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Nadácie Intenda
2009

1. Základné informácie o Nadácii Intenda,
2. Riadiace orgány spoločnosti,
3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2009 ,
4. Prehľad

o

fyzických

osobách

a

právnických osobách, ktorým nadácia

poskytla

prostriedky na verejnoprospešný účel,
5. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov,
6. Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahovala 331,94 €,
7. Ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke k 31. 12. 2009,
8. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
9. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia
správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3,
10. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom
období,
11. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného nadačnou
listinou.
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1. Základné informácie o Nadácii Intenda

Názov :
Sídlo :
IČO :

Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
360 69 787

Rozhodnutie o registrácii vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy,
Odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušné na konanie podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č.
207/1996 Z.z. o nadáciách v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, dňa 18. júla 2001 pod č. 203/Na-96/621. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.
júla 2001.

Zakladateľmi Nadácie Intenda v roku 2001 boli:
ŠRVŠ – občianske združenie, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 811 04 Bratislava
Rada mládeže Slovenska, Pražská 11, 811 04 Bratislava

Poslanie
Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť. Preto investujeme do
komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.
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2. Riadiace orgány nadácie
Riadiacimi orgánmi Nadácie Intenda sú:
správna rada, dozorná rada a správca nadácie.
SPRÁVNA RADA
Správna rada je najvyšším orgánom Nadácie Intenda – rozhoduje o základných otázkach
existencie a fungovania nadácie. Skladá sa z deviatich členov, každý zo zakladateľov menuje
jednu tretinu členov správnej rady v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie Intenda.
Členovia Správnej rady Nadácie Intenda
meno
Mgr. Branislav Ondruš
Ing. Eva Güttlerová
Mgr. Mária Bošňáková
Bc. Martin Kapitulík
Ing. Viliam Michalovič
Ing. Róbert Eisner
Ing. Jaroslav Juriga
Iveta Gnjatovičová

pozícia
predseda
člen
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

zmeny
do 16.12.2009
od 16.12. - 31.12.2009
od 16.12.2009
do 16.12.2009

od 3.2. 2009
od 1.6.2009
od 9.12.2009

DOZORNÁ RADA
Dozorná rada Nadácie Intenda je kontrolným orgánom Nadácie Intenda. Členov Dozornej rady
Nadácie Intenda volí a odvoláva Správna rada Nadácie Intenda.

Členovia Dozornej rady Nadácie Intenda
meno
Mgr. Ján Gombala
Mgr. Roman Meliš
Ing. Róbert Poliak

zmeny
predseda od 9.6. 2009

SPRÁVCA NADÁCIE
Správcom a výkonným riaditeľom Nadácie Intenda bol v roku 2009 Bc. Milan Krajniak.
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3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2009
naša činnosť
Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť. Preto investujeme do
komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.
Nadácia Intenda sa dlhodobo snaží predovšetkým o to, aby boli mladí ľudia rešpektovanou
súčasťou komunity. Aby mali dostatok priestoru na vlastný prejav - vlastnú iniciatívu,
angažovanosť, nápad, možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, aby cítili dostatok dôvery vo svoje
schopnosti a ochoty byť svojím okolím vnímaní bez predsudkov. Rovnako sa snažíme o to, aby
mali zabezpečené svoje základné potreby, najmä v prostredí, ktoré takéto garancie nie vždy
poskytuje.

tím Nadácie Intenda v roku 2009
Správca nadácie
Bc. Milan Krajniak

Programové oddelenie
Mgr. Bohdan Smieška

Eva Prikrylová

riaditeľ programového oddelenia

finančná manažérka programov

Mgr. Zuzana Ivašková

PhDr. Ida Želinská

programová koordinátorka

manažérka projektu

Mgr. Miroslav Palec

Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových
služieb a tvorbu sociálnych sietí pre
neinštitucionalizovanú mládež.

manažér programov NFST

Ústredie
Ing. Elena Polcerová

PaedDr. Zuzana Brliťová

riaditeľka kancelárie

manažérka komunikácie

Mgr. Ján Lazar

Valeria Brezovská

ekonomický riaditeľ

office manager
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rok 2009 v Nadácii Intenda
Na základe dlhodobejšieho procesu premýšľania o ďalšom programovom smerovaní
nadácie sme sa rozhodli od roku 2009 budovať a prepojiť naše nové programy s dvoma
základnými kategóriami: KOMUNITA a IDENTITA. Tieto dve kategórie pre nás predstavujú
možnosť nachádzania univerzálneho, spoločného pre všetkých (aj) mladých ľudí. A zároveň pre
nás oba tieto pojmy predstavujú mnohoznačnosť a jedinečnosť, ktorú predstavujú mladí ľudia.
Sú nespochybniteľne prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou komunít. Mladí ľudia si formujú svoju
vlastnú, autentickú, individuálnu aj skupinovú identitu v komunitách a na základe tohto procesu,
ako aj rozvoja vlastného poznania, potom sami tieto komunity spätne ovplyvňujú.

nové logo
V roku 2009 prešla Nadácia Intenda implementáciou novej
grafickej identity – od samotného loga nadácie, web stránky, po
jednotlivé dokumenty a propagačné materiály. Cieľom bolo
implementovať filozofiu nadačných programov a aktivít nadácie
do celkového vizuálu.

PROGRAMY 2009

Obsahový rámec podpory pre roky 2009-2011 je zameraný na rôzne oblasti, ktoré sú
reprezentované štyrmi samostatnými grantovými programami.

•
•
•
•

Oživujeme verejný priestor
Rozvíjame občiansku identitu
Ďalej znižujeme prahy
Podporujeme individuality

/výzva v 1.GK zverejnená 23.02.2009/
/výzva v 1.GK zverejnená 11.05.2009/
/výzva v 1.GK zverejnená 07.09.2009/
/výzva v 1.GK zverejnená 03.08.2009/
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Oživujeme verejný priestor
idea
Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu „srdca“ komunity. Podporujeme, aby sa
jedinečný kultúrny potenciál mladých ľudí presunul z periférie komunity do jej zdrojového centra,
aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako prirodzené, bezpečné a stimulujúce prostredie na
prezentáciu svojej identity prejavovanej navonok. Podporujeme ochotu mladých ľudí zapojiť sa,
prispieť, či individuálne sa prejaviť v oblasti autentického neetablovaného umenia, zábavy, či
športu. Veríme, že mladí ľudia môžu prijatím verejného priestoru za svoj inšpirovať aj zostatok
komunity k jeho (spolu)zdieľaniu. Sme presvedčení o tom, že verejný priestor naplnený sociálnou
rozmanitosťou, ktorá komunitu nie len reprezentuje ale aj reflektuje to, čo sa v nej prirodzene
odohráva, prispieva k jej výraznému oživeniu a k skvalitneniu života v nej.
Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí
prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a
to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či
športovými prostriedkami. Ďalším zámerom programu je prispieť k sociálnej revitalizácii
komunitného verejného priestoru, ktorý vnímame ako kľúčový z hľadiska ďalšieho sociálneho
rozvojakomunít.
ciele programu
-

podporiť autentické prejavy neetablovaného umenia skupín mladých ľudí aj mladých
jednotlivcov vo všetkých formách a prezentovaných na verejnom priestore;
podporiť prejavy kultúry mladých vo formách zábavy vrátane športu v rámci tvorivého
spoločného trávenia voľného času;
podporiť sprístupňovanie externého verejného priestoru, odstraňovaním bariér, ktoré bránia
v jeho využívaní na multidisciplinárne účely;
rozšíriť priestorové kapacity komunity (objekty) – samosprávy, podnikateľského sektora a
inštitúcií – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.

Rozvíjame občiansku identitu
idea
Sme presvedčení o tom, že mladí ľudia, ako prirodzená súčasť komunity, majú právo
spolurozhodovať o jej spravovaní aj smerovaní. Aby tak mohli skutočne konať, snažíme sa
podporovať rozvíjanie jednej z vrstiev ich vlastnej aj skupinovej identity - občianskej identity (resp.
občianskej zručnosti). Podporujeme procesy zamerané na rozvoj iniciatívy mladých ľudí,
vyjadrenie ich postojov, názorov a uspokojovanie potrieb. Podporujeme procesy budovania kapacít
komunity tak, aby bola schopná poskytnúť mladým ľuďom dostatok príležitostí a podpory na
zušľachťovanie aktívneho občianstva, ako spoločne akceptovanej hodnoty. A keďže máloktorá
teritoriálna komunita je homogénna, podporujeme procesy napomáhajúce k zvyšovaniu citlivosti a
rešpektu voči odlišnosti - etnickej, národnostnej, sociálnej, sexuálnej a pod.
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Zámerom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na
Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém – a) rozvoja aktívneho občianstva ako sociálnej
zručnosti mladých ľudí; b) zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej
spoločnosti. Ďalším zámerom je podporiť vybudovanie udržateľných kapacít pre aktívnu
participáciu na spravovaní života demokratickej občianskej spoločnosti, prostredníctvom podpory
sieťovania občianskych organizácií, podpory princípov partnerstva medzi všetkými
zainteresovanými vrátane mládeže a to na úrovni na úrovni komunity, regiónu aj celej krajiny.
ciele programu
-

podpora aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity

Cieľom je podporiť v komunitách vytváranie priestorových aj vzťahových podmienok pre reálnu
participáciu mladých ľudí na ich spravovaní; posilniť profesionálne kapacity organizácií pracujúcich
s mladými ľuďmi a mládežnícke subjekty v oblasti občianskej participácie; zapojiť mladých ľudí a
čo najširšiu komunitu na miestnej úrovni do občianskych participačných procesov; vytvoriť funkčné
siete mládežníckych subjektov, ktoré budú podporovať spoluprácu a koordináciu aktivít na
regionálnej a národnej úrovni; zvýšiť úroveň zručností a vedomostí pracovníkov s mládežou a
mladých lídrov v oblasti občianskej participácie; posilniť komunikačné kanály, ktoré formujú a
obohacujú spoločenský diskurz v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a zapájania verejnosti
do rozhodovania.
-

podpora akceptácie kultúrnej rôznorodosti

Cieľom je zvýšiť citlivosť mladých ľudí na rešpektovanie odlišnej kultúrnej, sociálnej, či etnickej
identity; podporiť aktivity smerujúce k eliminácii prejavov rasizmu, xenofóbie a národnostnej
neznášanlivosti; zvýšiť vedomosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a mladých lídrov v oblasti
interkultúrneho dialógu; posilniť spoločenské komunikačné kanály, ktoré prispievajú k zlepšovaniu
kvality medzikultúrneho diskurzu, rozširujú interkultúrne povedomie, odstraňovanie predsudkov a
stereotypov v spoločnosti.

