z cieľov, vyplý-

nej podpory poskytovanej nadáciou. Naším dlhodo-

vajúcich z nášho poslania. Rok 2003 bol rokom zmien

bým cieľom je poskytovať efektívnu inštitucionálnu

v oblasti inštitucionálnej podpory poskytovanej

podporu, s dôrazom na stabilizáciu, trvalú udržateľ-

NMS. Nepriama podpora mládežníckych organizácií

nosť a aktiváciu rozvojového potenciálu mládežníc-

sa zmenila na priamu formu inštitucionálnej podpory

kych organizácií.

prostredníctvom prechodu na grantový systém.

Od 1. novembra Nadácia mládeže Slovenska poskytuje v rámci Grantu inštitucionálnej podpory
granty pre mládežnícke organizácie, ktoré využívajú
priestory v jej vlastníctve. K organizáciám, ktoré
v tomto uzavretom grantovom konaní môžu žiadať
o inštitucionálnu podporu, nás viaže vzťah vyplývajúci z dlhoročnej vzájomnej spolupráce v minulosti.
V rámci tohto systému sa udeľuje priama podpora
organizáciám, ktoré spĺňajú deﬁnované podmienky
a systematicky a cielene pracujú v prospech mladých
ľudí na Slovensku.
V roku 2003 získalo v rámci programu Grant inštitucionálnej podpory 11 organizácií v celkovom
objeme 1 458 086 Sk. Okrem toho v mesiacoch január
až október poskytla nadácia nepriamu podporu vo forme zvýhodneného nájmu 25 organizáciám v celkovej
výške 2 706 831 Sk.
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Prehľad mládežníckych organizácií, ktorým nadácia poskytla v roku 2003
neﬁnančnú podporu – zvýhodnený nájom (január – október)
Mládežnícka organizácia
Mládežnícke centrum D-klub
OZ Keramiklub
RAMAD – Rómska asociácia mládeže a detí
Úsmev ako dar
Junior Klub
OZ AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Bratislavská skautská rada
Detská organizácia FÉNIX
FLY VERTICAL - klub alternatívnych športovcov
Folklórna únia
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
OZ INEX SLOVAKIA Mládež s misiou
IMA – Ideálna mládežnícka aktivita
Pionier
Zväz telesne postihnutej mládeže
SLONAD – Slovenská nádej dieťaťa
Slovenský Skauting
Sociálnodemokratická mládež Slovenska
Strom života
Sila rozvoja
Vzdelanie a rozvoj
YMCA Staré Mesto
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Živica

Mesto
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Považská Bystrica
Košice
Humenné
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Spolu

Poskytnutá zľava v Sk
1 155 608 Sk
68 646 Sk
29 007 Sk
47 376 Sk
9 587 Sk
33 832 Sk
20 126 Sk
62 980 Sk
29 495 Sk
34 700 Sk
171 938 Sk
70 094 Sk
34 006 Sk
77 606 Sk
42 681 Sk
44 815 Sk
40 946 Sk
278 641 Sk
76 340 Sk
176 449 Sk
36 088 Sk
22 902 Sk
36 088 Sk
82 933 Sk
23 943 Sk
2 706 831 Sk

Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu
Grant inštitucionálnej podpory (november 2003 – december 2004)
Mládežnícka organizácia
BSR - Bratislavská skautská rada
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Detská organizácia FÉNIX
OZ INEX Slovakia
OZ Keramiklub
Slovenský Skauting
Strom života
ÚSMEV ako DAR
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
YMCA Staré Mesto

Mesto
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Dubnica nad Váhom
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Bratislava
Spolu

Výška grantu
26 390 Sk
227 890 Sk
82 582 Sk
91 910 Sk
210 630 Sk
365 365 Sk
236 594 Sk
60 042 Sk
108 745 Sk
47 938 Sk
1 458 086 Sk

FINANCIE

Po schválení stratégie transformácie Fondu detí

celého Slovenska pre sprehľadnenie a zjednodušenie

a mládeže SR Národnou radou SR a vládou SR, bolo

nájomných vzťahov.

na nadáciu prevedených darovaním 28 bývalých
zariadení Socialistického zväzu mládeže. Hlavnou
úlohou NMS v oblasti správy majetku je jeho zhodnocovanie. Aby majetok prinášal úrodu, z ktorej
môžu profitovať organizácie pracujúce v prospech
mladých ľudí, NMS sa musí správať ako múdry hospodár, ktorý sadí, neúnavne opatruje a zbiera úrodu
v správnom čase. O tom, že to nie je vždy jednoduchá
úloha, svedčí aj to, že sa neustále boríme s majetkovo-

mových záležitostí a snažíme sa zabezpečiť spokojnosť našich klientov prostredníctvom skvalitňovania
a rozširovania portfólia služieb. Postupne začíname
s opravami a rekonštrukciami budov, aby spĺňali
nové európske štandardy a mali vyššiu úroveň.
Znamená to, že investujeme aj do väčších opráv
a rozsiahlych rekonštrukcií.

