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História
PROVIDA vznikla v roku 2006 ako občianske združenie dobrovoľníkov, ktorý chceli
športovými a vzdelávacími aktivitami pomôcť deťom v detských domovoch s ich integráciou do
spoločnosti. Neskôr sa jej aktivity rozšírili aj na pravidelné organizovanie divadelných
predstavení pre nepočujúce deti.
Nadácia PROVIDA vznikla v roku 2010 s cieľom profesionálne spravovať majetok pre
verejnoprospešné účely formou venture philanthropy (angažovaná filantropia), v ktorej sa
zameriavame na riešenie vážnych spoločenských problémov s využitím princípov vlastných
podnikaniu a podnikavosti. Názov PROVIDA našiel inšpiráciu v Costa Rice, kde PURA VIDA
znamená „plný života“, pričom mottom zakladateľov PROVIDY bolo „lepší život“. Názov
„PROVIDA“ znamená PRE ŽIVOT - PRE LEPŠÍ ŽIVOT.

Poslanie a Vízia
Naším poslaním je pomáhať začleniť sa do spoločnosti 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, zdravotného handicapu alebo z dôvodov iného
spoločenského znevýhodnenia.
V napĺňaní svojho poslania vytvárame prostredie pre inkubáciu inovatívnych riešení
sociálnych a spoločenských problémov. Podporujeme aktivity tých jednotlivcov a organizácií,
ktorí kombinujú princípy filantropie a podnikavosti a vedia spojiť dva zdanlivo protichodné
motívy: ekonomickú racionalitu so sledovaním spoločensky prospešných cieľov.
Veríme, že podporovaním vzdelávania a rozvíjaním empatie a kreativity prispievame k lepšej
spoločnosti.
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Správca nadácie:
Mgr. Andrej Glézl
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Spolupracovníci:
Ing. Petra Veselá
Mgr. Roman Krška
Bc. Andrea Haršányová
M.A.Peter Mészáros
Mgr. Veronika Sinová
Mgr. Jozef Bardík

Prehľad projektov Nadácie PROVIDA
V súčasnosti sa PROVIDA sústreďuje najmä na rozvoj aktivít v nasledovných oblastiach:
I.

Profilový program Nadácie:
Tvoj Buddy – Integrácia detí z detských domovov

II.

Investície so sociálnym dopadom / podpora sociálnych podnikov (Social Enterprises)
1. Detský tábor, Liptovský Mikuláš/ Jakubovany (deti)
2. Farma na polceste - Dom na Polceste, Veľký Slavkov
3. Byt na Polceste, Poprad (prechodné bývanie pre odchovancov detských
domovov)
4. Denné centrum Svetielko (Denný stacionár pre viacnásobne postihnuté deti)
5. Centrum Angažovanej Spoločnosti, Bratislava (multifunkčné centrum pre
podnikanie a 3.sektor)

Charakteristika vybraných projektov:
 Existujúce organizácie alebo novozaložené
 Osobnosť, ktorá ma kombináciu osobných a odborných predpokladov a silnú vášeň pre
určitý spoločenský problém, ktorý sa snaží zlepšiť alebo vyriešiť
 Potenciálna udržateľnosť projektu: ak ju projekt v momente podpory ešte nemá,
spoločne hľadáme cestu, ako udržateľnosť dosiahnuť
 Potenciálne rozšírenie do iných regiónov s víziou pomôcť širšiemu počtu ľudí

III.

Podpora talentovaných osobností

Podporujeme osobnosti, ktoré:
1. Vykonávajú spoločensky prospešné aktivity, majú záujem rozšíriť svoje vedomosti
a rozsah svojej práce, majú schopnosť a potenciál založiť sociálny podnik s cieľom
riešenia vybraného spoločenského problému alebo potrebujú inú formu pomoci
k zvýšeniu spoločenského dopadu svojej práce.
2. Sú študentmi na stredných alebo vysokých školách a mladými profesionálmi,chcú sa
spoločensky angažovať, a majú silný potenciál ísť príkladom okoliu a širšej spoločnosti

IV.

Podpora angažovanosti a filantropie

Podporujeme aktivity, ktoré priamo alebo nepriamo zvyšujú spoločenskú angažovanosť najmä
v kruhoch študentov, mladých profesionálov a skúsených lídrov.

I.

