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1. Základné údaje
Sídlo:

Nadácia PROVIDA
Strážna 11
831 01 Bratislava, Slovenská republika
www.nadaciaprovida.sk

IČO: 42 179 149
DIČ: 2023116106

Číslo účtu:

2922142004/1100
2926844329/1100
2922847741/1100
Zakladateľ nadácie:
Zakladateľom nadácie je občianske združenie PRO VIDA, Radvanská 17, 811 02
Bratislava,

IČO:

37927051,registračné

číslo

VVS/1-900/90-29337,

konajúca prostredníctvom predsedu Mgr. Ladislava Kossára.
Orgány nadácie:

Orgánmi nadácie sú:
a)

Správna rada

b)

Správca nadácie

c)

Revízor
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Členmi správnej rady sú:

1)

Mgr. Ladislav Kossár, predseda správnej rady

2)

MUDr. Klára Kossárová, člen správnej rady

3)

Lucia Kossárová , člen správnej rady

4)

JUDr. Viliam Karas, člen správnej rady

5)

Ján Benetin, člen správnej rady

6)

Matiulah Karwandgar, člen správnej rady

Správcom nadácie je: Mgr. Andrej Glézl
Revízorom nadácie je: Mag. Branislav Kováč
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2. Účel, poslanie a vízia nadácie PROVIDA
Účelom nadácie je podpora:
a)

rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,

b)

realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c)

ochrany a tvorby životného prostredia,

d)

zachovania prírodných hodnôt,

e)

ochrany zdravia,

f)

ochrany práv detí a mládeže,

g)

rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názov „PROVIDA“ – PRE ŽIVOT vystihuje naše poslanie: pomáhať tím, ktorí mali menej
šťastia, menej zdravia alebo menej lásky, narodili sa do ťažkých sociálnych podmienok,
alebo sú vylúčení zo spoločnosti z dôvodov nízkeho vzdelania, rasovej odlišnosti alebo
pre ich zdravotný handicap. Našimi projektmi sa snažíme nielen zlepšiť ich zdravotný
stav a vzdelanie, pomôcť im zaradiť sa do spoločnosti ale aj mobilizovať najmä mladých
ľudí pre angažovanie vo filantropii. Veríme, že v každom človeku je dobro, ktoré dokáže
odovzdať iným, čím bude obohatený nielen „darca pomoci“ ale aj „prijímateľ pomoci“ a
celá spoločnosť.

Prečo Nadácia PROVIDA vznikla
PROVIDA vznikla ako reakcia na potreby identifikované v detských domovoch. V roku
2006 bolo založené PRO VIDA občianske združenie na podporu detí z detských
domovov. Združenie poskytuje pomoc a podporu deťom v domovoch nielen
prostredníctvom vlastných projektov ale aktívne vyhľadávala a podporuje projekty
pomoci pre znevýhodnené osoby. PRO VIDA o.z. naďalej funguje predovšetkým ako
platforma pre pomoc deťom v domovoch. Jej záber sa postupne rozširoval aj na pomoc
pre iné znevýhodnené skupiny a jednotlivcov (napr. deti so sluchovým postihom), až do
sféry angažovanej filantropie (venture philanthropy), v rámci ktorej vidí PROVIDA
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svoju najväčšiu pridanú hodnotu v budúcnosti.
Nadácia PROVIDA vznikla preto, aby získala, spravovala a poskytovala zdroje potrebné
pre dlhodobú a udržateľnú činnosť samotnej PROVIDY, ako aj ostatných projektov v
neziskovej oblasti, ktoré potrebujú pomoc a podporu. Nadácia vznikla ako nevyhnutný
produkt doterajšej činnosti občianskeho združenia Provida.

PROVIDA svoju činnosť vníma v kontexte angažovanej filantropie (venture
philanthropy) ktorá spája nástroje podnikateľského sveta s cieľmi neziskového sektora
za účelom dosiahnutia úspechu nemeraného ziskom. Za našu najsilnejšiu stránku a
pridanú hodnotu považujeme schopnosť nášho tímu hľadať zdroje (materiálne a
ľudské), spájať organizácie pri napĺňaní cieľov, vytvárať efektívne a synergické
riešenia. Dôkazom takéhoto konania sú nielen vlastné projekty PROVIDY, ale aj projekty
realizované v spolupráci s inými organizáciami.

