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  ÚVOD |   

2012 – ROK ZDANLIVÝCH NEÚSPECHOV? 

 

Rok 2012 nebol rokom optimistických zmien. Ani na európskej 

úrovni, ani v našej domácej politike.  Naďalej žijeme na dlh, 

pravica vo voľbách totálne zlyhala, návrat Róberta Fica dáva len 

malú nádej, že dôjde k potrebným reformám.  

 

Čo je však dôležitejšie pre dosahovanie systémových zmien – 

zmeny vo veľkej politike, alebo mravenčia, dlhodobá, vytrvalá 

a poctivá práca na zmene zdola? Nám sa zdá jednoznačne 

dôležitejšia druhá rovina. Ak sa zakorenia pozitívne modely 

zdola, sú trvácnejšie, ako vlny zmien vo „veľkej“ politike. Našu 

nadáciu často predstavujeme ako „agenta“ systémových zmien. 

Nie preto, že to máme v názve, ale hlavne preto, že všetky naše 

grantové aj operačné projekty idú v línii iniciovania, 

zakoreňovania a posilňovania pozitívnych zmien zdola. Robíme 

tak už 10 rokov, čo sme oslávili v priebehu tohto roku. Veríme, že 

za jednu dekádu sme aj my svojím malým dielom prispeli 

k posilneniu trvácnych zmien.  

 

Naša cesta v tomto roku však nebola prechádzkou rajskou 

záhradou. Nepodarilo sa nám dosiahnuť naštartovanie pilotného 

projektu deinštitucionalizácie. Navyše nás nové vedenie 

ministerstva  ako spolutvorcu tohto projektu zbabelo 

vyšachovalo, privlastnilo si naše texty a Fond sociálneho rozvoja 

ich len prepísal do svojho „nového“ projektu. Nepodarilo sa nám 

naštartovať charitatívnu lotériu. Nepodarilo sa nám ani reálne 

vyhlásiť výzvy v Blokovom grante Nórskeho finančného 

mechanizmu. Teda nič zo strategických zámerov spomínaných 

v minulej VS sa nám akoby nepodarilo. Krása tretieho sektora je 

však aj v jeho flexibilite. Tieto zdanlivé neúspechy nás ako tím 

viac stmelili. Navyše sa nám darilo nachádzali alternatívne 

riešenia, ktoré možno z inej strany a iným spôsobom dosiahnu to, 

o čo sa snažíme.  

 

Pred novým rokom stojíme s pocitom vnútorného chvenia ale aj 

vzrušujúceho očakávania ako sa budeme podieľať na zavádzaní 

zmien v sociálnej oblasti. Zmien, ktoré nezmiznú s výmenou 

politických garnitúr, ale budú prinášať pomoc pre potrebných 

z dlhodobého hľadiska.  

 

 

Vladislav Matej 

Výkonný riaditeľ nadácie SOCIA 
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  HODNOTY A POSLANIE |   

Všetky programy a projekty nadácie SOCIA vychádzajú z jasne 

definovaných hodnôt, sformulovaných v nasledujúcom 

stanovisku: 

 Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má hodnotu 
bez ohľadu na svoje mentálne, fyzické, materiálne alebo 
iné znevýhodnenie. 

 
 Veríme, že je našou povinnosťou vytvárať prostredie, v 

ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako 
odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných. 

 
 Veríme, že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov. 

Služby majú stimulovať samostatnosť, vlastnú 
zodpovednosť a dôstojný život klientov. 

 
 Veríme, že optimálnym prostredím pre život je rodina a 

komunita, a preto by klienti mali prijímať sociálne služby 
v takomto prostredí. 

 
 Veríme, že kvalita života sociálne znevýhodnených skupín 

sa môže zlepšiť iba vtedy, ak partnersky spolupracujú 
všetci zainteresovaní, napr. klienti, rodina, miestny úrad, 
cirkev, štátne orgány, miestne firmy, miestni podnikatelia, 
sociálni pracovníci atď. a medzi skupinami funguje 
formálna aj neformálna solidarita. 

 

Nadácia SOCIA chce prostredníctvom finančnej podpory 
a vlastnými aktivitami ovplyvňovať zmeny sociálneho 
systému v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín 
obyvateľstva.  
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  UDALOSTI ROKA 2012 |   

10. VÝROČIE NADÁCIE SOCIA 

 

Je to neuveriteľné, ale v roku 2012 sme oslávili 10. výročie 

existencie. Po dlhých úvahách sme sa rozhodli oslavu nášho 

výročia poňať v súlade s našou filozofiou - ako príjemné stretnutie 

s priateľmi v domácom prostredí. 19. júna sme otvorili naše dvere 

a privítali hostí u nás doma. O hodnotný kultúrny zážitok sa 

postaral Erich Boboš Procházka so svojim hudobným blues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOFÓRUM  

 

Nezávislá platforma SocioFórum bola 3.2.2012 zaregistrovaná 

ako občianske združenie a stala sa členskou organizáciou EASPD – 

European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities. Základným poslaním SocioFóra je obhajovať a 

presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí 

sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. 

