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Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis začal v roku 
2019 podporovať rozvoj digitálnych zručností v oblasti 
vzdelávania a využitím užitočných technológií podporo-
vať inklúziu a diverzitu v spoločnosti. Na základe aktivít 
fondu na poli prinášania pozitívnych zmien pre nepoču-
júcu komunitu si Slovak Telekom v roku 2019 odniesol 
cenu Via Bona Slovakia 2018 v kategórii Dobrý partner 
komunity. 

Súčasťou aktivít fondu boli aj grantové programy za-
merané na komunitu nepočujúcich, cieľom ktorých 
bolo podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré povedú  
k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým postihnutím. 
V roku 2019 sme sa prostredníctvom zamestnaneckých 
grantových programov snažili motivovať zamestnancov 
spoločnosti Telekom angažovať sa v prospech komunity  
a ochrany pamiatok. 

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri  
Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 715 686,92 
eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochá-
dzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru 
alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej 
osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za 
správu fondu vo výške 77 876,15 eur.

 

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 90 % obje-
mu použitých finančných prostriedkov. 10 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na správu fondu 
(mzdy, komunikácia, propagácia programov). V roku 2019 bolo použitých na komunikáciu a propagáciu grantových 
programov 196,83 Eur.

Správa fondu
77 876,15 €

Prerozdelené granty
637 810,77 €

11%

89%

Program Suma Počet 
žiadostí

Počet schválených 
projektov

Z toho už 
ukončených 
projektov

ST Pomáhame komunite 2019 30 000,00 € 61 32 32

ST Digitálne technológie pre dobro 2019 30 000,00 € 38 5 5

ST Hľadáme ďalší zmysel - pre nepočujúcich 2019 30 000,00 € 22 12 12

ST Lepšie školy 2019 28 205,90 € 57 23 23

ST Pomáhame pamiatkam 2019 30 000,00 € 38 15 15

Program Online tlmočník 62 727,37 € 1 1 1

Budúcnosť INAK 46 000 € 1 1 1

Prieskum digitálnych zručností detí 
zo soc. znevýhodneného prostredia 16 920 € 1 1 1

Prieskum učiteľov za účelom zistenia sklonov k extrémizmu 14 988 € 1 1 1

Fond pre transparentné Slovensko 10 000 € 1 1 1

Kurzy posunkového jazyka 3 979,50 € 1 1 1

ST Priama podpora 2019 405 865,38 € 50 50 48

Spolu 715 686,92 € 211 111 109
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Budúcnosť INAK

V roku 2019 si Nadačný fond Telekom pri Nadácii 
Pontis nechal vypracovať prieskum digitálnej gra-
motnosti detí na Slovensku. Prieskum, ktorý re-
alizovala agentúra Focus, porovnával na vzorke 
takmer 1000 respondentov digitálnu gramotnosť 
detí aj zo sociálne slabých prostredí. Napriek tomu, 
že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už 
na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chu-
dobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti 
z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími 
činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie 
úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich. Podľa 
odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 
z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnos-
ti. Keďže je pre nás prirodzené pozerať sa do bu-
dúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia, 
stali sme sa hlavným partnerom mimoškolského 
vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK. Program 
Nadácie Pontis prichádza do regiónov a komunít a 
svoje brány otvára žiakom a žiačkam vo veku 11 
až 15 rokov, z rôznych prostredí, aby mohli zažiť 
svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie 
správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia 
na lepšiu budúcnosť. Pilotné centrum, ktoré priví-
talo prvých 25 mladých účastníkov sa otvorilo v no-
vembri 2019 v Trnave.

Grantový program Digitálne 
technológie pre dobro 2019

V roku 2019 sme sa rozhodli podporiť inovatívne 
projekty, ktoré sa prostredníctvom digitálnych 
technológií snažia rúcať bariéry v živote ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. V grantovej výzve 
bolo piatim projektom prerozdelených 30 000 
eur. Tie zlepšujú kvalitu života, vytvárajú nové 
príležitosti sebarealizácie ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, pomáhajú im v bežných každo-
denných situáciách a sprístupňujú možnosti trá-
venia ich voľného času.

Výročná správa 2019
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Bezplatné kurzy 
posunkového jazyka

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

Projekt Online tlmočník
Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí používa-
jú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný 
prostriedok. Často sa dostávajú do situácií, v ktorých 
sa nevedia dohovoriť so svojím okolím. Práve v ta-
kýchto chvíľach im aj v roku 2019 pomáhal projekt 
Online tlmočník, ktorý bol spustený v septembri 
2015. V roku 2019 bolo uskutočnených celkovo 3132 
hovorov. Celkovo máme v projekte registrovaných 
343 klientov. Bezplatné tlmočenie je zabezpečované 
6 online tlmočníčkami a tlmočníkmi, ktorí sú k dis-
pozícií každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Prostredníctvom bezplatných kurzov slovenského 
posunkového jazyka otvárame možnosti lepšej 
komunikácie. V roku 2019 sa kurzy konali v Cen-
tre včasnej intervencie Žilina, v Centre špeciálno-
pedagogického poradenstva pri spojenej škole 
internátnej v Trenčíne i vo Veľkých Kostoľanoch. 
Kurzov sa zúčastnili poradcovia včasnej interven-
cie, ale aj rodinní príslušníci, priatelia, pedagógovia  

a vychovávatelia detí so sluchových postihnutím  
z celého Slovenska. Vďaka našej podpore mohlo 
kurz slovenského posunkového jazyka absolvovať 
aj 8 poradkýň Dobrej linky, ktorú prevádzkuje or-
ganizácia IPčko. V roku 2019 bol podporený aj kurz 
slovenského posunkového jazyka, špeciálne vytvo-
rený na mieru pre hercov VŠMU, ktorý zorganizova-
lo OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.
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Grantový program Hľadáme 
ďalší zmysel pre nepočujúcich 

V grantovej výzve bolo prerozdelených 30 000 eur 
medzi 12 verejnoprospešných projektov, ktoré vedú  
k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým postihnutím.  
Aj vďaka našej podpore mohla internetová linka dôve-
ry pre mladých ľudí IPčko.sk spustiť pilotnú verziu vide-
oporadenstva v slovenskom posunkovom jazyku pre 
nepočujúcich. Žiaci so sluchovým postihnutím na Spo-
jenej škole internátnej Hrdličkova v Bratislave vytvorili 
prvú brožúrku o vzniku Celoštátnych športových hier 
pre žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku 
pod vedením skúsenej nepočujúcej redaktorky, ktorá 
pracovala pre časopis INFONEP.