Čo chceme dosiahnuť – Vízia
PROVIDA. Pre lepší, vzdelanejší a šťastnejší život.
Od samého začiatku sú to práve tieto kľúčové slová, ktoré definujú naše hodnoty,
povzbudzujú nás k našim projektom a cieľom. Hlavným cieľom nadácie je vytvorenie
udržateľného fondu z výnosov ktorého budú financované, nielen naše vlastné projekty
ale aj iné filantropické a charitatívne projekty a aktivity.
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3. Prehľad činností
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod a.)
Nadácia PROVIDA pri napĺňaní svojich cieľov vykonáva najmä nasledujúce činnosti,
ktoré sú uvedené v stanovách Nadácie:
-

zabezpečovanie jednorazového alebo kontinuálneho vzdelávania pre sociálne
znevýhodnené osoby, ako aj pre osoby a inštitúcie, v ktorých starostlivosti sa sociálne
znevýhodnené osoby nachádzajú alebo môžu nachádzať;

-

poskytovanie skupinovej, individuálnej a odbornej starostlivosti podľa potrieb
jednotlivých osôb;

-

vytváranie podmienok pre sociálnu interakciu sociálne znevýhodnených osôb s
väčšinovou populáciou za účelom odbúrania bariér a vytvorenia predpokladov pre
prežitie čo najplnohodnotnejšieho života cieľovej skupiny;

-

podpora a tvorba verejnej mienky, zabezpečenie informovanosti, vzdelávania a
angažovanosti väčšinovej populácie v témach týkajúcich sa sociálne znevýhodnených
osôb;

-

podpora verejnej mienky a vytváranie vzťahu s verejnosťou v oblasti napĺňania svojich
cieľov a obdobných cieľov neziskového sektora;

-

vykonávanie výskumu a spracovávanie informácií o cieľových alebo inak dotknutých
osobách za účelom sledovania trendov a hľadania optimálnych riešení pri napĺňaní
vlastných cieľov alebo obdobných cieľov neziskového sektora;

-

organizovanie konferencií a seminárov (vedeckých, ako aj laických);

-

príprava a distribúcia publikácií na vybranú problematiku;

-

poskytovanie vzdelávacích kurzov a školení;

-

podpora

iných

osôb

a

organizácií

aktívnych

v neziskovom

sektore

alebo

spolupracujúcich s neziskovým sektorom;
-

tvorba sociálnej interaktívnej siete a vzájomná podpora (odborná, ako aj finančná) v
neziskovom sektore pre spoločné projekty zamerané predovšetkým na ciele nadácie;

-

rozvoj vlastných ľudských a materiálnych kapacít, vytváranie podmienok a
predpokladov pre odborný rast svojich členov, spolupracovníkov a sympatizantov
(napr. prostredníctvom tréningov alebo školení).