 

 

VÍNNA AUKCIA 

 

Tretí ročník vínnej aukcie sa konal 15. marca v hoteli Crowne 

Plaza v Bratislave. Od začiatku spolupracujeme s profesionálnym 

someliérom Petrom Šronerom, ktorý do aukcie vybral 

najkvalitnejšie vína z domácej a zahraničnej produkcie. Spolu 

s Holandskou obchodnou komorou a s partnermi  ING Bank, PWC, 

hotel Crowne Plaza, jazyková škola Class,  tlačiareň Neumahr, 

aukčná sieň SOGA, Terroir a Pacora Trio sa nám podarilo 

zorganizovať v poradí už tretí unikátny večer. Z daru 9 

producentov vín a vinoték sme zostavili 24 dražených položiek, 

ktorých čistý výnos predstavoval sumu 2 696 €.  
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  UDALOSTI ROKA 2012 |   

KONCERT VŠETKÝCH GENERÁCIÍ 

 

Svetový deň zdravia je tento rok venovaný téme zdravého 

starnutia. V spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej 

organizácie v SR sme 16. apríla zorganizovali Koncert všetkých 

generácií. Na koncerte vystúpili deti z detského speváckeho 

zboru Kvapôčky pod vedením Daniela Nagaja, Chasidské piesne 

v podaní bratislavského rabína Barucha Meyersa (klavír, spev) 

s výnimočnými hudobníkmi Jozefom Luptákom (violončelo) a 

Borisom Lenkom (akordeón). Na záver zaspievala herečka Zuzka 

Mauréry so svojim otcom, bývalým sólistom opery SND Pavlom 

Maurérym v doprovode Jazzového tria Františka Báleša.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ PODUJATIA V RÁMCI KAMPANE  

 

V rámci kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA pozvala Lienka 

pomoci do Bratislavy divadelné predstavenie na motívy 

Ionescovej hry Stoličky.  V réžii Viery Dubačovej ju naštudovali 

piati seniori, amatérski herci z Divadla v záhrade v Banskej 

Bystrici. 
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  UDALOSTI ROKA 2012 |   

Na podporu zavedenia Dňa 

starých rodičov na Slovensku 

sme v spolupráci s o.z. VČELÍ 

DOM vyhlásili literárnu 

súťaž Lienka starým rodičom 

pre deti základných 

a stredných škôl  a ich starých 

rodičov. Výsledkom tohto 

milého projektu, do ktorého 

sa zapojilo 71 škôl z celého 

Slovenska, je kniha 

ZRKADLENIA, ktorá je v predaji v sieti PANTA RHEI. Knižka 

obsahuje úprimné vyznania detí a ich starých rodičov o ich 

vzájomných vzťahoch 

a zážitkoch. Výnos z predaja 

je určený na podporu fondu 

Lienky pomoci. Celý priebeh 

súťaže, pozitívne reakcie detí, 

starých rodičov, učiteliek, 

médií a partnerov boli pre 

nás príjemným prekvapením 

a obohacujúcou skúsenosťou, 

za ktorú sme všetkým 

zúčastneným veľmi vďační. 

OCENENIE 

 

V závere roka získal náš dlhoročný priateľ, čestný člen správnej 

rady nadácie SOCIA Thomas van der Ven, Medailu Prezidenta 

Slovenskej republiky. Prezident Gašparovič ho ocenil počas svojej 

návštevy Holandského kráľovstva za jeho významný príspevok  

k pomoci sociálne a zdravotne znevýhodneným občanom SR  

v počiatkoch transformačného procesu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * Vo výročnej správe boli použité fotografie z archívu nadácie SOCIA 

zachytávajúce udalosti roka 2012.  
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PODPORA RODINÁM |  priama podpora rodín a jednotlivcov | Špecifická pomoc rodinám | Nadačné fondy 

pre rodiny  

ŠPECIFICKÁ POMOC RODINÁM 

 

Aj v tomto roku sme pokračovali s cielenou podporou rodín v kríze, 

ktorá je úzko naviazaná na dlhodobú krízovú intervenciu (sanáciu), 

ktorú poskytujú rodinám pracovníci OZ Návrat. Finančné príspevky 

rodinám sú účelové a majú predísť separácii dieťaťa od rodičov 

(napr. strata bývania pri nezaplatení nájomného a pod.). Sme radi, 

že sa k iniciátorovi tohto účelového finančného mechanizmu 

Andrejovi Jankuliakovi pridala aj HOK a ING Bank. Priamo alebo 

sprostredkovane cez OZ Návrat a Áno pre život sme v priebehu roka 

podporili 7 rodín sumou 4 436 €.  

 

 

NADAČNÉ FONDY PRE RODINY 

 

Začiatkom roka 2006 sa na nás obrátila prvá rodina so žiadosťou 

o založenie a spravovanie Nadačného fondu pre Rastíka a Petríka, 

dvojičky postihnuté detskou mozgovou obrnou. V priebehu roka tak 

urobili ešte ďalšie dve rodiny s podobným osudom. Zriadili sme 

Nadačný fond pre Marianku a Dianku a Nadačný fond pre Radku. 

 

Príjmami nadačných fondov boli asignácia dvoch percent z dane 

a dary od fyzických a právnických osôb. Kampaň za dve percentá 

a dary si robili sami naši partneri, ktorými boli rodičia, starší 

súrodenci alebo priatelia postihnutých detí. Boli sme prekvapení akí 

boli vynachádzaví pri získavaní podpory. Všetky získané finančné 

prostriedky boli použité na liečebné a rehabilitačné pobyty detí 

doma i v zahraničí, na podporu ich štúdia a celkový rozvoj ich 

schopností a zručností, na kúpu zdravotníckych a integračných 

pomôcok. Poukázané finančné prostriedky boli rodičmi riadne 

zúčtované. Od roku 2006 bolo celkovo poskytnutých 45 587 € 

Nadačnému fondu pre Rastíka a Petríka, 23 133 € Nadačnému 

fondu pre Marianku a Dianku a 5 233 € Nadačnému fondu pre 

Radku. Spolu to činí 73 953 €. 

