VÝROČNÁ
SPRÁVA

riaditeľka

Milí priatelia a priateľky nadácie,
máme za sebou ďalší náročný pandemický rok. Všetci čoraz ťažšie
skrývame únavu a vyčerpanosť z dlhotrvajúcej krízy, ktorá nás
denne stavia pred nové a nepredvídané situácie. Rok 2021 však pri
niesol aj množstvo pozitívnej energie, prejavenej spolupatričnosti,
darcovstva a dobrovoľníctva, ktoré sú prejavom aktívnej občianskej
spoločnosti.

Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
Tel: 055 622 1152
Info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
IČO: 3199 5420
DIČ: 2020111500

V Karpatskej nadácii bolo napriek ťažkým časom v roku 2021 veľa
dôvodov na radosť a vďačnosť. Tú najväčšiu radosť nám prinášala
naša neutíchajúca schopnosť vymýšľať nové a lepšie riešenia na výzvy. Počiatočnú krízovú pomoc v pandémii sme postupne nahradili
systematickou podporou tých skupín, ktoré trpeli najviac, ale aj ľudí
a organizácií, ktoré im podávali pomocnú ruku. Program MyMachine
obohacoval vzdelávanie na základných a stredných školách a univerzitách aj v časoch, keď sa stále vyučovalo dištančne. Veríme, že
zapojení žiaci a študenti mali vďaka tomu lepší a bohatší školský rok.
Vďaka našej podpore dosiahla skvelé výsledky nadáciou dlhoročne
podporovaná Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, ktorá spustila
jedinečný rozvojový program pre riaditeľov škôl. Vieme, že aj vďaka tomu
bude kvalita vzdelávania v tomto regióne rásť. Tím nadácie sa rozrástol

PRÍHOVOR

Laura Dittel

o nových členov a členky a my sme sa pustili aj do nových tém, ktoré
majú ambíciu priniesť zmeny v živote ľudí na východnom Slovensku.
Program rozvoja rómskych komunít sa okrem ranej starostlivosti o tých
najmenších zameral aj na rozvoj spolupráce na miestnej úrovni. Usilovali
sme o vytváranie priestoru na spoluprácu mimovládnych organizácií
a miestnych samospráv, ale aj ďalších aktérov. Spustili sme pilotný program UPre ženy, ktorý pomôže rómskym ženám vzdelávať sa a získať
sebavedomie na ceste k úspechu na trhu práce.
Viac ako kedykoľvek si uvedomujeme dôležitosť spolupráce. Noví partneri, ktorí sa k nám pridali v roku 2021 nám otvárajú nové obzory a cesty
a každé nové spojenie je povzbudením a nádejou. Všetkých nás spája
zodpovednosť za východoslovenský región a jeho budúcnosť. Sme
radi, že v tom nie sme sami.
Ďakujeme vám všetkým za podporu a spoluprácu.
Laura Dittel
riaditeľka

POSLANIE
NADÁCIE
Karpatská nadácia je unikátna mimovládna nezisková
organizácia, ktorá pôsobí najmä na území východného
Slovenska – košického a prešovského kraja. Jej poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za
seba, komunitu, región a za jeho budúcnosť. Nadácia
vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje
finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre
aktívnych ľudí a mimovládne neziskové organizácie
v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku.
Počas 28 rokov svojej činnosti podporila vyše tisíc
projektov sumou viac ako 3,5 miliónov eur.

Karpatská nadácia je členom:
Medzinárodnej siete Karpatskej nadácie
International Carpathian Foundation
Network www.cfoundation.org
Transnational Giving Europe Network
www.transnationalgiving.eu
Eastern Partnership Civil Society Forum
www.eap-csf.eu
Platformy Hlas občianskych organizácií
www.platformahlas.sk
SKAV – Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní
Platformy Mosty z generačnej chudoby
Karpatská nadácia je pozorovateľom:
Platformy rozvojových organizácií Ambrela
www.ambrela.org

AKTIVITY

Karpatská nadácia sa cez svoje aktivity zameriava na rozvoj
občianskej spoločnosti (s dôrazom na prácu v miestnej komunite)
a na rozvoj neformálneho vzdelávania pre rôzne vekové skupiny.

Prostredníctvom grantových
programov podporuje projekty zamerané na spoločenský,
ekonomický či kultúrny rozvoj
regiónu. Programy sú určené
pre mimovládne neziskové orga
nizácie, miestne samosprávy,
školy i jednotlivcov a podporujú
dlhodobú spoluprácu, vytváranie
partnerstiev, zapojenie širšej komunity a dobrovoľníkov, motivujú
obyvateľov východného Sloven
ska k občianskej zodpovednosti.

Po vypuknutí pandémie Covid-19
sa zámer grantových progra
mov rozšíril aj o krízovú pomoc
a podporu najzraniteľnejších
skupín. Krízová intervencia sa
týkala najmä detí z marginali
zovaných rómskych komunít,
ktoré sa pre nedostatočné
technické vybavenie nedokázali
plnohodnotne zapojiť do online
vzdelávania. Dôležitým zame
raním grantových programov
je tiež rozvojová práca v margi

Karpatská nadácia sa cez svoje aktivity v spolupráci s mimo
vládnymi aj firemnými partnermi
usiluje o budovanie povedomia
o individuálneji firemnej filantropii
a rozvíja koncept spoločenskej
zodpovednosti firiem.
Tréningové programy a odbor-
ná pomoc Karpatskej nadácie
znásobujú účinok grantových
programov a pomáhajú pri bu
dovaní svojpomoci a spolupráce
v regióne. Nadácia organizuje
podujatia s cieľom zviditeľňovať
význam a prínos mimovládneho
neziskového sektora, darcov
stva a dobrovoľníctva pre celú
spoločnosť. Svojimi aktivitami sa
usiluje budovať povedomie spo
ločnosti o práci mimovládnych
neziskových organizácií na Sloven
sku a snaží sa búrať negatívne stereotypné názory a dezinformácie.