7

Všeobecný prehľad oblastí projektov Nadácie PROVIDA
V súčasnosti sa PROVIDA sústreďuje na rozvoj projektov v nasledovných 4 oblastiach,
ktoré sú v súlade s jej víziami.
Náš úspech je meraný kvalitou našich projektov, najmä ich dlhodobou udržateľnosťou
všade tam kde je to možné.
Šanca pre ľudí v nevýhode - je hlavnou oblasťou záujmu PROVIDY, kde podporujeme
nielen organizácie, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, ale aj jednotlivcom,
pretože veríme, že pomocou jednému človeku pomáhame nepriamo aj širšiemu okruhu
ľudí, ktorí tohto človeka obklopujú.
Podpora filantropie - sme presvedčení, že osveta je veľmi dôležitá pri zasiahnutí čo
najvyššieho počtu ľudí a organizácii angažovaných v akejkoľvek filantropickej aktivite
kde benefitujú iní ľudia a spoločnosť.
Vzdelanie a “social leadership” - naším cieľom je pomôcť získať čo najkvalitnejšie
možné základne vzdelanie sociálne slabým skupinám, aby sa dokázali čo najlepšie
zaradiť do spoločnosti. Tiež chceme podporovať vzdelávanie mladých lídrov, ktorí v
budúcnosti budú vedieť ďalej odovzdávať svoje vedomosti a rozširovať rady
spoločensky zodpovedných ľudí, čím pomôžeme nepriamo ďalším ľuďom v núdzi.
Podpora zdravia - zdravie je jeden z najvzácnejších darov aké človek má. Preto sa v
oblasti zdravia sústreďujeme na poskytovanie finančnej pomoci pre ľudí po ťažkom
úraze s trvalými následkami alebo bojujúcich s chronickou chorobou ako je rakovina či
skleróza multiplex. Náš cieľ je zlepšiť ich zdravotný stav alebo pomôcť s každodennými
aktivitami.
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4. Projekty a činnosti Nadácie za rok 2010
A. ŠANCA PRE ĹUDÍ V NEVÝHODE
Byt na polceste

Nadácia PROVIDA nadviazala v roku 2010 spoluprácu s útulkom vo Veľkom Slávkove.
Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci
Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti (po
dovŕšení 18. veku života), musia opustiť detské domovy. Pretože nevyrastali v
prirodzenom rodinnom prostredí, často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť
normálny a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa poriadne ani nezačal,
potom končí v azylovom dome alebo na periférii spoločnosti. Dom na polceste takýmto
ľuďom poskytuje priestor a čas (najviac 4 roky), kde sa môžu naučiť pracovať a
samostatne žiť. Sekundárnym spôsobom sa zariadenie venuje aj mladým ľuďom, ktorí
sa vo svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, narkomani, asociáli –
ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze).

Ako pokračovanie projektu „Dom na polceste“ Nadácia PROVIDA kúpila byt v Poprade.
Počas existencie Domu na polceste, prešlo zariadením 55 mladých ľudí, 31 z nich sa
osamostatnilo, desiati sa vrátili k predošlému spôsobu života a ostatní tvoria jeho
súčasnú klientelu.
Mladí ľudia, ktorí sú schopní sa osamostatniť, v počiatočnej fáze si veľmi ťažko nájdu
bývanie nielen pre ich nízky príjem ale aj pre predsudky spoločnosti a preto im Nadácia
PROVIDA poskytne byt za nízke nájomné. V neskoršej fáze, keď sa ich príjem zvýši a
podarí sa im integrovať do “normálneho” života, si ľahšie nájdu ďalšie bývanie a tým
uvoľnia miesto pre ďalšieho mladého človeka v byte PROVIDY.

Po opustení zariadenia vo Veľkom Slávkove a presune do Bytu na polceste majú štyria
mladí muži majú možnosť bývať v našom byte ďalšie 4 roky. Pretože bývanie v byte
PROVIDA je podmienené prácou, za tento čas majú možnosť sa naučiť povinnostiam,
ako sú platenie účtov za nájomné, ako hospodáriť so zarobenými peniazmi a tým aj
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pochopiť dôležitosť samostatnosti.

Po 4 rokoch sú už schopní postarať sa o seba a

tým umožniť miesto pre ďalšieho mladého človeka z Domu na polceste.
Ciele: Hlavným cieľom je, aby sa práceschopní mladí ľudia z Domu na polceste zaradili
do spoločnosti, aby sme im dali šancu a dokázali, že sú schopní integrovaného “nášho”
života.