 

 

Na konci  roku 2012 sme boli nútení odstúpiť od zmlúv o správe 

všetkých troch nadačných fondov. Dôvodom je zmena v metodike 

odosielania asignovaných dvoch percent z dane. Z bankových 

výpisov  už nie je možné zistiť, z ktorého daňového úradu peniaze 

prišli. Predtým bolo možné aspoň čiastočne identifikovať platbu cez 

sídlo daňového úradu, aj podľa označenia či signatárom je fyzická 

alebo právnická osoba. Dnes to už možné nie je a nedokážeme zistiť, 

koľko jednotlivé fondy skutočne dostali peňazí. Škoda. Tešili sme sa 

z pokrokov, ktoré deti vďaka našej pomoci urobili. Najmä vtedy, keď 

na začiatku imobilný Rastík navštívil našu nadáciu po 7 rokoch 

podpory na vlastných nohách iba s pomocou barličiek. 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | podpora systémových zmien a rozvoja organizácií  | Blokový grant ŠFM 

BLOKOVÝ GRANT PRE MVO NA PODPORU PARTNERSTIEV 

ŠVAJČIARSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE  

 

Blokový grant Švajčiarskeho finančného mechanizmu je realizovaný 

v spolupráci troch nadácií. Lídrom je nadácia Ekopolis, ktorá je vo 

vzťahu k Úradu vlády SR a Švajčiarskej konfederácii zodpovedná za 

realizáciu Blokového grantu a riadi finančné plnenie (vo vzťahu 

k výdavkom partnerov aj poukázanie financií prijímateľom BG 

ŠFM). Karpatská nadácia a nadácia SOCIA sú partnermi nadácie 

Ekopolis.  

 

V januári 2012 bolo ukončené výberové konanie a menovanie 

členov Riadiaceho výboru Blokového grantu pre MVO. 5. marca bola 

vyhlásená 1. výzva na podávanie žiadostí do BG ŠFM pre MVO. 

Uskutočnili sme 3 informačné semináre, 4 konzultačné dni 

a poskytli konzultácie emailom. V rámci   1. výzvy na predkladanie 

Malých projektov bolo zaregistrovaných spolu 77 Žiadostí o NFP.                    

V environmentálnej oblasti bolo zaregistrovaných 32 žiadostí,  

v oblasti sociálnych služieb 45 žiadostí. 

 

31. júla boli zverejnené výsledky hodnotení a rozhodnutia 

Riadiaceho výboru. V sociálnej oblasti bolo vyradených 8 žiadostí, 

pretože nesplnili kritériá administratívnej zhody, oprávnenosti 

žiadateľa alebo oprávnenosti žiadosti o NFP. Z 37 hodnotených 

projektov bolo podporených 6 žiadostí.  

Zoznam podporených žiadostí v 1. výzve BG pre MVO – sociálne 

služby: 

 

 

Názov prijímateľa Názov projektu 
Schválená 

výška NFP 

Začiatok rea-

lizácie pro-

jektu 

Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Sloven-

skej republike 

Cesty k samostatnosti € 60 883 
september 

2012 

Návrat, občianske 

združenie 

Partnerstvo rodiča 

a odborníka 
€ 139 361 

september 

2012 

Proti prúdu 
Nota bene – z ulice do 

života 
€ 142 433 

september 

2012 

Centrum Slniečko n.o. 

„Partnerstvo“ – najúčin-

nejší prostriedok v po-

moci deťom so syndró-

mom CAN, CSA, deťom a 

rodinám v kríze, ktorým 

hrozí sociálne vylúčenie 

€ 119 207 október 2012 

Inštitút Krista Veľkňa-

za 

Kvalitné sociálne služby 

v IKV 
€ 94 039 október 2012 

Depaul Slovensko, n.o. 

Pilotný projekt nízkopra-

hových sociálnych slu-

žieb pre ľudí bez 

Domova 

€ 144 000 február 2013 
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  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Blokový grant ŠFM | EEA grants: Aktívne občianstvo a inklúzia 

1.októbra bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektov do 

BG pre MVO s uzávierkou 3. decembra 2012. Opäť boli uskutočnené 

3 informačné semináre a 3 konzultačné dni. V 2. výzve na 

predkladanie Malých projektov bolo zaregistrovaných spolu  

76 žiadostí o NFP, z toho 23 v environmentálnej oblasti a 53  

v oblasti sociálnych služieb. 

 

Rozhodnutie o výbere podporených projektov ako aj podpísanie 

zmlúv s prijímateľmi je plánované na 1. štvrťrok 2013. Informácie 

o BG ŠFM sú zverejnené na webovej stránke www.bgsfm.sk .  

 

BLOKOVÝ GRANT NA PODPORU MVO – PROGRAM AKTÍVNE 

OBČIANSTVO A INKLÚZIA 

 

V priebehu celého roka sme sa uchádzali 

v Bruseli v kancelárii Úradu pre finančné 

mechanizmy (FMO) o možnosť spravovať 

Blokový grant pre MVO. Nórska vláda 

vyčlenila na rozvoj tretieho sektora na 

Slovensku celkovú sumu 6,9 mil. EUR. FMO 

nakoniec vybral dvoch uchádzačov ako 

správcov Blokového grantu, rozdelil celkovú sumu na dve rovnaké 

časti pre Nadáciu otvorenej spoločnosti a konzorcium nadácií 

EKOPOLIS, NDS a SOCIA. Hlavným partnerom novovytvoreného 

programu Aktívne občianstvo a inklúzia je nadácia Ekopolis. SOCIA 

sa stala správcom oblasti Rozvoj služieb v sociálnej oblasti, na ktorú 

bolo alokovaných 521 181 € na priamu podporu MVO. 

 

Napriek nášmu enormnému úsiliu nedošlo do konca roka 2012  

k reálnemu spusteniu uvedeného grantového programu.  