Pre darcov je Karpatská nadácia dôveryhodným a spoľahlivým
partnerom, ktorý vie zabezpečiť
efektívne a transparentné využitie
finančnej podpory na zaujíma
vé, zmysluplné a dlhodobo udr
žateľné projekty.

AKTIVITY

nalizovaných rómskych komu
nitách (MRK) s dôrazom na rannú
starostlivosť a prácu s rodinami.
V týchto oblastiach nadácia tiež
realizuje vlastné projekty a výskumné aktivity, odborné podujatia, vyhľadáva i zdieľa príklady
dobrej praxe a rozvíja koncept
darcovstva.

Máme radi východ
Cieľom programu je podporiť
kreatívne, praktické, finančne
nenáročné a verejne prístupné
komunitné projekty i aktivity,
smerujúce k podpore zdravého
životného štýlu, neformálnej
kultúry a zlepšovaniu života
v obciach aj mestách. Program je
financovaný z Fondu Máme radi
východ, do ktorého prispievajú
účastníci turistického pochodu
Karpatská vandrovka, individuálni

darcovia, ale aj firemní partneri
prostredníctvom asignácie dane
z príjmu. Firemní partneri majú
možnosť „adopcie“ konkrét
neho projektu.
V roku 2021 bolo v rámci programu
Máme radi východ podporených
7 projektov sumou 18 588 €.
Konkrétne projekty si adoptovali
firmy Lear Corporation Seating
Slovakia a Deutsche Telekom
Services Europe Slovakia.

GRANTOVÉ POROGRAMY

V roku 2021 podporila
Karpatská nadácia
v rámci 6 grantových
programov 77 projektov
na východnom Slovensku
v regióne Košického
a Prešovského samosprávneho kraja
v celkovej sume
88 588 eur.

Program rozvoja
rómskych komunít
Cieľom programu je podporiť iniciatívy
zamerané na ranú starostlivosť o deti
a prácu s rodinami. Zároveň prispieva
k prekonávaniu predsudkov a sociálne
ho vylúčenia ľudí z marginalizovaných
rómskych komunít. Program obsahuje
grantový komponent podporujúci ini
ciatívy napĺňajúce stanovené ciel e
programu a komponent rozvoja vnú
tornej kapacity organizácií pracujúcich
s rómskou menšinou. Karpatská nadácia
ho realizuje od roku 2015 v spolupráci
s Nadáciou Ekopolis.

Spoločne
pre región

Poslaním
programu
je motivovať,
identifikovať
a podporiť
komunitné
rozvojové
projekty
z oblasti
bezpečnosti…

Program Spoločne pre región je spo
ločným grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti U. S. Steel
Košice, s. r. o.
Poslaním programu je motivovať, identifikovať a podporiť komunitné rozvojové projekty z oblasti bezpečnosti
vo všetkých sférach života, využívania
voľného času detí a mládeže, ochrany
prírody a životného prostredia. Zapojiť
sa doň môžu miestne skupiny v širokých
miestnych partnerstvách z komunít
východného Slovenska. Grant môžu
získať projekty, v ktorých sa aktívne
dobrovoľnícky angažujú zamestnanci
U. S. Steel Košice a jej dcérskych
spoločností. V roku 2021 program podporil 6 projektov sumou 13 000 €.

V roku 2021 sa začal 5. ročník program u, ktorý organizáciám prerozdelil
191 650 €. Tento ročník grantového programu sa realizoval v košickom, prešov
skom (6 projektov) a banskobystrickom
kraji (4 projekty). Program aktívne pomo
hol 2 432 ľuďom , z toho 471 deťom.
V rámci programu poskytuje Karpatská
nadácia konzultácie v oblasti budovania komunitných partnerstiev. Cieľom
týchto konzultácii je na miestnej úrovni
posilňovať iniciatívy všetkých zúčastnených pracujúcich s marginalizovanými
komunitami. Výsledkom tejto spolupráce
budú aj zaujímavé projekty, napr. stážový
program pre študentov sociálnej práce
či projekty zamerané na scitlivovanie
majority vo vnímaní marginalizovaných
rómskych komunít.

Učiteľ/ka budúcnosti

Škola budúcnosti

Program podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného
Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
Osobný grant môžu získať učitelia a učiteľky, ktorí prinesú do
vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy
vzdelávania. Cieľom programu je aktívne prispieť k skvalitneniu
vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov), prinášať a podporovať
inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
Program súčasne podporuje angažovanosť zamestnancov
partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions
Slovakia a učiteľom/učiteľkám ponúka ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní vo forme mentoringu. Program je financovaný z Nadačného fondu Magenta Life.
V roku 2021 podporil 6 projektov v celkovej sume 8 000 €.
Úžitok z aktivít projektov malo 3 283 žiačok a žiakov.

Program podporuje základné školy na vý
chodnom Slovensku s inovatívnym, aktívnym
a komunitným prístupom. Program im umožňuje
preberať nové trendy, skúšať nové prístupy,
inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu.
Grant môžu získať aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov
základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie
o inovatívne elementy v rôznych oblastiach. Je fi
nancovaný z Nadačného fondu Magenta Life, v ro
ku 2021 podporil 10 projektov sumou 20 000 €.
Výsledky programu poslúžili 4 253 ľuďom.

Program
podporuje
základné školy
na východnom
Slovensku
s inovatívnym,
aktívnym
a komunitným
prístupom.

Škola napriek korone
Program
vznikol ako
reakcia na prerušenie
prezenčnej formy
vzdelávania počas
pandémie Covid-19.

Program vznikol ako reakcia na preruše
nie prezenčnej formy vzdelávania počas
pandémie Covid-19. Podporil projekty,
ktoré pomáhali deťom zo sociálne znevý
hodneného prostredia preklenúť problémy
spojené s nedostatočným technickým vy
bavením či pripojením na internet. Urgentnú

podporu mohli získať školy, mimovládne
neziskové organizácie, jednotlivci z radov
učiteliek (učiteľov), rodičov či dobrovoľní
čok (dobrovoľníkov) z východného Slo
venska. Nadácia zriadila na financovanie
programu Krízový fond Karpatskej nadácie, do ktorého získala od darcov 18 000 €

a finančne podporila 30 projektov. Program podporila aj spoločnosť NESS KDC,
ktorá darovala 40 notebookov 16 organizáciám a 17 mobilných telefónov pre
2 organizácie.