B. PODPORA FILANTROPIE
Vianočné trhy Eurovea 2010
V decembri sa Nadácia rozhodla využiť možnosť otvoriť si stánok na vianočných trhoch
na námestí nákupného centra EUROVEA. „Punč splnených prianí“ sa formou verejnej
zbierky (za dobrovoľný príspevok minimálne vo výške 1,50 Eur) podával počas celého
decembra (je to obdobie keď ľudia majú väčšiu túžbu spraviť dobrý skutok). Spolu
s detským punčom a moravskými koláčikmi sa ponúkali návštevníkom výrobky
s vianočnou tématikou, ktoré vytvorili deti z centra s poruchami učenia .
Predvianočná atmosféra dopomohla k inému pohľadu na život okoloidúcich ľudí, ktorí
sa zamysleli nad neľahkým životom detí z DeD a kúpou punču mohli pomôcť k ich
lepším Vianociam.
Do práce sme zapojili sme 16 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj nepočujúci.
Ciele: Výťažok zo zbierky bude použitý na podporu detí v detských domovoch
a nepočujúcich.
Reframe it
Nadácii Provida v zmysle jej stanov a hodnôt záleží nielen na pomoci ľudom v nevýhode
a rovnosti šanci ale aj na

podpore filantropie a šírení angažovanosti spoločnosti

v otázkach, ktorým sa venuje tretí sektor. Snahou nadácie je podpora dobrovoľníctva a
angažovanosti ľudí na charitatívnych projektoch. Cieľom je zvýšiť počty dobrovoľníkov
o expertov, ktorí venujú nielen čas ale najmä odborné znalosti v oblastiach ako právo,
ekonómia a marketing.
Ciele: Cieľom projektu je rozvíjať aktivity v oblastiach dobrovoľníctva a rovnosti šancí
pre ľudí v nevýhode a z tohto dôvodu oslovila Nadácia expertov z USA, kde je
10

dobrovoľníctvo a pomoc menšinám hlboko zakorenené. Výskum (White paper), ktorý
prebieha v roku 2010-2011 sa venuje práve týmto témam. V spojitosti s analýzami
lokálneho prostredia a podmienok, by mal výskum prispieť k snahe rozširovať rady
ľudí, ktorí by sa podieľali v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na
skvalitňovaní života tím, ktorí nemali rovnaké podmienky ako väčšina z nás.

C. PODPORA ZDRAVIA
Podpora individuálnych príjemcov
Nadácia Provida nesústreďuje svoje aktivity len na veľké projekty alebo podporu iných
neziskových organizácii. Podporuje aj jednotlivcov najmä rodiny, ktorých deti trpia
vážnym zdravotným alebo mentálnym postihom. Nadácia podporuje deti Márie
Šárossyovej (Zorka Šárossyová, 4 a Branko Šárossy, 9) ktoré

sa narodili

degeneratívnym ochorením mozgu a šedým zákalom.
Ciele: poskytovanie individuálnej a odbornej starostlivosti podľa potrieb jednotlivých
osôb.

Vďaka našej pomoci sme umožnili deťom pravidelné cvičenie, výsledkom

ktorého je napredovanie v ich vývoji.
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5. Zámery Nadácie PROVIDA na rok 2011
Vzhľadom na skutočnosť, že Nadácia PROVIDA vznikla v polovici roka 2010 a jej
pôsobenie v tomto roku bolo relatívne krátke, Nadácia má záujem pokračovať
v projektoch z predošlého roku a rozvíjať svoje aktivity v už spomínaných oblastiach
pôsobenia. Podpora filantropie na Slovensku je neustáli a dlhodobý proces, ktorý sa
budeme snažiť podporovať komunikáciou s firmami a rozvojom CSR aktivít
a spoluprácou s inými neziskovými organizáciami. Náš focus budeme naďalej smerovať
na pôsobenie v oblasti podpory znevýhodnených skupín a ich integrácie do
spoločenského života .
Zároveň sa chceme v roku 2011 venovať aj oblasti vzdelávania, najmä upriamiť svoju
pozornosť

na podporou nadaných študentov stredných a vysokých škôl, formou

štipendií na zahraničných vzdelávacích inštitúciách.
Útulok „Dom na polceste“ - podpora projektu

