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Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa 
v roku 2018 prioritne zameriaval na komunitu 
nepočujúcich.  Snažili sme sa prispieť k vytvoreniu 
vhodných podmienok na plnohodnotný život pre 
ľudí s poruchou sluchu a podporiť argumentáciu  
a osvetu v oblasti dôležitosti dostupnosti včasnej 
intervencie pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom. 
Súčasťou aktivít fondu boli aj zamestnanecké 
grantové programy. Motivovali zamestnancov 
spoločnosti Telekom angažovať sa v prospech ko-
munity a ochrany pamiatok. Rozvíjali tak firemné 
dobrovoľníctvo a podieľali sa na aktivitách, 
ktorými zlepšovali okolité prostredie.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri 
Nadácii Pontis sme v roku 2018 prerozdelili  

750 899,60 €. Všetky prerozdelené finančné pros-
triedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Tele-
kom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 
2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú 
položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu 
vo výške 78 338 €.
 

Celkovo sme finančné pros-
triedky prerozdelili na granty  
s verejnoprospešným účelom –  
tie predstavovali 90 % objemu 
použitých finančných prostried-
kov. 10  % z celkového rozpočtu 
nadačného fondu bolo použitých 
na  správu fondu (mzdy, komu-
nikácia, propagácia programov).

Správa fondu
78 338 €

Prerozdelené granty
672 561,60 €

Projekty podporené z daru

Správa fondu

Projekty podporené z asignácie 2%

136 307,50  €

78 338 €

536 254,10 €

10%

90%

72%

18%

10%

Program Suma Počet 
žiadostí

Počet schválených 
projektov

Z toho už 
ukončených 
projektov

Aktivity v oblasti vzdelávania a šírenia osvety v oblasti  dôleži-
tosti včasnej intervencie pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom 93 042,53 € 0 1 1

Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu 9 107,64 € 0 1 1 

Projekt Online tlmočník 41 615,36 € 0 1 1

ST Hľadáme ďalší zmysel - pre nepočujúcich 2018 20 000,00 € 13 7 7

ST Lepšie školy 2018 30 000,00 € 82 32 32

ST Podpora rodičovských org. 2018 14 000,00 € 4 4 2

ST Pomáhame komunite 2018 29 289,31 € 65 35 35

ST Pomáhame pamiatkam 2018 35 000,00 € 39 21 21

ST Priama podpora 2018 478 844, 76 € 44 44 43

Spolu 750 899,60 € 251 147 140
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Ak by štát podporoval rozvoj detí s poruchou slu-
chu už v ich ranom veku, každé vložené €o by 
sa mu vrátilo viac ako trojnásobne. Vyplýva to z 
výsledkov Analýzy nákladov a prínosov terénnej 
včasnej intervencie pre deti so sluchovým postih-
nutím. Na jej príprave sa podieľali štátni analytici 
z rezortov financií, školstva, práce, sociálnych vecí 
a rodiny a zdravotníctva v spolupráci s Nadačným 
fondom Telekom pri Nadácii Pontis, občianskym 
združením Nepočujúce dieťa a odborníkmi v téme 
nepočujúcich.

Viete, že?...

Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie
PODPORIŤ DETI S PORUCHOU SLUCHU SA ŠTÁTU OPLATÍ

V roku 2018 sme sa rozhodli, že namiesto individuálnej pomoci rodinám v rámci programu Mobilný ped-
agóg rozbehneme širšiu kampaň s cieľom zaistiť vyššiu štátnu podporu pre terénnu včasnú intervenciu. 
Aby sa tento nástroj dostal všetkým rodinám, ktoré to potrebujú.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis real-
izoval program Mobilný pedagóg v rokoch 2012 – 
2017. Odborníčky z oblasti špeciálnej pedagogiky, 
logopédie či psychológie chodievali na pravidel-
né návštevy priamo do domácností rodín s deťmi  
s poruchou sluchu v ich ranom veku (0-7 rokov). 
Prostredníctvom terénnej včasnej intervencie pri-
pravovali rodiny na nové podmienky, pomáhali 
im prijať hendikep ich dieťaťa a naštartovať jeho 
aktívny rozvoj cez výchovu a vzdelávanie. Vďaka 
tejto pomoci sa deťom darilo lepšie sa vyspori-
adať so sluchovým znevýhodnením, čo sa odrazi-
lo na ich uplatnení v škole i neskôr v živote.  Počas 
piatich rokov fungovania programu poskytli mo-
bilné pedagogičky intervenciu takmer 200 deťom 
a ich rodinám. 
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Vydali sme ďalšiu knihu 
Máme dieťa s poruchou sluchu 1

V roku 2018 vyšla vďaka Nadácii Telekom aj ďalšia 
časť knihy Máme dieťa s poruchou sluchu. Máme 
dieťa s poruchou sluchu 1, je podrobným spriev-
odcom naprieč svetom nepočujúcich detí, a to na-
jmä v citlivom období raného veku. 

Na Slovensku sa narodí ročne približne 200 detí  
s poruchou sluchu, pričom až 90 % z nich poču-
júcim rodičom. Nová rodinná realita zaskočí mno-
ho z nich, pričom raná intervencia je pri tomto 
ochorení kľúčová. Čím skôr sa porucha sluchu di-
agnostikuje a začne sa s dieťaťom pracovať, tým je 
vyššia šanca, že sa bude vyvíjať podobne, ako jeho 
počujúci rovesníci. 

V rámci projektu sme podporili 4 organizácie, 
ktoré sa venujú rodinám s deťmi s poruchou slu-
chu. 

Na vybrané projekty sme prerozdelili sumu  
14 000 €. Nepocujucedieta.sk v projekte Viac 
zvukov pre nepočujúce deti podporilo podujatia 
Spoznaj farby a Uškov Mikuláš, kde sa nepoču-
júce deti  stretli a spoznali. Takto sa vytvoril prie-
stor, aby sa deti aj naučili nové posunkové znaky. 
Roma Media Romed pripravila projekt, ktorého 
myšlienkou bolo nielen informovať, ale aj posky-
tnúť podporu a inú pomoc rómskym rodičom, 
ktorým sa narodili nepočujúce deti. Uškové deti 
sa v projekte Stretnutia nás posúvajú vpred sús-
tredili na zlepšenie komunikácie medzi rodičmi,  
a ďalšími členmi rodiny a deťmi a to tak, že ab-
solvovali intenzívny kurz posunkového jazyka. 
Občianske Združenie Orlík DFNsP sa zase snažil 
zlepšiť starostlivosť o sluch novorodencov a malých 
detí v projekte Kurz dieťa s poruchou sluchu.

Priama podpora rodičovských 
organizácií 2018 (4 projekty) 
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Projekt 
Online tlmočník

Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí 
používajú posunkový jazyk ako svoj primárny 
komunikačný prostriedok. Často sa dostávajú do 
situácií, v ktorých sa nevedia dohovoriť so svo-
jím okolím. Práve v takýchto chvíľach im aj v roku 
2018 pomáhal projekt Online tlmočník, ktorý fun-
guje už 3 roky. V roku 2018 bolo uskutočnených 
celkovo 2244 hovorov a počet nových registrácií 
klientov stúpol o 42. Celkovo máme v projekte 
registrovaných 318 klientov. 

Bezplatné kurzy 
posunkového jazyka

Prostredníctvom bezplatných kurzov slovenského 
posunkového jazyka otvárame možnosti lepšej 
komunikácie. Každý, kto má záujem, sa môže 
oboznámiť so základnými posunkami, ktoré 
pomáhajú lepšie sa dorozumievať.

V roku 2018 sa konali v 4 mestách. 24. – 26. apríla 
sa uskutočnil kurz základov posunkového jazyka 
v Košútoch a bol určený pre zamestnancov DSS.

Kurzy vo Zvolene a Košiciach sa konali prvý  
a druhý májový víkend, v Trenčíne boli kurzy 
zorganizované 22.-24. júna a 28.-30. septembra  
v Centre špeciálnopedagogického poradenstva pri 
Spojenej škole internátnej. Tieto kurzy boli určené 
verejnosti a každého sa zúčastnilo približne 15-18 
ľudí. Boli to  prevažne rodinní príslušníci, priatelia, 
pedagógovia a vychovávatelia detí so sluchovým 
postihnutím z celého Slovenska.