Grantový program 
Pomáhame komunite 

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame 
komunite 2019 sa prerozdelila suma 30 000 eur pre 31 
organizácií. Zamestnanecký grantový program takto 
motivuje svojich zamestnancov k zapojeniu sa vo svo-
jom okolí. Medzi podporenými boli projekty, ktoré vy-
tvárajú deťom podmienky na šport alebo vzdelávanie, 
organizácie venujúce sa práci so seniormi, projekty, 
ktoré oživujú spomienky na históriu, ale napríklad aj 
folklórna skupina. 

Grantový program 
ST Pomáhame pamiatkam 

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame 
pamiatkam 2019 bolo podporených 15 projektov cel-
kovou sumou 30 000 eur. Všetky vybrané projekt od-
poručil niektorý zo zamestnancov spoločnosti Slovak 
Telekom. Vďaka iniciatíve zamestnancov spoločnosti 
Slovak Telekom sa tak podarilo zveľadiť rôzne kultúrne 
pamiatky či pamätihodnosti, ako napríklad revitalizá-
cia kartuziánskeho kláštora, nachádzajúceho sa v srd-
ci Národného parku Slovenský raj. Vďaka spojeniu síl 
dobrovoľníkov i podporovateľov Kapušianskeho hradu 
sa mohlo pokračovať aj v obnovení a konzervácii obľú-
benej hradnej zrúcaniny s vyhliadkovou vežou.  

V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy 
2019 bolo vybraných 22 projektov do ktorých sa 
prerozdelil grant vo výške 28 205,90 eur. Cieľom 
výzvy bolo zlepšiť a zefektívniť výučbu na mater-
ských a základných školách prostredníctvom rozvo-
ja vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi 
a rodičmi. Snažili sme sa podporiť rôzne vzdelá-
vacie metódy, ktoré podporia zručnosti dôležité  
v 21. storočí. Všetky projekty odporúčali výlučne za-
mestnanci firmy Slovak Telekom. 

Grantový program 
Lepšie školy 

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 
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Priama podpora 
V priamej podpore podporil Nadačný fond Slo-
vak Telekom pri Nadácii Pontis spolu 50 projektov  
v celkovej sume 405 865,38 € eur. Medzi vybrané 
a úspešné projekty patrí projekt Učiteľ Slovenska, 
ktorý realizovalo občianske združenie CEEV Živica. 
Podarilo sa zrealizovať galavečer a oceniť inšpi-
ratívnych učiteľov a učiteľky Slovenska. Ďalšou 
podporenou organizáciou je Stopka, ktorá vyvíja 
aplikáciu Corvus. Vďaka unikátnemu slovenskému 
softwaru dokážu ľudia so zrakovým postihnutím 
telefonovať či SMSkovať zo smartfónu, a nielen 
to. Softvér zároveň slúži na uľahčovanie sebaob-
sluhy, priestorovej orientácie, ba dokonca zvyšuje 

ich bezpečnosť. Podporili sme aj organizáciu SPY. 
V rámci ich projektu Učíme s hardvérom boli zrea-
lizované školenia pre učiteľov a žiakov v Bratislave 
so zariadením BBC micro:bit a podarilo sa im rozší-
riť sady BBC micro:bit na ďalších 16 škôl po celom 
Slovensku. Scitlivovať spoločnosť smerom k zrani-
teľným skupinám využitím moderných technológií 
sa podarilo vďaka projektu organizácie Eduma „Vir-
tuálna realita ako nástroj na formovanie postojov 
k zraniteľným skupinám“. Virtuálnu realitu v roku 
2019 overovali v rámci 31 rôznych aktivít - v 3 fir-
mách, na 7 školách (základné, stredné, univerzita) 
a 7 veľkých podujatiach.

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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Prijímatelia podpory

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST19_001
Rodičovské zdru-

ženie pri materskej 
škole

Čítajme si spolu 1 000,00 € Zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi  
pedagogickými zamestnancami a rodičmi. 

ST19_002 Žltý Sneh Košice Žltý Sneh Open Camps 1 000,00 € Popularizácia športu, no najmä budovanie 
skvelého tímového ducha.

ST19_003 Detská komunita Ranná rozcvička 1 000,00 € Kvalitnejší a pestrejší život klientom  
s autizmom v podobe pravidelných cvičení.

ST19_004
ZRR Nejedlého 

(Združenie Rady 
rodičov Nejedlého)

Orbis pictus –  
keď steny učia 1 000,00 € 

Učitelia s deťmi skrášlili steny dvoch jazykových 
učební. V  plnej miere sa nám podarilo vytvoriť  
krajšie, podnetnejšie, veselšie prostredie. 

ST19_005 Občianske združenie 
Usmej sa na mňa Výnimoční športovci 1 000,00 € Vďaka pravidelnej športovej príprave  

si všetci plavci zlepšili techniku plávania.

ST19_006 OZ Villa Bahun Pumptrack Báhoň 1 000,00 € Podarilo sprevádzkovať pumptrack  
do začiatočnej fázy. 

ST19_007 Zápasnícky klub 
Corgoň Nitra Zápasia všetky deti 1 000,00 € Projektom sa snaží o. z získať vzťah k športu.

ST19_008

Detský klub zdra-
votne postihnutých 
detí a mládeže v 

Košiciach

Naša redakcia 972,00 € Vlastným vytvorením priestorov redakcie sa 
podporil vzťah k časopisu a k redakčnej práci.

ST19_009 Futbalový klub 
Prakovce Nová posilňovňa 997,98 € Podarilo sa zabezpečiť množstvo cvičebných 

pomôcok, ktoré zlepšujú športovú prípravu.

ST19_010 STÁLE DOBRÍ, n. o.  Stále dobrí 1 000,00 € Grant boli použitý na prenájom priestorov, zabez-
pečenie lektorov a vecné ceny v turnaji petangu.

ST19_011

Základná škola  
s materskou školou,  

Rakovec nad 
Ondavou 2

Dvorná dáma  
jej veličenstva 1 000,00 € Kľúčovými aktivitami projektu boli prednášky  

a exkurzie, realizácia súťaží a tvorivých dielní.

ST19_012 Rodinné spoločen-
stvo FATIMA Divadlo nás spája 1 000,00 € 

Vďaka spoločnému tráveniu voľného času počas 
popoludní s Ovečkou a príprave divadelných 
predstavení sa deti mali možnosť viac socializovať, 
učiť sa zodpovednému prístupu.

ST19_013 Základná škola Čajovňa dobrých skutkov 1 000,00 € Projektu sa podarilo spojiť komunitu učiteľov, 
žiakov, ich rodičov, starých rodičov a obyvateľov. 

ST19_014 Nadácia Ochranné 
krídla

Tvorivé dielničky pre 
detičky 1 000,00 € V rámci projektu Tvorivé dielničky rozvíjalo  

70 detí z krízového centra umelecké zručnosti.

ST19_015 NABOSO o. z. LEStival 1 000,00 € 
Touto verejnoprospešnou a dobrovoľníckou aktivi-
tou sa podporil región a najmä spojenie komunít 
v Dolnej Krupej. 