Tento grantový program
je zameraný na posilnenie
občianskej spoločnosti,
podporu aktívneho
občianstva a zlepšenie
postavenia zraniteľných
skupín na Slovensku.

Active Citizens Fund
Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je
grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia
zraniteľných skupín na Slovensku. Program
nadácia realizuje v rámci konzorcia pod
vedením Nadácie Ekopolis spolu s Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je sú
časťou finančnej pomoci Islandu, Lich
tenštajnska a Nórska pätnástim členským
štátom Európskej únie.
ACF prerozdeľuje finančné prostriedky
v rámci štyroch tém – občianska partici
pácia, obhajoba verejných záujmov, ľudské

práva, zraniteľné skupiny a rozvoj orga
nizácií občianskej spoločnosti a tiež
v rámci tzv. Fondu bilaterálnej spolu
práce. Začiatkom roka 2021 otvoril v po
radí tretie kolo výziev na predkladanie
žiadostí o finančnú podporu.
Karpatská nadácia spravuje malé granty
zamerané na zraniteľné skupiny, v rámci
ktorých bolo v roku 2021 podporených
22 projektov z celého Slovenska v cel
kovej výške 31 8 148 €, osoh z neho malo
2 391 zraniteľných osôb.

INÉ UDELENÉ GRANTY

Generation WE, o. z.
Občianske združenie Generation WE realizuje prieskum
potrieb a problémov ukrajinskej mládeže a príležitosti
v práci s ňou. Projekt je zameraný na vytvorenie analýzy,
ktorej základom budú postoje študentov z Ukrajiny
v otázkach ich integrácie. Súčasťou analýzy bude návrhová
časť, reflektujúca jednotlivé opatrenia a priority rozvoja
celkovej situácie študentov z Ukrajiny. Projekt bol podporený
sumou 3 000 eur a stále prebieha.

sami seba a získavajú nové zručnosti užitočné na ďalší
akademický aj pracovný život. Zároveň program v rámci
tzv. Diamantovej ceny rozvíja vedenia škôl v líderských
a komunikačných zručnostiach, aby im umožnili efektívnejšie
zlepšovať aj fungovanie škôl. Karpatská nadácia spolupracuje s DofE od roku 2016 a aj v roku 2021 podporila program
prostredníctvom Nadačného fondu Cyrila Gazdaricu sumou
5 000 €, ktorá prispela na rozvoj Diamantovej ceny DofE
a vytvorenie konceptu samoreflektívnej dokumentárnej
ceremónie.

Manageria, o. z.

Roma Spirit 2021

Cieľom projektu Teach for Slovakia (TFS) na ZŠ Jarmočná
v Ždani bolo nadviazať na 6 ročné pôsobenie organizácie
v tejto škole. Program má v dlhodobom horizonte potenciál
výrazne prispieť k príprave novej generácie ambicióznych
mladých ľudí. Projekt bol podporený sumou 8 000 €
z Nadačného fondu Magenta Life.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy
všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na
Slovensku. Jeho cieľom je vytvoriť tradíciu v ocenení práce
pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na pre
zentáciu pozitívnych reálnych prínosov a priblížiť tak širokej
verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na
podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na
zlepšenie jej životnej situácie. Karpatská nadácia je partnerom kategórie Mimovládna organizácia už štvrtý rok
a program každoročne podporuje sumou 2 000 €.

Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburgu Slovensko
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (Duke of Edin
burgh - DofE) je rozvojový program, ktorý umožňuje
mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov rozvíjať svoje schopnosti, naplniť potenciál a uspieť v živote. V rámci programu si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy
vo viacerých oblastiach. Na ceste k ich splneniu posilňujú zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú

PROGRAMY
ZAMERANÉ
NA ROZVOJ
FILANTROPIE

Karpatská vandrovka
Karpatská vandrovka je každoročný darcovský turis
tický pochod, ktorý Karpatská nadácia organizuje od
roku 2010. Pochod pozostáva z náročnejšej 50 km
a menej náročnej 25 km trasy a vedie po hrebeni Volovských
vrchov. Táto aktivita je zameraná na získavanie finančných
prostriedkov na rozvoj východného Slovenska. Vandrovka
spája ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a filantropiu. Každý
účastník poskytne finančný dar v minimálnej výške 20 eur do
Fondu Máme radi východ. Fond spravuje Karpatská nadácia
a jeho prostriedky sú prerozdeľované v rámci grantového
programu Máme radi východ na podporu projektov zame
raných na ozdravenie životného štýlu, šport, stretávanie sa
ľudí, aktívne trávenie voľného času a rozvoj nekomerčnej
kultúry a tvorivosti. 12. ročník vandrovky sa konal v sobotu
18. septembra 2021. Zapojilo sa 72 účastníkov a do Fondu
Karpatskej vandrovky sa vyzbieralo 6 842 €.

Crowdfundingová kampaň Prebuďme spiace
doliny financuje program Prebuďme východ,
ktorý pomáha rozvoju občianskeho aktivizmu
a komunitných lídrov v najmenej rozvinutých
miestach východného Slovenska.

Kampaň
Prebuďme spiace doliny

Transnational Giving Europe
Karpatská nadácia je členom medzinárodnej siete
Transnational Giving Europe (TGE). TGE je partnerstvo
19 európskych nadácií a asociácií umožňuje fyzickým aj
právnickým osobám cezhraničné darovanie s využitím
daňových výhod krajiny, kde sídlia. V súčasnosti TGE
ponúka možnosť darovať z a do inej krajiny s uplatnením
miestnej daňovej výhody v týchto krajinách: : Rakúsko,
Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Francúzsko,
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slo
vensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.
Ambíciou Karpatskej nadácie je cez TGE zvyšovať povedomie mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku
o cezhraničnom darcovstve a umožniť im získavanie darov
prostredníctvom tejto siete v čo najväčšom rozsahu.