 

 

 

file:///C:/Users/Mária%20Machajdíková/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NH18B2C6/www.bgsfm.sk


11 

11 

 

 

 

  PODPORA ORGANIZÁCIÁM | Lienka pomoci 

LIENKA POMOCI 
 

Zámerom programu LIENKA POMOCI je 

podporovať terénne a ambulantné sociálne 

služby pre seniorov – ich rozšírenie a 

skvalitnenie ale aj zavedenie nových služieb. 

Program je financovaný z výnosu verejnej 

zbierky Lienka pomoci, ktorú nadácia 

každoročne organizuje. 

 

O podporu z programu LIENKA POMOCI sa môžu uchádzať 

zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných 

služieb pre seniorov, či už mimovládne organizácie, ale aj obce a 

mestá a nimi zriadené organizácie. 

 

Do grantovej uzávierky v apríli 2012 prišlo 26 žiadostí. Správna rada 

rozhodla o podporení 10 žiadostí v celkovej sume 10 672 €, ktoré 

zvyšujú kvalitu a rozvíjajú terénne a ambulantné služby pre 

seniorov. Viac informácií o podporených projektoch nájdete na: 

Zoznam podporených organizácií v Lienke pomoci 

 

V čase, keď vydávame túto výročnú správu, sa končí ďalší ročník 

verejnej zbierky a my budeme môcť na jar opäť vyhlásiť výzvu pre 

poskytovateľov terénnych a ambulantných služieb pre seniorov.          

Už teraz vieme povedať, že výnos opäť narástol a nadácia bude môcť 

podporiť služby vyššou sumou ako v roku 2012. 

 

CHARITATÍVNY FOND LION – ING ŠANCA PRE DETI 

 

Jesenná výzva v roku 2011 mala uzávierku prijímania žiadostí 

v decembri 2011. Výzva bola zameraná na pomoc žiakom 

s poruchami správania a nadväzovala na uskutočnené semináre 

o poruchách správania v roku 2011. Do uzávierky prišlo 62 žiadostí 

a jedna žiadosť nesplnila podmienky pre zaradenie do ďalšieho 

hodnotenia. Rada Charitatívneho fondu LION v januári 2012 

rozhodla o podporení 22 žiadostí a rozdelila im prostriedky vo výške 

30 846 €.  

Zoznam žiadostí a rozhodnutie o podporení. 
 

http://www.socia.sk/?page=granty&sub=FondLIENKAPOMOCI
http://www.socia.sk/doc/granty/na%20web%20-%20ING%20Sanca%20pre%20deti%20december%202011.xls
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 MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE | tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete 

do praxe | Fórum poskytovateľov | Daphne 

FÓRUM POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB PRE OSOBY  

SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – DEINŠTITUCIONALIZÁCIA 

NA SLOVENSKU 

 

Už s tradičnými partnermi – Európskou asociáciou služieb pre 

osoby so zdravotným postihnutým (EASPD) a Bratislavským 

samosprávnym krajom – sme 23. augusta zorganizovali 4. Fórum 

poskytovateľov. Pokračovali sme v diskusii z predchádzajúcich fór 

k horúcej téme deinštitucionalizácie sociálnych služieb (v texte aj 

„DI“). Bolo o čom, pretože za ostatný rok sme urobili poriadny skok. 

Vláda prijala strategické materiály k deinštitucionalizácii služieb 

a na ministerstve sa pripravoval národný projekt na podporu DI.   

 

Fórum dostalo názov  “Na ceste ku komunitným sociálnym  službám 

– podpora transformácie v Európe a na Slovensku”. S pomocou 

našich partnerských organizácií sme zabezpečili účasť zástupcov  

z Maďarska, Poľska a Českej republiky. Aktuálnu situáciu  

v Európskej únii komentoval prezident EASPD Luk Zelderloo. Potom 

sa účastníkom fóra predstavili samosprávne kraje a zariadenia 

sociálnych služieb, ktoré sa rozhodli vstúpiť do procesu DI. Deväť 

účastníkov panelu odpovedalo na otázku, prečo sa rozhodli ísť do 

tohto pilotného projektu a aké zmeny a problémy očakávajú. 

 

Štvrtého Fóra poskytovateľov sa zúčastnilo viac ako 100 manažérov 

zariadení sociálnych služieb. 

PREVENCIA OPÚŠŤANIA DETÍ - DAPHNE 

 

Vo februári sme zavŕšili spoluprácu v medzinárodnom projekte 

podporenom Európskou komisiou v rámci Programu DAPHNE III – 

„Child abandonment and its prevention“. Projekt bol ukončený 

publikovaním rozsiahlej štúdie. 

Na Slovensku sme na jej 

propagáciu vydali malú brožúru, 

ktorá sumarizovala zmapované 

údaje a trendy v Európe 

a špecifikovala skutočnosti 

opúšťania detí v slovenskom 

kontexte. Súčasne bola na portáli 

anglického partnera vytvorená 

nová sekcia, kde sú kompletné 

zistenia o Slovensku publikované 

v slovenčine.  

 

 

 

Uvedenú publikáciu a všetky informácie o projekte môžete nájsť na 

http://www.nottingham.ac.uk/iwho/research/projects/

childabandonment/index.aspx 

 

http://www.nottingham.ac.uk/iwho/research/projects/childabandonment/index.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/iwho/research/projects/childabandonment/index.aspx
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 POSILŇOVANIE MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ | zviditeľňovanie a posilňovanie aktivít MNO v sociálnej 

oblasti| Sociofórum 

Nadácia SOCIA bola od svojho počiatku  zameraná najmä na 

podporu MNO, ktoré vytvárajú, rozširujú alebo skvalitňujú 

sociálne služby pre obyvateľov.  Dovolíme si tvrdiť, že sme 

významnou mierou pomohli vytvoriť alternatívnu sieť 

sociálnych služieb na Slovensku. Je pre nás celkom prirodzené, 

že značnú časť našej kapacity venujeme ovplyvňovaniu 

legislatívnych, inštitucionálnych a finančných podmienok pre 

výkon služieb týchto organizácií. 