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST19_016 Občianske združenie 
Tri studničky

Prístrešok "Pod starou 
vŕbou" 1 000,00 € Zlepšenie podmienok na pobyt v prírode.

ST19_017 OZ Náš Devín Pomôžme deťom pri 
výmene pieskoviska 870,00 € 

Vďaka grantu si mohli svojpomocne vymeniť 
pieskovisko na ihrisku, ktoré si vybudovali  
a taktiež ho udržiavajú devínske rodiny,  
keďže mestská časť Devín je v nútenej správe.

ST19_018 Event Horizon, 
občianske združenie

Letný LARP: Príbehy spod 
Vlčích Skál 2019 1 000,00 € Širšia verejnosť získala povedomie o LARPoch  

a iných rolových hrách a zmenšili sa predsudky.

ST19_019 Folklórna skupina 
Komanička Komanička kroje 1 000,00 € Ušitie ženských a dievčenských sukní.

ST19_020 Včelia oáza, o. z. Včelí chodníček 1 000,00 € Projekt sprostredkoval 13-tim školským kolektívov 
autentickú skúsenosť so životom včiel.

ST19_021 Inštitút pre aktívne 
občianstvo

Učitelia učiteľom: Citi-
zenship Education Games 

Hackaton
1 000,00 € 

Počas projektu sme zorganizovali kreatívny 
víkendový Hackaton, ktorého sa zúčastnili herný 
dizajnéri, učitelia zo základných a stredných škôl, 
občianski aktivisti a ďalší záujemcovia o svet hier.

ST19_022 OZ Jeleň (Elimu) ElimuRobotik GO UP 955,99 € 

Cieľom projektu ElimuRobotik GO UP bolo a je 
ponúknuť deťom v komunite možnosť vzdelávania 
sa v oblasti techniky a technológií – primárne 
robotiky.

ST19_023 Matka a dieťa Turca, 
o. z. Náš svet 1 000,00 € 

Prostriedky boli použité na vytvorenie kreatívne-
ho prostredia pre deti a adolescentov oddelenia 
detskej psychiatrie Psychiatrickej kliniky v rámci 
procesu psychosociálnej rehabilitácie.

ST19_024 Rodičovské združe-
nie Borkáčik Ekoučebňa 922,00 € Podpora k environmentálnej výchove detí .

ST19_025

Domka – Združe-
nie saleziánskej 

mládeže, stredisko 
Bratislava - Mama-

teyova

Orientačné dni – pre-
ventívne programy pre 

školské triedy
1 000,00 € 

Počas projektu bolo zrealizovaných 5 kurzov 
orientačných dní pre 98 žiakov, 10 dobrovoľníkov 
a 40 učiteľov. Kurzy boli zamerané na tému: Moja 
trieda, moja partia zamerané na medziľudskú 
komunikáciu.

ST19_026 Klub Detskej Nádeje
Pomoc a podpora detí 

hospitalizovaných v ne-
mocnici NÚDCH Kramáre

750,00 € 
Vďaka podpore grantu sme boli schopní pomôcť 
deťom hospitalizovaným v nemocnici spríjemniť 
chvíle, ktoré trávia na nemocničných lôžkach. 

ST19_027 Rodičovské združe-
nie sv. František Dookola 800,00 € V knižnici vecí sa vďaka grantu dokúpili potrebné 

a žiadané predmety, ktoré si rodičia zdieľajú.

ST19_028 Ruthenia ensemble Mladí Rusnačkovia 600,00 € 

Zlepšenie kvality priestorov pre stretávanie  
sa komunity rodičov s deťmi prispelo k osvete 
a výchove mladej generácie príslušníkov 
národnostnej menšiny. 

ST19_029 Šachový klub Junior 
CVČ Banská Bystrica

Šachom k lepšej spoloč-
nosti 650,00 € Prostriedky z grantu sa použili v súlade s projek-

tom teda na nákup šachových setov.

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST19_030 FBC Slovan Rimav-
ská Sobota

Doplnenie vybavenia 
telocvične pre florbal 800,00 € Podarilo sa dovybaviť telocvičňu o pomôcky pre 

rozvoj a koordinačných schopností. 

ST19_031

Združenie rodičov a 
priateľov Základnej 
a Materskej školy v 

Rudine

Dielňa pre naše deti 823,03 € V rámci realizácie projektu sa podarilo zrevitalizo-
vať priestory vybrané pre tvorivé dielne.

ST19_032 Občianske združenie 
MŠ Kalinčiakova 12 Komunitný altánok 859,00 € Finančné prostriedky z grantu boli použité na 

spolufinancovanie komunitného altánku.

SPOLU 30 000,00 €

ST Digitálne technológie pre dobro 2019 (5 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STDT19_001 Vstúpte, n. o. Pre lepšie porozumenie 7 000,00 € 
Vstúpte, n. o. v rámci projektu vyvinula komuni-
kačnú aplikáciu, ktorá pomáha ťažko komunikujú-
cim klientom ich organizácie či špeciálnej školy. 

STDT19_002 Stopka n. o.
Vďaka digitálnym 

technológiám vykročme 
z väzenia štyroch stien

10 000,00 € 

Neziskovej organizácií Stopka sa vďaka pro-
jektu podarilo vyvinúť aplikáciu Corvus, ktorá 
zabezpečila doteraz vyše 900 nevidiacim ľuďom 
samostatnosť pri pohybe vo voľnom priestore. 

STDT19_003 go-ok, o. z. HendiKup – jedineční 
umelci 4 050,00 € 

Občianske združenie go-ok v rámci projektu 
zrealizovalo vývoj webu, testovanie a oslovenie 
nových cieľových skupín. Takto svoj projekt 
HendiKup – jedineční umelci značne rozšírilo.

STDT19_004 Infosluch
Mobilné aplikácie pre 

rodičov a deti s poruchou 
sluchu a nehovoriace deti

4 900,00 € 

Organizácia Infosluch v rámci projektu rozšírila 
mobilnú aplikáciu o 400 viet a pracujú na 
ďalších 600 vetách. Zároveň spracovali pexeso, 
kde si nepočujúce deti môžu precvičiť základnú 
slovnú zásobu a vytvorili novú verziu aplikácie 
Posunkuj HRavo I .

STDT19_005 Pomoc človeku, 
o. z. Free2Go 4 050,00 € 

Organizácia Free2Go v rámci projektu vytvorila 
web, platformu pre zadávanie informácií  
o problémoch s bezbariérovým prístupom. 

SPOLU 30 000,00 €

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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ST Hľadáme ďalší zmysel - pre nepočujúcich 2019 (12 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPN19_01 Slovníček Hraj sa, počúvaj, hovor 2 173,00 € 

16 rodinám s deťmi s poruchou sluchu boli 
poskytnuté informácie a praktické zručnosti  pre 
zlepšenie vývoja detí s poruchou sluchu a ich 
komunikačných zručností. 