Ďalej znižujeme prahy
idea
Ďalej znižujeme prahy, pretože chceme byť pre mladých k dispozícii tam, kde komunita,
alebo jej časť (rodina, vrstovnícke skupiny, zanedbaný verejný priestor) zlyháva. Chceme aj
naďalej podporovať procesy, pri ktorých mladí môžu rozvíjať svoje základné sociálne zručnosti,
učiť sa úlohy nevyhnutné pre fungovanie v rámci kultúry a spoločnosti. Nie všade im je umožnené
tieto procesy prirodzene rozvíjať. Chceme preto naďalej pôsobiť tam, kde je mladým odopieraná
„potreba
komunity“,
predovšetkým
bezpečné
vzťahové
prostredie.

Zámerom programu je etablovanie nízkoprahového prístupu (nízkoprahových programov pre deti
a mládež) ako štandardnej a dobre rozpoznateľnej sociálnej služby, sprístupnenie sociálnych
služieb ohrozeným cieľovým skupinám a integrácia ohrozených a znevýhodnených skupín
mladých ľudí.
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ciele programu
Vybudovať profesionálne kapacity u nedostatočne rozvinutých organizácií operujúcich v oblasti
nízkoprahových programov pre deti a mládež, pričom:
-

budú fungovať v súlade so štandardami nízkoprahových zariadení
budú etablované v komunite (získajú si dôveru ostatných stakeholderov, budú napojené na
inštitúcie poskytujúce nadväzné sociálne služby)
budú zapojené do podpornej siete nízkoprahových zariadení
budú napojené aj na iné finančné zdroje (najmä v komunite) (viac zdrojové financovanie) –
finančne stabilné
v každom kraji budú minimálne dve nízkoprahové zariadenia pre deti a mladých.

Grantovo podporiť stabilné a rozvinuté organizácie poskytujúce NPDM, predovšetkým tie, ktoré už
boli podporené nadáciou v minulosti a disponujú dokázateľnými profesionálnymi kapacitami.
Finančná podpora bude smerovaná k inštitucionálnemu rozvoju organizácií, na základe
predložených stratégií.

Podporujeme individuality
idea
Podporujeme individuality, pretože si ceníme ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného
poznania. Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp svojej jasnej
vízie, podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelávania,
počas ktorého dosahovali výborné výsledky, sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Tým
najlepším chceme poskytnúť adekvátnu podporu, aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju
vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať
intelektuálny
potenciál,
ktorý
má
dopad
na
kvalitu
života
celej
spoločnosti.
Zámerom programu je budovať medzi mladými ľuďmi a prostredníctvom nich medzi celou
spoločnosťou vedomie dôležitosti, hodnoty a statusu vzdelania a rozvoja vlastného aj
všeobecného poznania - prostredníctvom podpory a propagácie konkrétnych mladých ľudí, ktorí sú
elitnými reprezentantmi potenciálu rozvoja vedy, výskumu a v dôsledku toho rozvoja celej
spoločnosti. Vnímanie hodnoty vzdelania a príspevok k podpore vedy a výskumu je prejavom
zodpovednosti Nadácie Intenda voči svojim cieľovým skupinám a celej spoločnosti. Špecifickým
zámerom programu je vybudovanie „Klubu individualít pri Nadácii Intenda". Vychádzame tiež z
faktu, že „tí najlepší“, právom považovaní za elity nášho doktorandského štúdia (a teda budúcu
nádej vedy a výskumu na Slovensku) sú už v priestore identifikovaní – vie sa o nich. Našim cieľom
nie je ich nájsť, ale podporiť ich. Preto práve školitelia sú tí, ku ktorým smeruje naša výzva.
ciele programu
Cieľom je finančne podporiť najlepších doktorandov (interných), ktorí sa v období výzvy programu
zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce a to po jednom elitnom
doktorandovi zo všetkých (šiestich) súbehových oblastí vedy a výskumu:
-

prírodné vedy
technické vedy
lekárske vedy

-

pôdohospodárske vedy
spoločenské vedy
humanitné vedy
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„Grant inštitucionálnej podpory“ – strategické partnerstvá
Ešte v roku 2006 sme vytvorili dlhodobé strategické partnerstvo s ôsmimi organizáciami
poskytujúcimi služby deťom a mladým ľuďom. S organizáciami sme uzatvorili zmluvy na obdobie
troch rokov, počas ktorých majú možnosť vytvorenia dlhodobej a udržateľnej stratégie riešenia
svojich operačných potrieb, týkajúcich sa priestorov pre fungovanie. Cieľom tohto partnerstva bolo
spoločné hľadanie dlhodobého riešenia inštitucionálnych potrieb jednotlivých organizácií so
zámerom reálne podporiť ich inštitucionálnu stabilitu a jej udržateľnosť.

OPERAČNÉ AKTIVITY V ROKU 2009

Tréningy "Rozvíjame občianske zručnosti mladých"
Súčasťou programu Nadácie Intenda "Rozvíjame občiansku identitu“ bol v roku 2009 projekt
Rozvíjame občianske zručnosti mladých. Ten pozostával zo série tréningov, ktoré sa realizovali
pod lektorským vedením nášho partnera na projekte – združenia PDCS.
Tréning "Možnosti participácie mladých ľudí" sa konal v Liptovskom Jáne v termíne 21.9. – 23.9.
2009. Tréningu sa zúčastnilo 20 účastníkov, z 13 organizácií z toho 7 organizácií získalo podporu
projektu v rámci programu. Tréning "Interkultúrny dialóg" sa konal v Liptovskom Hrádku , 8.-10.
októbra 2009 a zúčastnilo sa ho 17 účastníkov z 12 organizácií.
Tréningom predchádzali informačné semináre (V Bratislave, Žiline, Košiciach doplnené o Prešov,
Nitru a Senicu ) pre uchádzačov o podporu v tomto programe.
Projekt sa realizoval vďaka podpore Ministerstva školstva SR – programu finančnej podpory aktivít
detí a mládeže na roky 2008-2013 (PROGRAM ADAM 2).

Projekt "BUDOVANIE KAPACÍT PRE ROZVOJ NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽIEB A TVORBU
SOCIÁLNYCH SIETÍ PRE NEINŠTITUCIZOVANÚ MLÁDEŽ"
Projekt "Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre
neinštitucionalizovanú" mládež realizuje Nadácia Intenda od septembra 2009 s cieľom zlepšiť
ponuku pre ľudí, ktorí dobrovoľnícky, alebo profesionálne poskytujú sociálne služby deťom a
mladým ľuďom v nízkoprahových kluboch, alebo sa na túto prácu pripravujú v rámci štúdia
sociálnej práce na vysokých školách. Tento cieľ je v rámci projektu napĺňaný realizáciou vzájomne
previazaných výskumných, vzdelávacích a informačných aktivít v dvoch líniách – vzdelávacej a
podpornej.
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V roku 2009 prebehli v rámci projektu nasledovné aktivity:
ad1)

audit predmetu terénna sociálna práca na piatich vysokých školách
V priebehu r. 2009 boli realizované najmä zber informácií, dát, kazuistík a tvorba
expertného tímu. Dotazníkovým prieskumom bolo oslovených viac než 350 študentov
z piatich vysokých škôl, ich pedagógovia, kvalitatívnych interview sa zúčastnilo 20 expertov
a dobrovoľníkov z nízkoprahových zariadení. Špecifikom auditu je skutočnosť, že jeho
súčasťou sú aj informácie od klientov, ktorí využívajú služby nízkoprahových zariadení.

ad2)

Z KOLA VON
je dokumentárny film Jara Vojteka o živote detí a mladých ľudí, ktorí sa prepadajú oficiálnou
sociálnou sieťou a sú klientmi nízkoprahových zariadení. V priebehu r. 2009 bol realizovaný
scenár filmu, nakontaktovaní aktéri a pripravené podmienky na filmovanie v priestoroch
bratislavských sociálnych ubytovní a bezdomoveckých kolónií – v tzv. „Modrom dome“, či
„Pentagon-e“.

ad3)

odborná publikácia SOM NA ULICI. CEZ DEŇ AJ V NOCI. ČO S TÝM?
v r. 2009 boli realizované prípravné a expertné práce, súvisiace s tvorbou publikácie – bol
zostavený odborný tím, zbierané reálne príbehy klientov nízkoprahových zariadení
a zostavený adresár nízkoprahových zariadení

ad4)

CYKLUS WORKSHOPOV
V dňoch 27. – 29. 11. 2009 prebehla v priestoroch penziónu Nostalgia v Banskej Štiavnici
1. časť z cyklu workshopov o práci v nízkoprahových zariadeniach Ďalej znižujeme prahy
pod lektorským vedením Mgr. Michaely Šopovej a Mgr. Mateja Štepitu, ktorého sa
zúčastnilo 20 pracovníkov a dobrovoľníkov z nízkoprahových klubov z celého Slovenska.
Témou stretnutia boli vzťahy medzi klientmi a sociálnymi pracovníkmi, spôsob vedenia
poradenských procesov a spôsob zvládania záťaže a konfliktných situácií.

ad4)

INFORMAČNÝ SERVIS
Od novembra 2009 je vykonávaný informačný servis pre organizácie, ktoré poskytujú
nízkoprahové služby. Najčastejšie otázky smerujú k orientácií v sieti poskytovateľov
sociálnych služieb a k vytváraniu partnerstiev.