Celkový počet hovorov v jednotlivých rokoch

500

1 000

1 500

2 000

2 500

195

1 446

2 072
2 244

2015 2016 2017 2018
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Grantový program 
ST Hľadáme ďalší zmysel 
pre nepočujúcich 2018  
(7 projektov) 

V tejto grantovej výzve bolo prerozdelených  
20 000 € medzi sedem projektov, ktorých cieľom 
je podporiť rozvíjajúce sa technológie, čo pomáhajú 
búrať prekážky pre nepočujúcich. Vybrané projekty 
umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú príst-
up k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci  
s nimi. Občianske Združenie Nepočujúce dieťa 
pripravilo projekt, kde sa grant použil na vylepše-
nie webovej stránky pre rodičov, ktorým sa narodili 
nepočujúce deti. Spolok nepočujúcich pedagógov 
doplnil nové posunky a formálne upravil slovník  
v projekte Sprístupníme posunkovú reč. IPčko pri-
pravilo projekt, čo získaný grant využil na prípravu 
psychologickej online poradne pre nepočujúcich. 

Do Základnej školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím sa v Kremnici kúpil nový prístroj, EEG 
Biofeedback, ktorý pomáha žiakom s učením sa, 
zlepšením ich koncentrácie a pamäte.

Viete, že?...

V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy 
2018 bolo vybraných 32 projektov do ktorých sa 
prerozdelil grant vo výške 30 000 €. Cieľom výz-
vy bolo podporiť aktívnych učiteľov základných 
a materských škôl, ako aj zaujímavé projekty, 
ktoré skvalitnia vyučovací proces, nabádajú ku 
kritickému mysleniu či podporujú nenásilnú ko-
munikáciu u žiakov. Všetky projekty odporúča-
li výlučne zamestnanci firmy Slovak Telekom. 
Medzi podporenými sú napríklad žiaci Základnej 
školy v Marcelovej, ktorí vytvorili Ekopark a ma-
pujú faunu a flóru v mikroregióne Jaseňový lesík. 
Základná škola Kežmarská v Košiciach nadviazala 
spoluprácu so školami v Poľsku a Nemecku, kde 
hlavným cieľom spolupráce bolo rozvíjať inter-
kultúrnu komunikáciu a lepšie porozumieť iným 
kultúram, či rozvíjať sociálne kompetencie u žia-
kov. CZŠ Narnia sa v rámci projektu „Hľadanie 
spoločnej reči” snažila podporiť medzigeneračnú 
komunikáciu. Deti a seniori sa v rámci vyučovania 
stretávali, tvorili, učili, spoznávali sa a prepojili 
svoje životné príbehy.

Grantový program 
ST Lepšie školy 2018 
(32 projektov)
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V zamestnaneckom grantovom programe Pomáha-
me komunite 2018 sa prerozdelila suma 30 000 € pre 
35 organizácií. Zamestnanecký grantový program 
takto motivuje svojich zamestnancov k zapojeniu 
sa vo svojom okolí. Na Základnej škole v Bytči sa 
zamerali najmä na ochranu prírody. Žiaci sa na-
učili kompostovať, spolu s dobrovoľníkmi Slovak 
Telekomu vybudovali hmatový chodník a vytvorili 
priestor pre pestovanie byliniek, okrasných a úžit-
kových rastlín. 

K zlepšeniu podmienok pre lezcov – začiatoční-
kov sa už tešia fanúšikovia tohto športu v okolí 
Banskej Bystrici a Detvy. Horoklub ŠK UMB Ban-
ská Bystrica realizoval v roku 2018 množstvo sú-
ťaží, krúžkov a workshopov. Mesto Levice ožilo aj 
vďaka akrobacii mladých ľudí zo Združenia Jungle 
Gym Levice. Prostredníctvom vybraného projektu 
kúpili cvičebné pomôcky, aby mohli zvýšiť bez-
pečnosť svojich zverencov a zatraktívniť svoje 
tréningy pre mladých ľudí. Projekt „Po stopách 
hrdinov“ obohatil žiakov Základnej školy Rakovec 
nad Ondavou k rozvoju duchovných, morálnych 
a etických hodnôt. Žiaci si pripomenuli odvážne 
činy, ale i hrôzy, ku ktorým viedla nenávisť voči 
konkrétnym skupinám obyvateľstva počas 2. sve-
tovej vojny. 

V Bratislave sa podporil projekt, ktorý sa týka 
orientačného behu. Pre rekreačných bežcov pri-
pravil Športový klub Sandberg areál trvalo osa-
dených kontrolných stanovíšť a pripravil pre nich 
mapy. Pre ľudí s kombinovaným mentálnym po-
stihnutím a s autizmom je veľmi dôležité, aby 
boli videní. Aby bola voči nim spoločnosť humán-
nejšia. Preto Združenie Nádej na pomoc ľuďom  
s mentálnym postihnutím v Poprade zorganizo-
valo pre svojich klientov tvorivé dielne na výro-
bu keramiky, sviečok, mydiel, či sa spoločne hrali 
ping-pong.

Grantový program 
ST Pomáhame komunite 2018 
(35 projektov)

V zamestnaneckom grantovom programe Po-
má-hame pamiatkam 2018 bolo podporených 
21 projektov celkovou sumou 35 000 €. Všetky 
vybrané projekt odporučil niektorý zo zamest-
nancov spoločnosti Slovak Telekom. Združenie 
Skryté Poklady Slovenska a ich projekt Obnova 
historického kina v Železníku. Cieľom projektu 
bola príprava priestorov budovy historického 
kina na pravidelné premietanie, čo pozostávalo 
aj úpravou vstupných priestorov do kina, umiest-
nila sa infotabula, a kúpil sa videoprojektor  
a audiotechnika. Občianske združenie FONTIS  
a ich projekt Záchrana židovského cintorína  
v obci Michal nad Žitavou. V obci sa nachádzajú 
pozostatky židovského cintorína, ktorý bol pred 
realizáciou projektu vo veľmi zanedbanom stave. 
Pozemok bol zarastený stromami a náletovými 
drevinami tak, že sa na pozemku nedalo sko-
ro vôbec pohybovať. Združenie tento pozemok 
upravilo, vytvorilo prístupové cestičky k náhrob-
ným kameňom, a pokúsilo sa  nájsť zasypané 
náhrobné kamene. Združenie na záchranu hradu 
Revište a projekt Revište 2018. Projekt Revište 
2018 je už ôsmou sezónou kontinuálnej práce 
na revitalizácii hradu. Popri stabilizačných prá-
cach na murive je nevyhnutné ho chrániť aj do 
budúcna pred nepriaznivými poveternostnými 
vplyvmi, ktoré majú výrazný deštrukčný vplyv 
na nezastrešené murivo všetkých objektov.

Grantový program 
ST Pomáhame pamiatkam 2018 
(21 projektov)

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis



 - 8 -

Občianske združenie Vagus projektom Housing 
first Cverna (4 000 €) prispela k poskytnutiu plno-
hodnotnému ubytovania pre ľudí bez domova, a aj 
pomohli prostredníctvom projektu k resocializácii. 
Tento projekt je navyše aj pod dozorom sociálnych 
pracovníkom. Vďaka projektu TedxBratislava 2018 
(5 000 €) sa prispelo k zorganizovaniu multižán-
rovej konferencie, kde dostali priestor osobnosti 

zo Slovenska a zahraničia, ktoré majú výnimočné 
zmýšľanie, talent či potenciál. Nezisková organi-
zácia Linka detskej istoty aj vďaka projektu Part-
nerstvo sa skončilo, rodičovstvo zostáva (5 000 €) 
aj naďalej pomáha rodinám v krízových situáciách 
pomocou psychologického, právneho a sociálne-
ho poradenstva, poskytujú pomoc s inštitúciami. 