STPN19_02 IPčko Videoporadenstvo pre 
Nepočujúcich 3 000,00 € 

Organizácii IPčko sa prostredníctvom projektu 
podarilo sprístupniť odbornú psychologickú  
a sociálnu pomoc vyše 400 mladým ľuďom  
so sluchovým či zdravotným znevýodnením,  
ide o projekt s názvom Dobrá linka. 

STPN19_03 Fond UŠKO n. f.
Digitálna perspektíva 

pre žiakov so sluchovým 
postihnutím

2 500,00 € 

Fond UŠKO n. f. zmodernizovalo digitálne 
laboratórium v ŠKD pre žiakov so sluchovým 
postihnutím, spolu s tým zrealizovalo  
6 cielených aktivít s týmito deťmi s využitím 
laboratória. Celkovo sa aktivít zúčastnilo  
60 žiakov so sluchovým postihnutím. 

STPN19_04 Spolok nepočujú-
cich pedagógov

Bez snahy niet výsledkov, 
bez aktivít niet zážitkov 3 000,00 € 

Spolok nepočujúcich pedagógov v rámci projek-
tu zviditeľnilo posunkový jazyk prostredníctvom 
4 aktivít, ktorým zasiahli viac než 300 ľudí v 
rámci komunity nepočujúcich ale i počujúcich 
osôb. Takto dopomohli k vzájomnému pochope-
niu týchto komunít.

STPN19_05 Spojená škola in-
ternátna Kremnica

Poznávame zvieratká – 
rozvoj reči a posunkov 
u detí so sluchovým 
postihnutím v ranej 

starostlivosti

2 227,00 € 

Spojená škola internátna Kremnica vytvorila 
učebnú pomôcku pre deti so sluchovým postih-
nutím vo veku do 6 rokov. Pomôcku využívajú 
priamo v ich materskej škole, v CŠPP a priamo 
v rodinách. Celkovo tak pomôžu viac než 100 
deťom, rodičom, učiteľom, a pod.

STPN19_06 Divadlo Kaplnka, 
o. z.

Divadlo Lab pre návštev-
níkov so špecifickými 

potrebami
2 380,00 € 

Občianske združenie Divadlo Kaplnka v rámci 
projektu nacvičilo divadelné predstavenie pre 
nepočujúcich, ktoré následne aj dva krát odo-
hralo (pre 48 nepočujúcich divákov). Súčasťou 
projektu bol aj workshop hercov a tlmočníkov. 

STPN19_07 NepocujuceDieta.sk Od počutia k reči 2 500,00 € 

NepocujuceDieta.sk prostredníctvom pro-
jektu nadizajnovali a realizovali vzdelávacie 
workshopy Hravo ku komunikácií pre rodičov 
detí s poruchou sluchu, ktoré chcú dlhodobo 
realizovať a ďalšej šíriť. Celkovo bolo zorganizo-
vaných 6 pilotných workshopov.

STPN19_08 Roma media, skr. 
ROMED

Spolu to zvládneme – II. 
ročník 3 000,00 € 

Organizácia Roma media prostredníctvom 
projektu pomohla v rámci 30 stretnutí (inter-
vencie priamo v rodinách) rodinám so sluchovo 
postihnutými deťmi. Stretnutia dopomohli ku 
zaktivizovaniu rodín a riešeniu problémov či 
životných situácií.

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPN19_09
Slovenská komora 
tlmočníkov posun-

kového jazyka

Školenie umeleckého 
tlmočenia pre Nepoču-

júcich
2 980,00 € 

Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť prístup 
Nepočujúcich k umeniu, ku kultúrno-spolo-
čenskému dianiu a tým napomôcť eliminovať 
sociálnu a komunikačnú izoláciu Nepočujúcich.

STPN19_10 Infosluch
Terénna práca v rodinách 
s dieťaťom s poruchou 

sluchu
2 190,00 € 

Organizácia Infosluch poskytla terénnu službu 
21 rodinám s deťmi s poruchou sluchu obsa-
hujúcu emocionálnu podporu, vzdelávanie v 
oblasti poruchy sluchu, vývinu reči a komuniká-
cie, posunkov.

STPN19_11

Uškové deti – ob-
čianske združenie 
na pomoc deťom  
s poruchou sluchu

Hravé posunky 2 500,00 € 

Uškové deti – občianske združenie na pomoc 
deťom s poruchou sluchu zrealizovalo celkovo 
8 podujatí s cieľom výučby posunkového 
jazyka. Aktivít sa zúčastnilo celkovo 22 rodín, 
čo dopomohlo k sprostredkovaniu komunikácie, 
výmenu informácií a skúseností.

STPN19_12 Galant

História Celoštátnych 
športových hier žiakov so 
SP z pohľadu nepočujú-

cich žiakov
1 550,00 € 

Organizácia Galant sprostredkovala 130 žiakom 
so sluchovým postihnutím možnosť rozvoja v 
mediálnej gramotnosti a spoločne vytvorili prvú 
brožúrku o vzniku celoštátnych športových hier 
pre žiakov so SP na Slovensku. Dopomohli tak 
búraniu komunikačnej bariéry.

SPOLU 30 000,00 €

ST Lepšie školy 2019 (23 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST19_033 Základná škola A. 
Bagara MY je silnejšie ako JA 1 500,00 € 

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 9 diskusií, 
workshopov na podporu vzdelávania a kritického 
myslenia žiakov základnej školy A. Bagara. 

ST19_034

Spojená katolícka 
škola-Materská 
škola sv. anjelov 

strážcov

Inovatívna výuka  
matematiky v MŠ 1 451,00 € 

Deti vedia pomerne samostatne experimentovať 
so zakúpenými pomôckami, formulovať očakáva-
nia a tiež formulovať svoje otázky učiteľke.

ST19_035 ZŠ Ostrov Čítanie pod brezou 1 500,00 € 
Estetické skrášlenie priestoru školského dvora, 
atraktívnosť čitateľskej zóny motivujúca deti 
prísť a siahnuť po knihe.

ST19_036
ZRR Nejedlého 

(Združenie Rady 
rodičov Nejedlého)

Kabinet hrôzy 1 500,00 € 
Deti si skutočne nadobúdané vedomosti podpo-
rujú praktickými pokusmi, lepšie si pamätajú. 
Výsledkom sú pestrejšie a pútavejšie hodiny.

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST19_037 Materská škola Malí vedci – bádatelia 913,00 € 

Prostriedky sme použili na pomôcky, s ktorými 
deti bádali, skúmali, objavovali. Naše očakáva-
nia sa splnili, deti, učiteľky, ale aj rodičia ocenili 
prínos projektu

ST19_038

Základná škola s 
materskou školou, 

Rakovec nad 
Ondavou 2

Zázračná veda 1 500,00 € 

Projekt Zázračná veda mal za úlohu propagovať 
prírodovedné predmety a zatraktívnenie výučby 
prostredníctvom zážitkových a bádateľských 
foriem vyučovania. 

