Spolu
za lepší život
na východe
náš rok
2017

Deti z komunity, ktorá
bola podporená naším
Programom rozvoja
rómskych komunít

o nás
Karpatská nadácia podporuje rozvoj východného Slovenska od roku 1995 a počas svojej
existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 2,3 milióna EUR.
Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu,
región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie
a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života
na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež prináša na východné Slovensko programy
neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom v regióne viesť úspešný a plnohodnotný
život.

tri základné princípy našej práce

GRANTOVÉ
PROGRAMY

VLASTNÉ
PROGRAMY

Podporujeme miestne projekty,
ktoré riešia rôzne potreby komunít
a vylepšujú život a prostredie vo
východoslovenskom regióne, najmä vo
vidieckych oblastiach.

Realizujeme vlastné rozvojové programy
s cieľom vylepšovania vzdelanosti,
zmierňovania sociálnych rozdielov
a posilňovania občianskej spoločnosti.

Naše grantové programy sú určené
pre neziskové organizácie a miestne
samosprávy. Sú realizované v miestnych
partnerstvách a so zapojením
dobrovoľníkov z miestnej komunity.

Prinášame do východoslovenského
regiónu programy neformálneho
vzdelávania, ktoré rozvíjajú schopností
detí, mládeže a ľudí so znevýhodnením
a zvyšujú ich schopnosť uplatniť sa
na trhu práce.
Prenášame naše skúsenosti, vytvárame
siete a budujeme expertízu organizácií
tretieho sektora – na Slovensku ako aj
v zahraničí, najmä na Ukrajine.
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ROZVOJ
FILANTROPIE

Vytvárame inovatívne spôsoby pre
zapojenie ľudí a firiem do rozvoja
východoslovenského regiónu.
Snažíme sa získať čo najviac finančnej
podpory pre miestne projekty a aktívnych
ľudí, ktorí tvoria lepší život v tejto časti
Slovenska.
Čím viac sa nás zapojí, tým viac spolu
dokážeme.

Žiaci ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
Opatovská, Košice pri tvorbe MyMachine
vynálezov
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Čo sa v roku 2017
podarilo
Rok 2017 nám priniesol veľa
zaujímavých aktivít a ľudí,
ktorí nás inšpirujú svojou
zanietenosťou a snahou vytvoriť
z východného Slovenska lepšie
miesto pre život.

znevýhodnením na trh práce.
Spolupracovali sme s iniciatívou
Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburgu, vďaka čomu sme
mali možnosť stretnúť aj princa
Edwarda, grófa z Wessexu.
Stali sme sa súčasťou konzorcia,
ktoré vyhralo súťaž o operátora
programu „Active Citizens Fund“
na Slovensku, čo nám umožní
podporovať programy sociálnej
inklúzie v oveľa väčšej miere.

V roku 2017 sme vďaka našim
partnerom a podporovateľom
mali možnosť pokračovať
v mnohých programoch, ktoré
rozvíjajú východoslovenský región
k lepšiemu. Zrealizovali sme
6 grantových programov, ktoré
spolu podporili 42 projektov
zameraných na rozvoj miestnych
komunít. Úspešne sme ukončili
druhý ročník Programu rozvoja
rómskych komunít a získali
finančnú podporu pre jeho
pokračovanie.

Zapojili sme do našej práce mnohé
miestne firmy a obyvateľov, ktorí
štedro podporili naše darcovské
programy a tým aj miestne
iniciatívy aktívnych občanov. A bolo
toho oveľa viac...

Uzavreli sme prvý ročník
medzinárodne oceneného
programu MyMachine Slovakia
a zahájili druhý. Pracovali sme
na viacerých cezhraničných
projektoch na Ukrajine, ako aj
na medzinárodnom projekte,
ktorý sa snaží začleniť ľudí so
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Grantové
programy
Hlavné témy grantových programov
>> Rozvoj voľnočasových aktivít a nekomerčnej kultúry
>> Zlepšenie životného prostredia a environmentálna
výchova
>> Rozvíjanie potrebných schopností detí, mládeže aj
dospelých
>>
>>

6 grantových programov
42 podporených projektov v košickom a prešovskom
kraji

>> Rozvoj
>>

Projekt OZ Barlička podporený
Grantovým programom T for all, all for T

13 rómskych komunít prostredníctvom

Programu rozvoja rómskych komunít
3 špeciálne granty na podporu vzdelávania
a nekomerčnej kultúry pre program Teach for
Slovakia, SOŠ Elektrotechnickú v Liptovskom
Hrádku a Cinefil o. z. na digitalizáciu Kina Úsmev
v Košiciach