Komunikácia so zakladateľmi a klientmi útulku Dom na polceste vo Veľkom Slávkove
Nadácia PROVIDA začala už v roku 2010. Dom na polceste bol založený pred 10timi
rokmi. Cieľom zariadenia je poskytovať pomoc mladým chlapcom, ktorý po dovŕšení
dospelosti odišli z detských domovov a majú problém so zaradením do spoločnosti
a každodenného života. Spolupráca vyústila do kúpi bytu v Poprade pre klientov tohto
útulku a v spolupráci s Evanielickou diakoniou – Domom na polceste plánujeme
pokračovať aj v roku 2011.
o.z. Návrat – podpora organizácie

o.z. Návrat je organizácia, ktorá presadzuje a podporuje návrat opustených detí z
inštitúcií (detských domovov) do rodín. Víziou Návratu je prakticky a odborne prispieť
k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom:
- všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie,
starostlivosť a lásku
- všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne
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- rodinám s vážnymi problémami bude včas poskytnutá potrebná sociálna a
psychologická pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.
Práca tejto organizácie je blízka činnosti Nadácie aj jej „materskej“ organizácie o.z. PROVIDA, z tohto dôvodu plánujeme v budúcnosti s Návratom spolupracovať a podporovať
ich činnosť.
Svetielko – podpora projektu

Občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe spoločného úsilia
rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých detí v Prešove.
Hlavným cieľom projektu je všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí poskytovať komplexné rehabilitačné služby a zabezpečiť primerané o odborné
vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom, a to formou denného stacionára. Tento
projekt nadväzuje na podporu individuálnych príjemcov z roku 2010. Uprednostňujeme
podporovať také projekty, pri ktorých vplyv je väčší ako pri individuálnej podpore,
a preto chceme podporiť centrum, ktoré bude slúžiť pre postihnuté deti.
Carissimi – podpora časopisu pre ľudí so zdravotným postihnutím

Časopis Carissimi – Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek (Šanca pre
ľudí so zdravotným postihnutím) ako jediný časopis na Slovensku v maďarskom jazyku
je určený pre osoby so zdravotným postihnutím (OZP) a pre odborníkov, ktorí sa im
venujú.

Spolupráca s týždenníkom .Týždeň
Nadácia Provida v spolupráci s týždenníkom .Týždeň pripraví rubriku, ktorá sa na
mesačnej báze bude venovať témam z neziskového sektora.
Rekreačný objekt Jakubovany
Nadácia

PROVIDA

plánuje

získať

v 2011

do

vlastníctva

rekreačný

objekt

v Jakubovanoch na Liptove. Tento objekt po rekonštrukcii bude využívať najmä za
účelom organizovania

detských táborov pre deti a mládež z detských domovov
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a sociálne slabších rodín, rehabilitáciu pre detských pacientov po rôznych operáciách,
alergikov, astmatikov.

Víkend pre vychovávateľky z detských domovov

Víkendový pobyt pre vychovávateľov/vychovávateľky z detských domovov, kde majú
možnosť odbúrať stres a napätie zo svojho náročného povolania o.z. PRO VIDA
zorganizovalo už v minulosti a chceli by sme na tieto skúsenosti nadviazať, pretože si
myslíme, že je tým správnym krokom na prevenciu syndrómu vyhorenia.

Dobrá kaviareň /Dobrá Krajina 2011
Vďaka

úspechu projektu Dobrá kaviareň v 2010, plánujeme na podobnej báze

zopakovať projekt aj na tohtoročnom ročníku festivalu Pohoda, a znovu umožniť ľudom
dobrý pocit z darovania.

Projekty s nepočujúcimi

Plánujeme rozšíriť našu spoluprácu s nepočujúcou komunitou. Aj na báze nových
väčších projektov, ktoré pomôžu jak nepočujúcim ale aj počujúcim a možno práve
napomôžu k zbližovaniu týchto skupín, ale aj formou práce s jednotlivcami a ich
integráciou do počujúceho sveta.
Centrum kultúry a filantropie

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť budovu, ktorá bude unikátna svojou architektúrou
a svojím obsahom bude dopĺňať nenaplnené potreby hlavného mesta. Aj vďaka svojej
polohe a funkčnosti by sa mala stať miestom stretávania sa nielen pre ľudí, čo v nej
budú pracovať, ale aj tých, ktorý majú radi umenie, kultúru v rôznej forme, moderné aj
alternatívne divadlo alebo digitálne kino, literatúru resp. sa angažujú v rôznej forme na
vytváraní aj iných ako len materiálnych hodnôt. PROVIDA CENTRUM má byť miestom
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pre diskusie, prednášky, workshopy, kde mladšia aj staršia generácia si vie vo formálnej
aj neformálnej rovine vymieňať názory, vie si aj oddýchnuť a aj sa niečo nové naučiť.