ST19_039 Základná škola Knižka, otvor sa! 1 451,00 € 
Počas obdobia realizovania projektu sme uspo-
riadali stretnutia žiakov so seniormi, na ktorých 
spoločne čítali a kreatívne tvorili.

ST19_040 ZŠ Hamuliakovo Poďte s nami do úľa 1 328,00 € 

Prostredníctvom prepojenia vyučovacích 
predmetov cez jednu tému sa venovala veľká 
pozornosť obsahu, ktorý bol opakovaný rôznymi 
formami, ale deti to nevnímali ako učenie alebo 
záťaž.

ST19_041 Materská škola Budúcnosť vo vlastných 
rukách 1 421,00 € 

Vďaka dobrovoľníckemu dňu pri príležitosti 
Dňa Zeme a exkurzii v podniku na spracovanie 
druhotných surovín sa podarilo zvýšiť povedomie 
o životnom prostredí u detí MŠ. 

ST19_042

Základná škola s 
materskou školou 
pri zdravotníckom 

zariadení

Tvorivé dielne chorých 
detí v nemocnici 1 300,00 € 

Finančné prostriedky boli použité na nákup 
výtvarných potrieb, ktoré hospitalizované deti 
využívali v Tvorivých dielňach.

ST19_043 Materská škola Spájame rodiny 1 268,40 € 
Projekt bol zameraný na tvorivé dielne  
a aktivity, do ktorých boli zapojené celé rodiny,  
4 generácie od detí po prastarých rodičov.

ST19_044 Veselá škôlka Jazdíme bezpečne 1 360,00 € 

Na asfaltovej ploche školského areálu, kde 
máme umiestnené dopravné značky /upravené 
na malé dopravné ihrisko/ sa využívajú všetky 
zakúpené detské dopravné prostriedky na 
rozličné aktivity detí. 

ST19_045 Základná škola sv. 
Cyrila a Metoda

Spoznávajme Horný 
Zemplín 1 200,50 € 

V rámci realizácie projektu sa 59 žiakov 7. roční-
ka so svojimi pedagógmi zúčastnilo trojdňovej 
geografickej exkurzie do regiónu Horného 
Zemplína.

ST19_046

Základná škola 
internátna pre 

žiakov s narušenou 
komunikačnou 
schopnosťou 

Jamník

Cez športový zážitok k 
slovám 1 413,00 € 

Prostredníctvom všetkých zrealizovaných aktivít 
mali žiaci možnosť kvalitatívne, ale aj kvantita-
tívne zlepšiť svoju slovnú zásobu, rozšíriť schop-
nosti porozumenia, zvýšiť úroveň naratívnych 
zručností, ale aj svojich motorických schopností.

ST19_047
Rodičovské zdru-

ženie pri Materskej 
škole Linzbothova 18

Odkiaľ pochádza med 1 500,00 € 
Tento projekt naučil veľa nielen deti, ale aj pe-
dagógov, ktorý si museli naštudovať informácie 
o živote včiel.

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane



 - 13 -

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST19_048 Materská škola  
bl. Alexie

Bádanie a skúmanie 
sveta okolo nás 1 300,00 € 

Grant prispel k rozvoju kritického myslenia detí 
materskej školy. Realizovali sa pokusy, ktoré 
deťom pomohli pochopiť, ako funguje svet.

ST19_049 Rodičovské združe-
nie Borkáčik

Knižnica v exteriéri (kniž-
ná búdka s lavičkami) 1 000,00 € 

V MŠ sa nám podarilo na školskom dvore vlast-
nými silami v rámci brigády rodičov a priateľov 
detí navštevujúcich MŠ vybudovať knižnicu v 
prírode.

ST19_050 SRRZ-RZ pri Mater-
skej škole

Objavovanie spoločného 
a rozdielneho 700,00 € 

Aktivitami pri realizácii projektu sa prispelo  
k vzájomnému poukázaniu na rozdielnosť kul-
túrnych, sociálnych hodnôt detí, zamestnancov 
materskej školy, rodičov a zároveň odbúravaniu 
predsudkov a stereotypov.

ST19_051 Spojená škola sv. 
Františka z Assisi Sila a hrdinstvo 1 200,00 € 

Školská konferencia provokuje motiváciu žiakov 
a zameriava sa na ich silné stránky. Podporuje 
sa tímová práca žiakov, rozvíja sa ich kreativita 
a tvorivosť.

ST19_052

Občianske združe-
nie "Zvonček" pri 
Materskej škole 

Tulská 25, Banská 
Bystrica

Trieda pod oblohou 1 000,00 € 

Počas realizácie projektu sme zrealizovali pláno-
vané aktivity, ktoré výraznou mierou skvalitnili 
edukačný proces v MŠ v oblasti environmentál-
nej výchovy ako i spoluprácu s rodinou.

ST19_053 ZŠ s MŠ KOŠ MINI FITNES PRE NAJ-
MENŠÍCH 1 200,00 € 

Fitnes pre najmenších, miesto na ktoré sa tešia 
všetky deti s rodičmi, kde sa deti budú každý 
deň rozvíjať . 

ST19_054 Materská škola  
A. Grznára 1444

Environmentálne cítenie 
pre všetkých (spoznaj 

zem cez dotyky)
1 200,00 € 

Pocitovým chodníkom sa zrealizovala oddy-
chovo-náučná zóna pre naše deti a ich rodičov, 
pre aktívny oddych spojený s prírodou, s jej 
poznávaním. 

Spolu 28 205,90 € 

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane

ST Pomáhame pamiatkam 2019 (15 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP19_01 KLÁŠTORISKO, ob-
čianske združenie

Živé a uholné kame-
ne – Lapides vivere et 

angularis 
2 480,00 € 

166 registrovaných dobrovoľníkov, dve série 
zamestnaneckých workshopov (Slovak Telekom 
a Volkswagen), 6 workshopov miestnych 
občianskych združení, 2 cykly Čistenia Raja so 
základňou na Kláštorisku. 

STPP19_02 Združenie Rondel Hrad Čabraď – rekon-
štrukcia portálu 2 500,00 € 

Realizáciou projektu sa podarilo naštartovať 
záchranu 3. brány. Dokázali sme, že motivo-
vaní dobrovoľníci zvládnu aj vysoko odborné 
stavebné zásahy.

STPP19_03 Spojená škola

Nepoznané popradské 
sgrafito. Záchrana  

a obnova diela Herty 
Ondrušovej-Victorínovej

2 210,00 € 

Udelený grant prispel záchranou a obnovou 
jediného a jedinečného popradského sgrafita  
k tomu, že sa zo zoznamu dochovaných umelec-
kých diel Herty Ondrušovej-Victorínovej jedno 
nenávratne nestratilo.