Profilový program Nadácie

Tvoj Buddy – dobrovoľnícké vzdelávanie a kamaráti pre deti z detských domovov

Na Slovensku je v súčasnosti takmer 4000 detí v detských domovoch. Veľa z nich má svojich
rodičov, ktorí sa však z rôznych dôvodov o ne nevedia postarať. Občianske združenie
PROVIDA už 7 rokov organizuje pre tieto deti vzdelávacie a športovo-motivačné aktivity
s cieľom spoznať čo najlepšie ich situáciu a pomôcť im integrovať sa do spoločnosti.

Klasický Buddy je o vzťahu, kamarátstve, ktoré sa vytvorí medzi dieťaťom z detského domova
vo veku 6 – 16 rokov a dobrovoľníkom, ktorý sa stal jeho starším kamarátom – vzorom či
mentorom. Vzťah je založený na pomoci, usmerňovaní a na trávení voľného času s dieťaťom pri
bežných aktivitách, ako napríklad písanie domácich úloh, pri športových hrách, sprevádzaní
pri krúžkoch, výletoch do prírody či za kultúrou.

Štartovací Buddy je určený pre staršie deti - „mladých dospelých“. Na základe skúseností
týmto deťom zásadne chýbajú elementárne návyky a zručnosti, ktoré sú pre deti žijúce v rodine
samozrejmosťou. Tieto nedostatky vyúsťujú do sociálnej exklúzie a následne do rôznych foriem
diskriminácie (prístup na pracovný trh, komunikácia s oficiálnymi úradmi, komunikácia
v rámci komunity, celkové vylúčenie zo spoločenského života).

Nadácia PROVIDA podporuje projekt Tvoj Buddy nie len finančne, ale najmä personálne pri
marketingu a tvorbe stratégie rozvoja.

Cieľová skupina: deti v detských domovoch
Počet detských domovov v programe: 6
Počet dobrovoľníkov v programe: 55
Počet detí v programe: 90

II. Investície so sociálnym dopadom / podpora
sociálnych podnikov (Social Enterprises)

1. Rekreačný objekt Jakubovany

Nadácia Provida v roku 2011 nadobudla do vlastníctva rekreačný tábor v Jakubovanoch, kde
prenajíma priestor pre športové, hrové a motivačné aktivity organizácií pracujúcich so
znevýhodnenými skupinami ľudí, ktoré si často krát nemôžu z finančných dôvodov dovoliť
prenajať bežné komerčné zariadenie. Celý výťažok z prenájmu objektu Nadácia používa na
podporu svojich ďalších verejnoprospešných projektov.

V roku 2012 prebehli v tábore viaceré stavebné úpravy: zrekonštruovali sme niektoré
miestnosti v hlavnej chate, vymenili sme okná, kompletnou rekonštrukciou prešli kúpeľne
a vonkajšia kuchyňa. Nanovo sme vybudovali basketbalové ihrisko a ohnisko na opekanie.
V roku 2012 sme, tak ako predchádzajúci rok, tábor poskytli pre pobyty detí z detských
domovov z okolia Ružomberka, sociálne slabých rodín, ktorým organizovalo tábor občianske
združenie Svetluška. Tábor využilo i občianske združenie Orbis Institute, ktoré tu zorganizovalo
outdoorový kemp pre mladých sociálnych lídrov. Tábor bol prenajatý aj súkromným osobám,
ktoré ho využili na rekreáciu.

Investície v roku 2012: 10 000 Eur
Počet realizovaných podujatí: 5
Počet zúčastnených detí: 160
Forma investície: majetok Nadácie

2. Farma na polceste - Dom na polceste Veľký Slávkov

Nadácia PROVIDA podporuje “Dom na polceste“ už od roku 2010. Útulok vo Veľkom
Slavkove vykonáva svoju činnosť od roku 2000. 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. Popri svojom
hlavnom poslaní sa venujeme aj mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej
situácie (bezdomovci, narkomani, – ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze). Rekonštrukcia, ktorá
bola realizovaná v roku 2012 zvýšila kapacitu útulku z pôvodných 20 miest na 28 ale
predovšetkým zlepšila kvalitu „života klientov“.

Jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré v Dome na polceste absolvujú chlapci je nájdenie si
a udržanie práce. Evanjelická diakonia sa rozhodla chlapcom pomáhať nielen v získaní
a udržaní si práce ale, pre 4-6 odchovancov s veľmi nízkou mierou zamestnateľnosti vytvorila
vlastné pracovné miesta. Stredisko Evanielickej Diakonie si prenajalo pôvodný areál družstva,
na ktorom plánujú v roku 2013 chovať 10 kusov hovädzieho dobytku, ktorého mlieko budú
odoberať miestne mliekarne. V budúcnosti majú na farme v pláne rozšíriť chov aj o hydinu.
Nadácia PROVIDA podporila vznik farmy dlhodobou pôžičkou vo výške 15 000 Eur, z ktorej sa
zakúpi predmetný dobytok a pokryjú úvodné prevádzkové náklady súvisiace s chovom.

Unikátnosť projektu spočíva v tom, že Farma na polceste je sociálny podnik, ktorý zamestnáva
cieľovú ohrozenú skupinu osôb a dáva jej šancu na reálnu integráciu do spoločnosti.
Filantropický darca, ktorého dar Nadácia PROVIDA poskytla ako dlhodobú

pôžičku

podporuje náš koncept trpezlivej návratnosti vloženého kapitálu, tak aby mohol byť po splatení
využitýna podporu ďalších verejnoprospešných aktivít.

Výška vstupnej investície: 15 000 EUR
Počet zamestnaných mladých dospelých: 4-6
Forma investície: pôžička

3. Byt na polceste

Nadácia PROVIDA nadviazala v roku 2010 spoluprácu s detským „útulkom“ vo Veľkom
Slavkove. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom v rámci
Prešovského samosprávneho kraja, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti musia opustiť
detské domovy.
Po oboznámení sa s prácou Domu na Polceste (DNP) Nadácia Provida identifikovala problém
ďalšej integrácie mladých DNP do spoločnosti po ich odchode z DNP. Ako najefektívnejšia
forma pomoci bola vyhodnotená kúpa bytu v Poprade, ktorá umožnila investovať finančné
zdroje Nadácie do riešenia akútneho sociálneho problému.

Po opustení zariadenia vo Veľkom Slavkove a presune do Bytu na polceste majú štyria mladí
muži možnosť bývať v byte Nadácie ďalšie 4 roky. Presun do bytu im zásadne zlepšuje kvalitu
ich bývania (4 v jednom byte vs. 7 v jednej izbe v DNP) a zároveň odstraňuje bariéry, ktoré
často týmto mladým ľuďom znemožňujú nájsť si svoje bývanie (komunikačné, etnická
diskriminácia). Bývanie v byte PROVIDA je podmienené prácou. Počas trvania nájomného
vzťahu majú mladí muži možnosť naučiť sa povinnostiam, ako sú platenie účtov za nájomné,
hospodárenie so zarobenými peniazmi a tým aj pochopiť dôležitosť samostatnosti. Po 4 rokoch
sú už schopní postarať sa o seba a uvoľniť miesto pre ďalšieho mladého človeka z Domu na
Polceste.

Byt bol aj v roku 2012 naďalej v majetku Nadácie, ktorá pokračovala v spolupráci
s Evanjelickou diakóniou.

Výška počiatočnej investície: 75 000 Eur
Počet mladých nájomníkov: 4
Forma investície: majetok Nadácie

4. Svetielko – denné centrum pre deti s viacnásobným postihnutím

Rodiny, ktoré majú deti s viacnásobným postihnutím a pochádzajú zo sociálne slabších vrstiev
musia čeliť obrovským výzvam, aby svoje deti dokázali dôstojne vychovať, vzdelať a pritom
udržať stabilitu svojej rodiny. Okrem materiálnych nedostatkov im situáciu sťažuje aj
skutočnosť, že je veľký nedostatok profesionálne vedených špecializovaných zariadení.

Po stretnutí s Máriou Šárossyovou, matkou dvoch viacnásobne postihnutých detí Zorky (5)
a Branka (10) sme vypracovali podnikateľský zámer, o ktorom Mária už dlhšie uvažovala.
Centrum Svetielko sme chceli vybudovať v prenajatých priestoroch, dať v ňom prácu personálu
s rôznym stupňom zdravotného postihnutia a nastaviť model udržateľnosti centra tak, aby
v kombinácii s na mieru šitým „start-up“ grantom od Nadácie Provida mohlo začať svoju
prevádzku (rekonštrukcia, platy, vybavenie).

