
KaRPaTSKá
NADÁCIA

Karpatská nadácia 2014

Začni tam, kde si. 
Využi to, čo máš. 
Rob to, čo môžeš.





Start where you are. 
Use what you have. 
Do what you can.
Arthur Ashe 

Americký tenista. V roku 1963 bol prvým tenistom tmavej pleti, ktorý nastúpil 
za daviscupový team Spojených štátov amerických. V roku 1968 po víťazstve 
na US Open mu z dôvodov farby pleti nebol povolený vstup do Juhoafrickej 
republiky na tam usporiadaný medzinárodný turnaj. To viedlo k jeho veľmi 
silnej angažovanosti v boji proti apartheidu a vôbec všetkým formám útlaku 
černochov. 



Za nami je 20 rokov práce na východnom 
Slovensku.

Karpatská nadácia je nezisková 
organizácia, ktorá pôsobí na východnom 
Slovensku od roku 1994. Poskytujeme 
finančnú podporu, vzdelávanie 
a poradenstvo aktivistom, neziskovým 
organizáciám a miestnym samosprávam 
na realizáciu ich verejne prospešných 
projektov. Nadácia realizuje aj vlastné 
projekty zamerané na rozvoj darcovstva, 
zmierňovanie chudoby a na komunitný 
rozvoj. 

Našou víziou je lepšie východné 
Slovensko, kde jeho obyvatelia vlastnými 
silami zlepšujú život tam, kde žijú 
a pracujú. Všetky programy nadácie sú 
postavené tak, že zapojené organizácie 
aj jednotlivci sa učia riešiť miestne 
problémy v spolupráci na miestnej úrovni 
a sami tak aktívne zlepšujú život vo 
svojich komunitách.

Myšlienky 
na úvod



Suma použitá na podporu verejne prospešných dobrovoľníckych projektov 
a štipendií

66 494,69

Počet podporených projektov a udelených štipendií 43

Počet zorganizovaných seminárov, tréningov, školení, konferencií a iných 
podujatí pre verejnosť

29

Počet účastníkov seminárov, tréningov, školení, konferencií a iných podujatí 
pre verejnosť

614

Počet realizovaných vlastných projektov a aktivít Karpatskej nadácie 12

Náš rok 2014 
v číslach
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Podporujeme 
spoluprácu 
na miestnej 

úrovni

Grantové programy Karpatskej nadácie sú určené pre neziskové organizácie a miestne 
samosprávy. Programy podporujú miestne iniciatívy, do ktorých sa zapájajú partneri 
zo všetkých sektorov: aktívni občania, podnikatelia, samospráva, neziskové organizácie. 

Napriek ekonomického znevýhodneniu východoslovenského 

regiónu máme to potešenie podporovať a pracovať s tvorivými, 

skromnými a pracovitými ľuďmi, ktorí považujú tento región 

za svoj domov a neváhajú priložiť ruku k zlepšovaniu života 

v ňom. 

Od svojho založenia sme podporili stovky projektov sumou 

takmer 2 milióny EUR. Tieto peniaze obohatené o vlastné 

finančné aj nefinančne vklady podporených skupín 

a organizácií predstavujú obrovskú investíciu do východného 

Slovenska. 

V roku 2014 sme podporili  aj  tieto projekty:
• Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov

• Margarétafest

• Ruka v ruke naprieč časom

Projekt Na pamiatku predkov,  do pamäte potomkov 

realizovali aktivisti z obce Lacková s cieľom zachovať tradície 

košikárstva a odovzdávať túto zručnosť ďalším generáciám. 

K tomu prispel workshop košikárstva Zapleť sa s prútím, nie 

s trávou. Kultúrno-spoločenské podujatie Lackovský košík 

poslúžilo na odprezentovanie výrobkov detí z  workshopu, 

ako aj ďalších miestnych tradícií. Projekt bol podporený 

z grantového programu Spoločne pre región 2014 sumou 

2 514,35 eur.
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OZ Barlička z Prešova realizuje aktivity, ktoré pomáhajú 

ľuďom so zdravotným postihnutím uplatniť sa v spoločnosti 

a umožniť im samostatný život. Festival Margarétafest 
každoročne prispieva k búraniu bariér medzi zdravými 

a zdravotne postihnutými ľuďmi. Karpatská nadácia podporila 

ročník festivalu 2014 grantom v hodnote 1 000 eur v rámci 

grantového programu Tu žijeme a pomáhame.