STPP19_04 Gotická cesta Strážcovia Gotickej cesty 2 430,00 € 
Projekt pomohol priamo kostolu v Roštári a 
Brdárke, kde fyzickou brigádnickou prácou sme 
vykonali upratovanie a bežnú údržbu. 

STPP19_05 ZDRUŽENIE HRADU 
BYSTRICA

Bystrický hrad pre 
všetkých 1 800,00 € 

Projekt pomohol k záchrane parkanu pred jeho 
neodvrátiteľnou deštrukciou, pomohol zvýšiť 
bezpečnosť návštevníkov.

STPP19_06 OZ Hrad Tematín História v kameni 1 500,00 € 
Podarilo sa naplniť všetky spomenuté pôvodné 
zámery a zároveň sa vytvorili nové aj medziná-
rodné priateľstvá.

STPP19_07
Združenie na 

záchranu hradu 
Revište

Revište 2019 1 500,00 € 
Entuziazmus dobrovoľníkov a spolupráca so 
špičkovými odborníkmi umožňuje prispieť  
k zachovaniu tohto nevšedného kusu histórie.

STPP19_08 Občianske združe-
nie Hrad Uhrovec

Workshop záchranných 
prác 1 680,00 € Účastníci sa reálne zdokonalili v pochopení 

ochrany kultúrneho dedičstva. 

STPP19_09 Obec Kapušany Spojme SILY pre Kapu-
šiansky hrad 2 500,00 € 

Projektom sme položili základy novodobého dobro-
voľníctva na Kapušianskom hrade, kedy sme spojili 
SILY viacerých organizácií pôsobiacich v obci.

STPP19_10 Čierny hrad Zachráňme Čierny hrad 
2019 1 300,00 € 

Vďaka projektu sa podarilo zakonzervovať znač-
nú časť východnej hradby hradu, ako aj vyčistiť 
a vykosiť areál hradu, a tiež vybudovať nové 
lavičky a prepojiť dobrovoľníkov z troch krajín.

STPP19_11 Zemplínsko-užská 
hradná cesta

Vzácna veža – krásny 
výhľad z hradu nad 

Vinným
2 000,00 € 

Realizáciou projektu bola vytvorená trvalá a bez-
pečná strecha nad archeologickou sondou, kde 
návštevníci môžu uvidieť stredovekú vstupnú 
bránu a priľahlý obytný interiér. 

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP19_12 Občianske združe-
nie Castrum Thorna

Obnova portálu južnej 
bašty na hrade Turňa 2 500,00 € 

Vďaka financiám cez grantovú výzvu sme 
zvýšili atraktívnosť objektu a zvýšili bezpečnosť 
návštevníkov hradu.

STPP19_13 Rákociho cesta
Soľnohrad odovzdáva 

štafetu obnovy Lipovské-
mu hradu

1 100,00 € 
Pozitívna odozva u obyvateľov obcí v podhradí  
a motivácia vedenia obcí (starostovia a poslanci) 
aby pokračovali v údržbe obnovených hradov.

STPP19_14 Dubova Colonorum Záchrana kostolíka v 
Sedliackej Dubovej 2 500,00 € 

Aj vďaka vašej finančnej podpore sa mohol v roku 
2019 uskutočniť ďalší ročník projektu Dubova Co-
lonorum, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti 
– konzervovaniu kostolíka sv. Kozmu a Damiána.

STPP19_15
Združenie kresťan-
ských spoločen-
stiev mládeže

Katarínka – záchrana 
kláštora a kostola sv. 

Kataríny Alexandrijskej
2 000,00 € 

V kostole sa podarilo dokončiť veľkú kryptu 
(domurovať 3 chýbajúce schody, doškárovať 
klenbu a osadiť uzatvárací kameň a zábradlie 
okolo vstupu), aby mohla byť obnovená krypta 
sprístupnená návštevníkom. 

SPOLU 30 000,00 € 

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

ST Priama podpora 2019  (48 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STDT19_006
EFFETA - Stredis-
ko sv. Františka 

Saleského
Učíme sa rozumieť 8 000,00 € 

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského 
poskytuje podporu deťom a rodinám s deťmi so 
sluchovým postihnutím, vďaka projektu mohlo 
zabezpečiť túto pomoc 72 deťom mesačne.

STPG19_01 Nadácia otvorenej 
spoločnosti Checkbot 5 000,00 € 

Vďaka podpore bol spustený chatbot, ktorý 
pomáha odhaliť dezinformácie na sociálnych 
sieťach, a taktiež napomáha pestovať kritické 
myslenie.

STPG19_02

Konvergencie - 
spoločnosť pre 

komorné umenie, 
o. z.

STRAVINSKIJ / Konver-
gencie 2019 5 000,00 € 

Vďaka podpore sa po štvrtýkrát uskutočnil fes-
tival Konvergencie, ktorý predstavil slovenskej 
verejnosti výnimočného skladateľa a hodnot-
ného človeka Igora Stravinského.

STPG19_03 Raná starostlivosť, 
n. o. Videotréning Interakcií 2 5 000,00 € 

Vďaka projektu postúpilo 9 poradcov včasnej 
intervencie a mobilných pedagógov do 2. stupňa 
výcviku VTI, čím bolo podporených 54 rodičov 
detí so zdravotným znevýhodnením.    

STPG19_04
Platforma rodín 

detí so zdravotným 
znevýhodnením

Nič o nás bez nás 5 000,00 € 

Vďaka grantu bolo zrealizovaných 28 advoka-
čných aktivít. Podarilo sa dosiahnuť prijatie 
záväzku zaviesť pozíciu zdravotnej sestry do škôl 
a zvýšiť počet asistentov učiteľa na 49 %.
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPG19_05 CEEV Živica Učiteľ Slovenska – Global 
Teacher Prize 50 000,00 € 

Vďaka podpore bol zorganizovaný druhý ročník 
galavečera Učiteľ Slovenska, ktorý vyzdvihuje 
a zviditeľňuje činnosť špičkových pedagógov 
základných a stredných škôl.

STPG19_06
Centrum environ-

mentálnej a etickej 
výchovy Živica

čierna labuť 10 000,00 € 

Vďaka podpore bola realizovaná séria reportáži 
o učiteľoch a prístupoch, ktoré posúvajú 
vzdelávanie dopredu a prispievajú k tomu,  
aby nastal v školstve pokrok.

STPG19_07 CEEV Živica Komenského inštitút 15 000,00 € 

Vďaka podpore bol realizovaný ďalší ročník 
Komenského inštitútu, ktorého poslaním je 
prinášať pozitívne príklady zmien v školských 
komunitách.

