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Vïaka skautom sme získali kontakt 
na Odborovú organizáciu U. S. Steel Košice, ktorá 
na sobotu 26.4.2008 pripravila pre svojich èlenov 
výlet autobusom do Ve¾kého Šariša, spojený 
s brigádou na pomoc pri odstraòovaní náletových 
drevín na Šarišskom hrade. Ako poïakovanie sme 
pripravili hradný gu¾áš, èapované pivo a tiež 
animátorov na hry s de�mi. Pridali sa aj èlenovia 
turistického klubu z Richnavy a jaskyniari 
z Prešova. Vïaka moc, za pomoc! 

Bol to super deò plný jarného slnka, pohody 
a partie skvelých ¾udí. Košièania urobili kus roboty. 
Náradie poskytli Slovenský skauting a Komunitná 
nadácia Ve¾ký Šariš. Miestny odbor Matice 
Slovenskej pripravil gu¾áš.

Táto akcia sa konala aj vïaka programu 
Karpatskej nadácie pod názvom Spoloène 
pre región, v ktorom U. S. Steel Košice finanène 
prispel na letný skautský tábor na hrade 
a na èiastoènú konzerváciu podkovitej bašty è. 9. 
Konzervaèné práce sa uskutoènia v lete 2008.

Ïakujeme!

Deò na hrade s U.S. Steel

Deò na hrade s U.S. Steel

Pochopila som, �e je to pre mòa výzva

Mladí filantropi informujú

Obèianska vo¾ba pivovaru �ari�

Nová tradícia � Deò komunitných nadácií na Slovensku

Pozemkové úpravy vo Ve¾kom �ari�i zaèali
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z a m y s l e n i e

Podpori� dobrú 

vec je jednoduché, 

staèí len pochopi� 

jej podstatu.

Text a foto: Martin Sárossy

Dialóg o Ve¾kom Šariši a Kanaši MÁJ 2008 je nepredajný informaèník, ktorý bol vydaný vïaka finanènej podpore Nadácie SPP, 
Nadácie NOS OSF a darcov v náklade 1300 ks. Vydala Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš, Nám. Sv. Jakuba è. 26, 082 21 Ve¾ký Šariš, 
tel.: 051/77 620 13, e-mail: komunitna@zoznam.sk, http://home.nextra.sk/komunit.

Do èísla prispeli a spolupracovali: Mgr. Viola Janošková, Mgr. Štefánia Lenzová, Ing. Martin Sárossy, PhD.
Autor fotografií: Ing. Martin Sárossy, PhD.
Grafická úprava a zalomenie: Monika Frièová. Tlaè: Vydavate¾stvo ROKUS. Máj 2008.

Pri príležitosti Dòa otcov, Šarišske gava¾ire pozývajú

na III. roèník sú�aže v kosení v nede¾u 22. 6. 2008 od 14:00 hod. 
v záhrade Levendovského kúrie, Hlavná 7 (dom s èervenou strechou).

ï a k u j e m e :

POZVÁNKA
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Foto: Martin Sárossy

Program:

14:00 – 14:30 Nástup a s¾ub kosaèov,

14:30 – 15:30 Sú�až a folklórne predstavenia,

15:30 – 18:00 Vyhlásenie výsledkov, posedenie 
pri ¾udovej hudbe, gu¾áš, grilovanie, 
obèerstvenie, pre deti hry na lúke.

Partneri podujatia:

Obèiansky klub Ve¾ký Šariš

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš

Miestny odbor Matice slovenskej vo Ve¾kom Šariši

Vïaka finanènej podpore z programu Obèianska vo¾ba 
Pivovaru Šariš.

Foto z vlaòajšieho
roèníka sú�aže v kosení: 

Martin Sárossy

Problematiku komplexného usporiadania pozemkového 
vlastníctva je možné rieši� iba POZEMKOVÝMI ÚPRAVAMI. 
Preto sa v roku 2003 uskutoènilo prípravné konanie 
na uskutoènenie pozemkových úprav (PÚ) a v októbri 2005 
boli Okresným pozemkovým úradom v Prešove nariadené PÚ 
k nehnute¾nostiam vo Ve¾kom Šariši, kde sa urèil obvod PÚ  
(grafický náèrt bol uverejnený v mesaèníku Ve¾košarišan 
è. 9/2007). Výmera obvodu je 1200 ha. Pozemkové úpravy sa 
v súèasnosti uskutoèòujú v 339 katastrálnych územiach. 
Financujú sa zo štátneho rozpoètu a z fondov EÚ. V okrese 
Prešov je projekt PÚ k.u. Záborské, Geraltov a Ve¾ký Šariš  
spolufinancovaný EÚ v rámci Sektorového operaèného 
programu. Pozemkové úrady pri vykonávaní PÚ postupujú  
pod¾a zákona è. 330/1991 Zb.