Projekt je realizovaný s podporou:
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"Podporujeme individuality" – verejná prezentácia finalistov
Dňa 16.12. 2009 sa uskutočnili verejné prezentácie 12-ich nominovaných doktorandov
v programe „Podporujeme individuality“, ktorí postúpili do finále na základe rozhodnutia šiestich
hodnotiacich subkomisií programu (po jednej za každú oblasť vedy a výskumu), z celkového počtu
53 doktorandov, ktorí boli do programu nominovaní prostredníctvom svojich školiteľov. Na základe
komplexného hodnotenia podľa vopred stanovených kritérií, ktoré bolo doplnené o vypočuté
verejné prezentácie, rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory
pre šiestich najlepších z nich. Členmi hlavnej hodnotiacej komisie programu boli prof. MUDr. Ján
Slezák, DrSc. (predseda hodnotiacej komisie) – profesor na Ústave pre výskum srdca SAV člen
Vedeckej rady SAV, do roku 2009 1. podpredseda SAV; prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – rektor
Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, profesor
na katedre geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU a Ing. Jaroslav Juriga – vedúci oddelenia
európskej spolupráce vo vzdelávaní a v odbornej príprave na Ministerstve školstva SR, člen
Správnej rady Nadácie Intenda.
Ročným individuálnym grantom vo výške 3 333 EUR, ktorý im bol po verejných prezentáciách na
slávnostnom stretnutí dňa 16.12.2009 udelený, budú podporení nasledujúci doktorandi:







Prírodné vedy: Mgr. Roman Gardlík
Technické vedy: Ing. Michal Tvarožek
Lekárske vedy: MUDr. Peter Skyba
Pôdohospodárske vedy: MVDr. Silvia Špilovská
Spoločenské vedy: Mgr. Vladimír Bahna
Humanitné vedy: Mgr. Michal Kšiňan, MAS

Každý podporený doktorand bude navyše spropagovaný prostredníctvom web stránky nadácie,
kde bude mať vytvorený vedecký profil. Tu budú uverejňované jeho vlastné príspevky,
prezentované úspechy s potenciálom napr. získania ďalších zdrojov na svoju vedeckú činnosť,
budovanie kontaktov a i. Okrem toho sa každý zo šiestich najlepších doktorandov automaticky
stáva členom Klubu individualít pri Nadácii Intenda, ktorý bude zriadený v priebehu rokov
2010/2011.

Podujatie bolo organizované v spolupráci s partnerom Nadácie INTENDA pre program
Podporujeme individuality – spoločnosťou Slovak Telekom.
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4. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým
nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Grantové programy Nadácie Intenda

Správna rada Nadácie Intenda schválila na rok 2009 celkovú podporu prostredníctvom vlastných
grantových programov v objeme 200 598,60 EUR. V roku 2009 boli vyhlásené prvé grantové
kolá v rámci štyroch nových programov. „Grant inštitucionálnej podpory“ predstavuje záväzok
z roku 2006.

Schválený objem na grantovú činnosť pre r. 2009
program Oživujeme verejný priestor / OVP
program Rozvíjame občiansku identitu / ROI
program Ďalej znižujeme prahy / DZP
program Podporujeme individuality / PI
Grant inštitucionálnej podpory / GIP
Spolu

suma (EUR)
17 000,00
67 000,00
67 000,00
21 998,00
27 600,60
200 598,60

V roku 2009 poskytla Nadácia Intenda na verejnoprospešný účel sumu 167 171,23 EUR.

Poskytnuté granty v roku 2009
program Oživujeme verejný priestor
program Rozvíjame občiansku identitu
program Ďalej znižujeme prahy
Grant inštitucionálnej podpory
Spolu

suma (EUR)
16 760,00
61 500,00
67 000,00
21 911,23
167 171,23
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Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2009
Program Oživujeme verejný priestor
V prvom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 21 subjektov v objeme 16 760 EUR na
podporu projektov v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu, sprístupňovania
externého verejného priestoru a rozširovania priestorových kapacít komunity, ktoré sa budú
realizovať v mestách, obciach aj vo virtuálnom priestore.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Oživujeme verejný priestor, 1.GK
č.

kraj

meno subjektu

názov projektu

Suma/EUR

1

BB

o. z. SLATINKA

Zvolenský Central park

950,00

2

BA

o.z. A4 - asociácia
združení pre súčasnú
kultúru

Audiovizuálny workshop

950,00

3

ZA

Truc sphérique

S. B.

950,00

4

TN

Ivana Rumanová

Street art 89

950,00

5

BA

o. z. Pour Art

Umenie pre život

900,00

spôsob použitia finančných
prostriedkov
Finančné prostriedky boli
použité na aktivity vo
verejnom priestore – deň pre
Lanice, verejné sympózium a
pod., ktoré oživili priestor
zanedbaného mestského
parku.
Finančné prostriedky boli
použité na audiovizuálny
workshop v uliciach Bratislavy
a vytvorenie spoločného
dokumentu, centrovaného na
verejný priestor.
Finančné prostriedky boli
použité na „stavbu –
nestavbu“ divadla
z neštandardných materiálov
a realizáciu sériu
happeningov pre komunitu
nezávislých umelcov zo
Žiliny.
Finančné prostriedky boli
použité na verejné aktivity
súvisiace s témou revolúcie
1989. Tie sú chápané ako
forma vizualizácie, odchýlok
od normy – výstava plagátov
vo verejnom priestore, séria
happeningov.
Finančné prostriedky boli
použité na pokračovanie v
oživení priestoru stupavskej
synagógy sériou vystúpení
muzikantov, divadelníkov a
realizáciu výtvarných
workshopov.
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6

BB

Dušan Božík

Street art fest
v Kremnici

900,00

7

ZA

Spoločnosť
Kolomana Sokola

Magická záhrada V.
ročník

900,00

8

BA

o. z. PUNKT

Dizajn víkend

o. z. ZAOSTRI

Let s nami – časová
banka

9

BA

900,00

900,00

10

BA

INEX Slovakia

Bratislavská kalvária

900,00

11

BB

o. z. Vresk Faktory

Festival Barbakan

900,00

12

ZA

Otvorená ulica

700,00

MULICA o.z.

13

14

NR

Ondrej Remiáš

10 v kruhu

900,00

ZA

Združenie za
záchranu
Lietavského hradu

Revitalizácia prístrešku
pre turistov a
dobrovoľníkov na
Lietavskom hrade

900,00

Finančné prostriedky boli
použité na open air festival v
centre Kremnice – legal
graffity jam, koncerty a pod.,
pre študentov stredných škôl.
Finančné prostriedky boli
použité na na realizáciu akcie
v záhrade Galérie E. M.
Bohúňa – na výtvarné
workshopy a bubnovačku.
Finančné prostriedky boli
použité na pilotné „dizajn
weeks“, ktorých vyvrcholením
bola burza dizajnu, cieľom
bolo priblížiť verejnosti dizajn
ako každodennú súčasť
života.
Finančné prostriedky boli
použité na web portál časovej
banky - najmä na propagačné
a programátorské práce.
Finančné prostriedky boli
použité na revitalizáciu
verejného priestoru Kalvárie,
úpravu chodníkov a
pamätných miest v rámci
medzinárodného
dobrovoľníckeho campu.
Finančné prostriedky boli
použité na výtvarné,
divadelné, filmové a hudobné
produkcie a dielne ako súčasť
festivalu Barbakan.
Finančné prostriedky boli
použité na realizáciu
„otvorenej ulice“ –
uzatvorenie ulice v Žiline na 1
týždeň a jej zmenu v tomto
čase na otvorený bulvár,
v ktorého rámci prebiehali
hudobné a divadelné
produkcie.
Finančné prostriedky boli
použité na vybudovanie
externého javiska na
organizovanie tvorivých dielní
a podujatí v obci, na nádvorí
Obecného domu služieb.
Finančné prostriedky boli
použité na revitalizáciu
prístrešku na oddych turistov
na Lietavskom hrade
sprevádzanú dobrovoľníckymi
aktivitami.
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15

KE

Samuel Čarnoky

Underpass meeting

900,00

16

BB

o. z. Štokovec

Mestské obývačky 09

900,00

Lukáš Matejka

Videoart Match vol. 4

17

TN

300,00

18

KE

o. z. GEMERFILM
(A.Kleinová)

19

BA

o. z. PHOTOPORT

GEMERFILM Letné kino

560,00

50 slov

500,00

20

ZA

Helene Monin

Wolking stories

500,00

21

KE

Miroslava
Majorošová

Art BUS

500,00

Finančné prostriedky boli
použité na revitalizáciu
verejného priestoru
zdevastovaného podchodu
na sídlisku a jeho oživenie
umeleckými aktivitami.
Finančné prostriedky boli
použité na vytvorenie
„mestských obývačiek“
s cieľom poukázať, že aj
priestory, ktoré sú „na okraji“
môžu byť zaujímavé. 4dňové
laboratórium ukázalo
možnosti oživenia mestských
priestorov malými zásahmi.
Finančné prostriedky boli
použité na prezentáciu
videoartu - produkciu
v otvorenom priestore,
prepojenú s hudobnou
produkciou a diskusiou
o súčasnom umení.
Finančné prostriedky boli
použité na premietanie
klubových filmov v letných
mesiacoch v prírodnom
amfiteátri v Rožňave
Finančné prostriedky boli
použité na prezentáciu
umenia (fotografie) na tému
Slová v bratislavskej MHD.
Finančné prostriedky boli
použité na realizáciu oral
history výletu mestom –
hlavnú rolu hral rozprávač,
ktorý priblížil históriu regiónu
nenásilnou formou.
Finančné prostriedky boli
použité na prezentáciu
umenia mladých ľudí
v autobusoch MHD– výtvarné
a literárne aktivity ako súčasť
mestskej kultúry.
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Program Rozvíjame občiansku identitu
V prvom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 16 organizácií v celkovom objeme
61 500 EUR na aktivity podporujúce najmä aktívnu účasť mladých ľudí na spravovaní komunity
a na akceptáciu kultúrnej a sociálnej rôznorodosti.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Rozvíjame občiansku identitu, 1.GK
č.