ST Priama podpora 2018 
V priamej podpore podporil NF Slovak Telekom spo-
lu 44 projektov v celkovej sume   478 844, 76 €. Me-
dzi vybrané a úspešné projekty patrí Občianske 
Združenie Orlík (10 000 €). Ich projekt sa sústre-
dil na technické vybavenie detského audiocen-
tra, kúpila sa hardvérová platforma, čo uľahču-
je audiometrické vyšetrenia. EFFETA- Stredisko  
sv. Františka Saleského (13 000 €) využilo grant 
na pre deti so sluchovým postihnutím a ich ro-
dinám, aby im pomohli sa plnohodnotne rozvíjať  
a žiť život naplno. Projekt od Spoločnosti pre ko-
morné umenie Konvergencie Beethoven a Konver-
gencie (10 000 €) dokázal to, že ľudia stále obľubujú 

umelecké hudobné podujatia, pretože projekt zo-
žal veľký úspech. Nezisková organizácia Od emócii  
k poznaniu sa projektom Inštitucionálna podpora 
v oblasti inovácii pri zavádzaní inkluzívneho prí-
stupu k zraniteľným skupinám (50 000 €) sústre-
dila na pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva  
a to zavádzaním inovácii, aby sa uľahčila práca  
a zvýšila sa miera pomoci. 
Nezisková organizácia Stopka vďaka projektu 
Corvus 2018 (15 000 €) pomohla zabezpečiť vývoj 
setu aplikácií Corvus na sprístupnenie smartfónov 
nevidiacim a slabozrakým a tým aj zvýšiť ich stu-
peň samostatnosti. 
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Detailný prehľad podporených projektov

ST Hľadáme ďalší zmysel - pre nepočujúcich 2018 (7 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_089 Spolok nepoču-
júcich pedagógov

Sprístupnime posunkovú 
zásobu slovníka všetkým 3 000,00 € 

Spolok nepočujúcich pedagógov v rámci projektu 
Sprístupnime posunkovú zásobu pre každého 
do databázy posunkov doplnil nové posunky a 
formálne upravil slovník posunkov úrovne A1 a A2.

ST18_090 ZŠ pre žiakov so 
SP,int. V. Gaňu

EEG biofeedback pre deti 
a žiakov so sluchovým 

postihnutím
2 950,01 €  

Prínosom projektu bolo zrealizovanie terapie s 
deťmi, ktoré po terapii vykazovali zlepšenie v 
oblasti koncentrácie a lepšieho školského výkonu. 

ST18_091 Združenie 
"Nepočujem"

Naučme sa pracovať 
na CNC stroji pomocou 
nových technológii IKT

3 000,00 € 
Prínosom projektu bolo zakúpenie CNC frézy s 
príslušenstvom, aby žiaci so sluchovým postih-
nutím vedeli ako pracuje CNC stroj.

ST18_092 Spojená škola 
internátna

Učíme sa dobre rozumieť 
písanému textu. 2 258,00 € 

Prínosom projektu bolo zabezpečiť modernejšiu 
didaktickú techniku v 2 triedach pre nepoču-
júcich žiakov.

ST18_093 Fond UŠKO n. f. S informáciami do sveta 3 000,00 € 
Prínosom projektu bol nákup modernej 
technológie a výučbových programov, aby sa 
zatraktívnil výučbový proces u detí. 

ST18_094 IPčko
Príprava psychologickej 

internetovej poradne pre 
nepočujúcich

3 000,00 € 

Prínosom projektu bolo získať potrebné informá-
cie o vhodnej online komunikácii pre skupinu 
nepočujúcich, čo sa uskutočnilo aj prostredníct-
vom stretnutí s odborníkmi, aj nepočujúcimi, čím 
sa vytvoril koncept online poradne. 

ST18_095 OZ 
NepocujuceDieta.sk

Viac informácií pre rodiny 
nepočujúcich detí 2 791,99 € 

Vďaka projektu Viac informácií pre rodiny 
nepočujúcich detí sa podarilo vytvoriť funkčnejší, 
prehľadnejší a užitočnejší web nepocujucedieta.
sk, kde môžu rodičia, ktorým sa narodí nepoču-
júce dieťa využiť nájsť potrebné informácie.

Spolu  20 000,00 € 
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_036 Súkromná 
materská škola

Hlina - vzácny dar zeme 
naším predkom 900,00 € 

Prostredníctvom projektu získali deti priamu 
skúsenosť s modelovaním hliny a tvarovaním z 
nej. Vďaka zakúpenej peci si vyskúšali prácu na 
hrnčiarskom kruhu.

ST18_037 Základná škola 
Veľké Zálužie

Zelená pastva 
pre oči 1 000,00 € 

Projekt prispel ku skrášleniu školského priestoru 
maľbami detí na betónovom múre. Okolie školy 
sa taktiež skrášlilo zeleňou. 

ST18_038
Združenie rodičov 

a priateľov MŠ 
Bancíček,o.z.

Od údivu 
k pochopeniu 700,00 € 

Projekt pomohol k nadobudnutiu prírodovednej 
gramotnosti prostredníctvom výskumných 
metód u detí v MŠ. Spoločne s rodičmi sa zúčast-
nili workshopov, vďaka ktorým získali nové 
vedomosti, skúsenosti, menili svoje postoje, 
hodnoty, názory a zručnosti.

ST18_039 Základná škola 
Narnia

Výchovné poradenstvo a 
prevencia v ZŠ Narnia 1 000,00 € 

Za financie z grantu bol nakúpený potrebný 
diagnostický a stimulačný materiál a pomôcky, 
vďaka ktorým boli realizované individuálne aj 
skupinové stretnutia s deťmi v škole. Odbornou 
intervenciu k deťom so švvp sa úroveň vedo-
mostí žiakov zvýšila.

ST18_040 Základná škola Ekopark 1 000,00 € 

V rámci projektu bol zrevitalizovaný verejný 
priestor v blízkosti školy a vytvorený Ekopark, 
ktorý má environmentálny charakter a slúži na 
vzdelávanie, výchovu, rekreáciu a oddych.

ST18_041 Základná škola Komunikuj, spoznávaj - 
hravo vedomosti získavaj 1 000,00 € 

Vďaka podpore navštívili žiaci ZŠ partnerskú ško-
lu v Nemecku, kde komunikovali v nemeckom a 
anglickom jazyku, pričom si vytvorili postoje k 
cestovaniu a multikulturálnemu chápaniu sveta. 

ST18_042 SRRZ-RZ pri 
Materskej škole Naša záhradka. 850,00 € 

Projekt prispel k zvýšeniu estetického a environ-
mentálneho cítenia, odbúravaniu predsudkov, a 
tiež pochopeniu kultúrnych a sociálnych rozdielov 
u detí a rodičov. 

ST18_043
Základná škola, 
Slnečná 422, 

Spišský Štiavnik

Kniha-výlet do sveta 
fantázie 850,00 € 

Projekt pomohol k zlepšovaniu čitateľskej 
gramotnosti detí z málo podnetného prostredia 
pomocou rôznych aktivít (o. i. maratón v čítaní, 
súťaž v množstve prečítaných kníh, posedenie pri 
čaji a knihe, bola zorganizovaná andersenová noc 
v škole.

ST Lepšie školy 2018 (32 projektov)

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_044 Základná škola Záhrada, ktorá učí 998,42 € 

Deti zo školského klubu vytvorili záhradu na 
školskom pozemku, vďaka čomu sa rozvíjala ich 
kreativita, estetické cítenie, pracovné zručnosti, a 
tiež prírodovedné vedomosti. 

ST18_045 Materská škola Cesta k novému 
poznaniu 974,00 € 

Prínosom projektu bolo zväčšiť záujem detí o príro-
du - robili rôzne videá a fotky prírody a prostred-
níctvom výučbových programov sa aj vzdelávali.

ST18_046

Základná škola 
s materskou školou 

Aurela Viliama 
Scherfela

Prírodná záhrada 850,00 € 

Na základnej škole v rámci projektu Prírodná 
záhrada zrealizovali výsadbu trávy na školskom 
dvore a skrášlili si priestory. V spolupráci s 
učiteľmi deti na hodinách technickej výchovy 
vytvorili a osadili vtáčie búdky.