právnymi problémami, týkajúcimi sa nevyrovnaných

Stratégiou nadácie je odpredaj všetkých rekreačných

pozemkov a stavieb, ako aj s nevýhodnými zmluvami

zariadení, pričom finančné prostriedky získané

uzatvorenými v minulosti, z toho vyplývajúcimi súd-

ich kapitalizáciou, investujeme do podielových

nymi spormi a zlým technickým stavom budov.
Počas roka 2003 sa v oblasti správy majetku udialo
viacero dôležitých vecí a strategických zmien. Podarilo sa nám ukončiť zložitý proces vyrovnávania
majetkovoprávnych záležitostí spojených s prevodom
darovaného majetku. K strategickým zmenám patrilo
zavedenie jednotného systému nájomných zmlúv
vo všetkých administratívnych budovách v rámci
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Zaviedli sme nové interné postupy na riešenie problé-
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fondov a na ukladáme na termínované účty. Výnosy
z investovaných prostriedkov sú použité na grantové
programy nadácie. Do konca roka 2003 sa nám podarilo úspešne odpredať desať z osemnástich budov
a spustiť dva grantové programy. Zasadili sme mnoho semienok, ktoré začnú prinášať úrodu v budúcnosti. Dúfame, že obstojíme v úlohe ich opatrovateľa tak,
aby úroda priniesla očakávaný úžitok.

Nesúď deň podľa úrody, ktorú zozbieraš,
ale podľa semienok, ktoré zasadíš.
R. L. Stevenson

FINANČNÁ SPRÁVA K 31. 12. 2003

1. Súvaha (v tis. Sk)
Aktíva
Majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok
softvér
Dlhodobý hmotný majetok
pozemky
umelecké diela a zbierky
stavby
stroje, prístroje a zariadenia
pestovateľské celky trvalých porastov
ostatný dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície
podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach
Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
pohľadávky z obchodného styku
daňové pohľadávky
iné pohľadávky
Finančný majetok
pokladnica
bankové účty
dlhové cenné papiere na obchodovanie
Prechodné účty aktív
náklady budúcich období
Aktíva celkovo

624 594
455
455
124 139
16 657
255
104 279
1 388
9
1 551
500 000
500 000
62 010
13 129
12 478
643
8
48 880
62
13 328
35 490
1
1
686 604

Pasíva
A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
Fondy organizácie
základné imanie
fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov
účet ziskov a strát
B. Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
sociálny fond
Krátkodobé záväzky
záväzky z obchodného styku
záväzky voči zamestnancom
zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
daňové záväzky
Prechodné účty pasívne
odhadné účty pasívne
Pasíva celkovo

644 433
648 981
500 100
148 881
-4 548
-56
-4 492
42 171
29 017
-4
-4
12 585
12 113
292
111
69
573
573
686 604

FINANČNÁ SPRÁVA K 31. 12. 2003

2. Výkaz ziskov a strát
Náklady (v tis. Sk)
Nezdanená činnosť
Spotreba materiálu
19
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
66
Reprezentačné
40
Ostatné služby
991
Mzdové náklady
632
Zákonné sociálne poistenie
201
Zákonné sociálne náklady
14
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Odpisy DIM a DNIM
88
Zostatková cena predaného DIM
Tvorba základných rezerv
Náklady z precenených cenných papierov
Poskytnuté príspevky
424
Celkovo
2 435

Podnikateľská činnosť
301
3 825
96
50
47
6 071
2 441
495
45
820
134
1
12
475
2 945
10 297
9 927
2 800

Výnosy (v tis. Sk)
Nezdanená činnosť
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
18 378
a hmotného majetku
Výnosy z krátkodobého ﬁnančného majetku
1 229
Celkovo
0

Podnikateľská činnosť
18 795
321
42
18 378

40 822

1 229
38 765

Spolu
320
3 825
96
116
87
7 062
3 073
696
59
820
134
1
12
475
3 033
10 297
9 927
2 800
424
43 257

Spolu
18 795
321
42

38 765

3. Hospodársky výsledok
Výnosy spolu v roku 2003
Náklady spolu v roku 2003
Rozdiel
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38 765 000 Sk
43 257 000 Sk
-4 492 000 Sk

SLOVAK YOUTH FOUNDATION – WHO WE ARE

The Slovak Youth Foundation was established on

deliberately maintaining openness to new trends

the 12 July 2001 and registered under the registration

and alternative approaches to problem resolution,

number 203/Na-96/621, issued on the basis of a

putting emphasis on effectiveness and transparency

decision by the Ministry for Internal Affairs of the

and implementing a principle of regional distribution

Slovak republic on 18 July 2001.

of funds, ensuring the accessibility of programs to

The Founders of the Foundation are the Ministry
of Education of the Slovak republic, the University

the most disadvantages ones).