Svetielko pomáha mnohým deťom získať kvalitnú starostlivosť a komplexné rehabilitačné
služby prostredníctvom kvalifikovaných terapeutov a špecializovaného pedagóga. Centrum
v roku 2012 začalo s rekonštrukciou nových väčších priestorov v meste Prešov, aby mohli
poskytovať svoje služby ešte väčšej klientele. Sťahovanie do nových priestorov je naplánované
na jar 2013.

V roku 2012 sme Máriu podporili sumou takmer 14 000 Eur vďaka, ktorej mohla zakúpiť
špeciálny kozmický oblek TheraSuit Universal Exercise Unit s doplnkami a odborné školenia
pre prácu s kozmickým oblekom pre 6 terapeutov.

Výška vstupnej investície: 13 850 EUR
Počet zamestnancov: 7 (z toho 5 so ZŤP)
Počet detských klientov: 30
Forma investície: grant

5. Centrum Angažovanej spoločnosti - PROVIDA CENTRUM

Tím Nadácie venoval veľkú pozornosť v roku 2011 kreovaniu konceptu „Centra angažovanej
spoločnosti“. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť inšpiratívne pracovné a spoločenské
centrum, ktoré bude srdcom iniciatív zameraných na zlepšenie spoločnosti. Aj vďaka svojej
polohe a funkčnosti by sa mala stať miestom stretávania sa ľudí z rôznych sektorov
(podnikanie, tretí sektor, štátna správa, municipality) a nielen tých, ktorí v ňom 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 nemateriálnych
hodnôt. Centrum angažovanej spoločnosti má byť miestom pre diskusie, prednášky, workshopy,
miestom kde si vie mladšia aj staršia generácia vo formálnej aj neformálnej rovine vymieňať
názory, spoločne oddýchnuť a niečo nové sa naučiť.

Centrum je v štádiu tvorby architektonicko – funkčného konceptu. Cieľom je vytvorenie
dlhodobo udržateľného projektu, ktorý bude „investment ready“ aby sa mohli začať rokovania
s investormi. V roku 2012 sme pre centrum naďalej hľadali vhodných investorov a polohu
vhodnú pre zrealizovanie návrhu. Boli identifikované viaceré vhodné lokality, naďalej sa
vytvára obsahová stratégia pre budúce zloženie nájomcov

III. Podpora talentovaných osobností
Nadácia podporuje talentovaných mladých ľudí, ktorý idú príkladom svojmu okoliu.
1. Štipendium Spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
V roku 2012 sme prostredníctvom štipendia Spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
podporili 4 študentov sumou takmer 9 000,- EUR.

Janka Petőcz – získala štipendium na College of Europe v Burges, Belgicko na bilinguálny
program Master LLM in European Law. Janka v roku 2012 dokončila zrýchlený dvojitý master
program v anglickom a francúzskom práve na King’s College, London a Université Paris
Sorbonne. Po návrate na Slovensko by sa chcela venovať skvalitňovaniu školstva a mladým
ľudom. Jej snom je vytvoriť na Slovensku novú univerzitu na štýl anglosaských „campusov“.
Veronika Kusyová - získala štipendium na University College London v budúcnosti by veľmi
rada pôsobila na území západného Balkánu. Aj napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že tento
región je relatívne stabilný, stále predstavuje výzvu nielen pre študentov medzinárodných
vzťahov.
Martin Vojtko - získal štipendium na podporu postgraduálneho štúdia práva LLM na
University of Cambridge . Po návrate na Slovensko má Martin záujem rozdeliť svoj čas medzi
prácu a učenie študentov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Jeho cieľom bude
transformovať aktuálny program LGS na LLM.
V roku 2012 pokračovala Nadácia PROVIDA v podpore Vladimíra Nováka, ktorý stál pri
vzniku štipendia Spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára. Vladimír úspešne dokončil
LLM štúdium na Harvard Law School.