ST18_047 SZŠW Naše mesto 
v našej škole 1 000,00 € 

V rámci projektu bola na SZŠW dokončená stavba 
ekodomčeka, v ktorom žiaci, rodičia a členovia 
miestnej komunity začali realizovať komunitné 
stretnutia, aktivity a dielne.

ST18_048 Obec Dražkovce Spájajme spevom a 
tancom všetkých 972,50 € 

Výsledkom projektu je dosiahnuté prepojenie 
vzdelávacích aktivít detí materskej školy so 
širšími komunitami obyvateľov obce. Obec 
nakúpila detské kostýmy lienok, včielok a motý-
likov, v ktorých deti vystúpili aj ku Dňu matiek.

ST18_049 Základná škola Učiaca záhrada 1 000,00 € 

V rámci projektu žiaci spolu s učiteľmi vytvorili  
v školskej záhrade nové prvky (pocitový chodník, 
bylinkovú záhradku, smerovú ružicu, meteoro-
logickú búdku, cintorín odpadkov, lavičky okolo 
ohniska a 2 náučné tabule) vhodné k výučbe.

ST18_050 Základná škola, 
Radošovce 338

Fauna a flóra 
v našej škole 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo spríjemniť areál školy 
prostredníctvom zberaním úrody, staraním sa o 
bylinky prostredníctvom čoho sa žiaci vzdelávajú 
z oblasti biológie. 

ST18_051
Rodičovské združe-
nie pri Materskej 

škole Linzbothova 18
Semafor 1 000,00 € 

Projekt prispel ku začleneniu dopravnej výchovy 
do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej 
škole. Vďaka dopravnému ihrisku a zakúpeným 
odrážadlám si deti osvojili pravidlá cestnej 
premávky, čím sa zvýši ich bezpečnosť na cestách.

ST18_052

Súkromná základná 
škola s materskou 
školou pre žiakov a 

deti s autizmom

Umenie nás spája 1 000,00 € 

Z poskytnutých finančných zdrojov bol zakúpený 
materiál na keramiku a kancelársky materiál po-
trebný na výrobu štruktúrovaného prostredia tried 
a pracovných úloh. Výrobky boli prezentované na 
rôznych podujatiach.

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_053 Základná škola, 
Pionierska 33, Čaňa

Vráťme deťom 
klasické rozprávky 700,00 € 

Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných 
zručností detí na ZŠ prostredníctvom klasických 
slovenských rozprávok. Prostriedky z grantu 
boli použité na zakúpenie sady rozprávok na 
magnetickú tabuľu, slovných hier pre deti.

ST18_054 Základná škola 
Jakubov Usilovné včielky  995,60 € 

Prínosom projektu bolo deťom sprostredkovať 
vedomosti o včelách a žiaci využívali informačné 
technológie aj pri vzájomnej spolupráci si vys-
kúšali prospešnosť života v spoločenstve. 

ST18_055
Združenie rodičov 
Materská škola 

Švantnerova

Všetci sme rovnakí 
a predsa iní 1 000,00 € 

Združenie rodičov Materská škola Švantnerova 
zrealizovalo projekt, ktorý prehĺbil multikultúrnu 
uvedomelosť žiakov. Hlavný prínos projektu bol 
v rozšírení poznatkov detí o iných národnostiach 
a kultúrach. Projekt prehĺbil taktiež schopnosti 
tolerancie.

ST18_056
Rodičovské združe-
nie pri materskej 

škole

Týždeň detskej 
radosti 961,80 € 

Projekt obohatil život detí v materskej škole pros-
tredníctvom zážitkového učenia. Aktivity prispeli 
k prevencii, ako si chrániť svoje zdravie, ako sa 
správať v dopravných situáciách, deti spoznávali 
prácu niektorých profesií. 

ST18_057

Náručie-združenie 
rodičov a priateľov 
waldorfskej mater-

skej školy

Hráme, spievame, 
tvoríme 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo naučiť deti remeselnej 
činnosti, samé si vyrobili hračky a aj sa pripravili 
na divadelné predstavenie, kde si zlepšili vyjadro-
vacie schopnosti, rovnako aj pohybové zručnosti.

ST18_058
Základná škola s 
materskou školou 

Zlaté

Spoznávajme a udržia-
vajme tradície a kultúru 

našich predkov 
850,00 € 

Projekt prispel ku zvýšeniu povedomia o 
regionálnych a kultúrnych hodnotách u detí 
predškolského veku a žiakov ZŠ, pričom pomohol 
vytvoriť priestor pre vytváranie vzťahov medzi 
rodičmi, deťmi a starými rodičmi navzájom.

ST18_059 Materská škola Malí bádatelia 991,00 €  

Prínosom projektu bolo, že deti sa prostred-
níctvom bádania a hrania sa s edukatívnymi 
predmetmi učili a rozvíjali zvedavosť a kognitívne 
schopnosti.  

ST18_060
Základná škola s 
materskou školou 

Podolie 804

Holokaust 
očami detí 951,00 € 

Základná škola s materskou školou Podolie 804 
vytvorila edukačný program pre žiakov deviateho 
a ôsmeho ročníka za cieľom oboznámiť ich s 
históriou holokaustu. 

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_061 Občianske združenie 
Milúšik

Mozgový jogging 
pre naše deti 588,68 € 

Prínosom projektu bolo podporiť u detí rozvíjanie 
koncentrácie, motoriku, kreativitu, pracovať v tíme 
a schopnosť pracovať s pocitmi v materskej škôlke.

ST18_062
Základná škola 
Laborecká 66 

Humenné
Otvorená klubovňa 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zakúpenie stolových hier, 
aby deti mohli aktívne tráviť voľný čas. Projekt 
bol úspešný, deti mali veľký záujem sa hrať pod 
dozorom pedagógov. 

ST18_063 CZS Narnia V každom z nás 
je Malý princ 970,00 € 

Cieľom projektu bolo prepojiť aktivity medzi žiakmi 
na škole s domovom dôchodcov. Deti a seniori sa v 
rámci vyučovania stretávali, komunikovali a deti sa 
popri tom učili k samostatnosti a zodpovednosti, čo 
vytvorilo aj vzájomnú medzigeneračnú úctu.

ST18_064 Základná škola 
Rajecká Lesná Čitateľský kútik 1 000,00 € 

Vďaka projektu bol vytvorený čitateľský kútik 
v nevyužitej časti chodby pre deti ZŠ, kde boli 
zakúpené knižné publikácie a štyri elektronické 
čítačky kníh.

ST18_065 Obec Moravany - 
Materská škola Učíme sa v prírode 937,00 € 

Prínosom projektu bolo aby deti nadobudli 
pozitívny vzťah k prírode, aj prostredníctvom 
výučby v prírode a vďaka edukačným pomôckam 
aj naďalej pokračovať v učení v prírode. 

ST18_066 Základná škola 
Rudina

Ruka v ruke 
za tradíciami 960,00 € 

V rámci projektu boli zakúpené ľudové kroje pre 
deti zo súboru. V nich potom nacvičovali tance a 
pásmo na vystúpenia. 

ST18_067 ZŠ s MŠ KOŠ Učebňa v prírode 1 000,00 € 
Deti zo ZŠ, MŠ aj ZUŠ spoločne vytvorili učebňu 
v prírode, ktorú vymaľovali svojimi výtvarnými 
prácami, zasadili zeleninu, kvety a bylinky.

Spolu 30 000,00 € 

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP18_31 NepocujuceDieta.
sk 

Viac zvukov pre nepoču-
júce deti 3 000,00 € 

Vďaka projektu sme vytvorili priestor pre približne 
200 účastníkov podujatí Spoznaj farby zvukov a 
Uškový Mikuláš v Bratislave s cieľom zoznámiť sa 
navzájom, zdieľať skúsenosti a naučiť sa aj zopár 
posunkov.

STPP18_32 Roma media Romed Spolu to zvládneme 3 000,00 € 
Prínosom bolo podporiť a informovať rómskych 
rodičov, ktorým sa narodilo dieťa so sluchovým 
hendikepom. 