SOCIOFÓRUM 

 

Desať rokov pôsobila nadácia SOCIA ako organizačný a odborný 

garant činnosti nezávislej neformálnej platformy sociálnych 

MNO – SocioFóra. V decembri 2011, na výročnej konferencii 

SocioFóra v Poprade, prijali účastníci návrh výboru a rozhodli 

o registrácii a stanovách Nezávislej platformy SocioFórum ako 

občianskeho združenia. V návrhu stanov, ktoré výbor pripravil 

a predložil na schválenie, sa SocioFórum vracia späť k svojej 

pôvodnej misii stať sa otvoreným priestorom pre všetky 

mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. 

Dominanciou sociálnych služieb v agende platformy sa 

v ostatných rokoch jej misia zúžila len na túto oblasť. 

 

Účastníci výročnej konferencie, ktorí svojim podpisom prejavili 

záujem stať sa členmi nového združenia zvolili aj 13-členný 

výbor SocioFóra a jeho revízora. Výbor na svojom prvom 

zasadnutí zvolil za svojich hovorcov – štatutárnych zástupcov 

Helenu Wolekovú a Vladislava Mateja. Nové občianske združenie 

bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra 3. februára 2012. 

Hneď na to požiadalo o prijatie do Európskej asociácie služieb 

pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD), s ktorou 

spolupracuje už niekoľko rokov prostredníctvom nadácie. Teraz 

má šancu hovoriť samo za seba a my sa tešíme na nové spoločné 

projekty. 
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  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Dve percentá | Spolupráca s HOK  

DVE PERCENTÁ 

 

Aj v roku 2012 sme sa pri získavaní zdrojov primárne zamerali 

na organizácie združené v Holandskej obchodnej komore v SR 

a na organizácie, s ktorými sme mali vytvorené osobné vzťahy – 

lebo vzájomnú dôveru považujeme za veľmi cennú devízu.  

 

Udržali sme si niekoľkých najväčších asignátorov dvoch percent z 

dane – ING Životnú poisťovňu, ING Bank, spoločnosti SHELL a 

Heineken a viacero firiem s menšími asignovanými sumami. 

Postupné znižovanie podielu získaných dvoch percent 

v súvislosti s pretrvávajúcou ekonomickou krízou sa 

v posledných rokoch u nás prejavil takmer 15%-ným poklesom.  

 

Celkovo sme získali 93 499 €, čo je o 15 448 € menej ako v roku 

2011. Podiel prijatých prostriedkov od anonymných firiem 

a jednotlivcov predstavoval sumu 20 999 €. 

 

SPOLUPRÁCA S HOLANDSKOU OBCHODNOU KOMOROU 

 

Prepojenie viacerých aktivít nadácie na Holandskú obchodnú 

komoru v SR (v texte aj „HOK“) sa nám  aj v priebehu roku 2012 

potvrdilo ako správne strategické rozhodnutie. Pri príprave a 

organizovaní Charitatívnej aukcie vín v marci a Annual Charity 

Dinner v novembri sme okrem získania priamych financií 

rozšírili našu spoluprácu s viacerými jednotlivcami 

a holandskými firmami. Mnohé vzťahy prerástli do trvalých 

priateľských prepojení. Celkovo sme zo spoločných aktivít 

s komorou získali v priebehu roka priamo alebo nepriamo sumu 

8 659 €. V závere roku sme získali pre podporu konkrétneho 

projektu zmluvu vo výške 11 000 €, z  tejto čiastky bolo ešte 

koncom roka poskytnutých pre podporu OZ Dlaň 5 000 € 

a zvyšných 6 000 € bude čerpané v nasledujúcom roku. 



15 

15 

 

 

 

  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Významní partneri  

VÝZNAMNÍ PARTNERI – ING BANK, CREATIVE DEPARTMENT 

A ANJA 

 

ING Bank N.V. pobočka zahraničnej  banky (v texte aj „ING Bank“) je 

jediná zahraničná firma, ktorá vo vzťahu k našej nadácii dôsledne 

dodržala nové podmienky zákona (0,5 % ako dar) a darovala 

nadácii finančné prostriedky aj nad rámec asignačného 

mechanizmu. Následne tak mohla cez príslušný daňový úrad 

asignovať celé dve percentá zo zaplatenej dane. Od ING Bank sme 

dostali darom nad rámec dvoch percent v priebehu roka celkovo  14 

116 €.  

 

Nadštandardné vzťahy máme aj s ING Životnou poisťovňou, ktorá 

asignuje každoročne príslušnú časť zaplatenej dane nadácii SOCIA. 

Ich podporu cítime najmä pri realizácii kampane Staroba sa nás 

dotýka, ktorej sú generálnym partnerom. 

 

Ďalšou významnou firmou pre rozvoj našej nadácie je agentúra 

Creative Department („CD“). Ich vklad do prípravy a realizácie 

kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA má pre nás nevyčísliteľnú 

hodnotu. Aj vďaka osobitému vkladu CD sme sa v roku 2012 

posunuli  ďalej vo vzťahu k oslovenej verejnosti, ale aj v našom 

etablovaní sa v „seniorskej téme“.   

Podpora od firmy ANJA – konkrétne od Andreja Jankuliaka vo výške 

6 000 € nám pomohla vykryť aspoň čiastočne schodok, ktorý 

vznikol prípravou národného projektu DI, a jeho následným „tichým 

presunom na iného realizátora“. Inými slovami, prácu na jeho 

príprave sme odviedli, financie sme však už „nevideli“. Ďakujeme 

Andrejovi za jeho flexibilitu a štedrosť.  