kraj

meno subjektu

názov projektu

Suma/EUR

1

PO

Regionálna rada
mládeže
Prešovského kraja

Aktívna mládež = rozvoj
občianskej spoločnosti

4 350,00

2

BB

o. z. SLATINKA

Škola aktívneho občana

4 740,00

3

KE

Detská organizácia
FRIGO

M. A. K. – Mladý aktívny
Košičan

4 950,00

4

NR

SINA Nitra

Sebaobhajobou proti
diskriminácií

4 158,40

spôsob použitia finančných
prostriedkov
Finančné prostriedky boli
použité na vzdelávacie
semináre pre členov
a koordinátorov mestských
mládežníckych parlamentov
a obecných rád mládeže,
pôsobiacich na území
Prešovského kraja a
realizáciu krajskej
konferencie.
Finančné prostriedky boli
použité na vzdelávacie
workshopy a stretnutia na
témy, ktoré tvoria základ tzv.
občianskej identity – v tzv.
škole aktívneho občana
motivačnými a zaujímavými
spôsobmi učili mladých ľudí
o rôznych formách a
stupňoch participácie, tiež
o výhodách a limitoch pri
spolurozhodovaní.
Skúsenosti spracovali do
formy „učebnice“.
Finančné prostriedky boli
použité na rozvoj
a formovanie postojov
mladých ľudí smerom
k záujmu o veci verejné,
participácii na živote
komunity, aktívnemu
občianstvu a rozvoju
komunity absolvovaním cyklu
vzdelávania v niekoľkých
slovenských mestách.
Finančné prostriedky boli
použité na realizáciu 5
tréningov pre skupinu 8
mladých nevidiacich
a slabozrakých ľudí v oblasti
seba obhajoby práv
a záujmov znevýhodnených
občanov s cieľom
minimalizovať všetky formy
ich diskriminácie.
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5

6

KE

BA

KE
7

Fenestra

Rozpoviem ti svoj
príbeh

4 997,00

Nadácia Milana
Šimečku

Speak up!

4 920,00

o. z. Na peróne

Na peróne

3 945,00

Finančné prostriedky boli
použité na prípravu oral
history projektu
v problematike násilia
páchaného na ženách
v párových vzťahoch
s priamou participáciou
mladých ľudí, ktorí zažili
násilie páchané na ženách;
posilnenie mladých ľudí, ktorí
zažili násilie páchané na
ženách v párových vzťahoch;
edukáciu mladých ľudí.
Finančné prostriedky boli
použité na päť workshopov
a stretnutí (hlavne členov
pracujúcich s mladými ľuďmi
a komunitami) so zámerom
vzdelávať sa v budovaní
vlastnej lokálnej základne.
Išlo o prepojenie mladých
ľudí, ktorí chcú budovať
otvorené mesto na báze
sociálne dostredivého
verejného priestoru.
Finančné prostriedky boli
použité na oslovenie mladých
potenciálnych autorov
divadelného textu, ktorí boli
prostredníctvom súťaže
motivovaní k napísaniu
dramatického textu „ušitého
priamo na mieru“
podmienkam a možnostiam
divadla NA PERÓNE. Téma:
„Rôznosť individualít a jej
(ne)akceptácia “. Najlepší text
bude v nasledujúcej sezóne
divadlo Na Peróne
inscenovať.
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8

BB

Centrum
komunitného
organizovania

Hlas mladých

9

BB

Nádej deťom

Spoznajte nás

10

BA

Občan a demokracia

Rozvoj zručností
občianskej participácie

4 887,00

11

ZA

Truc sphérique

Hrubá čiara (19X9)

4 999,00

1 576,00

4 999,00

Finančné prostriedky boli
použité na posilnenie a
podporu aktivít mladých ľudí na
zvolenskom sídlisku Tepličky,
ich účasti na správe vecí
verejných a posilnenie kapacít
neformálnej občianskej
iniciatívy pri zapájaní mladých
ľudí do komunitných aktivít.
Skupina aktivistov zo sídliska
komunikovala s mladými
odborníkmi – architektmi,
urbanistami, študentmi a vo
vzájomnej spolupráci
pripravovali a navrhovali
riešenia problémov.
Finančné prostriedky boli
použité na výstavu fotografií o
každodennom živote na Kotve.
Týmto spôsobom prezentovali
obrazy z ich každodenného
života za veľkým plechovým
plotom s ostnatým drôtom.
Výstavu sa uskutočnila počas
„Dní mesta“ v informačnom
stánku, v klube Architektov,
spolu s pozvanými hosťami
ako napr. poslanci, inštitúcie
a média.
Finančné prostriedky boli
použité na tréning študentiek
a študentov humanitných
odborov vysokých škôl v SR v
zručnostiach občianskej
participácie - v oblasti ľudských
práv, (anti)diskriminácie,
rovnosti príležitostí a
rovnakého zaobchádzania.
Následným zapojením
študentov a študentiek do
aktivít združenia v oblasti
antidiskriminácie sa obohatili
existujúce aktivity a informačné
zdroje o antidiskriminácii
(www.diskriminacia.sk).
Finančné prostriedky boli
použité na realizáciu širšieho
konceptu venovaného
zlomovým rokom 19X9 v našej
histórií. V priestoroch divadla
sa odohrávali diskusné a
umelecké projekty, ktoré
citlivým spôsobom mapovali
správanie sa jednotlivca
v situáciách, ktoré sú
poznamenané občianskou
neslobodou.
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12

PO

Ohnivé srdce lásky

Počúvate nás?

3 540,00

13

NR

Asociácia Divadelná
Nitra

Téma: 1989

4 999,00

14

ZA

Hnutie nespokojných
občanov

Alternatívna knižnica
a diskusný klub

700,00

15

BA

o. z. Rómske
internetové rádio

Rómske internetové
rádio www.gipsy.sk

739,60

Finančné prostriedky boli
použité na priame a aktívne
zapojenie mladých ľudí
z rómskej komunity do spolu
rozhodovacieho procesu
prostredníctvom komunitného
plánovania v im prispôsobenej
forme. Projekt sleduje aj
podporenie motivácie mladých,
mobilizáciu ich ľudských
kapacít, zvýšenie svojpomoci,
dobrovoľníctva, aktivizácie síl
v prospech vlastnej komunity.
Finančné prostriedky boli
použité na pripomenutie
udalosti roku 1989 – otázky
významnej dejinnej zmeny pod
spoločným názvom Téma:
1989 sa snažili postihnúť
niektoré javy a skutočnosti
doby z pohľadu súčasníka,
predovšetkým mladého
človeka - diskusie osobností
s mladými ľuďmi s cieľom
získať autentické vyjadrenia,
názory a postoje k udalostiam
roku 1989 (výstava fotografií,
video inštalácia, anketa,
kaviareň 1989).
Finančné prostriedky boli
použité na vytvorenie
diskusného klubu spojeného s
alternatívnou knižnicou - viac
ako 900 kníh, brožúr,
zborníkov, ktoré sa zaoberajú
témami ako ekológia,
environmentalistika,
globalizácia, politika,
antimilitarizmus, filozofia,
náboženstvá, sociológia,
humanizmus, alternatívne
spôsoby života a pod.
Finančné prostriedky boli
použité na Rómske internetové
rádio - za účelom propagácie
rómskych hudobných kapiel
a rómskych muzikantov
prostredníctvom internetu.
Zároveň sa snaží zbierať
a uchovávať rómsku hudobnú
tvorbu do budúcna a pokúsiť
sa aspoň čiastočne odbúrať
bariéry medzi rómskou a
nerómskou populáciou.
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BA

Mladí sociálni
demokrati

Mladí! Poďme voliť v
regionálnych voľbách...

3 000,00

16

Finančné prostriedky boli
použité na mobilizáciu mladých
ľudí k účasti na voľbách do
regionálnej samosprávy,
prostredníctvom informačnomobilizačných kampaní
(interaktívne prostredie:
komunikačné chat portály,
databázy filmových príspevkov,
mailing listy; tlačoviny: letáky,
plagáty, info brožúry s
relevantnými informáciami
a pod.). Ich podstatou bolo
vzbudiť záujem o regionálnu
politiku, ktorá sa dotýka
každého občana
samosprávneho kraja.

Program Ďalej znižujeme prahy
V prvom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 12 organizácií v celkovom objeme
67 000 EUR na podporu budovania profesionálnych kapacít u nedostatočne rozvinutých
organizácií operujúcich v oblasti nízkoprahových programov pre deti a mládež a na inštitucionálny
rozvoj stabilných a rozvinutých organizácií poskytujúcich nízkoprahové služby.

Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Ďalej znižujeme prahy, 1.GK
č.

1

kraj

BA

meno subjektu

Detský fond SR

názov projektu

MIXklub - nízkoprahové
centrum

Suma/EUR

spôsob použitia finančných
prostriedkov

6 950,00

Finančné prostriedky boli
použité na realizovanie aktivít
v oblasti primárnej
a sekundárnej prevencii
a sociálneho poradenstva pre
deti a mládež v MIXklube vo
Vrakuni – poskytovaním
bezpečného, akceptujúceho
a podporného priestoru, ktorý
napomáha vytváraniu
plnohodnotných vzťahov,
rozvíjaniu sociálnych a
životných zručností u detí a
mládeže, ale zároveň
podnecuje ich vlastnú
tvorivosť a fantáziu.
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2

BA

Mládež ulice

Zriadenie NPKPDM

5 900,00

3

NR

YMCA Nesvady

Spolu a inak

6 700,00

4

ZA

Misia mladých

Miesto pre mňa

5 900,00

5

BA

Ulita

Spolu pre sídlisko "spolu
pre seba"

6 800,00

Finančné prostriedky boli
použité na otvorenie
nízkoprahového centra a
rozšírenie ponuky služieb o
činnosti, ktoré ponúknu
klientom nové aktivity
rozvíjajúce ich schopnosti a
potenciál. Celý proces práce
je založený na priamej
participácii klientov pri
zakladaní nízkoprahového
centra
Finančné prostriedky boli
použité na rozvoj činnosti v
klube RESET na dvoch
úrovniach:
Aktivity zamerané na potreby
klientov nadväzuje na
niekoľkoročnú činnosť NZDM
RESET. Aktivity zamerané na
vzdelávanie nových
pracovníkov, sformovanie
koordinačného jadra,
kontinuitu a reciprocitu
vedenia klubu, čiastočné
obnovenie klubových
priestorov.
Finančné prostriedky boli
použité na skvalitnenie
poskytovania základných
sociálnych služieb deťom
a mladým ľuďom, ktorí
navštevujú nízkoprahovú
klubovňu Open Space alebo
budú jej potenciálnymi
klientmi v budúcnosti.
Naplnenie tejto potreby bude
dosiahnuté zriadením Miesta
prvého kontaktu sociálnej
prevencie a poradenstva, kde
bude klientom zaručená
väčšia anonymita pri riešení
ich problémov.
„Finančné prostriedky boli
použité na zvyšovanie kvality
života detí a mladých ľudí
žijúcich na petržalskom
sídlisku Kopčany.
Predkladaný projekt zahŕňa
okrem realizácie pravidelných
aktivít aj posilnenie prvku
aktívnej participácie mladých
ľudí, ktorí sú s
pracovníkmi/čkami centra v
dlhodobom kontakte, a tým
možnosť rozšíriť dopad
projektu aj na širšiu komunitu
sídliska.
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6

7

NR

STORM združenie

Cirkusovanie

6 400,00

PO

Člověk v tísni, o.p.s.