STPP18_34 Uškové deti Stretnutia nas posuvaju 
vpred 3 000,00 € 

 Projekt určite prispel k zlepšeniu komunikácie 
medzi rodičmi a ostatnými členmi rodín a ich 
dieťaťom - a to už tým, že absolvovali intenzívny 
kurz posunkového jazyka a naučili sa základné 
posunky.

STPP18_40 OZ ORLík DFNsP 
Bratislava

Kurz Dieťa s poruchou 
sluchu: diagnostika a 

liečba
5 000,00 € 

Prínosom bolo snaha zlepšiť  starostlivosť o 
sluch novorodencov a malých detí prostredníct-
vom odborného usmernenia.

Spolu  14 000,00 € 

ST Priama podpora rodičovských organizácií 2018  (4 projekty)

Výročná správa 2018
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ST Pomáhame komunite 2018  (35 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_001 Rodinné centrum 
Dlháčik Hapčí! 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zakúpenie germicídnych 
žiaričov, ktoré pomáhajú zabrániť rozšíreniu chorôb 
a bacilov. 

ST18_002
Rodičovské združe-
nie pri materskej 

škole

Čo mi prezradia 
písmenká 996,40 € 

Prínosom projektu bol nákup kníh, vylepšil sa 
kútik predčitateľskej gramotnosti podnetnými 
pomôckami, zriadením divadelného kútika si deti 
rozvíjali komunikačné schopnosti.

ST18_003 Občianske združenie 
Milúšik

Senzorická cestička 
do rozprávkového 

domčeka
697,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvorenie senzorického 
chodníka, čo deti využijú na stimuláciu nôh, aj 
na rôzne hry.

ST18_004 Základná škola Poďme spolu 
do úľa 995,95 € 

Prínosom projektu bolo naučiť deti spolupraco-
vať v trojgeneračných tímoch a oboznámiť ich o 
živote včiel a napokon žiaci nacvičili inscenáciu 
o včelách. 

ST18_005
Základná škola 

Gemerská 2, 040 01 
Košice

"Učíme a hráme sa 
všetkými zmyslami" 921,44 € 

Prínosom projektu bolo vybudovanie pocitového 
chodníka, ktorý slúži aj ako reflexná masáž 
na rozvoj zmyslového a zážitkového vnímania 
žiakov.

ST18_006 Základná škola s 
materskou školou Po stopách hrdinov 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo finančne podporiť 
besedy, exkurzie a tvorivé dielne prostred-
níctvom ktorých sa vzdelávali mladí ľudia o 
kľúčových udalostiach zo slovenskej histórie. 

ST18_007 Základná škola Záhrada plná 
objavov - I.etapa 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo finančne podporiť 
zloženie a osadenie záhonov, komposteru, vysadiť 
stromčeky, kríky a byliny a žiaci počas hodín 
stavali kŕmidla, búdky.

ST18_008 Náš Devín Sadnite si u nás 790,00 € 
Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu 
záhradného nábytku, výrobu knižnej búdky a 
uskutočnila sa knižná burza. 

ST18_009 Edulienka

Šafraníci z Turca 
(Zážitková hra na výučbu 

tradičného života 
a kultúry)

1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zapojiť deti do prípravy 
a odohratia hry vo forme LARP- deti vyrábali 
keramiku, pomôcky, kostýmy prostredníctvom 
čoho získali vedomosti o starých remeslách.

Výročná správa 2018
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_010 Jungle Gym Levice 
O. Z. Jungle Acrobacia 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu 
dopadovej plochy tatami, ktorá je vhodná na 
tlmenie dopadov a bezpečné trénovanie akro-
batických prvkov. 

ST18_011 Základná škola Schody 
k vzdelaniu 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zveľadenie interiéru školy 
a aj prostredníctvom toho napomáhať žiakom 
získavať vedomosti hravou a nenásilnou formou.

ST18_012 Športový klub 
Sandberg

Areál stálych 
kontrol 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo  zhotoviť a osadiť areál 
stálych kontrol pre tréning orientačného behu, 
aj pripraviť dizajn pre informačnú tabuľu a 
tréningové mapy. 

ST18_013 Centrum sociálnych 
služieb Letokruhy

Človek človeku 
darom 973,17 € 

Prínosom projektu bol nákup materiálu na 
spoločné aktivity a na preplatenie cestovného 
deťom, ktoré dochádzajú do zariadenia.

ST18_014 FBC Slovan 
Rimavská Sobota

Zlepšenie podmienok 
pre konanie 

športových aktivít
1 000,00 € 

Prínosom projektu bola rekonštrukcia osvetlenia 
v telocvični prostredníctvom úsporného LED 
svietidla.

ST18_015

Občianske 
združenie rodičov 

pri Materskej škole 
Bodvianska

Poďme spolu 
šporovať 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo upraviť školský dvor, kde 
sa vysadila tráva, stromy, kúpili sa aj herné zos-
tavy pre deti, aby mali kde aktíve tráviť svoj čas. 

ST18_016
Spoločenstvo 

Tolkiena, združenie 
fantastiky

SlavCon 2018 1 000,00 € Prínosom projektu bolo finančne podporiť priebeh 
festivalu SlavCon2018.

ST18_017 ZRPŠ Pri kríži Holokaust 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo prehĺbiť vzdelanie o holo-
kauste, aby študenti  pochopili dôsledky rasizmu 
a antisemitizmu a ako spozorovať a reagovať na 
nebezpečné signály v spoločnosti.

ST18_018
Základná organizá-
cia zväzu športovej 

kynológie Čakajovce

Nová klubovňa 
pre Kynologický 
klube Čakajovce

1 000,00 € Prínosom bolo vytvoriť klubovňu, kde sa konajú 
tréningy celoročne pre širokú verejnosť.

ST18_019

Domka - Združe-
nie saleziánskej 

mládeže, stredisko 
Bratislava - Mamat-

eyova

Orientačné dni - 
preventívne programy 

pre školské triedy
1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo organizovanie kurzov a 
zakúpenie didaktických pomôcok pre zlepšenie 
komunikačných vlastností žiakov.

Výročná správa 2018
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_020 Debate Team 
Tilgnerova Debatné súťaže 189,31 € 

Prínosom projektu bolo zvýšiť povedomie o 
debatných zručnostiach a návšteva debatných 
súťaží. 

ST18_021 Nadácia No-
vohradská

Technologické 
Vylepšenie Na 

Škole GJH
1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zakúpenie dvoch 3D 
tlačiarní, čo sa používali nielen počas vyučovania 
ale aj pri aktivitách, napríklad workshopov.

ST18_022 Liečebno-výchovne 
sanatórium

Robme niečo 
proti nude 950,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvoriť priestor pre deti, 
kde trávia svoj voľný čas zmysluplne a naučia sa 
aj nové veci.

ST18_023
Školský volejbalový 
klub Tatran Banská 

Bystrica

Volejbal 
nás baví 700,00 € 

Prínosom projektu bolo zrevitalizovanie vonka-
jšieho volejbalového ihriska v priestoroch ZŠ, 
dobudoval sa aj altánok, drevené lavice a stôl. 

ST18_024 Žltý Sneh Košice

Nákup dresov 
a pomôcok 

k tréningovým 
jednotkám

500,00 € 
Prínosom projektu bolo zakúpenie dresov pre 
florbalové družstvo starších žiačok, v ktorom 
následne odohrali niekoľko súťažných zápasov. 

ST18_025 TJ NOVÉ SADY ŠŤASTNÉ DETI 476,04 € 
Prínosom projektu bolo zrekonštruovať žiacke 
šatne, aby deti vo futbalovom oddieli mali pocit, 
že sa o nich niekto stará.

ST18_026 Občianske združenie 
Usmej sa na mňa

Spolu nám je dobre  
(Pobytový tábor pre 
"výnimočné" deti)

800,00 € 
Prínosom projektu bolo zorganizovať pobyt pre 
hendikepované deti, kde sa venovali rôznym 
aktivitám. 