29.mája 2007 sa konalo na Mestskom úrade vo Ve¾kom 
Šariši ustanovujúce zhromaždenie Združenia úèastníkov PÚ 
v k.ú. Ve¾ký Šariš, kde z vyše 1350 majite¾ov pozemkového 
vlastníctva bolo prítomných len asi 42 vlastníkov pôdy (3%). 
Schválili stanovy a prebehla vo¾ba predstavenstva združenia, 
ktorá pozostáva z 15 èlenov a predsedom sa stal primátor 
mesta Ing. Róbert Oros.

21. februára 2008 bolo ïalšie stretnutie vlastníkov pôdy, 
kde úèas� bola už asi 7,5%, ale aj to ve¾mi nízka k poètu 
vlastníkov pôdy. Organizátori stretnutia postupovali pri ohla-
sovaní tejto akcie v zmysle zákona, ale nevyužili všetky 
možnosti (nedostatok finanèných prostriedkov na poštovné).

Pod¾a slov Ing. Ladislava Va¾ka projekt PÚ vo Ve¾kom 
Šariši by mal by� ukonèený v roku 2013, èo pri takej 
zainteresovanosti na aktívnej úèasti spoluvlastníkov pôdy je

málo pravdepodobné. Vážnym nedostatkom procesu pozem-
kových úprav je pod¾a jeho slov to, že:

nie je dokonèená reštitúcia pozemkov vo Ve¾kom Šariši 
a
chýba najdôležitejší dokument – platný Územný plán 
mesta Ve¾ký Šariš.

Aj terajšie vykupovanie pozemkov, ku ktorému dochádza 
v našom katastrálnom území Surdok je zahalené skôr rúškom 
tajomstva ako transparentnos�ou. Kto má na tom záujem? 
Odpoveï nech h¾adá každý sám. A je možné v danej situácii 
vôbec pokraèova� v projekte Pozemkových úprav? Na túto 
otázku nevedela odpoveda� ani Ing. Júlia Zajoncová, vedúca 
projektu PÚ Ve¾ký Šariš z Obvodného pozemkového úradu 
v Prešove obèanom, ktorí ju v tomto zmysle oslovili.
Za rozhovor èlenovi predstavenstva Združenia úèastníkov PÚ 
v k.u. Ve¾ký Šariš Ing. Ladislavovi Va¾kovi ïakujem.

Dòa 23.5.2008 sa k horeuvedenej problematike vyjadrila 
aj Ing. Júlia Zajoncová. Projekt PÚ vo Ve¾kom Šariši bude 
pokraèova� aj napriek chýbajúcemu územnému plánu mesta, 
ktorý je v štádiu prípravy. Vzh¾adom na financovanie projektu 
PÚ z EÚ sa musí pokraèova� vopred naplánovanými etapami 
pod¾a zmlúv o dielo medzi Ministerstvom pôdohospodárstva 
SR a spracovate¾om projektu PÚ vo Ve¾kom Šariši – Progres 
CAD Prešov. Spomínaný grafický náèrt, ktorý zobrazuje obvod 
PÚ bol dodatoène zmenený pod¾a pripravovaného územného 
plánu mesta.

Za informácie poïakovala Viola Janošková

n a d á c i a
i n f o r m u j e

Pozor, pozemkové úpravy vo Ve¾kom Šariši už zaèali!



m á jm á j

D I A L Ó GD I A L Ó G

2 0 0 82 0 0 8

32

OBÈIANSKA VO¼BA PIVOVARU ŠARIŠ
5.  r o è n í k

m l a d í
f i l a n t r o p i
i n f o r m u j ú

Projekt 1: Prázdninová diskoškola, navrhovaná výška 
finanènej podpory: 5 300 Sk

Projekt 2: Šanca pre centrum mladých, navrhovaná 
výška finanènej podpory: 6 500 Sk