Počet udelených štipendií v roku 2012: 4
Celková výška podpory roku 2012: 8 275 EUR
Forma investície: grant + pôžička

2. Orbis Institue
Nadácia Provida v roku 2012 podporila sumou takmer 4 000 Eur organizáciu Orbis Institute.
Orbis je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie a osobnostný
rozvoj predovšetkým organizáciou medzinárodných leadership programov pre mladých ľudí z
rôznych spoločenských skupín.
Orbis Institute spolupracuje s viac ako päťdesiatimi partnermi z verejných a súkromných
organizácii z rôznych krajín na štyroch kontinentoch. Od roku 2002 ich programy ovplyvnili
mladých ľudí vo vyše štyridsiatich krajinách.

IV. Podpora Angažovanosti a Filantropie
Zvýšenie angažovanosti ľudí v prospech svojho okolia a iných je jednou z kľúčových oblastí
aktivít Nadácie. Nástrojmi pre dosiahnutie tohto cieľa sú najmä propagačné a vzdelávacie
aktivity, ktoré majú potenciál zvýšiť záujem verejnosti o angažovanosť. Nadácia podporuje
a spolupracuje s organizáciami, ktoré majú skúsenosti s využívaním dobrovoľníckeho ľudského
kapitálu pri riešení závažných spoločenských problémov a aktuálnych problémov komunity
v ktorej žijú. Nadácia a jej priatelia vyvíjajú spoločné úsilie pri identifikácii problémov
v spoločnosti a vytvárajú prostredie pre inkubácii nápadov a iniciatív, ktoré majú potenciál
naštartovať širší záujem o riešenie týchto problémov.

1. „Vyhliadková Lavička “

Pri prechádzke po Bratislave si jeden zo zakladateľov PROVIDY Ladislav Kossár všimol, že
hlavné mesto Slovenska má veľké množstvo nádherných verejných priestranstiev, ktorých
potenciál nie je plne využívaný z dôvodu chátrajúcich lavičiek. Táto prechádzka priniesla
inšpiráciu pre zorganizovanie súťaže mladých architektov a dizajnérov s cieľom oživenia
niektorých verejných plôch. Nadácia PROVIDA oslovila občianske združenie PUNKT aby jej
pomohlo identifikovať možné verejné priestranstvá, nadviazať komunikáciu s mestom a
zorganizovať verejnú súťaž. Ako najvhodnejší priestor bolo identifikované Rázusovo nábrežie.

Hlavné mesto rekonštruovalo túto zónu pozdĺž celého historického centra, rekonštrukcia rieši
predovšetkým problém záplav zdvihnutím protipovodňového múru. Osadené klasické mestské
lavičky sú však nevyhovujúce - neponúkajú benefit výhľadu na jedinečnú scenériu Dunaja.
Nábrežná promenáda tak stráca na kvalite a atraktivite. Vyhlásením dizajnérskej súťaže sa
Nadácia PROVIDA a PUNKT rozhodli reagovať na tento problém.

V roku 2012 bola vyhlásená verejná medzinárodná súťaž, do ktorej sa prihlásilo 126
dizajnérov z rôznych krajín Európy. Víťazkou sa stala slovenská dizajnérka Helena Bergerová.

Projekt Vyhliadková lavička je príkladom spolupráce neziskového a podnikateľského sektora,
ktoré spoločne so Starým Mestom dali príležitosť mladým talentom, aby sa realizovali v
prospech domácich i zahraničných užívateľov bratislavského verejného priestoru.

2.”Dobrovoľníctvo ako nástroj riešenia spoločenských problémov” – Reframe It

Nadácii Provida záleží nielen na pomoci znevýhodneným osobám a na rovnosti šancí ale aj na
podpore filantropie a angažovanosti podnikavých organizácií tretieho sektora. Snahou
Nadácie je podpora dobrovoľníctva a angažovanosti ľudí a organizácií v spoločensky
prospešných projektoch. Naším cieľom je zvýšiť počet dobrovoľníkov o expertov, ktorí venujú
nielen čas ale najmä svoje odborné vedomosti v prospech neziskového sektora (excess
capacity utilization).