Nezisková organizácia Zachráňme 

kaštieľ v Krásnej pracuje na 

skvalitňovaní života a ponuky 

voľnočasových aktivít obyvateľov 

mestskej časti Košice-Krásna. V rámci 

projektu Ruka v  ruke naprieč 
časom  si dobrovoľníci svojpomocne 

skrášlili verejné priestranstvo pred 

zrekonštruovaným kaštieľom. Podujatia 

ako Deti rodičom, rodičia deťom, Ruka 

v ruke maľuje Krásnu alebo Podaj ruku 

a uč sa prispeli k medzigeneračnému 

stretávaniu sa a odovzdávaniu 

skúseností seniorov mladším ročníkom. 

Grant vo výške 2 785 eur bol poskytnutý 

v rámci grantového programu Spoločne 

pre región 2014.
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Ambíciou našich programov je prispievať k zmierňovaniu chudoby na 
východnom Slovensku. Ako malá organizácia máme obmedzené možnosti, 
ale naše skúsenosti a zručnosti, vytvorené siete a realizované projekty nám 
dávajú priestor reálne sa zapojiť do zmierňovania chudoby a jej prevencie 
v regióne.

Naším cieľom je zviditeľňovať praktické možnosti, 

ako chudobe predchádzať, zdieľať funkčné prístupy, 

pomáhať chudobu zmierňovať a iniciovať alebo 

podporovať spoluprácu pri riešení problému.

Karpatská nadácia sa orientuje na tri piliere boja 

s chudobou:

1 .  Viac práce
V rámci tohto piliera pracujeme s mladými ľuďmi 

na zlepšovaní ich šancí na trhu práce a vzdelávame 

neziskové organizácie, aby sa stali udržateľnejšími. 

V roku 2014 sme v tomto pilieri realizovali aj 

projekt Trampolína. Jeho cieľom bolo zlepšiť šance 

mladých ľudí na trhu práce rozvojom ich praktických 

zručností aj teoretickej pripravenosti, ako aj zlepšiť 

medzisektorovú spoluprácu, zapojenie všetkých aktérov 

rozvoja trhu práce pri riešení tohto problému. 

Boris, jeden z účastníkov projektu, nám píše: „Pracujem 

vo firme v Košiciach… Musím sa priznať, mal som 

radosť, keď som držal v rukách moju vstupnú kartu! 

Chcem ešte napísať aj to, že moje prijatie bolo úspešné 

aj vďaka absolvovanému tréningu a celkovo výbornému 

naladeniu z projektu Trampolína.“

Hľadáme 
cesty 

z chudoby



Projekt bol úspešný, asi tretina zapojených mladých ľudí 

si našla prácu alebo pracovnú stáž, našli sme nových 

partnerov na realizáciu takýchto zámerov a to nás 

povzbudzuje kráčať po tejto ceste ďalej. 

2.  Viac peňazí
Viac peňazí je možné mať, ak sa s nimi dobre hospodári. 

V druhom pilieri vzdelávame najmä ohrozené skupiny 

obyvateľstva – mladých odchovancov detských 

domovov, nekompletné rodiny, seniorov – o lepšom 

spravovaní ich financií a zlepšujeme ich finančnú 

gramotnosť. V roku 2014 sme takto pomáhali v rámci 

projektu Gazdujme rozumne.

3.  Viac sebestačnosti
Aby boli organizácie a komunity sebestačnejšie, 

potrebujú vedieť dobre využívať všetok miestny 

potenciál. Nadácia nastavuje všetky grantové programy 

tak, aby grantisti museli hľadať partnerov pre svoje 

iniciatívy v prvom rade medzi lokálnymi aktérmi rozvoja. 