STPG19_08 Monika Zuzana 
Ruščáková Nádej pre Moniku 1 281,10 € 

Prínosom projektu bolo zabezpečiť špeciálne 
zariadenie na prenos zvuku k načúvaciemu 
aparátu pre Moniku, čo dopomohlo k zlepšeniu 
kvality jej života, v rámci školy a aj mimo nej. 

STPG19_09 Inštitút pre verejné 
otázky

Ženy vo svete infor-
mačných technológií 7 000,00 € 

Projekt na základe reprezentatívnych zistení 
predstavil odborníkom aj širokej verejnosti 
výsledky štúdie zameranej na reflexiu prob-
lémov informatického vzdelávania dievčat.

STPG19_10 Cesta von Omama 2019 5 000,00 € 

Vďaka grantu sa podarilo v marci zrealizovať 
školenie Omám zamerané na zlepšenie kvality 
stimulačných aktivít, realizovaných s deťmi vo 
veku 0-3.

STPG19_11 Krajské centrum 
ANEPS Prešov

Medzinárodný deň 
nepočujúcich Prešov 

2019 (MDN Prešov 2019)
1 500,00 € 

Vďaka podpore bol zorganizovaný MDN 2019 
v Prešove, ktorého sa zúčastnila aj počujúca 
verejnosť, ktorá sa týmto spôsobom dozvie  
o kultúre Nepočujúcich.

STPG19_12 Stopka n. o.
Skok cez bariéry aplikácií 

tretích strán vďaka 
Corvusu

15 000,00 € 

Nezisková organizácia Stopka v rámci projek-
tu vytvorila nový nástroj pre nevidiacich na 
používanie aplikácií tretích strán v smartfónoch 
s názvom Corvus. Zatiaľ tak pomohli vyše 900 
nevidiacim a slabozrakým na Slovensku.

STPG19_13 Otvorená Hra o. z. Komunikačné zručnosti 
pre SPŠE Hálova 1 000,00 € 

V rámci projektu bolo na SPŠE Hálova zorganizo-
vaných 10 workshopov pre študentov v oblasti 
komunikácie, kritického myslenia, spolupráce  
a budovania vzťahov v tíme.

STPG19_14 Nové školstvo Školy pre všetkých III 15 000,00 € 

Vďaka projektu už 3. rok dostávajú zapojené 
školy cielenú metodickú pomoc na základe 
stanovených priorít a spoločne spracovaných 
plánov podporných služieb.

Výročná správa 2019
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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STPG19_15 Od emócii k pozna-
niu, n. o.

Virtuálna realita ako 
nástroj na formovanie 
postojov k zraniteľným 

skupinám 

20 000,00 € 
Vďaka podpore boli uskutočnené zážitkové aktiv-
ity s praktickým využitím virtuálnej reality, ktorá 
dokáže meniť postoje mladých ľudí aj dospelých.

STPG19_16 IPčko občianske 
združenie

Internet zachraňuje 
životy 5 000,00 € 

Vďaka projektu boli k dispozícií 2 poradne (ipčko.
sk a dobralinka.sk) mladým ľuďom, ktorí sa 
ocitli v zložitých, často až život ohrozujúcich 
situáciách.

STPG19_17 Slovenské centrum 
fundraisingu

Posilňovanie fundrais-
ingových kapacít mi-

movládnych neziskových 
organizácií

3 000,00 € 

Vďaka podpore bola na Slovensku opäť zrealizo-
vaná konferencia o fundraisingu, ktorá priniesla 
špičkové poznatky a skúsenosti vďaka množstvu 
expertov. 

STPG19_18
Základná škola s 
materskou školou 

Za kasárňou

Zdravá záhrada – zdravá 
škola 1 480,00 € 

Vďaka podpore bolo skrášlené okolie školy 
vysadením rastlín (kríky, stromy, kvety), pričom 
sa zapojili žiaci, rodičia aj zamestnanci školy. 

STPG19_19 FIRST Global Slova-
kia, o.z.

FIRST Global Slovakia 
Challenge 2019 5 000,00 € 

Vďaka podpore sa podarilo zorganizovať prvé 
Otvorené majstrovstvá v robotike na Slovensku 
určené pre stredoškolákov. Víťaz postúpil na 
medzinárodnú olympiádu v Dubaji 2019.

STPG19_20 NepocujuceDieta.sk Podpora udržateľnosti OZ 
Nepočujúce Dieťa 10 000,00 € 

Vďaka podpore sa zlepšila kvalita práce OZ 
NepočujúceDieťa.sk, ktoré aktívne podporuje  
a pomáha rodičom detí s poruchou sluchu.

STPG19_22 Človek v ohrození, 
n. o. Jeden svet 2019 5 000,00 € 

Vďaka podpore sa uskutočnil 20. ročník festivalu 
Jeden svet, ktorý vzdeláva verejnosť v rôznych 
spoločenských témach prostredníctvom doku-
mentárneho filmu.

STPG19_23 Bublina Kráčajme spolu 3 000,00 € 

Vďaka podpore bol zorganizovaný 12- dňový 
zážitkový letný tábor pre 100 detí z detských 
domovov, kde sa naučili poskytnúť prvú pomoc 
a po prvýkrát navštívili susedné Česko.

STPG19_24 TEDxBratislava TEDxBratislava 2019 10 000,00 € 

Vďaka podpore bol zorganizovaný 10. ročník 
multižánrovej konferencie TEDxBratislava, ktorá 
má za cieľ šíriť myšlienky hodné šírenia, inovácie 
a otvorenosť.

STPG19_25

Nadácia otvorenej 
spoločnosti 

Bratislava / Open 
Society Foundation 

Bratislava

Nepočujúce dieťa  
– zvyšovanie komu-

nikačných schopností
10 000,00 € 

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci 
projektu zrealizovala sériu 15 workshopov a 3 
plánovacích stretnutí, ktorých cieľom bol rozvoj 
komunikačných schopností občianskeho združe-
nia Nepočujúce dieťa. Celkovo tak dopomohlo 
200 deťom a rodinám.

STPG19_26 Človek v ohrození, 
n. o.

Práca s nepočujúcimi 
deťmi z prostredia mar-
ginalizovaných rómskych 

komunít

4 750,00 € 

Vďaka projektu sa zamestnanci ČVO zaškolili 
ohľadom práce s nepočujúcimi klientmi, naučili 
základom posunkového jazyka a kultúre nepoču-
júcich a bola vytvorená metodika.

Výročná správa 2019
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STPG19_27 Porta Artium Musica Medica – hudba 
sa nás dotýka 5 000,00 € 

Projekt priniesol nepočujúcim deťom jedinečnú 
skúsenosť s hudbou formou muziko-terapeu-
tického hudobného prístupu vo forme koncertu 
a workshopu.

STPG19_28 HUBBA, o. z.