 

Nie je náhoda, že práve spomínané firmy a konkrétni ľudia nás 

podporili takýmto osobitným spôsobom. Jaroslav Vittek (generálny 

riaditeľ ING Bank), Simona Bubánová (riaditeľka a spolumajiteľka 

agentúry Creative Department) ako aj Andrej Jankuliak sú totiž 

členovia našej správnej rady. Svoju úlohu si plnia vysoko nad rámec 

bežného členstva v správnom orgáne.  Pán Dušan Quis (generálny 

riaditeľ ING Životná poisťovňa) je predsedom dozornej rady 

nadácie. 
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  AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE | Budovanie základiny  

BUDOVANIE ZÁKLADINY A MATCHING GRANT OD NADÁCIE 

CH. S. MOTT 

 

Rok 2012 bol posledným rokom spolupráce s našim strategickým 

partnerom z USA, ktorého grant je zameraný na budovania našej 

základiny. Aj v tomto roku sme sa zamerali na získavanie 

prostriedkov do základiny viacerými spôsobmi. 

 

Prvý príspevok do základiny sme získali z výnosu tretieho ročníka 

charitatívnej aukcie vín. Spolu s Holandskou obchodnou komorou 

a s partnermi  ING Bank, PWC, hotel Crowne Plaza, jazyková škola 

Class, tlačiareň Neumahr, aukčná sieň SOGA, Terroir a Pacora Trio 

sme 15. marca zorganizovali unikátny večer. Z daru 9 producentov 

vín a vinoték sme zostavili 24 dražených položiek, ktorých čistý 

výnos predstavoval sumu 2 696 €.  

 

Druhý zdroj pre základinu predstavoval výnos z terminovaných 

vkladov, z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z precenenia cenných 

papierov v celkovej výške 12 026 €. 

 

Na základe navýšenia základiny zo získaných zdrojov na Slovensku 

v minulom roku nám nadácia Mott previedla 13. apríla sumu  

45 164 €. V roku 2012 sme  dosiahli zisk po zdanení vo výške  

51 861 €, ktorý môžeme použiť na navýšenie našej základiny. 

K 31.12.2012 dosiahlo naše registrované nadačné imanie hodnotu 

272 522 €, rezervný fond výšku 162 869 €, fondy tvorené zo zisku 

2 212 €, nerozdelené zisky minulých rokov 15 934 €  a hodnota 

nehnuteľnosti (bytu) 81 325 €. Celkovo sme tak evidovali finančnú 

a nehnuteľnú rezervu v celkovej hodnote 586 723 €. 
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 AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE| Kampaň Staroba sa nás dotýka a verejná zbierka 

Lienka pomoci 

KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA A VEREJNÁ ZBIERKA 

LIENKA POMOCI 

 

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA sa stala našim každoročným 

veľkým projektom. Novinkou 3. ročníka kampane bolo rozšírenie 

verejnej zbierky prostredníctvom spolupráce s mobilnými 

operátormi, ktorí nám pridelili jednotné číslo 823 na zasielanie 

darcovských správ v hodnote 2 €. Táto spolupráca priniesla do 

zbierky 7 938 €. V rámci spolupráce s TV Markíza v relácii Modré 

z neba sme finančne podporili 89-ročnú pani Rozáliu, ktorá sama 

vychováva 12-ročného pravnuka. Priemerná sledovanosť tejto 

relácie bola viac ako 500 tis. divákov, príbeh pani Rozálie sledovalo 

takmer 750 tis. ľudí. Príbeh chytil za srdce celé Slovensko, čo sme 

pocítili na zvýšenej návštevnosti nášho webu a profilu na sociálnej 

sieti.   

Kampaň a verejná zbierka bola promovaná prostredníctvom 

spravodajstva v hlavnom vysielacom čase TV Markíza, STV a TV JOJ, 

kreatívna časť kampane prebehla na outdorových nosičoch 

(billboardy, citylighty, letáky a plagáty). Billboardová časť kampane 

bola ocenená Zlatou peckou (prestížna medzinárodná súťaž, ktorú 

organizuje Asociácia českých reklamných agentúr).   

 

Médiá spontánne reagovali na našu tlačovú konferenciu, príbeh pani 

Rozálie a na podujatia organizované v rámci literárnej súťaže 

Lienka starým rodičom. Môžeme povedať, že napriek zníženiu 

výdavkov na kampaň sa nám v spolupráci s reklamnou agentúrou 

Creative Department podarilo, že Lienku bolo vidieť a počuť všade. 

Celková mediálna hodnota kampane dosiahla hodnotu takmer  

1 milión €. 
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 AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE| Kampaň Staroba sa nás dotýka a verejná zbierka 

Lienka pomoci 

V rámci kampane sme organizovali niekoľko sprievodných podujatí.  

Verejná zbierka sa uskutočnila s pomocou dobrovoľníkov SČK, 

Domky a študentov stredných škôl v priamo v uliciach miest 

Slovenska, zasielaním darcovských správ na jednotné číslo v sieťach 

mobilných operátorov, v predajniach Panta Rhei, vkladmi na účet 

a cez portál dakujeme.sk. Výnos k 31.3.2013 predstavoval sumu viac 

ako 20 tisíc €. Získané finančné prostriedky vytvoria základ Fondu 

Lienka pomoci, prostredníctvom ktorého znova podporíme terénne 

a ambulantné služby pre odkázaných seniorov.  

Odbornú konferenciu na tému „Aktívne starnutie – sen alebo 

skutočnosť pre seniorov na Slovensku?“, sme pripravili 

v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku a a spoločnosťou 

Novartis. Téma konferencia reflektovala na vyhlásenie Európskeho 

roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Cieľom 

konferencie bolo predstaviť účastníkom príklady dobrej praxe 

z korporatívneho, verejného a mimovládneho sektora, ktoré 

podporujú seniorov v aktívnom starnutí. Aktívne starnutie je jednou 

zo základných podmienok prevencie závislosti seniorov  

od sociálnych, zdravotných a iných služieb. 