Crowdfundingová kampaň Prebuďme spiace doliny financuje program Prebuďme východ, ktorý pomáha rozvoju
občianskeho aktivizmu a komunitných lídrov v najmenej
rozvinutých miestach východného Slovenska. Cieľom programu je nájsť komunitné líderky a komunitných lídrov, ktorí
by dokázali inšpirovať a aktivizovať svoje okolie. Ďalším
krokom je poskytnúť im intenzívny vzdelávací tréning, kde
sa naučia praktické zručnosti v oblasti komunitného líderstva a rozvoja, projektového manažmentu, fundraisingu
a komunikácie, aby dosiahli reálne zmeny vo svojej komunite i obci. Nadácia taktiež finančne podporí jeden projekt
vytvorený komunitnými lídrami, ktorí v programe participujú.
V roku 2021 bola ukončená realizácia programu Prebuďme
východ z roka 2020 a koncom roka 2021 bola spustená
crowdfundingová kampaň Prebuďme spiace doliny, cez
ktorú nadácia vyzbierala finančné prostriedky na realizáciu
programu v nasledujúcom roku 2022. Od jednotlivcov nadácia vyzbierala 1 292 €, spoločnosť Deutsche Telekom
IT Solutions poskytla dar 3 500 €, Answear 2 116, 65 €,
občianske združenie Akčné ženy 250 € a firma Lavaš
(v zastúpení Ing. L.Šaldžjana) 350 €.

VLASTNÉ PROJEKTY

Okrem finančnej
podpory poskytuje
Karpatská nadácia
technickú aj odbornú
pomoc a pomáha
pri rozvoji miestnych
skupín, ktoré majú
schopnosť a kapacitu
pomôcť regiónu.

Okrem finančnej podpory poskytuje Karpatská nadácia
technickú aj odbornú pomoc a pomáha pri rozvoji miest
nych skupín, ktoré majú schopnosť a kapacitu pomôcť
regiónu. Vlastné projekty Karpatskej nadácie podporujú
a znásobujú výsledky grantových programov a v súlade
s poslaním nadácie pomáhajú pri budovaní sietí a spolupráce
presahujúc etnické, politické a ekonomické hranice regiónu.
Vlastné projekty odborného charakteru sú realizované
v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, zmierňovania
sociálnych rozdielov, podpory neformálneho vzdelávania
a práci v marginalizovaných rómskych komunitách.
V rámci nich nadácia vytvára platformy odborníkov a ľudí
z praxe, ktorí prinášajú podnety zo svojich inštitúcií a spo
ločne navrhujú potenciálne riešenia, organizuje odborné
podujatia i prieskumy, vyhľadáva i zdieľa príklady dobrej
praxe a rozvíja vlastnú odbornosť v zbere, kategorizácii
či interpretácii relevantných údajov.

MyMachine Slovakia
MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé
myslenie detí a mládeže. Deti zo základných škôl na
kreslia svoje vysnívané vynálezy, študenti vysokých
škôl navrhnú, ako by sa vynálezy dali zrealizovať a štu
denti stredných odborných škôl vyrobia ich funkčné
prototypy.
Program MyMachine prispieva k popularizácii technického
vzdelávania a budovaniu kľúčových kompetencií mladých
ľudí, akými sú práca v tíme, kritické myslenie či komunikácia. Do prvých 5 ročníkov sa zapojilo spolu 1 083 žiakov
a študentov, v septembri 2021 Karpatská nadácia spustila 6. ročník MyMachine Slovakia a začala pracovať na
14 nových vynálezoch.
Náklady na realizáciu programu boli financované z Nada
čného fondu Cyrila Gazdaricu, z darov od spoločností
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Magna PT s.r.o.
Zároveň získal program grant z Nadačného fondu Embra
co v Nadácii Pontis. Program MyMachine v prvom polroku
úspešne ukončil účasť v celoslovenskom programe Eduakcelerátor od Nadácie Pontis, ktorý je zameraný na rast
a škálovanie.
V roku 2021 nadácia pokračovala v realizácii projektu
Program MyMachine – rozvoj kompetencií pre 21. storočie
podporeného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.

VLASTNÉ PROJEKTY

Ideathon Máme radi východ
Cieľom programu bolo podporiť nízkonákladové projek
ty (do 1000 eur + dobrovoľnícka práca), ktoré pomôžu
východnému Slovensku a jeho obyvateľom. Program sa
v roku 2021 zameral na tému ochrany životného prostredia.
V rámci neho sa koncom júna 2021 organizovala kreatívna
konferencia Ideathon, kde sa stretli tímy zložené z občanov,
firiem, študentov, mimovládnych neziskových organizácií.
Pod vedením odborníkov vymýšľali a hľadali riešenia na
problémy, ktoré trápia východné Slovensko v rámci témy
ochrany životného prostredia.
Spoločne navrhli 3 projektové nápady: 1. Vzdelávanie marginalizovaných skupín v téme separácie odpadu. 2. Zakladanie komunitných kompostérov na školách. 3. Tvorba
klimatických záhrad na školských a verejných priestranstvách. Karpatská nadácia následne otvorila grantovú výzvu,
ktorá ponúkla finančnú podporu na realizáciu vytvorených
riešení. Sumou 14 000 € takto podporila 18 aktivít.
Organizáciu podujatia podporila firma Deutsche Telekom
IT Solutions Slovakia.