Aby sme rozšírili aj

naše portfólio

sponzorov,

máme naplánované

rôzne

fundraisingové aktivity, ktoré budú zrealizované aj formou verejnej zbierky.
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6. Ľudské zdroje
PROVIDE venujú svoj čas ľudia, ktorým záleží na úspechu spoločensky prínosných
aktivít v neziskovom sektore. PROVIDA team sa skladá z ľudí, ktorí majú silný zmysel
pre spoločenskú zodpovednosť jednotlivca. Majú odborné zručnosti, ktoré nadobudli
prácou v neziskovom ako aj ziskovom sektore a dokážu spolu s našimi partnermi
aplikovať tieto zručnosti pre tých, ktorí nemali také príležitosti alebo šťastie.

Interný team:

Ladislav Kossár – predseda správnej rady
Andrej Glézl – správca nadácie
Gabriella Sill – projektový koordinátor

Externý team:

Veronika Sinová – projektový koordinátor
Lucia Kossárová – odborný konzultant
Lucia Daubnerová – projektový manažér
Vladimír Scmidt – projektový koordinátor
Peter Kozelnický – projektový koordinátor
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7. Ročná účtovná uzávierka
Ročná účtovná závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod b.)
Súvaha k 31.12.2010
Bezprostredne

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

76 190

318

75 872

1.

Dlhodobý hmotný majetok

76 190

318

75 872

Stavby

76 190

318

75 872

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
2.

3.

284 623

284 623

Krátkodobé pohľadávky

500

500

Ostatné pohľadávky

500

500

284 123

368 702

Finančné účty
Pokladnica

198

x

198

Bankové účty

283 925

x

283 925

MAJETOK SPOLU

360 813

318

360 495

Netto

Bezprostredne

Strana pasív

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

Korekcia

Netto

75 276

75 276

Imanie a peňažné fondy

6 638

6 638

Základné imanie

6 638

6 638

68 638

68 638

10 299

10 299

Rezervy

2 000

2 000

Krátkodobé rezervy

2 000

2 000

Krátkodobé záväzky

8 299

8 299

Záväzky z obchodného styku

8 020

8 020

279

279

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

274 920

274 920

1.

274 920

274 920

360 495

360 495

1.

2.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.

3.

Ostatné záväzky

Výnosy budúcich období
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

Netto
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Činnosť
Číslo

Bezprostredne

Náklady
Hlavná

účtu
518

Ostatné služby

549

Podnikateľská

Spolu

účtovné obdobie

9 780

9 780

Iné ostatné náklady

115

115

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

318

318

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

8 000

8 000

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

400

400

Účtová trieda 5 spolu

18 613

18 613

Kontrolné číslo

37 226

37 226
Činnosť

Číslo

Výnosy

Bezprostredne
Hlavná

účtu
644

Úroky

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

Podnikateľská

Spolu

účtovné obdobie

39

39

83 081

83 081

750

750

3 381

3 381

Účtová trieda 6 spolu

87 251

87 251

Výsledok hospodárenia pred zdanením

68 638

68 638

0

0

68 638

68 638

591

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod c.)
Prijatý grant od inej organizácie v roku
2010
Nevyužitá časť grantových zdrojov
vykázaná ako výnos budúcich období
Prijaté príspevky od fyzických osôb

342 000 €
- 274 919 €
750 €

Prijaté príspevky z verejných zbierok

3 381 €

Prijaté príspevky od iných organizácií

16 000 €

Úroky
Celkom

39 €
87 251 €
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Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého
darcu presahuje 331,94 EUR
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod d.)
Fyzické osoby:
Peter Borák
Iné organizácie (právnické osoby)
ORBIS INSTITUTE, o.z.
PRO VIDA občianske združenie
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Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a
informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod e.)
Obdarovaný