NPDM ako súčasť
služieb Komunitných
centier v obciach
s vylúčenými rómskymi
lokalitami

6 900,00

BB

IN Network Slovakia,
n.o.

Bezpečné prostredie pre
deti a mládež

6 300,00

BA

Ichtys, o.z.

Streetwork - účinná
cesta k mladým

5 800,00

8

9

Finančné prostriedky boli
použité na primárnu
prevenciu sociálnopatologických javov u detí a
mládeže (11-20 rokov), ktorá
sa realizuje v Nízkoprahovom
zariadení pre deti a mládež
CIRKUS, ktoré je priestorom
na nadviazanie kontaktu s
cieľovou skupinou pomocou
voľno-časových aktivít, s
cieľom nadobudnúť dôveru
klientov a poskytnúť možnosť
využitia sociálnych služieb.
Finančné prostriedky boli
použité na činnosť troch
Komunitných centier,
prevádzkovaných
organizáciou Člověk v tísni –
pobočka Slovensko v
Prešovskom kraji. Hlavným
cieľom nízkoprahových
programov je sociálne
začleňovanie detí a mládeže
z vylúčených rómskych osád
v obciach Petrovany,
Roškovce a Sveržov
prostredníctvom poskytovania
dostupných, kvalitných a
dlhodobých sociálnych
služieb.
Finančné prostriedky boli
použité na projekt
nízkoprahového klubu
v Cinobani, ktorý podporuje a
ďalej rozvíja aktivity pozitívne
ovplyvňujúce hlavne rizikovú
skupinu detí a mládeže.
Projekt sa zameriava aj na
nových klientov (deti a
mládež), ktorí žijú na
miestnom sídlisku formou
osobného kontaktu
pracovníkov projektu
(streetwork). Pracovníci
komunitného centra sa
priebežne vzdelávajú,
získavajú nové vedomosti a
zručnosti pre prácu v
priamom kontakte s klientmi.“
Finančné prostriedky boli
použité na udržanie
nízkoprahových aktivít v
Devínskej Novej Vsi. Cieľom
projektu je skvalitniť službu
streetwork a zároveň
motivovať tých pracovníkov,
ktorí túto službu robia.
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BA

Rada pre
poradenstvo v
sociálnej práci

Brezno podáva ruku

3 200,00

11

PO

Združenie
kresťanských
spoločenstiev
mládeže

Šanca pre všetkých

3 150,00

12

ZA

Cesta pre rodinu, n.o.

Nízkoprahový klub priestor pre mladých

3 000,00

10

Skvalitnenie služieb závisí od
nasadenia pracovníkov.
Hlavnou aktivitou projektu
bude síce samotný
streetwork, no na pozadí sa
budú realizovať podporné
aktivity pre streetworkerov v
podobe supervízií, vzdelávaní
a motivačných víkendoviek.“
Finančné prostriedky boli
použité na prácu s Rómskou
komunitou, žijúcou v meste
Brezno, ktorá patrí medzi
skupiny najviac ohrozené
sociálnou exklúziou.
Mobilizáciou a aktivizáciou
sociálne znevýhodnených
skupín obyvateľstva,
postupným realizovaním
aktivít programu v
komunitnom centre, chceme
napomôcť týmto skupinám k
menšej závislosti od sociálnej
a finančnej podpory štátu, ich
väčšej ekonomickej
samostatnosti a nezávislosti,
napomôcť k zamedzeniu
prehlbovania spoločenského
a sociálneho vylúčenia
rómskeho etnika v Meste
Brezno.
Finančné prostriedky boli
použité na vytvorenie
nízkoprahového centra a na
aktivity priamo v rómskej
osade v obci Krížová Ves pri
Spišskej Belej. Bude šancou
pre mladých ľudí, ktorí sa
nezapájajú do
organizovaných voľnočasových aktivít, ktoré
fungujú v stredisku, a tak
pomôže ich aktívnemu
využitiu voľného času a
predchádzaniu sociálnopatologických javov.
Finančné prostriedky boli
použité na zriadenie rôznych
voľnočasových aktivít v nízkoprahovom klube ako aj
vytvoreni bezpečného
prostredia pre deti a mládež v
Centre pre rodinu na sídlisku
Brezovec. Cieľom projektu je
vytvoriť aktivity nízkoprahového klubu, ktoré by
boli otvorené pre všetkých
mladých ľudí z mesta Dolný
Kubín.

25

NADÁCIA INTENDA
Výročná správa za rok 2009

„Grant inštitucionálnej podpory“ – strategické partnerstvá
Nadácia INTENDA podporila v roku 2009 v rámci programu „Grant inštitucionálnej podpory –
strategické partnerstvá“ 6 organizácií celkovou sumou 21 911,23 EUR.

č.

kraj

meno subjektu

Suma/EUR

1

KE

SPDDD
Úsmev ako dar

299,81

2

TN

Občianske združenie Keramiklub

3 578,33

3

BA

Slovenský skauting

12 772,92

4

BA

INEX Slovakia

2 996,39

5

BA

Strom života

1 682,89

6

BA

Detská organizácia Fénix

580,89

spôsob použitia finančných
prostriedkov
Finančné prostriedky boli použité
na riešenia inštitucionálnych
potrieb so zámerom reálne
podporiť ich inštitucionálnu
stabilitu a jej udržateľnosť
Finančné prostriedky boli použité
na riešenia inštitucionálnych
potrieb so zámerom reálne
podporiť ich inštitucionálnu
stabilitu a jej udržateľnosť
Finančné prostriedky boli použité
na riešenia inštitucionálnych
potrieb so zámerom reálne
podporiť ich inštitucionálnu
stabilitu a jej udržateľnosť
Finančné prostriedky boli použité
na riešenia inštitucionálnych
potrieb so zámerom reálne
podporiť ich inštitucionálnu
stabilitu a jej udržateľnosť
Finančné prostriedky boli použité
na riešenia inštitucionálnych
potrieb so zámerom reálne
podporiť ich inštitucionálnu
stabilitu a jej udržateľnosť
Finančné prostriedky boli použité
na riešenia inštitucionálnych
potrieb so zámerom reálne
podporiť ich inštitucionálnu
stabilitu a jej udržateľnosť

Pozn.:
Zmluvy s podporenými organizáciami v rámci Programu „Grant inštitucionálnej podpory –
strategické partnerstvá“ boli uzatvorené v r. 2006.
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5. Prehľad o činnosti nadačných
o prostriedkoch nadačných fondov

fondov

spolu

s prehľadom

Nadačný fond Slovak Telekom
Aj v roku 2009 pokračoval v napĺňaní svojho poslania Nadačný fond Slovak Telekom pri
Nadácii Intenda (ďalej Nadačný fond), ktorý v roku 2007 založili spoločnosť Slovak Telekom
v spolupráci s Nadáciou Intenda s cieľom pomôcť zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodneným
ľuďom a zlepšiť ich prístup k užitočným informáciám.
Poslanie Nadačného fondu je definované
mottom „Otvárať svet informácií pre
všetkých“. Nadačný fond Slovak Telekom
pôsobí na celoslovenskej úrovni a pri svojej
činnosti sa primárne opiera o hodnoty
starostlivosti, inovatívnosti a otvorenosti.
Rokom 2009 sa zriaďovatelia nadačného fondu rozhodli rozšíriť jeho pôsobnosť o nové oblasti
podpory - oblasť inovácií vo vzdelávaní a oblasť podpory pre súčasné formy umenia.
Finančné prostriedky z nadačného fondu v roku 2009 pomáhali:
-

zvýšiť šance na plnohodnotný život jednotlivcom - talentovaným študentom, ktorí sú oproti
svojim rovesníkom
znevýhodnení svojou sociálnou situáciou, zdravotným stavom,
mentálnym rozhraním, či zmyslovým alebo telesným hendikepom v rámci Individuálnej
schémy NF ST - „Podpora talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným
znevýhodnením“ ,

-

organizáciám realizovať projekty, v ktorých informačné a komunikačné technológie (ďalej
len IKT) slúžili ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život, k zvyšovaniu
jeho kvality a ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa mladých ľudí s
telesným mentálnym a zmyslovým znevýhodnením, ľudí žijúcich v sociálnej izolácii a ľudí
so sociálnym znevýhodnením s bežnou populáciou (k integrácii) a to v rámci dvoch
grantových kôl - „Program podpory projektov pre mladých ľudí s telesným,
mentálnym a zmyslovým znevýhodnením“ a „Program podpory projektov pre ľudí so
sociálnym znevýhodnením“,

-

priniesť do vzdelávacieho systému moderné formy výučby zvyšujúce digitálnu gramotnosť
a podporujúce partnerský vzťah a tvorivú spoluprácu medzi pedagógom a študentom /
žiakom prostredníctvom grantového „Programu podpory inovácií vo vzdelávaní“ ,

-

prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory projektov
smerujúcich k umeleckej reflexii rozmanitých podôb súčasnosti, podpore nových úrovní
umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií,
rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, umeleckého a kultúrneho
diskurzu, tvorivých domácich aj medzinárodných výmen a podobne prostredníctvom
„Programu podpory súčasného umenia“.