UPre ženy
Cieľom dlhodobého rozvojovo-vzdelávacieho programu
UPre ženy je zlepšiť postavenie žien z marginalizovaných
rómskych komunít, zvýšiť ich sebavedomie, zlepšiť za
mestnateľnosť a ovplyvniť verejnú mienku, v ktorej pre
vládajú negatívne stereotypy o ženách z marginalizovaných
rómskych komunít. Pilotná časť programu je podporená
Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR. Jej realizácia sa

začala v decembri 2021. Od júna 2021 Karpatská nadácia
realizovala výskumnú štúdiu o postavení a „empowermente“
žien z marginalizovaných rómskych komunít v Dobšinej,
Veľkom Krtíši a na Luníku IX v Košiciach, ktorá sa stala
základným východiskom programu UPre ženy. Realizáciu
štúdie podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva,
Bratislava a Britské veľvyslanectvo v Bratislave.

Cieľom programu je zlepšiť postavenie žien
z marginalizovaných rómskych komunít, zvýšiť ich
sebavedomie, zlepšiť zamestnateľnosť a ovplyvniť
verejnú mienku.

Dátové centrum východu
V roku 2021 pracovala Karpatská nadácia na príprave novej
iniciatívy Dátové centrum východu: o aspektoch života
a spoločnosti na východnom Slovensku. Jej cieľom je
prispieť k dostupnosti dát potrebných na inkluzívny rozvoj
východného Slovenska, najmä v oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti a komunitného rozvoja, vzdelávania, zlepšovania životnej situácie ľudí žijúcich v marginalizovaných
rómskych komunitách a spoločenskej zodpovednosti
lokálnych firiem. Tento cieľ by sa mal napĺňať prostredníctvom zberu a analýzy existujúcich dát, vytváraním nových dát/
štúdií a sprístupňovania dát o východoslovenskom regióne
v spolupráci s lokálnymi akademickými inštitúciami a inými
partnermi. Oficiálne spustenie a realizácia aktivít dátového
centra je naplánovaná na rok 2022. V roku 2021 Karpatská
nadácia v spolupráci s DeutscheTelekom IT Solutions Slovakia zrealizovala analýzu dát o mimovládnych neziskových
organizáciách pôsobiacich na Slovensku.

Dobré správy z Východu
V polovici roka 2021 začala Karpatská nadácia s produkciou
vlastného podcastu Dobré správy z východu. Jeho cieľom je
cez rozhovory so zaujímavými ľuďmi a odborníkmi prinášať
návody či riešenia, ako urobiť z východného Slovenska lepšie miesto na život. V roku 2021 nadácia pripravila tri diely,
hosťami riaditeľky nadácie Laury Dittel boli sociológ Michal
Vašečka, grafický dizajnér a netradičný sprievodca Igor
Kupec a generálny riaditeľ Inšpekcie životného prostredia
SR Ján Jenčo. Podcasty sú zverejnené na platforme Spotify.

Cieľom podcastu je cez rozhovory so zaujímavými ľuďmi
a odborníkmi prinášať návody či riešenia, ako urobiť
z východného Slovenska lepšie miesto na život.

OdPerinky.sk
Webovú stránku odperinky.sk založila Karpatská nadácia
v rámci Programu rozvoja rómskych komunít. Jej cieľom je
priblížiť návštevníkom témy súvisiace s ranou starostlivosťou
vo vylúčených komunitách, ako aj ďalšie témy, ktoré ranú
starostlivosť ovplyvňujú. Prináša nielen vlastné odborné
články, ale zhromažďuje tiež informácie z iných zdrojov
usilujúc sa o čo najširšie pokrytie témy ranej starostlivosti v špecifickom prostredí vylúčených komunít. Zároveň
prináša a zdieľa príbehy a príklady dobrej praxe a prepája
tak teóriu s reálnymi skúsenosťami. V roku 2021 bolo na
stránke publikovaných 37 článkov.

ZOZNAM NADAČNÝCH
FONDOV, KTORÉ NADÁCIA
VIEDLA V ROKU 2021

OKREM NADAČNÝCH
FONDOV VEDIE NADÁCIA
VLASTNÉ FONDY

Nadačný fond Magenta Life
spravovaný Karpatskou nadáciou
Príjmy nadačného fondu sú tvorené najmä asignáciou dane
z príjmu spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Fond podporuje predovšetkým grantové programy
Učiteľ/ka budúcnosti a Škola budúcnosti a Manageria o.z.,
opísané vyššie.

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu
spravovaný Karpatskou nadáciou
Príjem do nadačného fondu je darom zo závetu Cyrila
Gazdaricu. Fond podporuje neformálne vzdelávanie, najmä
vzdelávací program MyMachine a Medzinárodnú cenu
vojvodu z Edinburgu Slovensko, opísané vyššie.

Nadačný fond Magna spravovaný
Karpatskou nadáciou
Príjem do nadačného fondu je tvorený najmä asignáciou
dane z príjmu a darmi spoločnosti Magna. Fond podporuje
najmä grantový program Magna pre región a MyMachine
Slovakia, opísané vyššie.

Krízový fond
Karpatskej nadácie
Krízový fond Karpatskej nadácie reaguje na krízové situácie
v regióne východného Slovenska. Bol založený v roku 2020
po vypuknutí pandémie Covid-19, keď si nadácia uvedomila, že potrebuje rýchlo a efektívne pomáhať a reagovať
na akútne potreby, ktoré prinášajú nečakané a kritické
situácie.

Fond Máme radi východ
Fond Máme radi východ podporuje verejne prístupné
projekty a aktivity smerujúce k podpore zdravého životné
ho štýlu, neformálnej kultúry a zlepšovaniu života v obciach a mestách na východnom Slovensku. Nadväzuje
na Fond Karpatskej vandrovky, ktorý bol založený v roku
2010. Do fondu prispievajú účastníci charitatívneho
turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni či
firemní darcovia prostredníctvom asignácie dane z príjmu.
Firemní partneri majú možnosť „adopcie“ konkrétneho
projektu.