Diskotékové vákuum v našom meste sa pokúsi nalomi� projekt 
taneènej školy. Po vlaòajšej škole spoloèenských tancov 
v Kanaši prichádza na rad letná diskoškola, tentoraz v réžii 
Ve¾košarišanov. Séria štyroch diskoték bude založená 
na vzájomnom uèení sa tancu, kedy si mladí taneèníci navrhnú 
a nacvièia vlastnú choreografiu. Rozpoèet projektu poèíta 
s finanèným zabezpeèením troch diskoték (ozvuèenie, hudba, 
organizaèné zabezpeèenie, pitná voda a výzdoba), štvrtú 
diskotéku si mladí pripravia z vlastných zdrojov.

V zrekonštruovanej budove starej školy vznikli priestory aj pre 
centrum mladých. V spolupráci s Kultúrno-informaèným Centrom 
vo Ve¾kom Šariši chcú mladí pomôc� pri oživení centra.

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš vïaka podpore Nadácie SPP 
po troch úspešných roèníkoch programu Mladí filantropi naïalej 
pomáha v našom meste oživova� dianie pre mládež. Program 
tohoroèných letných prázdnin bude obohatený o tri projekty, 
ktoré navrhla grantová komisia podpori�.

Rozpoèet projektu poèíta so sumou, o použití ktorej rozhodnú 
mladí poèas svojich stretnutí, na ktorých by sa mali dohodnú� 
na prioritách, programe a zásadách fungovania centra mladých. 
Financie môžu by� použité napríklad na športové, èi kultúrne 
podujatie mladých alebo na potrebné vybavenie vznikajúceho 
centra mladých.

Tento rok sa poèas letných prázdnin uskutoènia na Šarišskom 
hrade dva letné tábory. Jeden skautský a jeden medzinárodný. 
Cie¾om tohto projektu je da� šancu aj mladým z Ve¾kého Šariša 
a Kanaša zorganizova� tábor na pomoc hradu. Vybavenie tábora 
(stany, po¾ná kuchyòa, hygienické zabezpeèenie, voda) budú 
zabezpeèené v rámci spomínaných dvoch už naplánovaných 
táborov. Tábor „domácich“ bude zameraný na pomoc pri 
archeologickom výskume a rekonštrukèných prácach. Rozpoèet 
projektu poèíta s lektorným pre hostí z obèianskych združení, 
ktoré už existujú na hradoch na strednom a západnom 
Slovensku (Èabraï, Lietava, Sklabiná, Kataránka). Jedným 
z výstupom projektu môže by� práve vznik takej skupiny 
mladých aj na pomoc Šarišskému hradu.

Projekt 3: Šarišské hradovanie, navrhovaná výška 
finanènej podpory: 8 200 Sk

Mladí filantropi navrhli podpori� tri nové projekty

Text a foto: 
Martin Sárossy, 

koordinátor programu 
Mladí filantropi

Spoloènos� Pivovary Topvar, a. s. kladie ve¾ký dôraz 
na zodpovedné podnikanie a na podporu komunít v oblastiach, 
kde pôsobí. Každá firma je súèas�ou urèitého spoloèenstva, 
funguje v urèitom prostredí, ovplyvòuje a formuje toto prostredie. 
Pokia¾ chce by� firma dlhodobo úspešná, musí bra� oh¾ad aj 
na svoje okolie, zaujíma� sa o celospoloèenské dianie 
a problémy obyvate¾ov regiónu, v ktorom sídli. Pivovary Topvar 
v rámci svojich výrobných závodov vo Ve¾kom Šariši 
a v Topo¾èanoch venujú pozornos� podpore komunity v mieste 
svojho pôsobenia a rozvíjajú množstvo charitatívnych aj 
sponzoringových programov. Najväèším projektom spoloènosti 
v tejto oblasti je program OBÈIANSKA VO¼BA PIVOVARU 
ŠARIŠ, ktorého cie¾om je podpori� zaujímavé projekty 
mimovládnych organizácií smerujúce ku zlepšeniu kvality života 
obèanov v šarišskom regióne.