Incubating Social 
Ventures & Accelerating 

Urban Innovation / 
Startups

20 000,00 € 

Občianske združenie Hubba vďaka projektu 
vytvorilo podmienky pre profesionálnu inkubáciu 
a akceleráciu perspektívnych a urban innovation 
startupov. Celkovo pomohli viac než 50 firmám  
a ich programu sa zúčastnilo 200 študentov,  
50 podnikateľov a široká verejnosť.

STPG19_29
Inštitút pre 

dobre spravovanú 
spoločnosť

Úradnícky čin roka 5 000,00 € 

Vďaka podpore bola uskutočnená komunikačná 
kampaň pre ocenenie Úradnícky čin roka, 
ktorého cieľom je podporiť dobrú prax verejnej 
správy a zlepšiť jej obraz v očiach verejnosti.

STPG19_30 Imobilio občianske 
združenie

Imobilio Prvá kvapka 
inklúzia a integrácia 5 000,00 € 

Grant umožnil zriadenie 2 monitorovacích 
miest s príslušným ergonomickým vybavením 
pre ťažko zdravotne postihnutých pracovníkov 
organizácie Imobilio.

STPG19_31
Centrum včasnej 

intervencie Žilina, 
n. o.

Kurz posunkového jazyka 
pre poradcov včasnej 

intervencie 
2 000,00 € 

Vďaka podpore sa uskutočnili 2 kurzy základov 
posunkového jazyka pre poradcov včasnej 
intervencie zo Žiliny, Banskej Bystrice, Trenčína 
a z Košíc. 

STPG19_32 SPy o. z. Učíme s Hardvérom 5 000,00 € 

Vďaka podpore boli zrealizované pravidelné 
školenia pre učiteľov a žiakov so zariadením 
BBC micro:bit – novej technológie vo výučbe 
informatiky.

STPG19_33 IPčko
Skvalitnenie pomoci 

pridaním poradenstva v 
posunkovom jazyku

1 000,00 € 

Vďaka projektu sa podarilo spustiť videopora-
denstvo v slovenskom posunkovom jazyku, čím 
sa búrajú komunikačné bariéry pre mladých ľudí 
s poruchou sluchu v núdzi.

STPG19_34 Bratislavský 
maratón, o. z.

Podpora a rozvoj telesnej 
kultúry 10 000,00 € 

Vďaka podpore bol zrealizovaný 11. ročník 
bratislavského nočného behu, ktorého sa 
zúčastnila široká verejnosť, a ktorý bol výni-
močný snahou minimalizovať odpad.

STPG19_35 Cesta von
Omama: raná starostli-

vosť a rozvoj detí z 
generačnej chudoby

4 000,00 € 

Omamy sú pre mamičky častokrát aj "bútľavé 
vŕby", ktorým sa vyžalujú, vyplačú z problémov, 
ktoré každodenne riešia. Omamy sa stávajú 
dôveryhodné a rešpektované osobnosti v rámci 
ich komunít.  

STPG19_36 November 89 November 89 Today 10 000,00 € 

Vďaka podpore bol nakrútený dokumentárny film 
o študentskom hnutí v roku 1989, ktorý posilní 
povedomie stredoškolákov o tejto epizóde  
Československých dejín.

Výročná správa 2019
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STPG19_37 Nezisková orga-
nizácia Voices Choices 2020 8 400,00 €

Zámerom projektu Choices je ponúkať ľuďom 
možnosť prostredníctvom stretnutí naživo, ale aj 
zvukových záznamov, lepšie spoznať sociálnych 
inovátorov, komunitných lídrov a ďalších 
vzdelaných a empatických odborníkov.

STPG19_38 Kultur.fm Pohni hlavou 10 500,00 €
Projekt Pohni hlavou je séria diskusno-zábavných 
podujatí so zameraním na kritické myslenie – 
jeho dôležitosť pri tvorbe úsudkov.

NPA_ST19_01 Nadácia Pontis Admin fee z dar 8 250,00 € 

NPA_ST19_02 Nadácia Pontis Admin fee z 2 % 18/19 69 626,15 € 

NPI_ST19_01 Nadácia Pontis Fond pre transparentné 
Slovensko 10 000,00 € 

Podpora Fondu pre transparentné Slovensko a 
projektov zameraných na vzdelávanie a podporu 
dobrovoľníctva v oblasti boja proti korupcii na 
Slovensku.

NPI_ST19_02 Nadácia Pontis Charta diverzity / 29043 1 000,00 € 

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podpor-
ovaná Európskou komisiou spolu s Európskou 
platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch 
EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, 
dobrej praxe a skúseností inklúzie, tolerancie, 
znášanlivosti.

NPI_ST19_03 Nadácia Pontis Budúcnosť INAK 46 000,00 € 

Vďaka podpore sa podarilo spustiť pilotné cen-
trum programu Budúcnosť INAK na Slovensku s 
cieľom priniesť kvalitný mimoškolský vzdelávací 
program zameraný na soft skills a digitálne 
zručnosti pre deti zo znevýhodnených komunít.

NPI_ST19_04 Nadácia Pontis Mobilný pedagóg a 
včasná intervencia 3 520,90 € 

Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať pracovné 
stretnutie 16 mobilných pedagogičiek s cieľom 
rozvíjať terénnu včasnú  intervenciu pre rodiny  
s deťmi s poruchou sluchu. 

NPI_ST19_05 Nadácia Pontis Prieskum učiteľov 14 988,00 € 

Na prieskume Focusu sa zúčastnilo 705 učiteľov, 
ktorí odpovedali na 29 výskumných otázok. Z ich 
odpovedí analytici vyhodnotili odolnosť učiteľov 
voči pravicovému extrémizmu za účelom zistenia 
situácie vo vzdelávaní. 

NPI_ST19_06 Nadácia Pontis Prieskum digitálnych 
zručností 16 920,00 € 

Prieskum na vzorke takmer 1000 respondentov 
ukázal rozdiely vo vzdelávaní detí zo sociálne 
slabých prostredí. Viac ako polovica z nich má 
problémy vyhľadať si informácie pre domácu 
úlohu.
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NPI_ST19_07 Nadácia Pontis Online tlmočník 62 727,37 € 

Online tlmočenie pomáha v komunikácii medzi 
počujúcimi a nepočujúcimi. Vďaka projektu 
sme uľahčili život takmer 400 nepočujúcim v 
mnohých ich situáciách.

NPI_ST19_08 Nadácia Pontis Kurzy PJ 3 979,50 € 

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať  
5 kurzov posunkového jazyka pre verejnosť  
s cieľom zmenšovať bariéry medzi počujúcimi a 
nepočujúcimi. 

NPI_ST19_09 Nadácia Pontis Digitálne zručnosti 1 000,00 € 
Podarilo sa zrealizovať školenia a aktivity  
za účelom zlepšenia digitálnych zručností detí  
na základných školách. 

Spolu 567 481,02 €