PERSONÁLNE OBSADENIE
KANCELÁRIE A ORGÁNOV
NADÁCIE

Tomáš Török
Manažér grantových
programov do 14. 2. 2021

Kancelária Karpatskej nadácie:
Zoznam pracovníkov
a dobrovoľníkov v roku 2021

Ján Melikant
Manažér pre fundraising, PR
a komunikáciu do 31. 10. 2021

Správna rada Karpatskej
nadácie – zoznam členov
v roku 2021

ČESTNÝ ČLEN
SPRÁVNEJ RADY:

Vazil Hudák
Viceprezident, Globsec,
Bratislava

Dozorná rada Karpatskej
nadácie – zoznam členov
v roku 2021

Laura Dittel
Riaditeľka a správkyňa nadácie

Mária Ház
Projektová manažérka
Active Citizens Fund

Veronika Miškech Fričová
Manažérka pre programy
a fundraising

Adriana Zarembová
Programová manažérka
Programu rozvoja
rómskych komunít

Juraj Girman
Predseda Správnej rady
Viceprezident Telekom IT,
Deutsche Telekom IT Solutions
Slovakia s.r.o., Košice

Jana Dravecká
Finančná riaditeľka Nadácia
otvorenej spoločnosti,
Bratislava

Jana Bodnárová
Finančná manažérka

Hana Neufeld Závodská
Projektová koordinátorka
MyMachine pre záp. Slovensko

Elena Petrášková
Vice-prezidentka,
U. S. Steel Košice,
s. r. o., Košice

Marián Prievozník
Advokát, Košice

Gabriela Krestián Kuchárová
Manažérka pre PR
a komunikáciu od 1. 11. 2021

Roman Eštočák
Konzultant pre komunitné
partnerstvá Programu rozvoja
rómskych komunít

Daniela Petríková
Operation Director East Europe,
Lear Corporation Seating
Slovakia, s. r. o., Prešov

Nora Čéplőová
Manažérka grantových
programov od 15. 2. 2021

Katarína Novotná
Projektová asistentka

Jana Knežová
Vedúca Odboru kultúry
a cestovného ruchu KSK,
Košice

Žofia Teplická
Programová manažérka
MyMachine

Zuzana Suchová
Fundraiserka

Michal Vašečka
Sociológ, Bratislava
Policy Institute, Bratislava

V hodnotenom období boli
vykonané nasledovné
zmeny v orgánoch nadácie:
Dňa 29. 4. 2021 bola uznesením
č. 14/2021 opätovne zvolená
Daniela Petríková za členku
správnej rady.
Dňa 29. 4. 2021 bola uznesením
č. 15/2021 opätovne zvolená
Laura Dittel za správkyňu nadácie.

ZOZNAM
GRANTOV
A ŠTIPENDIÍ
UDELENÝCH
V ROKU 2021

ZOZNAM GRANTOV A ŠTIPENDIÍ
UDELENÝCH V ROKU 2021

Spoločne pre región 2021

Učiteľ/ka budúcnosti 2021

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

OZ Detská železnica Košice

Detská železnica bezpečná pre všetkých
Bezpečný bastión
Spoločné chvíle
Kaštieľna oáza plná pokladov
Montessori dielničky pre znevýhodnené deti
Upracme svoje okolie

2 296 €
2 296 €
2 296 €
2 296 €
1 570 €
2 246 €

Petra Lacková
Eva Klapáková
Mária Alžbetkinová
Anna Tkáč
Anna Ondo-Eštoková
Slavka Maľcovská

Sme v tom spolu
Ekoplanéta Malého princa
Chodníčkami v rodisku
Výchova a vzdelávanie divadlom
Vesmírni cestovatelia
Zážitkové vyučovanie

998 €
996 €
820 €
820 €
604 €
762 €

13 000 €

SPOLU

OZ Castrum Thorna
OZ Detičky lastovičky
Obec Hýľov
OZ Horúci tím
OZ Save Nature by Čivas
SPOLU

Máme radi východ 2021

5 000 €

Iné udelené granty

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

OZ BONA FIDE
OZ HK Spiš Indians
OZ Okolo
OZ Rákociho cesta
Teleskop, nf
OZ KreDO
OZ Krajina nepoznaná

Celoročná komunitná záhrada
Indiánska klubovňa pre deti
Z pustatiny sad
Relax pri hradnej farme
Karpatská panoráma
Family Garden
Tábor samostatnosti

3 000 €
2 920 €
2 943 €
1 830 €
2 995 €
1 900 €
3 000 €

OZ The Duke of
Edinburgh’s International
Award Slovensko

Rozvoj manažérskych kompetencií
vedení škôl a programu DofE
na východnom Slovensku

5 000 €

OZ Manageria

Teach for Slovakia na ŽS Jarmočná v Ždani

8 000 €

OZ Generation WE

Prieskum potrieb a problémov ukrajinskej
mládeže a príležitosti práce s ňou

3 000 €

SPOLU

15 588 €
SPOLU

16 000 €

Škola budúcnosti 2021

Škola napriek korone 2021

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

ZŠ Gemerská, Košice

Pridávame rozmer

2 089 €

OZ Vedecký brloh

Vedecký brloh v školských laviciach

2 350 €

Súkromná základná škola
Centra pre rodinu, Poprad

Mini Ekofarma

2 400 €

Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone

700 €
600 €
700 €
600 €
600 €
700 €

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Školská záhrada, ktorá učí
– včelí náučný chodník
Putovanie s Jankom Hraškom
(štruktúrovaná dramatická hra)

2 500 €

Cirkevná základná škola
sv. Martina, Radatice

PLUSinka v záHRAde

732 €

Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone

700 €
700 €
688 €
700 €
500 €
700 €
500 €
700 €

ZŠ s MŠ sv. Jána
Nepomuckého, Klčov

Ozoboti a my

2 478 €

OZ pri ZŠ v Plavnici

Vizuálne v škole

2 363 €

Špeciálna základná škola,
Vtáčkovce

Ekobojovníci zo ŠZŠ Vtáčkovce

1 050 €

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
ZŠ s MŠ, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec
ZŠ s MŠ Lučivná
ZŠ Žakovce 70
Špeciálna základná škola, Kováčska, GL
Špeciálna základná škola,
Odborné učilište, Dobšiná
Spojená škola Odborárska 2, Košice
Komunitné centrum Hencovce
Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
ZŠ Lastovce
OZ Nie sme sami
Spojená škola Budovateľská, VnT
ZŠ s MŠ Vydrník
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Rožňave s VJM, Rožňava
OZ Zvonkohra
SOŠ ekonomická, SNV
ZŠ Petrovany č.274
Súkromná spojená škola Detva
Špeciálna základná škola,
Novozámocká č. 11, Banská Štiavnica
ZŠ s MŠ Poprad – Matejovce
ZŠ Bukovecká 17, Košice
OZ EDU Odborárska
Vaša Charita - Centrum pomoci Domček n.o.
OZ Tobiáš
OZ Vyrovnávanie šancí
Katarína Králová, Nová Baňa
Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov,
Poša, Nižný Hrabovec, Trhovište
Stanislava Skruteková, Jelšava
Komunitné centrum Olejníkov
František Polhoš, Veľká Lomnica

Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone

550 €
540 €
635 €
700 €
640 €

Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone

700 €
450 €
340 €
700 €
700 €
500 €
500 €
350 €

Škola napriek korone
Škola napriek korone
Škola napriek korone

530 €
600 €
477 €

Spojená škola internátna,
M. R. Štefánika, VnT

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1,
Košice
SPOLU

Vnímame svet

1 626 €

2 412 €

20 273 €

SPOLU

18 000 €

Ideathon Máme radi východ 2021

Active Citizens Fund 2021

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

Spojená škola, Kostolné námestie 28, KK
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
ZŠ Uzovské Pekľany
ZŠ Zlatá 2, Rožňava
ZŠ s MŠ Michalská 398/8, Spišské Bystré

Vráťme záhradám význam
Voda nie je odpad
Čo ja viem?
Permakultúrny raj
Vytvorenie Pestrofarebnej lúky
starých čias v školskej záhrade
Klimatická záhrada-relax,
terapia, edukácia
Naša záhrada – duša krásy
a hojnosti….
Vertikálna zelená stena
Zelená strecha ako súčasť
klimatickej záhrady
Jazierko, ktoré učí
Na „drevárine“ Drevený kompostér
Amari záhrada
KLIMAtická záHRAda
pre všetky generácie
Komunitný kompostér pri K2
Produkujeme zelené zlato
Ako pomôcť našej Zemi?
Odpadom, čo bude vytriedený!
Spoločnými aktivitami
a prepojením generácií spolu
skrášlime mesto
Š-KOMPOST

1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
985 €

OZ Zábavné momenty
OZ Partnerstvo pre sociálne inovácie
OZ Centrum vzdelávania a odbornej pomoci
OZ Bratislavské dobrovoľnícke centrum
OZ Silnejší slabším
OZ Hviezdička
OZ Detstvo deťom

14 650 €
14 787 €
14 660 €
14 400 €
14 999 €
14 999 €
15 000 €

1 000 €

OZ Komunitné Centrum Menšín

725 €
900 €

OZ Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko

Objav svoje schopnosti
Aj my chceme šancu 2
Rovné šance pre každého
Rozvoj dobrovoľníctva II.
Medzigeneračné učenie v praxi
Tanec v rómskej komunite
Amalky – raná starostlivosť
v domácom prostredí rodín z MRK
Posilnenie postavenia Rómov
vo Veľkom Krtíši
Pádlovanie bez bariér
Pracovné zručnosti a sociálne
kompetencie pre zvýšenie životnej
úrovne Rómov
Hento Toto III. Etapa
Zlepšenie kvality života
ohrozených skupín
DVE ruky MÁM //2
TOTO je aj naše mesto
Rozvoj zručností pre trh práce
Za krajšiu jeseň života
Filmom búrame predsudky
Čarovné pyžamko
IdeaStart
DIKY MOC za pomoc
Look Up Stand Up
Aplikácia sociálnych inovácií
a rozvoj sociálneho podniku

OZ Náš svet
ZŠ Nižná Kamenica
Súkromná základná škola Didacticus, KE
ZŠ Mateja Lechkého, Ul. Jána Pavla II. 1, KK
ZŠ Skároš
Stredná odborná škola drevárska, VnT
Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
ZŠ Krosnianska 2, Košice
ZŠ s MŠ Porúbka 20
Reedukačné centrum Bačkov

OZ – JDS Svit
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, RV

SPOLU

OZ Margarétka Lovinobaňa
1 000 €
500 €
1 000 €
600 €
300 €
650 €
280 €
760 €

300 €

14 000 €

OZ Bol raz jeden človek
Projekt DOM.ov, n.o.
Národné tréningové centrum práce SK, n.o.
OZ SPOLU – Slovensko
OZ Protect work
OZ Slavonic
OZ Pre človeka
OZ Misia mladých
OZ HANS
OZ Šedý medveď
Nadácia Milana Šimečku
Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.

SPOLU

13 500 €
14 838 €
14 999 €
14 994 €
14 997 €
14 917 €
8 370 €
14 058 €
14 301 €
14 998 €
14 778 €
14 935 €
15 000 €
14 998 €
14 970 €

318 148 €

ZOZNAM DARCOV V ROKU 2021

Program rozvoja rómskych komunít 2021
PRIJÍMATEĽ
GRANTU

NÁZOV
PROJEKTU

CELKOVÁ
VÝŠKA GRANTU

Organizácie a medzinárodné programy

Včasná intervencia pre rodiny
s deťmi do 8 rokov pochádzajúce
z marginalizovaných komunít

18 330 €

OZ Gaštanový koník

OZ Detstvo deťom

Rodičovské centrum Domček –
elokované detské kútiky pre
bábätká

• Akčné ženy, o. z. Košice
• Britské veľvyslanectvo v Bratislave
• Európsky sociálny fond a Európsky fond
regionálneho rozvoja, OP Ľudské zdroje
• Európsky sociálny fond, OP Efektívna verejná
správa Granty EHP a Nórska
• Interreg, Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov
• King Baudouin Foundation
• Nadácia Pontis, Bratislava
• Nórske fondy
• Porticus Foundation
• Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Bratislava