Inovatívne projekty, ktoré svojim zameraním nespadali do špecifických výziev Nadačného fondu
Slovak Telekom v roku 2009 a projekty zamerané na pružné riešenie problémov v nepredvídaných
situáciách podporil Nadačný fond prostredníctvom otvorenej finančnej schémy NF ST „Ad Hoc
podpora“.
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NFST - Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2009
GRANTOVÉ PROGRAMY A SCHÉMY V ROKU 2009

Na základe uznesení Hodnotiacich komisií a rozhodnutí Programového výboru Nadačného fondu
Slovak Telekom bolo v roku 2009 podporených spolu 97 subjektov, s ktorými boli uzatvorené
zmluvy o poskytnutí grantu v celkovej výške 265 000,88 EUR.

Poskytnuté granty v roku 2009
5. grantové kolo („Program podpory súčasného umenia“)
6. grantové kolo („Program podpory inovácií vo vzdelávaní“)
7. grantové kolo („Program podpory projektov pre mladých ľudí s
telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením“)
8. grantové kolo („Program podpory projektov pre ľudí so sociálnym
znevýhodnením“)
Individuálna schéma NF ST („Podpora talentovaných študentov so
sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením“)
Otvorená finančná schéma („Ad Hoc podpora“)
Spolu

suma (EUR)
73 000,00
50 000,00
45 483,90
54 516,10
12 850,88
29 150,00
265 000,88
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5.GK - Podpora súčasného umenia
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podpora súčasného umenia
Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

TT

Divadelná skupina
Trnava

Obohatenie repertoáru
Divadelného štúdia
DISK – tvorba
inscenácie PONOR

3 000,00

2

TN

Kostolanský Ján

Periférne centrá

1 000,00

3

BB

Štokovec, priestor pre
kultúru

United Culture / seriál
kultúrnych aktivít v
Banskej Štiavnici

3 000,00

4

NR

literarnyklub.sk,
občianske združenie

Literarnyklub.sk uvádza
...

2 000,00

5

ZA

KUMAKOKRA, občianske
združenie

Žilinský literárny festival
2009

2 000,00

6

TT

Iniciatíva Inakosť

Filmový festival inakosti
2009 (8th Slovak Queer
Film Festival)

2 500,00

7

BB

OZ Vresk Factory

Festival Barbakan 2009

3 000,00

8

BA

Blaščák Fedor

MEMORY KONTROL
1989/2009

3 000,00

9

NR

Divadlo Pôtoň, n.o.

Centrum umenia a
kreativity

3 000,00

10

BA

Občianske združenie
VEĎ

Dialógy medzi žánrami

3 000,00

11

BA

Štyri živly, občianske
združenie

11. ročník Letného
filmového semináru 4
živly: NOC

5 000,00

Č.

spôsob použitia
finančných
prostriedkov
Rozšírenie repertoáru
štúdia o novú divadelnú
inscenáciu Blaha Uhlára
a kol.
Vytváranie dočasných
regionálnych kultúrnych
centier formou
multižánrových
happeningov
Multižánrový a
medzinárodný seriál
podujatí v Banskej
Štiavnici
Diela súčasných
slovenských autorov v
cykloch multižánrových
predstavení s názvami
Literárne kino a
Literárne soirée.
Festivalové stretnutie
obyvateľov Žiliny a
okolia so súčasnou
literatúrou a umením
Festival filmov s
lesbickou, gejskou,
bisexuálnou a
transgenderovou
(LGBT) tematikou
Nekomerčný
medzinárodný hudobnofilmovo-výtvarný festival
špecificky zameraný na
prezentáciu súčasnej
európskej produkcie
Výstava textov,
fotografií, audio a video
súborov vo verejnom
priestore Bratislavy.
Regionálne centrum
divadla a kultúry
5 produkcií pôvodnej
tvorby slovenských
autorov zameraných na
intermediálne presahy a
vzdelávanie publika v
oblasti mladého
súčasného slovenského
umenia.
Letný filmový seminár 4
živly je cyklickým
kultúrno-vzdelávacím
podujatím
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BA

SOOZVUK, občianske
združenie

Cyklus komorných
koncertov

1 000,00

13

BA

Mgr. Keratová Miroslava

Verejná knižnica

2 000,00

14

PO

Tosca agency, občianske
združenie

XXI. Víkend
atraktívneho divadla

3 000,00

15

ZA

Truc sphérique,
občianske združenie

Kreatívny kemping na
Stanici

4 000,00

16

KE

BONA FIDE, občianske
združenie

MOON RIDE 04 festival súčasných
umení

1 500,00

17

TN

KOLOMAŽ (združenie
pre súčasné umenie)

Otvorený kultúrny
priestor 2009

3 000,00

18

BB

Štúdio tanca v Banskej
Bystrici

Festival Štyri (+1) dni
tanca pre vás

5 000,00

19

BA

NEON, občianske
združenie

Slovenská sekcia na
Praguebiennale 4 - Art
works

2 000,00

Ing. Arch. Žáček Tomáš

Kniha YOUNGSTERS /
Mladá slovenská
architektúra [pracovný
názov]

3 000,00

12

20

BA

Komorné koncerty z
tvorby slovenskej a
svetovej hudobnej
literatúry 20. a 21.
storočia
Publikácia prezentujúca
vybrané kurátorské
výstavy súčasného
umenia / Webzine s
reflexiou témy verejného
priestoru za socializmu
Medzinárodný divadelný
festival, spojený s
ďalšími formami
alternatívneho umenia
Platforma pre tvorbu a
prezentáciu súčasného
umenia so zámerom na
mladé umenie vo svojej
podstate. Podporuje
rozvoj kreativity u
komunít na celom
Slovensku a ich
prepojenie s
medzinárodným
kontextom
štvrtý ročník
jedinečného
Medzinárodný festivalu
súčasnej nekomerčnej
kultúry s dôrazom na
umenie z krajín V4
Pokračovať a
upevňovať projekt
Otvorený kultúrny
priestor 2009 pre ľudí so
záujmom o súčasné
umenie
Festival súčasného
tanca
Prezentácia výberu
najvýraznejších
mladých, no
renomovaných
súčasných umelcov na
prestížnej celosvetovej
prehliadke súčasného
umenia
Kniha ako správa o
súčasnom stave
domácej scény s
ambíciou prezentovať
mladú architektúru vo
vrstvách, vzťahoch a v
kontexte celého spektra
nášho spoločenského
života.
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21

BB

Divadlo z Pasáže, n.o.

Medzinárodný divadelný
festival Arteterapia:
Chránené územia –
happeningové aktivity

22

ZA

ANČA, občianske
združenie

Fest Anča

3 000,00

23

BA

Asociácia súčasného
tanca

DIAMONDANCE

3 000,00

24

TT

Medzinárodná spoločnosť
pre súčasnú hudbu Slovenská sekcia ISCM

(NEW) MUSIC AT
HOME - 7. ročník
koncertného cyklu v
šamorínskej synagóge

2 000,00

25

BA

Nadácia – Centrum
súčasného umenia

Cena Oskára Čepana
2009

5 000,00

5 000,00

Outdoorové
happeningové aktivity
festivalu Arteterapia:
Chránené územia

Medzinárodný festival
animovaného filmu
Kompaktné pôvodné
autorské dielo, v rámci
ktorého budú
rovnocenne zastúpené
viaceré umelecké žánre:
súčasný tanec, hudba a
výtvarné spracovanie
scény
Cyklus koncertov so
zámerom prezentovať
najsúčasnejšie trendy v
oblasti hudobnej tvorby
v kontinuite s hudbou
minulých storočí
Ocenenie pre mladých
profesionálnych
slovenských vizuálnych
umelcov do veku 35
rokov

6.GK - Podpora inovácií vo vzdelávaní
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podpora inovácií vo vzdelávaní
Č.

Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

ZA

Gymnázium Michala
Miloslava Hodžu

VČERA, DNES
A ZAJTRA...

5 000,00

2

PO

Spojená škola,
Štefánikova 64, Bardejov

TELEKOM ŠTÚDIO –
moderne a tvorivo

3 776,00

spôsob použitia
finančných
prostriedkov
Projekt zameraný na
poznávanie historických,
ekonomických,
politických a
environmentálnych
zmien v regióne Liptov
(príroda, osobnosti,
inštitúcie a pod.) v rámci
aktívneho projektového
vyučovania s využitím
najmodernejších
učebných postupov a
informačných
technológii.
Projekt zameraný na
zvýšenie kreativity a
podnikateľského ducha
žiakov v odbore grafik
digitálnych médií a
pracovník marketingu
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IKT ako most medzi
vzdelávaním budúcich
sestier a zdravotnou
výchovou verejnosti

5 223,20

3

TT

Stredná odborná škola
zdravotnícka, Daxnerova
6, Trnava

4

ZA

Základná škola,
Hviezdoslavova 822/8,
Trstená

STROSKOTANECKÁ
TELEVÍZIA

4 688,00

5

NR

Základná škola,
Tovarnícka 1641/57,
Topoľčany

Z lavíc do terénu

4 610,00

prostredníctvom
vytvorenia štúdia
vybaveného modernými
technológiami
umožňujúcimi
študentom spracovávať
fotografie a filmy na
profesionálnej úrovni,
ktoré ich zároveň
približuje k reálnej práci
v danej profesii.
IKT a projektové
vyučovanie ako nástroje
vo vyučovaní odborných
predmetov s
konkrétnymi výstupmi vytvorené
videonahrávky pre
žiakov ale aj laikov,
vytvorenie web stránky
projektu a spolupráca s
odborníkmi v oblasti
medicíny a
ošetrovateľstva zo
západnej Európy.
Deti ako tvorcovia
vlastnej televízie,
v ktorej si vytvárajú
vlastné programy a
relácie triednej
Stroskotaneckej
televízie, pričom na
niektorých reláciách sa
deti podieľajú ako
tvorcovia (režiséri,
scenáristi,
kameramani,...), na
iných ako aktívni
súťažiaci.
Webový portál
s prírodovedným
zameraním pod názvom
„Bádanie v teréne“ na
webovej stránke školy s
otvoreným
prírodovedným
pokusníkom, s
videoprezentáciami
žiackych
demonštračných
pokusov, žiackymi
videozáznamami a
projektmi, fotogalériou a
videogalériou, s
aktualitami o realizácii
projektu a diskusným
fórom.
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6