Vo vlastnom projekte Nadácie sme v minulom roku analyzovali existujúce aktivity v oblastiach
dobrovoľníctva na svete a hľadali spôsoby ako sa v zahraničí osvedčené modely zapájania
dobrovoľníkov dajú aplikovať v oblasti integrácie znevýhodnených ľudí na Slovensku. Výskum
(White paper), ktorý Nadácia PROVIDA uskutočnila v spolupráci s Reframe It prebiehal
v rokoch 2010 - 2012 a mal za cieľ pomôcť PROVIDE pri definovaní stratégií zapájania
dobrovoľníckych kapacít
a v riešení

spoločenskej

na Slovensku najmä v oblasti práce s marginalizovanými deťmi
integrácie

znevýhodnených

osôb

prostredníctvom

sociálne

podnikateľských aktivít. Zakladatelia spoločnosti Reframe It získali vzdelanie na Stanford
University a majú rozsiahle praktické aj teoretické skúsenosti v oblasti social enterprises
a efektívneho využívania dobrovoľníckych kapacít. Aplikácia zručností týkajúcich sa
efektívneho využívania dobrovoľníctva a zakladania a vedenia social enterprises je dôležitou
súčasťou rozširovania know-how nadácie pri dosahovaní jej spoločenského cieľa.

3.”ICHEC Housing Project – Humanitárno developerský projekt v Indii a Afrike

V roku 2012 Nadácia PROVIDA podporila ICHEC Housing Project – ide o humanitárny
a developerský projekt na podporu najchudobnejších regiónov v Indii (stavaním domov)
a Afrike (boj proti rozširovaniu púští). Počas 18tich rokov fungovania projektu sa podarilo
678 študentom postaviť 631 domov, 6 školských budov a jedno zdravotné stredisko. 38
účastníkov projektu pokračovalo vo svojej práci v Peru, kde postavili 2 kultúrne domy, jedno
futbalové ihrisko a sieť kanalizačných odpadov.

Hlavnou myšlienkou projektu je dať mladým angažovaným študentom možnosť reálne pomôcť
jednej z krajín tretieho sveta, prežiť si živú skúsenosť, v ktorej musia naplno nielen finančne ale
aj fyzicky a psychicky čeliť výzvam. Toto je jeden z hlavných dôvodov prečo sa Nadácia
PROVIDA rozhodla projekt podporiť.

V roku 2012 sa rozhodol Housing Project pokračovať v práci v regióne Koudoudou v Afrike,
ktorý zápasí s ústupom porastu a znehodnocovaním pôdy v takej miere, že nie je možné si
poľnohospodárskou výrobou zabezpečiť živobytie. Cieľom je realizácia mini hrádzi a vysadenie
5-6000 stromov.

4. Home monitoring kardiologických pacientov

Vďaka zlepšujúcej sa operačnej technike a pooperačnej starostlivosti prežívajú v súčasnosti aj
pacienti so závažnými vrodenými srdcovými chybami, ktorí v minulosti zomierali. Napriek tomu
pacienti s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom zostávajú vysokorizikovými najmä po
prepustení z nemocnice do domácej starostlivosti. Úmrtnosť v novorodeneckom a dojčenskom
veku sa u nich pohybuje okolo 15%. Z tohto dôvodu bol vyvinutý tzv. domáci monitoring
pacientov pomocou pulzného oximetra, ktorý okamžite odmeria hodnotu saturácie kyslíka
a srdcovú frekvenciu pacienta.

Nadácia PROVIDA sa rozhodla podporiť projekt domáceho monitorovania detí s vrodenými
chybami srdca, ktorý bol iniciovaný Detským kardiocentrom - NÚSCH, a.s. Projekt zahŕňa
zapožičiavanie 20 kusov pulzných oximetrov v hodnote cca 12.500 € Detskému kardiocentru.
Lekári Detského kardiocentra vyberú pacientov pre ktorých je domáci monitoring nevyhnutný,
zaškolia rodičov pre prácu s prístrojom a sú pre nich kontaktnou osobou v prípade potreby.
Nadácia verí, že tento unikátny program významnou mierou prispeje k zníženiu úmrtnosti
pacientov.