ST18_027

Združenie Nádej 
na pomoc ľuďom 

s mentálnym postih-
nutím v Poprade

Aj my sme tu 500,00 € 
Prínosom projektu bolo vymeniť okná za plastové 
okná, aby sa zvýšila kvalita trávenia času v 
zariadení. 

ST18_028 Obecná knižnica - 
Daniela Konvičková

Knižka vonia 
inak ako počítač 800,00 € 

Prínosom projektu bola menšia rekonštrukcia 
knižnice - deti vymaľovali, zakúpil sa nábytok pre 
deti, aj knihy. 

ST18_029 Horoklub ŠK UMB 
BANSKÁ BYSTRICA

Leziem, lezieš, 
lezieme 1 000,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvorenie lezeckých 
podmienok pre začiatočníkov, usporiadali sa rôzne 
brigády a čistili sa skaly, osádzali sa istenia a iné 
bezpečnostné prvky.

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

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

ST18_030
Informačné centrum 

Spoločenstva pri 
Dóme sv. Martina

vybudujme miesto domo-
va - oddychovú zónu 850,00 € 

Prínosom projektu bolo vybudovať oddychovú 
zónu, aj s kuchynským vybavením pre prípravu 
občerstvenia.

ST18_031

Športový klub 
polície Bratislava, 
oddiel vodného 
slalomu a zjazdu

Vymeň mobil 
za pádlo 500,00 € 

Prínosom projektu bolo dokončenie lodenice, 
terasy a miesta a na odkladanie lodí, aby sa aj 
deti mohli venovať vodným športom v Čunove. 

ST18_032 Asociácia Divadelná 
Nitra

DARUJEM TI TULIPÁN - 
integračné tvorivé 

aktivity pre zrakovo 
postihnuté deti

850,00 € 
Prínosom projektu bolo použitie finančných pros-
triedkov na prevádzku klubu Darujem ti tulipán a 
rekonštrukcia zákonu.

ST18_033 Rodičovské združe-
nie sv. Františšek

Komunitný 
deň 500,00 € 

Prínosom projektu bolo rozvíjať vzťahy v komu-
nite prostredníctvom celodenného programu 
plného workshopov, aktivít a vystúpení.

ST18_034

Krízové centrum 
pre matky s deťmi, 
Arcidiecézna charita 

Košice

Tvorím, 
teda som 850,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorivých 
dielní pre matky s deťmi, kde sa naučili vyrábať 
dekoratívne mydlá, osvojili si aj pracovné návyky, 
získali sebamotiváciu.

ST18_035

Združenie rodičov 
a priateľov Základ-

nej a Materskej 
školy v Rudine

Spoločne 
za remeslami 450,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorivých 
dielní, kde deti pripravili výrobky na výstavu a 
predaj pre verejnosť na veľkonočných trhoch.

Spolu  29 289,31 € 

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

ST18_068 Združenie Rondel Hrad Čabraď - záchrana 
západnej veže 2 200,00 € Realizáciou projektu sa zlepšil technický stav 

objektu a zvýšila sa bezpečnosť návštevníkov.

ST18_069 Prievidzský Paros-
trojný Spolok o.z.

Výmena rozperiek v par-
nom kotli parného rušňa 

464.001
2 200,00 € Projekt bol súčasťou rozsiahlejšieho projektu 

oživenia rušňa.

ST18_070 Rád sv. Bazila 
Veľkého Monastyr Krásny Brod 1 000,00 € Tento projekt pomohol skrášliť okolie a vytvoriť 

priestor na sedenie v duchovnom prostredí

ST18_071 Združenie priateľov 
Hričovského hradu Záchrana zadného paláca 1 200,00 € 

Realizáciou projektu sa zlepšila celková statika 
objektu, konzervačné práce zvýšili bezpečnosť 
ľudí v blízkosti hradu.

ST18_072 Gotická cesta Sedem strážcov 2 092,40 € 
Prínosom projektu bola obnova kostola v Henckov-
ciach, ale rovnako sa informovala široká verejnosť 
o pamiatkach aj vďaka propagačným materiálom. 

ST18_073 Skryté Poklady 
Slovenska

Obnova historického 
kina v Železníku 1 977,60 € 

Vďaka projektu  budova historického kina ožila a 
čiastočne sa dostala do vyhovujúceho stavu aby 
bolo možné sprevádzať turistov.

ST18_074 FONTIS - občianske 
združenie

Záchrana židovského 
cintorína v Michali nad 

Žitavou
915,00 € 

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť prístupové 
cestičky k náhrobným kameňom, odkryť časť 
zasypaných náhrobných kameňov.

ST18_075 OZ Hrad Tematín Brána do minulosti 1 200,00 € Projektom sa podarilo zachrániť východnú stenu 
bránovej veže aj vďaka dobrovoľníkom.

ST18_076
Združenie na 

záchranu Zbor-
ovského hradu

Zborovský hrad - re-
konštrukcia hradobného 

múru v roku 2018
2 500,00 € Prínosom projektu bolo finančne podporiť 

rekonštrukciu hradného múru Zborovského hradu.

ST18_077

Združenie na 
záchranu stre-

dovekého architek-
tonického dedičstva 
nitrianskeho kraja 

- LEUSTACH

Konzervácia južnej 
delovej bašty 2 500,00 € 

Vďaka projektu za pomoci dobrovoľníkov sa 
podarilo staticky zabezpečiť baštu a dobrovoľníci 
si rozvíjali organizačné schopnosti.

ST18_078 Ruská Nová Ves Tretí rok obnovy 
Soľnohradu 940,00 € 

Vďaka tomuto projektu sa zlepšil prístup na 
hrad, zvýšila bezpečnosť pohybu návštevníkov 
v areáli hradu a zlepšila vizuálna prezentácia 
hradnej architektúry pre laickú verejnosť.

ST Pomáhame pamiatkam 2018  (21 projektov)

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis

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

ST18_079 Renova Záchrana hradu Dobrá 
Voda 2018 1 600,00 € 

Projekt sa zameral na rekonštrukciu Východnej 
bašty, na úpravu areálu. Záujem a pracovné zaniete-
nie dobrovoľníkov posúva rekonštrukciu dopredu.

ST18_080 Obec Cerová Aktivity na záchranu 
hradu Korlátko 2018 1 300,00 € 

Vďaka projektu sa podarilo významne prispieť k 
bezpečnosti hradu pre návštevníkov a významne 
predĺžiť životnosť pamiatky.

ST18_081 Klub vojenskej 
histórie Beskydy

Vojnový cintorín Veľkrop - 
osadenie krížov 2 125,00 €  

Poslednou fázou tohto projektu bolo osadenie 
krížov na hroby vojakov. Vojnový cintorín bol 
týmto vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

ST18_082 Obnova Slovenskej 
Zeme

Záchranné práce na zrú-
canine gotického kostola 
sv. Heleny- zabezpečenie 
stavebných konštrukcií a 

odborných zásahov 

1 000,00 € 
Prínosom projektu bolo  zrealizovanie množstvo 
workshopov na záchranu pamiatky. Statickým 
zabezpečením a konzerváciou prešli časti objektu.

ST18_083
Združenie na 

záchranu hradu 
Revište

Revište 2018 2 000,00 € 
Dobrovoľníci pracovali na odťažovaní sutinových 
závalov, príprave kameňa na murovanie a kopaní 
archeologických sond za prítomnosti archeológa.

ST18_084

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev 

mládeže

Projekt Katarínka - 
záchrana kláštora a 
kostola sv. Kataríny 

Alexandrijskej

2 000,00 € 

Vďaka projektu sa urobili ďalšie veci na objekte: 
zakonzervovanie ruín, oprava a archeologický 
výskum krypty, osveta. Vnútorný rast, formo-
vanie postojov a budovanie zdravého sebavedo-
mia u mladých ľudí.

ST18_085 Dubova Colonorum Záchrana kostolíka v 
Sedliackej Dubovej 1 250,00 € 

Konzervácia a statické zaistenie kostolíka 
umožňuje pomocou letného tábora, workshopov, 
stretávanie dobrovoľníkov a obyvateľov obce 
Sedliacká Dubová.