KE

Priatelia Zeme – SPZ

Jednou nohou v tráve
– inovatívna zážitková
ekovýchova na
školách

7

ZA

Stredná odborná škola
elektrotechnická, Celiny
536, Liptovský Hrádok

JA A ROBOT

3 480,00

8

ZA

Špeciálna základná
škola v Liptovskom
Hrádku

Detská webová
stránka Khamoro

2 790,00

9

ZA

Základná škola Rudolfa
Dilonga,
Hviezdoslavova 823/7,
Trstená

MALÍ REPORTÉRI

4 900,00

10

PO

Cirkevná spojená škola,
Švermova 10, Snina

ŠTUDENTSKÉ
VEDECKÉ
LABORATÓRIUM

4 609,80

4 205,00

Environmentálna výchova
na základných a stredných
školách košického a
prešovského kraja s
cieľom skvalitniť vyučovací
proces v tejto oblasti tak,
aby v žiakoch zanechal
trvalý odkaz a rozvinul ich
zručnosti.
Výstavba moderného
laboratória robotiky a
programovanie robotov
modelovej stavebnice
LEGO Mindstorm NXT,
kde sa dá pomocou
objektového
programovania naučiť
robota reagovať a správať
podľa zadaných
požiadaviek.
Detská webová stránka,
metodická príručka pre
pedagógov ako priestor
pre modernú spoluprácu
medzi učiteľom a žiakom
na pôde Śpeciálnej
základnej školy v
Liptovskom Hrádku, ktorá
vzdeláva deti s mentálnym
postihnutím a zo sociálne
znevýhodneného
prostredia z horného
Liptova.
DVD film z mapovania
významných lokalít regiónu
vytvorený žiakmi určený
pre partnerské subjekty v
rámci spolupráce na
projekte a slúžiaci i ako
multimediálny aj metodický
materiál pre učiteľov na
iných školách.
Laboratórium
prírodovedných predmetov
kde žiaci pomocou
počítačom riadených
elektronických senzorov s
vedeckou presnosťou
získavajú údaje z
realizovaných
experimentov s možnosťou
vyhodnocovať ich a
dopĺňať k nim komentáre.
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11

BB

Základná škola, Slobody
2, Poltár

Alenka v ríši priateľov

3 762,00

12

TN

Poza školu, občianske
združenie

Omšenským
chodníčkom

2 956,00

Rozšírenie kompetencií
žiakov pri používaní
počítača, spoznávanie
nových spôsobov
spracovania informácií,
podpora kreativity
a fantázie a to všetko
súčasne s poznaním
samých seba, svojich
kamarátov, rozpoznaním
správneho od
nesprávneho.
Voľnočasové aktivity
s využitím IKT (digitálna
fotografia), ktoré učia deti
fotografovať, spracovávať
fotografie na PC, zbierať
informácie o faune a flóre
ich kraja a tvoriť
prezentácie.

Podpora znevýhodnených skupín
7.GK - Program podpory projektov pre mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým
znevýhodnením
Prehľad podporených projektov v rámci podprogramu Podpora mladých ľudí so zdravotným
znevýhodnením
spôsob použitia
Č.
Kraj
Názov organizácie
Názov projektu
Suma /EUR
finančných
prostriedkov
Vytvorenie skupiny detí
a mladých ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím,
ktorí budú vedieť
ATHÉNA, občianske
CHCEME BYŤ ON-LINE
využívať IKT v rámci
1
BB
4 296,50
združenie
!
výchovno-vzdelávacieho
procesu a aj
voľnočasových aktivít
v takej miere, akej sú
schopní
Organizovanie
a vedenie počítačového
Združenie na pomoc
kurzu so zameraním na
2
BA
ľuďom s mentálnym
Internet je môj kamarát
5 000,00
prácu s internetom pre
postihnutím
ľudí s mentálnym
postihnutím
Získanie fotografických
zručností, ktoré nie sú
bežné u ľudí
s mentálnym
Domov sociálnych
Môj svet očami
3
KE
služieb, Park mládeže 3,
1 831,15
postihnutím a zároveň
fotografie
Košice
rozvinúť ich estetické
cítenie (fotografovanie
ako terapeutické
médium)
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4

BA

Domov sociálnych služieb
pre deti ROSA

Integrácia detí
s dyzartriou
prostredníctvom
intenzívneho rozvoja
reči

5

KE

Domov sociálnych
služieb, Špitálska 7,
Rožňava

Počítač, šanca pre nás

4 600,00

6

PO

Centrum pedagogicko–
psychologického
poradenstva a prevencie

Profesijné poradenstvo
pre zdravotne
znevýhodnených žiakov

5 000,00

7

PO

Občianske združenie
BARLIČKA

Mosty Radosti – cesta
uplatnenia IKT aj
s hendikepom!

4 770,00

8

PO

ZOM Prešov

Vzdelávanie bez bariér
v Prešove

5 000,00

9

BA

Bol raz jeden človek

Letná filmová škola
(LFŠ)

2 620,00

10

BB

Detský domov, Školská
1503/21, Rimavská
Sobota

Podajme si ruku
s počítačom

2 400,00

11

BA

WellGiving, občianske
združenie

Dakujeme.sk

1 466,25

12

BA

Agentúra podporovaného
zamestnávania n.o.

Easy to read – čítanie
jednoduché na
pochopenie

3 500,00

5 000,00

Vytvorenie špeciálnej
logopedickej miestnosti
vybavenej IKT pre
rozvoj reči detí s rôznym
stupňom postihnutia
Dostupnosť IKT
zriadením počítačovej
miestnosti pre
znevýhodnených
klientov
Zriadenie kabinetu
kariérnej výchovy
a poradenstva
Zvyšovanie počítačovej
gramotnosti mládeže so
zdravotným
a mentálnym postihom
Bezbariérové IKT
stredisko pracovnej
a sociálnej rehabilitácie
pre občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím
Pokračovanie projektu
„Letnej filmovej školy“
(séria workshopov) pre
mladých ľudí
s mentálnym
postihnutím
a s autizmom
Praktické využitie
počítačov a internetu
pre začlenenie sa
postihnutých detí do
spoločnosti
Rozšíriť, skvalitniť
a inovovať internetový
portál www.dakujeme.sk
Rozvoj IKT zručností
mladých ľudí
s mentálnym
a duševným postihnutím
pre úspešné
zamestnanie a udržanie
pracovného miesta
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8.GK - Program podpory projektov pre ľudí so sociálnym znevýhodnením
Prehľad podporených projektov v rámci podprogramu Podpora ľudí so sociálnym znevýhodnením
spôsob použitia
Č.
Kraj
Názov organizácie
Názov projektu
Suma /EUR
finančných
prostriedkov
Resocializácia
Nová šanca pre
bezdomovcov školením
1
NR
Diecézna charita Nitra
4 000,00
bezdomovcov
v základoch používania
počítača a internetu
Zvýšiť prístup a
schopnosť orientovať sa
v dôležitých
informáciách spojených
2
BA
Mládež ulice
Informácie na dosah
1 424,00
s bytovými problémami,
zamestnanosťou či
riešením sociálnej a
hmotnej núdze ľudí v
komunite
Komunikačný
intranetový portál
Zabezpečený intranet
Detského centra,
na výmenu informácií a
3
ZA
DETSKÉ CENTRUM
4 000,00
virtuálneho detského
archiváciu dátových
domova a sociálne
súborov pre cieľové
znevýhodnených
skupiny
cieľových skupín
Elektronický manuál pre
Interaktívna mapa
mimovládne organizácie
digitálnej
4
BA
Inštitút pre verejné otázky
4 500,00
pracujúce s ľuďmi na
[ne]gramotnosti na
okraji "digitálnej
Slovensku
priepasti"
Vyhľadávanie
"dôležitých ľudí" pre
Autistické centrum
rodiny s autistickým
5
BA
Hľadám človeka
3 098,00
Andreas n.o.
členom pomocou
Internetu a sociálnych
sietí
Zdokonaľovanie
vedomostí a rozvoj
DELFÍN občianske
DAJME STENU
zručností pri práci s IKT
6
BB
2 731,00
združenie pre duševné
PREČ !
a informáciami
zdravie
psychicky postihnutých
ľudí
Pomoc a služby v
oblasti legislatívy pre
občanov (vybavovanie
Agentúra prvého
7
BB
Via Orbis n.o.
4 375,00
ZŤP, v nemocnici v
kontaktu – „Prvý krok“
posttraumatickom stave)
a ich rodiny pri právnych
a bankových úkonoch
Školenie dobrovoľníkov
pre prácu so seniormi s
Využitie IKT v procese
C.A.R.D.O., občianske
využitím IKT
8
BA
práce s klientmi
2 500,00
združenie
(komunikácia,
domovov seniorov
precvičovanie
mentálnych schopností)
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BA

Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov
Kaštieľ

MosTsoM

4 516,10

PO

Komisia pre mládež v
Spišskej diecéze

JOB MARATÓN –
podporný program pre
mladých
nezamestnaných ľudí

2 000,00

11

BA

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže

Sprevádzanie
angažovaného
dobrovoľníka prístupom
preventívnej výchovy

4 000,00

12

ZA

Súkromná základná škola
pre žiakov s autizmom,
Do Stošky 8, Žilina

„Povedzme to cez
počítač...“

1 796,00

13

BA

Domovské vzdelávacie
centrum n. o.

Na pol ceste do
samostatného života

755,00

14

NR

Detský domov Dedina
Mládeže

SVET JE GOMBIČKA

3 000,00

15

BA

Liga za ľudské práva

Naučme maloletých
utečencov po slovensky

1 555,00

16

PO

Wyfalu – Nová dedina, n.
o.