Prerozdelená suma:

179 879 EUR

V roku 2017 sme študijným štipendiom podporili aj
štúdium sociálnej práce pani Irmy Horváthovej, aby
mohla pokračovať vo svojej práci v komunitnom
centre v Moldave nad Bodvou.
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Projekt organizácie Partneri pre sociálny rozvoj
a pomoc, podporený grantovým programom
Getrag pre región
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Prenosné bludisko – MyMachine Slovakia
vynález vytvorený študentmi a žiakmi
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Vlastné programy
MyMachine Slovakia

ITrampolína
pre všetkých/IT4ALL

Rozvoj tvorivého myslenia
a schopností pre život v 21. storočí
>>

Zvyšovanie zamestnateľnosti
a inklúzie ľudí so znevýhodnením v IT
sektore

262 žiakov a študentov zapojených
do 1. ročníka

>> Spolupráca so

4 základnými

školami, 4 strednými odbornými
školami a 2 univerzitnými
fakultami
>> 4 skonštruované vynálezy
>> Prvá fáza 2. ročníka programu
s ďalšími 130 žiakmi zo 4 nových
základných škôl

>>

>>
>>

>>

>>
>>
>>
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4 projektoví partneri z verejného
a súkromného sektora: T-Systems
Slovakia, ZOM Prešov, IT Services
Hungary z Maďarska a CJD
z Nemecka
Medzinárodná výmena skúseností
s organizáciami z 3 krajín
jeden vypracovaný model
hodnotenia a rozvoja potenciálu
ľudí so znevýhodnením pre
začlenenie do pracovného
prostredia v IT
31 ľudí so znevýhodnením
otestovaných v Hodnotiacom centre
pracovného potenciálu
12 kandidátov absolvovalo rôzne
aktivity v Centre pre rozvoj
5 absolventov centra získalo
odporučenie pre prácu v IT oblasti
2 absolventi už zamestnaní
v T-Systems Slovakia (projekt
pokračuje do júla 2018)

Skutočne spoločne

Generation 2020

Medzinárodný program pomoci
a výmeny skúseností s Ukrajinou
pre rozvoj občianskej spoločnosti

Program miestneho a regionálneho
rozvoja formou cezhraničnej
mládežníckej spolupráce

>>

>>
>>

>>

>>

>>

8 školení pre mladých lídrov
na Ukrajine pre efektívne
fungovanie neziskových
organizácií
7 okrúhlych stolov
a multisektorových diskusií
Študijná cesta s neziskovkami
na východnom Slovensku pre
8 ukrajinských organizácií
Odborná konferencia so
60 účastníkmi z Ukrajiny
a Slovenska
17 mikrograntov prerozdelených
ukrajinským mimovládnym
organizáciám pre rozvoj
komunít a participáciu občanov
na správe vecí verejných
jedna bilaterálna expertná
skupina zložená z odborníkov
na otázky verejnej správy,
starostov a občianskych
aktivistov

>>

>>

>>

>>

>>

10 mladých ľudí zo Slovenska
a 10 z Ukrajiny zapojených
do formovania siete mladých
aktívnych lídrov Generation WE
20 mladých ľudí zo Slovenska
a z Ukrajiny sa zapojilo do projektu
Živé knihy, vďaka čomu mali
možnosť podeliť sa so svojimi
rovesníkmi z inej krajiny o to ako
žijú
Stovky študentov stredných
a vysokých škôl si vypočulo
výpovede mladých ľudí, medzi
ktorými boli aj dramatické vojnou
poznačené príbehy
jedna cezhraničná skupina
mladých aktivistov zo Slovenska
a Ukrajiny: Karpatská regionálna
mládežnícka rada (Generation WE),
ktorá je nositeľom vízie projektu aj
po jeho ukončení
jedno nové občianske združenie
mladých ľudí s názvom GenWe,
prostredníctvom ktorého majú
mladí ľudia možnosť realizovať
svoje vlastné dobrovoľnícke
kreatívne projekty
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Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburgu
Slovensko
Rozvojový program, ktorý dáva
mladým ľuďom šancu rozvíjať svoje
schopnosti, naplniť svoj potenciál
a uspieť v živote
>> Program na východe Slovenska

podporený na obdobie troch
rokov (2016 – 2018) celkovou
sumou 75,000 EUR
>> Vďaka našej podpore sa v roku
2017 do programu v regiónoch
prešovského kraja, košického
kraja a časti žilinského kraja
zapojilo:
>> 47 organizácii
>> 481 mladých ľudí vo veku
14 – 24 rokov
>> 118 dobrovoľníkov