Program vznikol v odštepnom závode Ve¾ký Šariš v roku 
2004 pod názvom Obèianska vo¾ba Pivovaru ŠARIŠ. Z Fondu 
Obèianskej vo¾by, ktorý bol vytvorený pri Komunitnej nadácii 
Ve¾ký Šariš bolo za uplynulé štyri roèníky podporených 36 
projektov v oblasti kultúry, zdravotníctva, športu, sociálneho 
a spoloèenského života, ekológie v celkovej sume 3 066 518 Sk.
Výnimoèné na tomto projekte je to, že o rozdelení finanènej 
podpory nerozhoduje spoloènos�, ale samotní obèania 
hlasovaním. K¾úèovú rolu v tomto procese zohráva tzv. Rada 
reprezentantov, ktorá realizuje predvýber projektov do verejného 
hlasovania a súèasne potvrdzuje koneèné hlasovanie obèanov. 

Èlenmi Rady reprezentantov sú primátori miest Prešov, Ve¾ký 
Šariš, zástupcovia prešovského VÚC, Prešovskej univerzity, 
Daòového úradu a regionálnych médií.

V roku 2008 oslavuje program Obèianska vo¾ba pivovaru 
Šariš „malé jubileum“ – piaty roèník programu. Spoloènos� 
plánuje podpori� zaujímavé a zmysluplné projekty mimovládnych 
organizácií opä� v širšom regióne, a to v okresoch Prešov, 
Sabinov a Vranov nad Top¾ou. Darovaná suma na ich podporu 
bude vo výške 600.000,- Sk.

Dobrá firma je dobrým susedom. Záleží jej na kvalite života 
jej zamestnancov, ale aj celého spoloèenstva obyvate¾ov 
regiónu. Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov 
V. roèník Obèianskej vo¾by PIVOVARU ŠARIŠ spúš�ame 
od júna 2008.

Pokia¾ teda máte v hlave dobrý nápad na kultúrne 
podujatie, spoloèenské aktivity, ekologický projekt, èi športové 
podujatie, ktoré by bolo na prospech regiónu, neváhajte 
a prihláste ho do programu Obèianska vo¾ba PIVOVARU ŠARIŠ.

Priestor na podanie žiadostí do programu Obèianska vo¾ba 
je od 1. júna 2008 do 20. Septembra 2008. Program Obèianska 
vo¾ba realizuje spoloènos� v úzkej spolupráci s Komunitnou 
nadáciou Ve¾ký Šariš. Poradenstvo pri príprave projektov 
poskytuje Štefánia Lenzová, správkyòa Komunitnej nadácie 
Ve¾ký Šariš, telefónne èíslo 051/7762013 a 0907/920594.
Formulár žiadosti si môžu záujemcovia stiahnu� na stránke:
www.pivovarytopvar.sk  a  http://home.nextra.sk/komunit

Kto môže žiada� o príspevok z programu Obèianska vo¾ba?
Príspevok môže by� poskytnutý výhradne slovenským mimovládnym subjektom registrovaným Ministerstvom vnútra SR – nadácie, 
neinvestièné fondy, neziskové organizácie a obèianske združenia, s výnimkou politických strán.

Na aký projekt možno získa� príspevok?
Projekt sa musí vz�ahova� k mestám alebo obciam v okresoch Prešov, Sabinov a Vranov nad Top¾ou (rozšírenie oproti predchá-
dzajúcim rokom). Projekt tvorivým spôsobom prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvate¾ov v oblasti zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, športových aktivít, kultúrneho a spoloèenského života, vzdelávania èi ekológie. Príspevok nie je urèený 
na úhradu prevádzkových nákladov žiadate¾a.

Výška príspevku?
Celkové finanèné prostriedky v programe Obèianska vo¾ba urèené na prerozdelenie v roku 2008 sú vo výške 600.000,- slovenských 
korún. Maximálna výška príspevku na jeden projekt predstavuje 150.000,- Sk.

Ako požiada� o príspevok?
1. Vyplòte formulár žiadosti o príspevok (originálny formulár nájdete na www.pivovarytopvar.sk, alebo v Komunitnej nadácii 

Ve¾ký Šariš).
2. Priložte doklad o pridelení identifikaèného èísla (povinná príloha ku žiadosti).
3. Priložte ïalšie relevantné doklady identifikujúce žiadate¾a: kópia štatútu, stanovy organizácie, zriaïovacia listina a podobne.
4. K originálu žiadosti o príspevok priložte ïalšie dokumenty, odporúèania a materiály vz�ahujúce sa k projektu.
5. Žiados� o príspevok v obálke oznaèenej „Obèianska vo¾ba pivovaru Šariš“ doruète do 20. septembra 2008 na adresu:

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš, Nám. Sv. Jakuba è. 26, 082 21 Ve¾ký Šariš.
6. Žiados� o poskytnutie príspevku môže by� vylúèená v prípade, že nebola kompletná, alebo ak projektu chýbajú informácie 

potrebné na jeho vecné posúdenie.