 
 

http://www.dakujeme.sk
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 AKTIVITY ZAMERANÉ NA TVORBU ZDROJOV NADÁCIE| Kampaň Staroba sa nás dotýka a verejná zbierka 

Lienka pomoci 

V spolupráci s občianskym združením VČELÍ DOM sme v júni pre 

žiakov základných a stredných škôl vyhlásili literárnu súťaž 

Lienka starým rodičom. O tomto milom projekte sme už písali viac 

v časti Udalosti roka.  

 

Prajem krásny zasnežený deň pani Vitteková ! 

          Chcem Vám oznámiť, že knižka mi prišla v 

poriadku. Je naozaj úúúúúúúžasná, ja som ju "zhltla" za 

jedno popoludnie a už koluje u mojich detí a priateľov. 

Príbehy sú tak krásne jednoduché a zároveň s veľkou 

výpovednou hodnotou, tak prepotrebnou v dnešnom 

uponáhľanom svete, kedy na lásku, pritúlenie, objatie, 

povedanie si milých slov a dvoch zázračných slovíčok 

"ďakujem a prosím" nemáme čas. Tieto deti a pár 

starých mám to povedalo za nás. Ja sa tak nesmierne 

teším, že Ste,  pani Vitteková a celý kolektív Lienky 

pomoci, že Ste máli tú silu a chuť pracovať na tomto 

projekte. Keby sa poučil čo i le n jeden čitateľ z tejto útlej 

knižky, podľa mňa aj to malo zmysel. Verím, že to určite 

nebude iba jeden a vydáte ešte tisíce výtlačkov tak 

úprimných a ďakovných slov, ktoré tento svet, ktorý trpí 

deficitom citov rozhodne potrebuje. 

           Do Nového roka Vám prajem veľa veľa ZDRAVIA, 

LÁSKY, ŠŤASTIA a SÍL jak v osobnom živote, tak pri vašej 

práci v Lienke pomoci. 

Vďačná prispievateľka Straňáková Božena. 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Prehľad o príjmoch a výnosoch nadácie podľa zdrojov a pôvodu v € 

  Príjmy Výnosy 

Nadácie a inštitúcie     

MOTT Foundation 75 264 75 264 

Fundacja im.Batorego 0 6 293 

Univerzity of Nottingham 790 790 

EASPD Brussel  1 564 1 564 

FOSI (Fundation Open Society 7 529 1 679 

O.z. Včelí dom 10 000 7 850 

Obchodné spoločnosti     

ING Bank 14 116 30 789 

Holandská obchodná komora   8 659 

GEFCO Slovakia s.r.o. 10 000 10 000 

Novartis  Slovakia s.r.o. 5 000 5 000 

Grand Power s.r.o 1 000 1 000 

Slovak Telekom a.s. 0 2 244 

Ostatní  0 991 

Verejné zdroje     

2 % z daní 93 499 99 321 

BG ŠFM pre MVO 17 701 16 298 

Verejná zbierka Lienka (vrátane 14 057 10 672 

Dary od fyzických osôb     

Ing. A. Jankuliak 6 000 6 000 

J.Vittek +zamestnanci ING 616 616 

Ostatní – charitatívna dražba a iné 4 014 4 014 

Služby,rekl.činnosť,zúčt.prísp.na od-
pis.majetok,refakturácia 4 423 6 733 

Finančné príjmy     

Bankové úroky a úroky z TÚ , úrok z pôžičky 
a kurzový zisk 4 385 4 385 

Výnosy z použitia rezervného fondu 0 34 286 

Výnosy z precenenia cenných papierov  
k 31.12. 0 5 365 

Očakávané príjmy- výnosy bežného  
obdobia 385     

Na krytie nákladov r.2012 na RBG ŠFM 0 1 403 

Na krytie nákladov r.2012 na RBG NFM 0 834 

Očakávané výnosy z TÚ JaT (2-roč.) 0 2 302 

Holandská obchodná komora 0 5 000 

na krytie nákl.r.2012- AOK (Americká ob-
chodná komora) 0 1 200 

Nadačný Fond GSK   1 500 

SPOLU  269 958 352 052 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Celkové náklady v členení na správu nadácie a projektovú 

činnosť v € 

 

 

Rozpočet na správu nadácie v roku 2012 bol na zasadaní 

Správnej rady dňa 14. 12. 2011 schválený vo výške 40 000 €. 

Zároveň bola daná požiadavka, aby celkové výdavky na správu 

neprekročili 10 % z celkových výdavkov nadácie. Táto 

podmienka bola prekročená iba nepatrne o 0,08 %, ale schválený 

rozpočet vo finančnom vyjadrení nebol prekročený. 