Počítačové kurzy v
komunitnom centre

2 024,00

17

KE

SVETIELKO POMOCI
n.f.

"Poď sa so mnou učiť a
hrať, som Tvoj nový
kamarát ..."

3 452,00

18

PO

Ľubovnianska knižnica v
Starej Ľubovni

Študovňa Internetové
očko

4 790,00

9

10

WiFi pripojenie k
internetu v priestoroch a
areáli zariadenia
dostupné pre klientov a
obyvateľov mesta
Zriadenie Centra
kariérneho poradenstva
a podpory pri uplatnení
sa na trhu práce pre
sociálne
znevýhodnených
mladých ľud
Interaktívna webová
stránka pre
dobrovoľníkov s
funkciou vytvorenia
itinerárov výchovných
ciest pre detí a mladých
ľudí zo sociálne
deprivovaného
prostredia
Zlepšenie verbálnej i
neverbálnej
komunikácie o tvorivé
seba vyjadrenie sa pre
zlepšenie integrácie ľudí
s autizmom do bežnej
spoločnosti
IT vybavenia pre
mladých dospelých po
odchode z detského
domova,
prostredníctvom ktorého
si dokážu rozšíriť svoje
PC zručnosti a osvojiť
praktické zručnosti
denného života
Počítačový klub pre deti
zo zdravotným či
mentálnym handicapom
Výučba slovenčiny
prostredníctvom IKT šanca pre opustené deti
pôvodom z Afganistanu
na začlenenie do
spoločnosti
Kurzy počítačových
zručností pre mladých
Rómov
Počítačové zručnosti a
spojenie so svetom pre
onkologických pacientov
Špeciálne upravené IKT
pre knižničné a
informačné služby pre
zrakovo postihnutých
občanov
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Individuálna schéma NF ST - Podpora talentovaných študentov so sociálnym alebo
zdravotným znevýhodnením“)
Schéma podpory individuálnych žiadateľov pre rok 2009
Meno znevýhodnenej
Č.
Typ znevýhodnenia
osoby

Suma (€)

1

Lehocká Mária

zmyslové alebo telesné znevýhodnenie

646,00

2

Foltin Martin

zdravotné znevýhodnenie
(dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)

620,00

3

Buzna Martin

zmyslové alebo telesné znevýhodnenie

665,00

4

Váradyová Emőke

sociálne znevýhodnenie

600,00

5

Mokrošová Vendula

sociálne znevýhodnenie

600,00

6

Farkašová Zuzana

sociálne znevýhodnenie

665,00

7

Mihalovičová Veronika

sociálne znevýhodnenie

600,00

8

Žoldák Anton

sociálne znevýhodnenie

600,00

9

Sabol Dominik

sociálne znevýhodnenie

658,90

10

Trnková Zuzana

sociálne znevýhodnenie

600,00

11

Brádňanský Ivan

12

Petričková Emília

13

Uhlár Matej

14

Šimonová Klaudia

sociálne znevýhodnenie

599,00

15

Havetta Ján

zmyslové alebo telesné znevýhodnenie

600,00

16

Pračková Monika

sociálne znevýhodnenie

530,00

17

Jobbová Lenka

zmyslové alebo telesné znevýhodnenie

659,00

18

Kozák Lukáš

zdravotné znevýhodnenie
(dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)

665,00

19

Haluška Ján

sociálne znevýhodnenie

658,98

20

Turčinová Natália

zmyslové alebo telesné znevýhodnenie

665,00

21

Danihel Silvester

sociálne znevýhodnenie

665,00

zdravotné znevýhodnenie
(dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
zdravotné znevýhodnenie
(dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
zdravotné znevýhodnenie (dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav)

Pomôcka
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook,
internetové
pripojenie,
program Adobe
Notebook

589,00

Notebook

665,00

Notebook

300,00

Internetové
pripojenie
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook
Notebook,
optická myš,
pripojenie na
internet
Notebook
Notebook
Notebook
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Ad hoc podpora
Prehľad podporených projektov v rámci schémy Ad Hoc:
Č.

Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

BA

Trias, občianske
združenie

Muzikál Príbeh ulice –
Deťom z detských
domovov

10 000,00

2

BA

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a
komunikáciu

Gypsy Spirit

3 500,00

3

ZA

Liptovské múzeum v
Ružomberku

Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline

1 500,00

4

BA

Divadlo Nová scéna

František z Assisi

5

BA

SLOVAKPRIX
MULTIMEDIA

To najlepšie z muzikálu
Fontána pre Zuzanu...

4 000,00

6

PO

Cmár Dušan

Notebook pre zdravotne
postihnutého syna

500,00

BA

Akademická
spoločnosť pre
počítačové právo a
právnu informatiku

Letná škola európskeho
práva informačných a
komunikačných
technológií

1 000,00

BB

OZ Priatelia deťom
pri Domove
sociálnych služieb
Hrabiny Nová Baňa

Variácie v tvorbe
zdravotne
znevýhodnených detí

3 300,00

Divadlo Tiché iskry

„Tichý plač ľalie“
(divadelno-pohybová
inscenácia na námet
Jána Bottu - Žltá ľalia)

350,00

7

8

9

BB

5 000,00

spôsob použitia
finančných prostriedkov
(zámer projektu)
Zachovanie kultúrnych
hodnôt spojené s
poskytovanie sociálnej
pomoci prostredníctvom
sprístupnenia umeleckého
diela znevýhodneným
skupinám obyvateľstva.
Poskytovanie sociálnej
pomoci znevýhodneným
skupinám obyvateľstva
prostredníctvom
systematickej podpory
a zviditeľňovania aktivít
v prospech cieľovej
komunity.
Zachovanie kultúrnych
hodnôt v podobe záchrany
vzácneho objektu drevenej
ľudovej architektúry
poškodenej počas prírodnej
udalosti.
Zachovanie kultúrnych
hodnôt prostredníctvom
podpory pôvodnej
umeleckej tvorby.
Zachovanie kultúrnych
hodnôt prostredníctvom
podpory pôvodnej
umeleckej tvorby.
Poskytovanie sociálnej
pomoci jednotlivcom, ktorí
sa ocitli v mimoriadne
zložitej zdravotnej
a sociálnej situácii.
Podpora vzdelávania
v oblasti univerzitného
bádania s medzinárodným
dosahom.
Poskytovanie sociálnej
pomoci prostredníctvom
zvyšovania kvality
poskytovaných služieb pre
zdravotne znevýhodnených
a zavádzania nových
trendov v oblasti
poskytovania sociálnych
služieb.
Zachovanie kultúrnych
hodnôt prostredníctvom
podpory pôvodnej
umeleckej tvorby.
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6. Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov
od toho istého darcu presahovala 331, 94 €.

V roku 2009 darovali Nadácii Intenda nasledujúci darcovia:
•

asignácia 2% z dane z príjmov: 230 616,07 EUR

7. Ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
k 31. 12. 2009

Účtovná závierka a správa audítora o overení účtovnej závierky tvorí neoddeliteľnú prílohu
Výročnej správy.

8. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov za účtovné obdobie r. 2009 (EUR)

DRUH VÝNOSU

HLAVNÁ
NEZDANENÁ
ČINNOSŤ

PODNIKATEĽSKÁ
ČINNOSŤ

SPOLU

Predaj služieb

0,00

269 043,66

269 043,66

Ostatné výnosy

2 380,65

107 609,42

109 990,07

0,00

676 470,59

676 470,59

0,00

69 643,93

69 643,93

Výnosy z použitia fondu

28 477,99

0,00

28 477,99

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

230 616,07

0,00

230 616,07

Dotácie

27 211,72

0,00

27 211,72

VÝNOSY SPOLU

288 686,43

1 122 767,60

1 411 453,03

Tržby z predaja hmotného
majetku
Výnosy z dlhodobého
a krátkodobého finančného
majetku
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9. Celkové výdavky (náklady) Nadácie v roku 2009

Prehľad nákladov v členení podľa jednotlivých druhov činnosti za obdobie r. 2009 (EUR)

DRUH NÁKLADU

HLAVNÁ
NEZDANENÁ
ČINNOSŤ

PODNIKATEĽSKÁ
ČINNOSŤ

SPOLU

Náklady na prevádzku nadácie

66 735,19

589 375,28

656 110,47

Mzdové a sociálne náklady

103 781,15

74 762,31

178 543,46

Dane a poplatky

195,91

28 808,30

29 004,21

Ostatné náklady

301,11

26 380,76

26 681,87

Odpisy a predaný majetok

0,00

381 984,06

381 984,06

Tvorba fondov *

230 430,10

0,00

230 430,10

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

162 221,23

0,00

162 221,23

Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám

13 650,00

0,00

13 650,00

NÁKLADY SPOLU

577 314,69

1 101 310,70

1 678 625,39

* referuje k Nadačnému fondu Slovak Telekom.
Prehľad poskytnutých príspevkov z Nadačného fondu Slovak Telekom je uvedený v časti 5. –
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.
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10.

•

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré
nastali v hodnotenom období :

Dodatok č. 4 k Nadačnej listine Nadácie Intenda :
- v Čl. XII sa menil okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie
- v Čl. XIII sa menili podmienky poskytovania prostriedkov tretím osobám.

•

Dodatok č. 5 k Nadačnej listine Nadácie Intenda

V súvislosti s premenou menovitej hodnoty zo slovenskej koruny na euro sa menili :
- článok IV –
- článok V –

11.

Hodnota nadačného imania
Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do
nadačného imania pri založení nadácie

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
ustanoveného nadačnou listinou.

Orgány Nadácie Intenda ustanovené Nadačnou listinou:

SPRÁVCA
Odmena za výkon funkcie správcu za rok 2009 predstavuje čiastku 26 701,19 €

SPRÁVNA RADA
V hodnotenom období Správna rada Nadácie Intenda ani jej predseda za výkon svojej
funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
DOZORNÁ RADA
V hodnotenom období Dozorná rada Nadácie Intenda ani jej predseda za výkon svojej
funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
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