Živé knihy, Generation WE
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Rozvoj filantropie
Karpatská vandrovka

Bež so srdcom

Jedinečný darcovský pochod
v prekrásnej prírode východných
Karpát

Darcovský program v spolupráci
s Medzinárodným maratónom mieru
v Košiciach a Maratónskym klubom

>>
>>
>>
>>
>>
>>

7. ročník
106 účastníkov
22 tímov
Zapojenie 3 miestnych firiem
50 prejdených kilometrov
10 600 EUR vyzbieraných

>>
>>

617 bežcov so srdcom – darcov
216 EUR vyzbieraných od 8 darcov cez

výzvy Bež so srdcom prostredníctvom
Ľudiaľuďom.sk
>> 3 podporené organizácie: Spoločnosť
detskej onkológie Košice, Oáza – nádej
pre nový život a Atletika Košice
>> 5 289 EUR prerozdelených trom
organizáciám

do grantového programu
Karpatskej vandrovky MÁME
RADI VÝCHOD pre rozvoj
komunít na východe, ktoré budú
prerozdelené v roku 2018
„Čo sa mi na Karpatskej vandrovke
najviac páčilo? Účel akcie,
nádherná príroda, možnosť byť
s kolegami mimo práce.“
Účastník Karpatskej vandrovky 2017
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Účastníci Karpatskej vandrovky 2017 z firmy
Lear Corporation Seating Slovakia s. r. o.
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Partneri grantových
programov

Firmy zapojené
do darcovských
programov
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Koho sme podporili
biznis pre lepší život
„Do projektu som za zapojil, lebo som sa chcel naučiť,
ako využiť odpadový materiál a ako môžeme pomôcť
Rómom v okolí zabezpečiť lacné palivo na zimné
vykurovanie. Naučil som sa vyrábať ekobrikety,
stavať hlinenú pec, pracovať s kameňom a podobne...
Pred rokom som sa stal živnostníkom. Dnes som
zamestnaný ako stavebný učiteľ a pomáham
stavebníkom v obci Rankovce v rámci projektu DOM.ov
pri stavbe nízko-nákladových domov. Spolupracujem
aj s OZ Pre lepší život, napríklad na stavbe
ekodomčeka v komunitnej záhrade Rankovce
a pokračujem vo výrobe ekobrikiet.“
Ondrej Sameľ,

účastník projektu Biznis pre Lepší život v Kecerovciach,
OZ Pre Lepší život

Projekt sme finančne podporili v roku 2017 v rámci
našej grantovej schémy Programu rozvoja rómskych
komunít
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priestory
„Občianske združenie VERBUM BONUM
(DOBRÉ SLOVO) zo Spišských Tomášoviec
už roky pripravuje tradičné i netradičné
podujatia pre verejnosť. Začiatky však
neboli jednoduché, pretože aj keď tu
boli dobrovoľníci s nápadmi a s veľkým
nadšením, chýbali nám vlastné priestory
a financie na aktivity. Skutočný štart
sme zažili až spoluprácou s Karpatskou
nadáciou. Medzi prvými získanými
dotáciami bol grant z programu Spoločne
pre región v roku 2015, na náš projekt
„prieSTORY“. Vďaka podpore Karpatskej
nadácie sme premenili staré nevyužívané
priestory na spoločenskú miestnosť
s knižnicou, kde nepretržite prebiehajú rôzne
spoločenské podujatia. Okolie priestorov,
ktoré naháňalo hrôzu, je teraz najkrajším
rozkvitnutým miestom v obci a príjemnou
relaxačnou zastávkou pre turistov, či
cyklistov. Deti, mládež, dospelí a seniori
trávia svoje voľné chvíle v týchto priestoroch,
ale aj na iných výnimočných miestach vďaka
ďalším projektom, ktoré sme s Karpatskou
nadáciou realizovali. Máme za sebou tisíce