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým individuálnym a firemným darcom, ktorí nás
v roku 2012 podporili či už finančným alebo 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 roku 2012
Radoslav Jakab
Ľuboš Vančo
Ladislav Kossár
Ivan Chrenko
Peter Bečár
Partneri Nadácie PROVIDA v roku 2012

Firmy:
VenVivis s.r.o.
P3, s.r.o.
ACCES Group s.r.o.
30/70 Productions, s.r.o.
KPMG Slovensko spol. s.r.o.
Neziskové organizácie:
Občianske združenie Orbis Institute
o.z. Svetluška
o.z. Viera Láska Nádej
Detské Centrum
Nadácia Pontis
Stredisko evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na Polceste"
Štátne orgány:
Detský domov Nádej
Detský domov Studienka
Detský domov Macejko
Detský domov Liptovský Hrádok

Príloha
Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke

Ročná účtovná uzávierka
Ročná účtovná závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke
Súvaha k 31.12.2012
Bezprostredne

Strana aktív

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

A . NEOBEŽNÝ MA JETOK SPOLU

2 6 6 7 8 7 ,9 8

2 4 1 5 6 ,7 0

2 4 2 6 3 1 ,2 8

2 3 8 0 8 8 ,4 0

1.

Dlhodobý hmotný majetok

2 6 6 7 8 7 ,9 8

2 4 1 5 6 ,7 0

2 4 2 6 3 1 ,2 8

2 3 8 0 8 8 ,4 0

Stavby

2 6 6 7 8 7 ,9 8

2 4 1 5 6 ,7 0

2 4 2 6 3 1 ,2 8

2 3 8 0 8 8 ,4 0

B. OBEŽNÝ MA JETOK SPOLU

1 9 3 8 4 ,5 3

1 9 3 8 4 ,5 3

1 5 6 7 8 ,3 3

1.

1 0 8 4 5 ,2 1

1 0 8 4 5 ,2 1

4 6 4 3 ,2 5

P ohľadávky z obc hodného s tyku

3 6 0 ,0 0

3 6 0 ,0 0

O s tatné pohľadávky

1 8 5 ,2 1

1 8 5 ,2 1

1 0 3 0 0 ,0 0

1 0 3 0 0 ,0 0

8 5 3 9 ,3 2

8 5 3 9 ,3 2

1 1 0 3 5 ,0 8

Krátkodobé pohľadávky

I né pohľadávky
2.

Finančné účty
P okladnic a
Bankové úč ty

4 4 8 ,6 2

x

4 4 8 ,6 2

2 9 8 ,6 2

8 0 9 0 ,7 0

x

8 0 9 0 ,7 0

1 0 7 3 6 ,4 6

C. ČA SOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

2 4 ,1 5

2 4 ,1 5

1.

2 4 ,1 5

2 4 ,1 5

N áklady budúc ic h období
MA JETOK SPOLU

4 6 4 3 ,2 5

2 8 6 1 9 6 ,6 6

2 4 1 5 6 ,7 0

2 6 2 0 3 9 ,9 6

2 5 3 7 6 6 ,7 3

Bezprostredne

Strana pasív

A . VLA STNÉ ZDROJE KRYTIA MA JETKU SPOLU
1.

Bežné účtovné

predchádzajúce

obdobie

účtovné obdobie

8 1 7 3 4 ,0 1

2 4 6 0 9 5 ,6 5

Imanie a peňažné f ondy

6 6 3 8 ,0 0

6 6 3 8 ,0 0

Základné imanie

6 6 3 8 ,0 0

6 6 3 8 ,0 0

2.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

7 7 4 9 9 ,6 5

6 8 6 3 8 ,2 2

3.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-2 4 0 3 ,6 4

1 7 0 8 1 9 ,4 3

6 8 9 5 ,6 9

7 6 7 1 ,0 8

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1.

2.

Rezervy

2 0 0 0 ,0 0

Krátkodobé rezervy

2 0 0 0 ,0 0

Krátkodobé záväzky

6 8 9 5 ,6 9

5 6 7 1 ,0 8

Záväzky z obc hodného s tyku

6 6 9 5 ,6 9

5 4 7 1 ,0 8

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

O s tatné záväzky
C. ČA SOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

1 7 3 4 1 0 ,2 6

V ýdavky budúc ic h období
V ýnos y budúc ic h období
VLA STNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