Tento princíp sa premieta aj do vlastných projektov 

nadácie: dávame ľuďom praktické zručnosti, rozvíjame 

ich potenciál a zbierame a zdieľame nasledovaniahodné 

príklady miestneho rozvoja.
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Na to, aby mohla Karpatská nadácia podporovať východné Slovensko, získava financie 
z rôznych zdrojov. O dary sa uchádza medzi jednotlivcami aj firmami, oslovuje iné 
nadácie, podporné inštitúcie a finančné mechanizmy. Každý dar pre Karpatskú 
nadáciu je použitý v súlade so želaním darcu. 

Finančné dary  od jednotlivcov, či firiem sú vždy 

použité podľa dohody nadácie a darcu na existujúce 

alebo nové programy nadácie. Nadačné fondy  sú 

vhodné pre darcov, ktorí razia stratégiu dlhodobej 

a premyslenej podpory komunity.

Percentá zo zaplatenej dane z  príjmu  fyzických 

aj právnických osôb používa Karpatská nadácia na 

podporu verejne prospešných projektov na východnom 

Slovensku. Z prostriedkov asignácie je financovaný 

aj vzdelávací program Krok vpred – Program rozvoja 

neziskových organizácií. 

Darovať na dobrú vec nám môžete aj formou účasti na 

Karpatskej vandrovke  alebo priamo online na portále 

dakujeme.sme.sk.

Chcete darovať do zahraničia alebo máte šancu na 

podporu od zahraničného darcu? Karpatská nadácia 

je členom Transnational Giving Europe , siete 

organizácií pracujúcich v 15 krajinách Európy. Sieť 

umožňuje darcom, ktorí sídlia v členských krajinách 

TGE, finančne podporovať organizácie v iných krajinách 

a pritom užívať daňové výhody v nich platné.

Staňte sa 
darcom 

a pomáhajte 
spolu s nami
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Cezhraničná spolupráca v oblasti rozvoja miestnej ekonomiky, inter-kultúrnych 
a inter-etnických programov je naším príspevkom k tolerantnej, spolupracujúcej 
a demokratickej Európe.

Karpatská nadácia Slovensko bola 

v rokoch 1994 – 2006 súčasťou 

medzinárodnej štruktúry riadenej 

medzinárodnou správnou radou 

a spolu s ďalšími národnými 

nadáciami v Poľsku, Rumunsku, 

Maďarsku a na Ukrajine. Odvtedy 

je cezhraničná spolupráca pevnou 

súčasťou našej práce.

Leitmotív  zmierňovania 
chudoby sa uplatňuje aj 

v oblasti cezhraničných projektov 

Karpatskej nadácie. Jeden z našich 

medzinárodných projektov, projekt 

Skutočne spoločne, sa zameriava 

na rozvoj ukrajinského vidieka 

v oblastiach západnej Ukrajiny 

formou rozvoja kapacít ukrajinských 

aktivistov, sieťovania aktérov 

rozvoja, zberu a zdieľania dobrých 

príkladov z východoslovenských 

komunít, ktoré sa mierou svojho 

ekonomického a sociálneho 

znevýhodnenia približujú 

ukrajinským a vedia im slúžiť ako 

inšpirácia.

Cezhraničná 
spolupráca

SKUTOČNE

SPOLOČNE
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Každý rok sa v predposlednú septembrovú sobotu o 5.00 ráno stretávajú ešte pod 
rúškom tmy v Kúpeľoch Štós nadšení turisti a športovci – priatelia Karpatskej nadácie 
a účastníci darcovského pochodu Karpatská vandrovka. 

Karpatská vandrovka je náročný 

turistický pochod pre odvážnych 

vytrvalcov. Je dlhá 50 kilometrov 

a vedie po lesných cestách 

po hrebeni Volovských vrchov. 

Okrem fyzickej výzvy je pochod 

aj výzvou darcovskou: každý 

vandrovník daruje do Fondu 

Karpatskej vandrovky 100 eur. 

Všetky dary sú použité na podporu 

dobrých projektov v našom regióne.

Od prvej vandrovky v roku 2010 na 

Štart nastúpilo 166 vandrovníkov. 

Piata Karpatská vandrovka 2014 

sa konala 20. septembra a jej 62 

účastníkov darovalo do Fondu 

Karpatskej vandrovky 6 200 eur. 

Medzi nimi sme okrem nových 

aj skalných vandrovníkov – 

jednotlivcov privítali aj niekoľko 

firemných tímov.