Foto:
Úèastníèky jazykových 
kurzov

Autor: Martin Sárossy

n a d á c i a
k o m e n t u j e

Projekt je spolufinancovaný zo Sektorového operaèného programu ¼udské zdroje z Európskeho 
sociálneho fondu  –   www.fsr.gov.sk;  www.esf.gov.sk

V súèasnom období sú už ukonèené prvé dve èasti projektu. Po trojmesaènom školení nám niektoré absolventky povedali:
 Keï som dostala pozvánku na kurz, najskôr som sa pousmiala a potom som pochopila, že je to pre mòa výzva, 

ktorú musím prija� aj napriek tomu, že mám už 17-roèného syna. Aj keï mi PC nebol cudzí, zistila som, že ešte ve¾a vecí musím 
zvládnu�, èo pod vedením lektorky Ing. V. Pereèinskej bolo zrozumite¾né a ¾ahké. Priznávam, že z kurzu anglického jazyka som mala 
obavy, ale aj tie pominuli, èo má na svedomí lektorka Mgr. ¼. Horánska. Teším sa na ïalšie èasti kurzu z oblasti psychológie a zdravia 
detí. Absolvovaním tohto kurzu, máme šancu uplatni� sa v spoloènosti a ako opatrovate¾ky detí si nás budú váži� manželia, ale hlavne 
mamièky, ktoré sa nebudú bá� zveri� nám svoje detièky. Veï, ktorá mama by si neželala to, aby bolo jej die�a zdravé a aby bolo 
o neho dobre postarané.

 Doteraz som pracovala v celkom inom odbore. Všetky èasti tohto kurzu mi boli cudzie. Prvé �ažkosti som 
zaèala prekonáva� na poèítaèovom kurze, a tak som zaèala stúpa� v oèiach mojej rodiny. Verte, že nie je jednoduché po rokoch zobra� 
opä� do ruky knihu a ešte k tomu cudzieho jazyka, èo si vyžaduje denné štúdium. A èo v tom èase moja domácnos� a rodina? Som 
nesmierne rada, že mám možnos� sa zdokona¾ova� a cítim, že ma to posúva dopredu. V budúcnosti sa urèite budem venova� tomu, 
èo som na kurze získala.

Už na prvom stretnutí v komunitnej nadácii sa mi náplò tohto kurzu zapáèila, a preto som prijala ponuku 
absolvova� ho. Umožòuje mi vraca� sa v spomienkach k vlastným de�om, keï boli ešte malé. Pracovné ovzdušie na kurze je 
vynikajúce, dáva mi novú náplò všedných dní. Teší ma, keï sa mi vybavia zabudnuté vedomosti, ktoré môžem doplni� o nové 
poznatky, pretože vývoj v každej oblasti napreduje mí¾ovými krokmi. Pri práci s poèítaèom je ve¾kou výhodou dobré vybavenie 
v nadácii, pretože každý pracoval sám. Výuèba cudzích jazykov v dnešnej dobe má tiež svoje opodstatnenie. Túto aktivitu komunitnej 
nadácie hodnotím ve¾mi vysoko aj z poh¾adu kvality lektorov.

 Na tento kurz som sa dostala náhodou, spåòala som podmienky a ako zdravotná sestra mám ve¾mi blízko 
k opatere detí. Poèítaèový kurz mi dal skúsenos� naviac /napr. grafika pre deti/, napomôže mi k uplatneniu na trhu práce. Hodiny 
anglického jazyka ma oslovili pozitívne, lebo prebiehajú vo ve¾mi dobrej hravej forme. Mám len dobré pocity a môžem len kladne 
ohodnoti� tento prebiehajúci kurz i skvelý kolektív. Vedenie kurzu je na vysokej úrovni.