1 7 3 4 1 0 ,2 6
2 6 2 0 3 9 ,9 6

2 5 3 7 6 6 ,7 3

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Činnosť
Číslo

Náklady

Bezprostredne

Hlavná

účtu

Zdaňovaná

účtovné obdobie

Spolu

501

Spotreba materiálu

1198,91

2735,86

3934,77

1777,98

502

Spotreba energie

3074,49

1200,00

4274,49

1000,00

511

Opravy a udržiavanie

1412,82

1412,82

3494,98

513

Náklady na reprezentáciu

518

Ostatné služby

532

Daň z nehnuteľností

538

Ostatné dane a poplatky

546

Dary

549

Iné ostatné náklady

2341,65

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

1810,66

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

144,20
46023,01

46023,01

52882,52

10,72

10,72

10,72
867,18

867,18
2700,00

Účtová trieda 5 spolu

2341,65

94,95

12863,30

10975,90

24236,61

24236,61

54327,00

6275,00

6275,00

2500,00

11052,64

1300,00
85827,51

16412,04

102239,55

131208,25

Činnosť
Číslo

Výnosy

Bezprostredne

Hlavná

účtu
644

Úroky

658

Výnosy z nájmu majetku

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Zdaňovaná

1,28

23,52

5788,87

6484,50

62350,00

62350,00

283169,48

Prijaté príspevky od fyzických osôb

29095,76

29095,76

7760,18

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

2600,00

2600,00

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591

1,28

účtovné obdobie

Spolu

5788,87

4590,00
94047,04

5788,87

99835,91

302027,68

8219,53

-10623,17

-2403,64

170819,43

8219,53

-10623,17

-2403,64

170819,43

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prijaté príspevky od fyzických osôb

29 096 €

Prijaté príspevky od iných organizácií

62 350 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

2 600 €

Výnosy z nájmu majetku

5 789 €

Úroky
Celkom

1€
99 836 €

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331,94 EUR
Fyzické osoby:
Radoslav Jakab
Ľuboš Vančo
Ladislav Kossár
Ivan Chrenko
Peter Bečár
Iné organizácie (právnické osoby)
VenVivis, s.r.o.
P3, s. r. o.

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
Obdarovaný
ICHEC Coopération
Internationale

Účel daru/grantu

Janka Petocz

Štipendium

Martin Vojtko

Štipendium

Orbis Institute
PRO VIDA občianske
združenie

Podpora projektov organizácie

Veronika Kusyová
Viera - Láska - Nádej,
o.z.

Štipendium

Vladimír Novák

Podpora projektov organizácie

Podpora projektov organizácie

Zakúpenie rehabilitačnej pomôcky
Štipendium

Výška
daru/grantu

350 €
2 000 €
500 €
3 960 €
6 077 €
500 €
13 850 €
3 275 €

Celkové náklady v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a
osobitne výšku nákladov na správu nadácie:
Sociálne podnikanie
Tábor Jakubovany

34 994 €

34,2%

169 €

0,2%

1 176 €

1,2%

607 €

0,6%

Centrum Svetielko

15 406 €

15,1%

Buddy - integrácia

681 €

0,7%

19 305 €

18,9%

3 960 €

3,9%

Nie je Lavička ako Lavička

2 490 €

2,4%

Reframe it

3 641 €

3,6%

Homemonitoring kardio pacientov

4 203 €

4,1%

-€

0,0%

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

8 462 €

8,3%

Prevádzka nadácie

7 018 €

6,9%

Odmena za výkon funkcie správcu

-€

0,0%

Náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu

-€

0,0%

Mzdové náklady

-€

0,0%

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

-€

0,0%

0€

0,0%

127 €

0,1%

102 240 €

100,0%

Byt na Polceste
Farma - Veľký Slavkov
Centrum pre Angažovanú Spoločnosť

Podpora Sociálnych Lídrov
Štipendiá študentom
ORBIS Institute
Podpora Filantropie

Náklady na správu nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

Iné náklady
Zrážková daň z úrokov
Iné ostatné náklady
Celkom

*

náklady na Tábor Jakubovany sa skladajú z odpisov dlhodobého hmotného majetku (9 053 €) a iných
prevádzkových nákladov (25 941 €).

*

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.)
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 20.5.2013 na Strážnej 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 2012

Sociálne podnikanie
Podpora Sociálnych Lídrov
Podpora Filantropie

21 000 €
5 000 €
20 000 €

Náklady na správu nadácie
ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
prevádzka nadácie

-€
2 000 €
10 000 €

odmena za výkon funkcie správcu

-€

náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu

-€

mzdové náklady

-€

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

2 800 €

Iné náklady a investície
investície

0€

Zrážková daň z úrokov

2€

Celkom

60 802 €

Strážna 11,
83101 Bratislava
Slovenská republika
www.nadaciaprovida.sk