Karpatská 
vandrovka
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• Karpatská nadácia realizuje aj vzdelávacie 

a sieťovacie aktivity. V roku 2014 sme pomáhali 

neziskovým organizáciám aj jednotlivcom 

v programoch Krok vpred – program rozvoja 
neziskových organizáci í  a, v spolupráci s PDCS – 

Partners for Democratic Change Slovakia, Aktívni 
občania všade .

• V novembri  2014 sme boli  partnerom 
spoločnosti  HB Reavis  – Aupark Shopping 
Center Košice pri  realizáci i  prvého ročníka 
projektu Prázdny obchod,  ktorý spojil  módu 
s  dobročinnosťou.  Po mestách ako Buenos 

Aires, Miláno alebo Berlín sa tento projekt po 

prvýkrát predstavil na Slovensku v Košiciach. 

Od 7. do 14. novembra mohli záujemcovia doniesť 

do Prázdneho obchodu v Aupark Košice zachované 

módne kúsky a stať sa súčasťou tohto veľkolepého 

svetového projektu. Vyzbierané šatstvo poputovalo 

do vybraných neziskových organizácií a detských 

domovov na východe Slovenska. Prázdny obchod sa 

zapĺňal počas celého dňa. Pracovníci obchodu toto 

oblečenie potom nastajlovali a vystavili vo výklade 

obchodu. V noci sa obchod opäť vyprázdnil 

a vytvorilo sa tak miesto pre ďalšie kúsky na 

nasledujúci deň.

• Karpatská nadácia je členom Medzinárodnej 
siete  Karpatských nadácií  –  International 
Carpathian Foundation Network . 

ICFN v súčasnosti združuje štyri nezávislé 

a samostatne pôsobiace Karpatské nadácie na 

Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku a na Ukrajine, ktoré 

podporujú rozvoj Karpatského euroregiónu.
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Dobrú vec v  spolupráci  s  Karpatskou 
nadáciou podporili  v  roku 2014 títo darcovia 
a  podporovatelia :
• Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky – 

SlovakAid

• Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom 

Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje 

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti 

Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny

• Europe for Citizens Programme – Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency

• Ministerstvo financií Slovenskej republiky

• Transnational Giving Europe

• Veľvyslanectvo USA na Slovensku

• Program švajčiarsko – slovenskej spolupráce

• Košický samosprávny kraj

• International Visegrad Fund – Medzinárodný vyšehradský 

fond

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu č. XXI 

„Podpora vytvárania pracovných miest“

Firmy
• U. S. Steel Košice, s. r. o.

• RMS, a. s.

• Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

• VSE Holding

• T-Systems Slovakia, s. r. o.

• LYNX, s. r. o.

• RWE IT Slovakia, s. r. o.

• NESS KDC, s. r. o.

• Lamitec

• ARTHOME

• Active Life

• Affinity/it

Fyzické osoby
• Alexander Mušinka

• Barbara Kollárová

• Barbara Šoltészová

• Branislav Sobinkovič

• Ján Švehlík

• Juraj Čorba

• Jozef Margetin

• Katarína Minárová

• Laura Dittel

• Martin Ledecký

Naši darcovia 
a podporovatelia 

v roku 2014
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• Peter Kárpáty

• Peter Malík

• Peter Marton

• Peter Molitoris

• Peter Tupta

• Rastislav Král

• Rastislav Puchala

• Róbert Kollár

• Simona Šimková

• Susan Lohr

• Svetozár Šomšák

• Štefan Matis

• Tomáš Beneš

• Vazil Hudák

• Viktor Dulina

• Zuzana Hojstričová

Anonymní  darcovia 
a  podporovatelia , ktorí nadácii 

darovali alebo poukázali percentá zo 

zaplatenej dane z príjmu fyzických 

a právnických osôb.

Za nefinančnú podporu v  roku 
2014 ďakujeme:
• WebSupport, s. r. o.

• CASSOFIN, a. s.

• Záchranná služba východ

• Mgr. Martina Sobinkovičová

• JUDr. Marián Prievozník, PhD.

• Svetozár ŠOMŠÁK Design

• Lemon Creative

• HUDYsport

• inSPORTline

• EXIsport

• HEUREKA EVOLUTION
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