Student’s Council and the Youth Council of the

The distribution of funds by the Foundation is based on

Slovak republic. The Founders nominate members of

a rigorous scheme of conﬂict of interest’s prevention,

the Board of Trustees, which is the ultimate decision-

which deﬁnes and limits the accessibility of funds to

making body of the Foundation.

entities involved in the decision-making processes of

The establishment of the Foundation is the result of
long-term efforts aimed at the meaningful utilisation
of property, belonging in the past to the national
Socialist Youth Association (SZM) for the profit of
Slovakia’s youth. The initial intent was to govern the

the Foundation. The philosophy of our programs is
based on a pro-integration approach, encouraging
the formation of partnerships, promoting long-term
sustainability of services and creative approaches to
current problems.

entrusted property and use the investment income for

The principal areas of interest of the Foundation

distribution in line with the mission and philosophy

include the following:

of the Foundation.
The Foundation realises grant making programs
providing direct support to projects and initiatives
in favor of the young people in Slovakia. The
Foundation’s mission is to contribute to the
development of a youth-friendly society, by

– Participation of young people on decision-making
processes at all levels
– Institutional support to youth organisations with
an emphasis on stability, institutional development
and long-term sustainability of services

supporting activities of young people, which lead

– Development of knowledge and innovative

to the fulfillment of their needs within their home

programs targeting specific problems of young

communities, and thus contributing proactively to the

people, support to research targeting current

creation of space for participation of young people on

developmental and intervention related needs of

the life of the society in general.

the Slovak population of young people

We achieve our goals through targeting topical

– Creation of conditions for the development of

problems, a pro-active approach emphasizing the

philanthropy and voluntary involvement of

aspect of activation of potential carried by young

individuals on community level

people, supporting partnerships and networking,
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applicants from all regions of the country (including
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– Activation of potential carried by young people.

GRANT PROGRAMS OF THE FOUNDATION LAUNCHED IN 2003

Program of Institutional Support
The Foundation provided within the frame of its
Program of Institutional Support 2003 ﬁnancial grants
to youth organisations, which fulﬁlled the deﬁned
pre-conditions and systematically work for the beneﬁt
of young people in the Slovak republic and at the
same time utilize the premises in the ownership of the
Foundation. There is a relationship, based on many
years of mutual cooperation, between the Foundation
and these youth organisations and the goal of the
program is to enhance the institutional stability of
these youth organisations and provide them with a
tool for further institutional development in various
areas.
In the year 2003 11 organisations received support
amounting to 2 706 831 SKK provided in the form
of indirect support through subsidized rental and
25 organisations received a total of 1 458 086 SKK in
the form of direct support provided as an institutional
grant within the programme.
Program “Lowering the threshold”
This is a pilot program of the Foundation, whose

everyday hardships faced by young people within a
safe environment, located in the natural environments
of the clients. The supported organisations base their
services to young people on a deliberate creation of
safe spaces (premises), where their clients can enjoy
a variety of attractive free time activities, can form
positive relationships with caring adults (professional
staff of the centres), receive counseling and advice in
a non – directive manner and can develop their own
interests in a safe environment. The support provided
within this program includes financial support
adjoined to educational and informational support
provided on the basis of individual development
needs of the grantee organisation.
Within the frame of the 2003 Lowering the threshold
grant programme, support was provided for
the establishment of 10 low-threshold centers,
which are currently providing services to cca.
1400 clients. The amount of direct support provided
to the centers amounts 1 200 000 SKK, while the value
of consultancy and supervision services provided
to the organizations by the Foundation amounts to
240 000 SKK.

aim is to help Slovak youth organisations to open

Local self-governments and other public and private

their services to the estimated 85% of unorganised

institutions got involved in the further development

young people, who are either unable or unwilling to

of the individual centers. The youth services are

participate on the currently available programs and

delivered by trusted local NGOs known for the

services; and to introduce a new philosophy in the

quality of their work and valued by the communities.

provision of services to young people.

The centres attracted a wide variety of clients, they are

It is based on maximal accessibility of provided
services, the provision of attractive free time activities
adjoined to professional counseling and support in

Slovak Youth Foundation – Nadacia mladeze Slovenska
Prazska 11, Bratislava 81103, Slovak Republic
phone: +421 / 2 / 57 297 112
fax:
+421 / 2 / 57 297 117
email: erdelyiova@nadacianms.sk

facing a demand far exceeding their capacity, which
means that they found a way of answering needs of
clients and entire communities.
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