 

  
Správa                                                
nadácie 

Projektová 
činnosť 

Poskytnuté 
príspevky Spolu 

ochrana a zhodnotenie 
majetku 6 006 1 230   7 236 

propagácia verejno-
prospeš. účelu nadácie 
- kampaň a zbierka 223 55 420   55 643 

prevádzka nadácie 11 388 62 988   74 376 

odmena za výkon funk-
cie správcu 2 640 2 256   4 896 

Cestovné 102 1 373   1 475 

mzdové náklady 4 487 19 821   24 308 

iné náklady na ostatné 
činnosti spojené s pre-
vádzkou  5 124 43 914   49 037 

poskytnuté príspevky 
PO a FO 0   80 360 80 360 

SPOLU náklady 29 969 187 002 80 360 297 331 

      

% -ny podiel nákla-
dov na správu z cel-
kových nákladov 10,08% 89,92% 100% 

Schválený rozpočet v €: plán skutočnosť 

Ochrana a zhodnotenie majetku 1 500 6 006 

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 2 500 223 

Prevádzka nadácie 10 000 11 388 

Odmena za výkon funkcie správcu 3 000 2 640 

Cestovné 1 000 102 

Mzdové náklady 13 000 4 487 

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s pre-
vádzkou  9 000 5 124 

SPOLU 40 000 29 969 
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  FINANČNÁ SPRÁVA |  

Hospodársky výsledok nadácie 

Nadácia v roku 2012 dosiahla čistý zisk po zdanení vo výške 

51 861 €, z ktorého prevažná časť bude použitá na navýšenie 

základiny a časť zostane na účte ako nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

Investovanie finančných prostriedkov 

Finančné prostriedky boli dlhodobo investované do podielových 

CP v LOTKA, s r.o., z ktorých však pri ich ukončení v roku 2012 

dosiahla nadácia stratu vo výške 5 705 €. Ďalej do dlhových CP, 

termínovaných vkladov a do poskytnutých finančných výpomocí. 

Z týchto finančných investícií sme v roku 2012 dosiahli zisk vo 

výške 12 026 €. 

 

Pohľadávky a záväzky 

Celkové pohľadávky boli vo výške 2 728 € a záväzky vo výške 

10 477 €. 

 

Informácie o organizačnej zložke v zahraničí 

Nadácia nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 



23 

23 

 

    

 

  ĽUDIA NADÁCIE SOCIA |  Správna rada |  Dozorná rada |  Pracovníci 

Správna rada 
 
Pavol Demeš 
predseda správnej rady 
German Marshall Fund of the United States 
 
Soňa Holúbková 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 
pobočka Žilina 
 
Andrej Jankuliak 
Anja s.r.o  
 
Simona Bubánová 
Creative Department 
 
Jaroslav Vittek 
ING Bank  
 
Thomas van der Ven 
čestný člen správnej rady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dozorná rada 
 
Dušan Quis 
predseda Dozornej rady 
ING Životná poisťovňa 
 
Helena Jurenová 
audítorka v.v.  
 
Gabriela Kroftová 
1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovníci 
 
PhDr. Helena Woleková, PhD. 
správkyňa nadácie  

 
Mgr. Vladislav Matej 
riaditeľ nadácie a manažér Blokového grantu EEA 
pre MVO 

 
Mgr. Martina Petijová 
koordinátorka Charitatívneho fondu LION 
a projektová manažérka Blokového grantu ŠFM 

 
Božena Paulenová 
účtovníčka a finančná asistentka Blokového grantu 
ŠFM a Blokového grantu EEA pre MVO 

 
Ing. Marcela Černá 
momentálne na materskej dovolenke 

 
Mgr. Mária Machajdíková 
projektová manažérka  

 
Mgr. Vilma Vitteková 
manažérka pre komunikáciu  
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Ďakujeme našim partnerom 

 

Nadácia CH. S. Mott, ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, 

ING Životná poisťovňa, a. s.,  Creative Department, Heineken 

Slovensko, a. s.,  Shell Slovakia, s.r.o., Anja, s.r.o., Gefco Slovakia, 

Slovenský červený kríž, DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, 

o.z. VČELÍ DOM, Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., 

Teléfonica Slovakia, s.r.o., Panta Rhei, s.r.o., CK SOREA, Kancelária 

SZO v SR, Holandská obchodná komora v SR, Hotel Crowne Plaza, 

OZ Konvergencie, Neumahr Tlačiareň, s.r.o., Víno Mrva & Stanko, 

a.s., Miloš Máťuš, Strekov 1075, s.r.o., Bott Frigyes, Martin Pomfy – 

Mavín, Vinárstvo Blaho, Hacaj, s.r.o., Terra Parna, Víno Valery, 

Tokaj Wines, Fine Wines, s.r.o., Grandi Vini, s.r.o., ZSE, Pacora Trio, 

PricewaterhauseCoopers, SOGA  Aukčná spoločnosť, Terroir, Fond 

GSK, Class Jazyková škola, Nadácia Krajina harmónie, Hlavné 

mesto SR Bratislava, Tatra banka, a.s., KPMG, Novartis Slovakia, 

s.r.o.. 

 

 

 

Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporili 

 

Dobrovoľníkom Slovenského červeného kríža, dobrovoľníkom 

DOMKA – združenia saleziánskej mládeže, študentom gymnázia 

C.S. Lewisa v Bratislave, SOŠ v Nitre, SZŠ v Rožňave a Trnave , 

Centru dobrovoľníctva v BB, Petrovi Šronerovi, Nine Gažovičovej, 

Jarmile Uhlíkovej, Janke Belišovej,  Danielovi Nagajovi a detskému 

speváckemu zboru Kvapôčky, umelcom z projektu Chasidské piesne 

– Jozef Lupták, Boris Lenko a Baruch Mayers, Zuzana a Pavel 

Mauréry, Jazzové trio Františka Báleša, Darinke Sedlákovej,  

Bobošovi Procházkovi, Nike Benkovej, Oľge Feldekovej, Jankovi 

Kuricovi, Stanislavovi  Štepkovi, Ninke Taranovej, Danielovi 

Hevierovi, Zuzane Mojžišovej, Monike Kompaníkovej, Danici 

Lacovej, Svetlane Križanovej, Janke Kerekrétyovej, Janke 

Machajdík, Šimonovi Ondrušovi, Hode Johanpur, Mirke Tvarogovej 

– Michalkovej, Jakubovi Uhlíkovi, Julke Roháčkovej, Saške 

Ďurníkovej, členom správnej rady a dozornej rady a anonymným 

darcom dvoch percent. 