odpracovaných dobrovoľníckych hodín,
mnoho rôznych aktivít, súťaží, niekoľko
úspešných vydaných publikácií, stovky
vysadených rastlín a vyrobených prírodných
produktov, zážitkov a skúseností, nových
kontaktov, ale aj nových sponzorov.
V súčasnosti naše „prieSTORY“ slúžia
aj ako známe centrum s turistickoinformačnými službami pre návštevníkov NP
Slovenský raj. Svoje miesto na prezentáciu
umeleckej tvorby tu majú aj regionálni
umelci a remeselníci, aby sme im pomohli
ukázať šikovné ruky svetu. Hospodárime
vo Vidieckej záhrade, ktorú meníme
na výnimočný vidiecky poznávací park, kde
môžu deti aj dospelí konfrontovať svoje
vedomosti s realitou priamo v prírode.
Po pár rokoch úspešnej činnosti OZ VERBUM
BONUM už aj pomáha iným, no je nám
všetkým jasné, že bez pomoci, ktorú nám
poskytla Karpatská nadácia pri našom
štarte a rozvoji v prvých rokoch, by sme tu
dnes neboli. S Karpatskou nadáciou sme
mohli meniť naše sny na skutočnosť.“

VERBUM BONUM, o. z., Spišské Tomášovce získalo v rokoch 2015, 2016
a 2017 celkovú podporu 8 802 EUR na 3 projekty
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PrieSTORY v Spišských
Tomášovciach
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financie
náklady
Bež so srdcom 1%
podpora 3 organizácií

5% Administratíva a správa

Medzinárodná cena 5%
vojvodu z Edinburgu
Slovensko

39% granty a štipendiá

náklady
460 670 €
Generation 2020 35%
4% MyMachine Slovakia
3% ITrampolína pre všetkých
8% Skutočne spoločne 2.0 a 3.0

Z každého eura, ktoré sme získali, sme použili 95%
priamo na podporu miestnych iniciatív a realizáciu
našich projektov, 5% sme použili na správu
a administratívu
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výnosy
NESS KDC 1%

0,1% RMS

US Steel Košice 4%

0,2% Príspevky od
jednotlivcov & iné zdroje

Lear Corporation 6%
Seating Slovakia

39% Nórsky finančný
mechanizmus a štátny
rozpočet Sr

Getrag Ford 4%
Transmissions
Výnosy
462 900 €
T-Systems Slovakia 12%

1%

Asignácia dane z príjmu 1%

Bež so srdcom dary

0,2% Institut zum Studium
von Buddhismus und Dialog
der Religionen

SlovakAid 10%

21% Annonymný darca
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poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí finančne podporili naše aktivity v roku 2017
a robia z východného Slovenska lepšie miesto pre život:

>> Erasmus+

>> Barbara Kollárová

>> Galvániho 2, s. r. o.

>> Jana Bodnárová

>> Getrag s. r. o.

>> Jana Knežová

>> Institut zum Studium von

>> Laura Dittel

>>
>>
>>
>>

>>
>>

>>
>>

Buddhismus und Dialog der
Religionen (ISBD)
Lear Corporation Seating
Slovakia, s. r. o.
LYNX, s. r. o.
NESS KDC, s. r. o.
Nórsky finančný mechanizmus
a štátny rozpočet Slovenskej
republiky
RMS, a. s.
SlovakAid – Slovenská agentúra
pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu
T-Systems Slovakia, s. r. o.
U. S. Steel Košice, s. r. o.

>> Liana Šidlovská
>> Ľuba Lacinová
>> Marek Jakubík
>> Mimi a Michael Maduro
>> Peter Pavlo
>> Rastislav Puchala
>> Róbert Kollár
>> Štefan Matis
>> Tomáš Torok
>> Vazil Hudák

…aj všetkým tým, ktorí nás
podporili inou formou.
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OZ Svatobor v regióne Hanušoviec n/T učí
láske k tradičnému poľnohospodárstvu v rámci
projektu Rómovia – záhradníci
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Výlet do okolia Roškoviec a zber odpadu
zorganizovaný OZ Človek v ohrození v rámci
projektu S kamerou cez hory, ktorý bol
podporený Fondom Karpatskej vandrovky
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Podujatie organizované OZ VERBUM BONUM
bolo realizované aj vďaka podpore Karpatskej
nadácie

Karpatská nadácia
Letná 27, 040 01 Košice
t: 055 622 1152
e: info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