Účel daru/grantu

Mária
Šárossyová

Zabezpečenie fyzioterapeuta pre deti postihnuté
detskou mozgovou obrnou
Obstaranie štúdie na tému Motivovanie
a angažovanie spoločnosti do dobrovoľníckych
aktivít / Šance pre ľudí v nevýhode –White paper

Reframe it

Výška
daru/grantu
400 €

8 000 €

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov
činností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod f.):

Šanca pre ľudí v nevýhode
Byt na polceste

661 €

3,5% *

Podpora filantropie
Vianočné trhy EUROVEA 2010

2 530 €

13,6%

Reframe it

8 443 €

45,4%

965 €

5,2%

ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

-€

0,0%

propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

-€

0,0%

Podpora zdravia
Podpora individuálnych príjemcov
Náklady na správu nadácie

prevádzka nadácie

5 873 €

31,6%

odmena za výkon funkcie správcu

-€

0,0%

náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu

-€

0,0%

mzdové náklady

-€

0,0%

134 €

0,7%

7€

0,0%

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie
Iné náklady
Zrážková daň z úrokov
Celkom

*

18 613 €

100,0%

náklady na Byt na polceste sa skladajú z odpisov dlhodobého hmotného majetku (318 €) a iných
administratívnych nákladov (343 €), pričom výdavky na obstaranie Bytu na polceste predstavovali
v r. 2010 čiastku 76.190 €
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Rozhodnutie správnej rady podľa § 28 ods. 1 (t.j. rozhodnutie správnej rady o
výške výdavkov na správu nadácie) a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3, (t.j. náklady
na:
i) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
ii) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu
nadačného fondu,
iii) prevádzku nadácie,
iv) odmenu za výkon funkcie správcu,
v) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,2)
vi) mzdové náklady,
vii) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.)
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod f.)
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 5.7.2011 na Stážnej ulici 11, 831 01 Bratislava
jednohlasne (počet hlasov za : 4, počet hlasov proti : 0, zdržali sa hlasovanie : 0 hlasov)
odsúhlasila predpokladané celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých
druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov na správu nadácie.
Odhadované náklady nadácie členené podľa jednotlivých druhov činností za rok 2010

Šanca pre ľudí v nevýhode
Byt na polceste

500 €

Podpora filantropie
Vianočné trhy EUROVEA 2010

1 500 €

Reframe it

6 500 €

Podpora zdravia
Podpora individuálnych príjemcov

800 €

Náklady na správu nadácie
ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

-€

propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

-€

prevádzka nadácie

7 500 €

odmena za výkon funkcie správcu

-€

náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu

-€

mzdové náklady

-€

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

-€

Iné náklady a investície
investície

75 000 €

Zrážková daň z úrokov
Celkom

-€
91 800 €
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v
hodnotenom období
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod g.)
Žiadne zmeny neboli vykonané.
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou
listinou ustanovený:
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod h.)
Správcovi za výkon funkcie nebola priznaná žiadna odmena .
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov:
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod i.)
Neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.
Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada. povinnosti ustanovené týmto zákonom:
– Nadačná listina o založení Nadácie PROVIDA čl. XV Účtovníctvo a výročná
správa, bod j.)
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje .
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8. Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým individuálnym a firemným darcom,
ktorí nás v roku 2010 podporili či už finančným, materiálnym darom alebo formou
dobrovoľníckej aktivity. Aj vďaka vašim menším či väčším darom sa nám podarilo
zrealizovať naše projekty.
Individuálni finanční podporovatelia Nadácie PROVIDA v 2010
Roland Sill
Peter Borák
Partneri Nadácie PROVIDA v 2010
Compass Group s.r.o.
Roxy Catering s.r.o.
313 s.r.o.
ACCES Group s.r.o.
Neziskové organizácie:
o.z. Orbis Institute
Nadácia Pontis
o.z. Návrat
Stredisko evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste"
Štátne orgány:
Detský domov Bernolákovo
Detský domov Kremnica
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