ST18_086
Združenie na 

záchranu hradu 
Šášov

Sanácia muriva v sever-
nom trakte východného 
paláca na úrovni 3.NP

1 200,00 € 

Projektom sa dosiahla stabilizácia koruny 
muriva a 1 okenného otvoru, čím sa zabráni 
deštrukcii muriva a zároveň sa zvýši bezpečnosť 
návštevníkov na hrade.

ST18_087 Vodné mlyny 
Oblazy, n.o.

Sucho a teplo v šalande 
mlyna 2 500,00 € 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť dobrú strechu 
nad jedinou obytnou izbou v celej Kvačianskej 
doline a tiež umožniť dobrovoľníkom siahnuť 
si aj na takúto peknú prácu.

ST18_088 Občianske združenie 
Hrad Uhrovec Uhrovec 2018 1 300,00 € 

Účastníci projektu sa oboznámili s pôvodným 
technologickým postupom, ktorý sa používal 
v histórii pri stavbe hradu.

Spolu 35 000,00 € 

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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ST Priama podpora 2018 (48 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP18_01 Eduplex občian-
ske združenie

Mesto povolaní pre deti 
- Tichý workshop Košice 

2018
7 200,00 € 

Vďaka grantu sa podarilo zorganizovať vzdelávacie 
tvorivé dielne pre deti a v rámci jednotlivých ak-
tivít boli prepojené počujúce deti s nepočujúcimi za 
cieľom lepšieho porozumenia medzi oboma svetmi. 

STPP18_02

Konvergencie - 
spoločnosť pre 

komorné umenie, 
o.z.

Beethoven 2018 a Konver-
gencie 2018 10 000,00 € 

Prínosom projektu bolo podporiť sieť podujatí a 
koncertov venovaných L.Beethovenovi. Projekt 
bol prijatý s veľkým úspechom, čomu svedčí aj 
vysoká návštevnosť. 

STPP18_03
EFFETA - Stredis-
ko sv. Františka 

Saleského
Chcem komunikovať 13 000,00 € 

Prínosom projektu bolo poskytnúť deťom, ktoré 
majú sluchové postihnutie a rodinám podporu a 
pomoc, aby sa dieťa bolo schopné sa plnohod-
notne rozvíjať a následne vzdelávať na bežnej 
škole a integrovať sa. Tiež sa zlepšilo poskyto-
vanie služieb výmenou podlá

STPP18_04 Vienok

Vienok spieva, hra a 
tancuje (Galaprogram k 
50. výročiu vzniku DFS 

VIENOK)

1 000,00 € 

Vďaka grantu k príležitosti 50. výročia založenia 
folklórneho súboru Vienok sa podarilo podporiť 
zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva 
prostredníctvom usporiadania Galaprogramu, 
kde účinkovalo 118 členov súboru. 

STPP18_05 Inštitút pre verejné 
otázky

Digitálna gramotnosť na 
Slovensku 2018 7 000,00 € 

Projekt priniesol poznanie o úrovni vzdelania 
obyvateľstva v oblasti informačno-komu-
nikačných technológii a robotiky/robotizácie.

STPP18_06
Centrum environ-

mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Pedagogickí dizajnéri 1 978,00 € 

Cieľom projektu bolo získanie poznatkov na 
základe priamej skúsenosti s pedagogickým 
pôsobením, logistikou v učebných prostrediach 
na Rozvojovej škole v USA.

STPP18_07 OZ ORLík Technické vybavenie 
detského audiocentra 10 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zakúpenie hardvérovej 
platformy, ktorá uľahčuje audiometrické 
vyšetrenia.

STPP18_08
Centrum environ-

mentálnej a etickej 
výchovy Živica

čierna labuť 10 000,00 € 

V rámci projektu bolo na portáli čierna labuť 
publikovaných 21 reportáží a rozhovorov o 
vzdelávaní. Taktiež boli zorganizované 4 diskusie 
pre verejnosť.

STPP18_09 Detský folklórny 
súbor Čečinka

podpora 40-teho výročia 
založenia súboru 3 000,00 € 

Prínosom projektu bolo zabezpečenie krojov a 
obuvi na programové čísla, finančne sa podporil 
aj nový bulletin pre DFS.  

Výročná správa 2018
Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP18_10 Od emócií k pozna-
niu,n.o.

Inštitucionálna podpora 
v oblasti inovácií pri 

zavádzaní inkluzívneho 
prístupu k zraniteľným 

skupinám

50 000,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvoriť a zavádzať 
inovatívne prístupy k podpore vnímavosti voči 
zraniteľným skupinám v školskom a spoločens-
kom prostredí.

STPP18_11 IPčko Krízová online pomoc pre 
mladých 5 000,00 € 

Projekt pomohol zlepšiť životy vyše 6 tisíckam 
mladých ľudí, ktorí sa ocitli v situácii, keď si 
nevedia pomôcť sami a nemajú sa na koho 
iného obrátiť.

STPP18_12 Nové školstvo Školy pre všetkých II 15 000,00 € 

Výskumné zistenia vo všetkých troch školách 
poukázali na potrebu systémovejšej podpory v 
oblastiach komunikácie, tímovej spolupráce i 
participatívneho prijímania rozhodnutí.

STPP18_13 Stopka n.o. Corvus 2018 15 000,00 € 

Vďaka podpore bol zabezpečený vývoj setu 
aplikácií Corvus na sprístupnenie smartfónov 
nevidiacim a slabozrakým s cieľom zvýšenia 
stupňa samostatnosti používateľov.

STPP18_14

Nadácia otvorenej 
spoločnosti 

Bratislava / Open 
Society Foundation 

Bratislava

Raná starostlivosť o deti 
so sluchovou poruchou, 

podpora aktivizácie 
rodičov a odborníkov

30 000,00 € 
Prínosom projektu bolo poskytnúť rodičom 
informácie v oblasti dôležitosti včasnej inter-
vencie.

STPP18_15 Slovenské centrum 
fundraisingu

Posilňovanie fundraisin-
gových kapacít mi-

movládnych neziskových 
organizácií

3 000,00 € 
Projekt priniesol na Slovensko špičkové poznatky 
a skúsenosti z fundraisingu, komunikácie a 
budovania vzťahov s darcami.

STPP18_16
Centrum environ-

mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Komenského inštitút 15 000,00 € Prínosom projektu bolo pomôcť predstaviť 
drobné školské reformy po Slovensku.

STPP18_17 CEEV Živica Global Teacher Prize 54 200,00 € 

Prínosom projektu bolo ohodnotenie 10 in-
špiratívnych učiteľov, z ktorých sa vybral víťaz s 
cieľom podporiť kvalitných učiteľov za ich prínos 
vo vzdelávaní detí a mládeže. 

STPP18_18
Krajské centrum 

nepočujúcich ANEPS 
Žilina

Medzinárodný deň 
nepočujúcich 2 000,00 € 

V rámci projektu bol zrealizovaný rôznorodý 
program pre deti a dospelých v Žiline, prednášky 
pre Nepočujúcich, športové disciplíny, kino bez 
bariér a sociálno rehabilitačný pobyt a večer. 
Celkovo sa zúčastnilo cca 1000 ľudí zo Žiliny a 
350 sluchovo post

Výročná správa 2018
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP18_19 HUBBA, o.z. Accelerating urban inno-
vation and social startups. 40 000,00 € 

 Oba realizované formáty výrazne napomohli 
rozvoju a profesionalizácii social business a 
startupového podporného ekosystému na 
Slovensku. 

STPP18_20 OZ Vagus Housing first Cverna 4 000,00 € 

Cieľom projektu bolo poskytnutie plnohod-
notného ubytovania pre ľudí bez domova, 
dopomáha to k ich resocializácii a stále prebieha 
aj mapovanie daného projektu pod dohľadom 
sociálnych pracovníkov.

STPP18_21 Gotická cesta Gotické cesta - grafické 
materiály 500,00 € 

Prínosom projektu bolo zabezpečiť špeciálnu 
mapu Gotickej cesty a vytvoriť koncept pre 
brožúry Gotická cesta.