 Patrím medzi ženy, ktoré sa po materských radostných povinnostiach potrebujú vráti� spä� na trh práce, ale 
zároveò dosta� na vyššiu úroveò aj svoju pozíciu v rodine. V tomto mi ve¾mi napomáha práve prebiehajúci kurz. Prvá èas� kurzu 
– práca na poèítaèi – ma zaujala a priniesla nadšenie, že už tomu rozumiem. Ïalším prínosom je pre mòa výuèba cudzieho jazyka. 
Znalos� nieko¾kých slovíèok a teraz ich spájanie do viet mi umožòuje pomáha� mojim školopovinným de�om pri domácich úlohách. 
Na ïalšie èasti opatrovate¾ského kurzu sa teším, pretože si myslím, že získam nové informácie, ktoré využijem.

Viola Janošková

Pani Mária Sabolová:

Pani Jolana Berdisová:

Pani Anna Hrušková: 

Sleèna Zuzana Olexyová:

Pani Alena Novotná:

„Pochopila som, že je to pre mòa výzva...”
V prvom èísle 5. roèníka Dialógu o Ve¾kom Šariši a Kanaši 

sme vás informovali o zaèatí ïalšieho vzdelávacieho projektu 
Vybudovanie systému opatrovate¾ských služieb pre deti 
vo Ve¾kom Šariši a Kanaši, ktorý bol podporený z Fondu 
sociálneho rozvoja.

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo 
vybraných 12 úèastníèok, ktoré spåòali požadované kritériá.

Aby sa dosiahol cie¾ projektu, úèastníèky kurzu absolvujú:
Poèítaèový kurz – 100 hod.
Kurz nemeckého alebo anglického jazyka – 100 hod.
Kurz „Opatrovate¾ka detí“ – 150 hod.
Prax v zariadeniach opatrovate¾skej starostlivosti 
pre deti – 80 hod.
Poradenstvo pri h¾adaní zamestnania.

Kde možno získa� 
ïalšie informácie?

Ïalšie informácie 
O programe Obèianska 
vo¾ba, ako aj poradenstvo 
pri príprave projektov 
Vám poskytne 
Mgr. Štefánia Lenzová, 
správkyòa Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš.

Komunitná nadácia 
Ve¾ký Šariš má sídlo 
vo Ve¾kom Šariši, 
nám. sv. Jakuba 26, 
082 21 Ve¾ký Šariš, 
telefónne èísla:
051 / 77 62 013, 
0907 / 920 594. 

Osobné konzultácie sú 
možné po telefonickom 
dohodnutí termínu 
s p. Lenzovou.

Komunitná nadácia Bardejov, www.knbj.sk

Komunitná nadácia Bratislava, www.knb.sk

Komunitná nadácia Liptov, www.knl.sk

Komunitná nadácia Modrá Torysa, www.modratorysa.sk

Komunitná nadácia Prešov, www.knpresov.sk

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš, http://home.nextra.sk/komunit

Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica a Zvolen, 
www.knzm.sk

Nitrianska komunitná nadácia, www.fondnr.sk

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia, www.revia.sk

Trenèianska nadácia, www.trencianskanadacia.sk

Asociácia komunitných nadácií Slovenska, 
www.asociaciakns.sk, akns@asociaciakns.sk

Asociácia komunitných nadácií Slovenska urèila za Deò komunitných nadácií na Slovensku 15. máj.

Asociácia komunitných nadácií Slovenska - AKNS vznikla v r. 2003 a v súèasnosti združuje 10 komunitných nadácií. Poslaním 
AKNS je rozvoj komunitných nadácií na Slovensku a vytváranie partnerstiev s darcami a inými inštitúciami. Asociácia komunitných 
nadácií Slovenska združuje organizácie jedineèné vo svojej komunite. V spolupráci s darcami komunitné nadácie podporujú miestne 
aktivity ¾udí a neziskových organizácií a šíria myšlienky darcovstva, dobrovo¾níctva a svojpomoci.

V roku 2007 komunitné nadácie podporili vo svojich regiónoch spolu  celkovou sumou  Výška 
finanèných darov, ktoré získali, predstavovala cca 

720 projektov 14 215 730 korún.
21 000 000 Sk.

Nová tradícia – Deò komunitných nadácií

Èlenovia Asociácie komunitných nadácií Slovenska:

Firemná filantropia má rôzne podoby.

Ste mimovládny subjekt pôsobiaci v okrese Prešov, Sabinov, Vranov nad Top¾ou a máte zaujímavý 
projekt, na ktorého realizáciu potrebujete financie?

Obèianska vo¾ba opä� h¾adá dobré projekty.