25 000 €

OZ ETP

Štyri dlhodobé popoludňajšie
školské FIE kluby v MRK

20 010 €

OZ Klub mladých mesta Hanušovce n/T

Rómsky záhradník
(Romano Barardo), 4. etapa

18 330 €

OZ Vyrovnávanie šancí

Veselo a hravo doma aj v škôlke / 2

18 330 €

OZ Združenie Pre lepší život

Sieť materských poradní 007

25 000 €
16 660 €

OZ Cesta von

Omama – šírenie programu ranej
stimulácie detí z vylúčených lokalít
a meranie jeho dopadu
Podpora v zdravom rozvoji detí
v marginalizovaných komunitách

16 660 €

OZ Nádej deťom

OZ Komunitné centrum menšín

Spokojnosť – centrum soc. služieb

Zlepšenie rannej starostlivosti
o deti a zlepšenie sociálneho
postavenia rodín MRK vo VK
Nájdená generácia – druhá šanca
pre život

20 000 €

13 330 €

191 650 €
SPOLU

Firmy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANSWEAR.COM SPOLKA AKCYJNA
Boja Partners s.r.o. Poprad
Crooked Peak s.r.o. Bratislava
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, s.r.o., Košice
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., Bratislava
JUST Consulting s.r.o. Košice
Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov
Magna PT, s.r.o., Kechnec
NESS KDC, s.r.o., Košice
Nidec Global Appliance, Košice
STIEBEL ELTRON Slovakia s.r.o. Poprad
U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

Fyzické osoby

Addy Akram
Alexamdra Lusková
Boris Mattoš
Daniela Sláviková
Eduard Marček
Elena Petrášková
Gabriela Vašková
Henrieta Kiraľvargová
Ing. Levon Šaldžjan
Ivana Prcúchová
Ivana Petrik
Ivana Čižmárová
Jana Bodnárová
Jaroslav Rusina
Ján Melikant
Katarína Kočanová
Katarína Novotná
Laura Dittel
Lukas Szöllös
Maria Ház
Marián Prievozník
Maroš Džadoň
Martin Velgos
Martin Gorel
Martin Vavrinčík
Miroslav Kravec
Nataša Rokická
Peter Medveď

Nefinančná podpora a pro bono podpora

Peter Feješ
Peter Kárpáty
Petra Melikantová
Peter Pavlo
Rostislav Lusk
Rudolf Bauer
Stefan Pavelka
Štefan Ondáš
Štefan Matis
Taras Kapraľ
Tomáš Melikant
Tomáš Török
Tomáš Želinský
Veronika Geschwandtnerová
Veronika Miškech Fričová
Viliam Šimko
Zuzana Nemkyová
Ľubica Spiššáková
Žofia Teplická

Anonymní darcovia, ktorí podporili
výzvy cez darcovský portál darujme.
sk či startlab.sk. Anonymní podporovatelia, ktorí poukázali percentá
zo zaplatenej dane z príjmu fyzických
a právnických osôb.

• AC Marca Slovakia, s.r.o., BA
• Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, s.r.o., KE
• Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia, s.r.o., BA
• Drevárska fakulta,
TU vo Zvolene
• Fakulta architektúry
a dizajnu STU v BA
• Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií
ŽU v Žiline
• Fakulta umení, TUKE
• Fakulta techniky TU
vo Zvolene
• Idea Element s.r.o., Košice
• JUDr. Marián Prievozník, PhD.
• JUDr. Martina Sobinkovičová
• Labaš s.r.o. – Fresh
Supermarket, Košice
• LEKOS, S.R.O. Trebišov
• Lemur s.r.o.
– Indexmag, Košice
• MyMachine Global
Foundation
• Mobake, Spišská Nová Ves
• NESS KDC, s.r.o., Košice
• Potichu s.r.o., Bratislava

• Párty stany BRIMO, BA
• Pedagogická fakulta
PU v Prešove
• Pedagogická fakulta TU
v Trnave
• Rozbehni sa!, BB
• SEAK, s.r.o. Prešov
• Slovak Telekom a.s., BA
• Strojnícka fakulta
Slovenskej STU v BA
• Strojnícka fakulta TUKE
• WebSupport, s.r.o., Bratislava
• Záchranná služba východ,
Gelnica

Členovia správnej rady, dozornej
rady a hodnotiacich komisií
všetkých grantových programov
Karpatskej nadácie. Dobrovoľníci
a stážisti poskytujúci svoj čas
Karpatskej nadácii.

FINANČNÁ SPRÁVA

Účtovná závierka a súvaha
K výročnej správe je priložená finančná správa,
súvaha a výkaz ziskov a strát.

NÁKLADY
39 %

Výrok audítora
Vo výročnej správe sa nachádza výrok audítora,
ktorý je zaradený za účtovnou závierkou asúvahou.

29 %

Grantové
programy

Program rozvoja
rómskych komunít

548 326 €
6%

Active Citizens Fund

Správna rada rozhodla
o výške nákladov na správu
nadácie v roku 2021 nasledovne:

Správa nadácie					

Suma v eur

Výdavky na ochranu a udržiavanie majetku		

0

Propagácia činnosti nadácie				

1 267

Prevádzka nadácie – réžia				

6 812

Odmena za výkon funkcie správcu			

3 600

Ostatné operačné náklady				

540

SPOLU						

12 219

Prílohy k Výročnej správe
Karpatskej nadácie 2021:
• Zoznam udelených grantov v roku 2021
• Ročná účtovná závierka k 31. 12. 2021
• Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke

5%

Administratíva

10 %

11 %

Program MyMachine,
rozvoj kompetencií
pre 21. storočie

Schola ludus 21
Koncepcia prepájania formálneho
vzdelávacieho systému s prvkami
neformálneho vzdelávania

VÝNOSY
35 %

Nórsky finančný mechanizmus
a štátny rozpočet SR

6%

Dary od právnických osôb

9%

546 735 €

IAD fond

35 %

Anonymný
darca

1%

Príspevky od jednotlivcov a iné zdroje

15 %

Asignácia dane

2021
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