STPP18_22 TEDxBratislava o.z. TEDxBratislava 2018 5 000,00 € 

V rámci projektu bola zorganizovaná multižán-
rová konferencia, kde dostali priestor osobnosti 
zo Slovenska a zahraničia výnimočné svojim 
zmýšľaním, skutkami, talentom či potenciálom.

STPP18_23 Porta Artium Musica Medica - hudba sa 
nás dotýka 6 000,00 € 

Prínosom projektu bolo o sprostredkovať študen-
tom so sluchovým postihnutím zážitok z hudby 
formou muzikoterapeutického hudobného prístupu.

STPP18_24 SLOVAK FASHION 
COUNCIL 

Letná Akadémia Módy 
2018 6 000,00 € 

V rámci projektu sa počujúce aj nepočujúce deti 
zúčastnili letného tábora, kde sa dozvedeli ako 
funguje svet módy, boli zapojené do tvorby, 
vzájomných interakcií a aj marketingu.

STPP18_25 Infosluch Mobilná aplikácia na 
učenie sa posunkov 2 000,00 € 

Vytvorením mobilnej aplikácie sa zmenila 
kvalita života rodín , kvalita života dospelých 
nepočujúcich sa zmení postupne.

STPP18_26 FIRST Global Slova-
kia, o. z.

FIRST Global Challenge 
2018 2 000,00 € 

Prínosom projektu bolo vycestovanie slov-
enských študentov do Mexika, kde reprezen-
tovali Slovensko v robotickej olympiáde, kde 
študenti získali aj ocenenie. 

STPP18_27 KDE BOLO, TAM 
BOLO...

kreatívny festival KDE 
BOLO, TAM BOLO... 10 000,00 € 

Prínosom projektu bolo  vytvoriť priestor pre 
inklúziu medzi deťmi zdravými a  nepočujúcimi, 
a finančné prostriedky sa použili na realizáciu 
podujatia.

STPP18_28
Platforma rodín 

detí so zdravotným 
znevýhodnením

Chcem byť Laickým 
poradcom 5 000,00 € 

Počas priebehu projektu sme sa zamerali na do-
plnenie štruktúry informácií pre potreby laických 
poradcov, na vyskladanie tímu, ktorý by mohol 
v roku 2019 organizovať vzdelávanie laických 
poradcov a zabezpečenie finančných zdrojov pre 
realizáciu vzdelávania

Výročná správa 2018
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

STPP18_29 NepocujuceDieta.sk Priama podpora OZ 
NepocujuceDieta.sk 5 000,00 € 

Vďaka podpore sa podarilo stabilizovať činnosť 
o.z. a sústrediť sa tak na prebiehajúcu kampaň o 
potrebe včasnej intervencie.

STPP18_30 IPčko grafické zlepšenia práce 
poradne 500,00 € Prínosom projektu bolo zlepšiť grafiku OZ a tým 

zvýšiť aj profesionalizáciu práce OZ. 

STPP18_33 Cesta von Omama 18 5 000,00 € 

Boli vyškolené 4 rómske ženy z vylúčených 
rómskych komunít v Muránskej Dlhej Lúke, 
Zborove a Kecerovciach v metóde Play wisely a  
postupne sa zvyšuje kvalitu lekcií zameraných 
na ranú starostlivosť o deti vo veku 0-3 rokov.

STPP18_35 Od emócií k pozna-
niu,n.o.

Inovatívne technológie 
pre kvalitu vzdelávania 26 000,00 € 

Projekt mal za cieľ využiť nové technológie pre 
zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti inklúzie. 
Vytvorili sa unikátne videá zo života ľudí s 
hendikepom spracované technológiou VR. 

STPP18_36 Bratislavský 
maratón, o.z.

Podpora a rozvoj telesnej 
kultúry 10 000,00 € Prínosom projektu bolo prilákať k športovaniu 

široké masy.

STPP18_37 Od emócii k pozna-
niu - Eduma

Analýza facebookovej 
stránky organizácie Od 

emócií k poznaniu - 
Eduma

2 400,00 € 
Vďaka projektu sa podarilo nastaviť šírenie 
osvety a zlepšenia komunikácie projektov za 
účelom scitlivovania spoločnosti. 

STPP18_38

Nadácia otvorenej 
spoločnosti 

Bratislava /Open 
Society Foundation 

Bratislava

Storytime 2018 a kampaň 
včasná intervencia 3 000,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvorenie kampane na 
šírenie informácií o dôležitosti včasnej interven-
cie, vytvorili sa aj edukačné videá.

STPP18_39 TEDxBratislava TEDxBratislavaWomen 2 000,00 € 

Vďaka TEDxBratislavaWomen sa podarilo vytvoriť 
priestor na pre stretnutie inšpiratívnych žien. 
Podujatie je oslavou tvorivosti, inovácií a 
otvorenosti. 

STPP18_41 AMITY o.z. Muzikoterapia 2018/2019 5 580,00 € 
Prínosom projektu bolo upevniť sebavedomie u 
nepočujúcich detí prostredníctvom muzikotera-
peutickej práce.

STPP18_42 Linka detskej istoty, 
n. o.

Partnerstvo sa skončilo, 
rodičovstvo zostáva 5 000,00 € 

Prínosom projektu je podpora rodiny v krízovej 
situácie prostredníctvom psychologického, 
právneho a sociálneho poradenstva, poskytnutie 
podpory a pomoc s inštitúciami.

Výročná správa 2018
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Nadácii Pontis

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

STPP18_43 Nezisková organizá-
cia Voices Choices 2019 15 000,00 € 

Prínosom projektu je vzdelávať ľudí a možnosť 
spoznať sociálnych inovátorov, komunitných 
lídrov a odborníkov.

NPA_ST18_01 Nadácia Pontis Admin fee z 2% 17/18 70 088 € 

NPA_ST18_02 Nadácia Pontis Admin fee z daru 17/18 8 250,00 € 

NPI_ST18_01 Nadácia Pontis Fond pre transparentné 
Slovensko 2018 10 000,00 € 

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

NPI_ST18_02 Nadácia Pontis Dobrá krajina / projekt 
Omama 1 000,00 €  

Projekt Omama sa snaží preťať začarovaný kruh 
chudoby na dvoch miestach. Rozvíja osobnosti 
detí z málopodnetného chudobného prostredia 
v kľúčovom ranom veku (0-6), čo predurčuje 
úspech v ich celom ďalšom živote.

NPI_ST18_03 Nadácia Pontis Dieťa v ohrození 4 036,38 € 

Podpora konferencie Dieťa v ohrození zameranej 
na šírenie vedomostí a vzdelávania odborníkov 
o potrebe a dôležitosti ranej starostlivosti o 
zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.

NPI_ST18_04 Nadácia Pontis Online tlmočník 41 615,36 € 

Online tlmočenie pomáha v komunikácii medzi 
počujúcimi a nepočujúcimi. Vďaka projektu sme 
uľahčili život 318 nepočujúcim v mnohých ich 
situáciách.

NPI_ST18_05 Nadácia Pontis

Mobilný pedagóg – 
vzdelávanie a šírenie 

osvety  oblasti dôležitosti 
včasnej intervencie

63 042,53 € 

Vďaka projektu sa podarilo zvýšiť osvetu o po-
trebe včasnej intervencie pre deti so sluchovým 
postihnutím a vytvoriť analýzu o dopade VI na 
skvalitnenie života nepočujúcich

NPI_ST18_06 Nadácia Pontis Kurzy posunkového jazyka 3 112,40 € 

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať 4 
kurzy posunkového jazyka pre verejnosť s 
cieľom zmenšovať bariéry medzi počujúcimi a 
nepočujúcimi. 

NPI_ST18_07 Nadácia Pontis Kniha Máme dieťa s 
poruchou sluchu 1 9 107,64 € 

Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu 1 má 
ambíciu byť podrobným sprievodcom naprieč 
svetom nepočujúcich detí, a to najmä v citlivom 
období raného veku. 

Spolu  622 610,29  € 
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