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Komunitná nadácia Ve¾ký 
Šariš úprimne ïakujeme 
za dôveru, finanènú 
podporu, ale aj ïalšie 
formy podpory 
a poskytnutia konkrétnej 
pomoci pri aktivitách 
v roku 2012.

Komunitnú nadáciu  Ve¾ký Šariš
v roku 2012 podporili:
 
Právnické osoby:

Nadácia  NOS-OSF
Nadácia VÚB
Pivovary Topvar, a.s.
OZ – Barlièka
Fecupral, s.r.o

Fyzické osoby:  
  
MVDr. Peter Holakovský                                  
Ing. ¼udovít Horánsky                                  
Mária Frièová                                  
Mgr. Štefánia Lenzová 

Záchrana 
historickej 
zelene v 
centrálnej èasti 
mesteèka Ve¾ký 
Šariš bol 
podporený cez 
Obèiansku 
vo¾bu Pivovaru 
Šariš.
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Princípom nadácie je získanie 
finanèných zdrojov z darov od 
fyzických a právnických osôb 
a z 2% dane z príjmu, za úèelom 
poskytovania následnej  pomoci 
a podpory aktivitám, ktoré chcú 
rieši� urèitý verejný a spoloèenský 
problém. 

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš bola 
zaregistrovaná na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky 
30. septembra 1998. Jej vznik bol 
podporený Nadáciou Open Society 
Fundation a Mestom Ve¾ký Šariš. 
V regióne teda pôsobí už 14 rokov.

Nadácia vykonáva grantovú èinnos� 
a teda podporuje projekty komunít 
obèanov, ktorí chcú vlastnou 
prácou prispie� k pozitívnej zmene 
v lokalite, v ktorej žijú a by� 
nápomocní pri zvyšovaní kvality 
života nie len svojej komunity, 

ale aj ostatných obyvate¾ov 
regiónu. Nadácia tiež realizuje 
aj vlastné projekty, ktoré sú 
inšpirované potrebami obèanov 
a slúžia verejnému úžitku.

Poslaním našej nadácie 
je pomáha� rieši� problémy 
obèanov  a to nie len v mesteèku 
Ve¾ký Šariš, ale aj obèanov žijúcich 
v regióne VÚC Prešova a Košíc.  
O finanènú podporu na realizáciu 
svojho projektu sa môže uchádza� 
skupina obèanov, nezisková 
organizácia  pôsobiaca na území 
mesteèka  Ve¾ký Šariš, ale aj 
z regiónu VÚC Prešova a Košíc. 
O udelení grantu rozhoduje správna 
rada nadácie, v súlade 
so stanovenými kritériami.

 Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
podporuje aktivity v nasledujúcich 
oblastiach:
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     Sociálna sféra a zdravotníctvo - 
podpora aktivít zameraných na 
zlepšenie sociálnych podmienok 
a zdravia starých ¾udí, detí, mládeže 
a handicapovaných skupín obèanov, 
podporovanie zdravšieho spôsobu 
životného štýlu obèanov, podpora 
sociálnych aktivít akéhoko¾vek 
zamerania a štruktúry a aktivít, ktoré 
budú napomáha� zlepšovaniu zdravia 
u všetkých vekových kategórií.

     Životné prostredie - skráš¾ovanie 
a zlepšovanie životného prostredia 
na verejných priestranstvách, v lokalite 
sídlisk, školských areálov, parkov 
a pod. Príprava spoloèenských 
podujatí zameraných na životné 
prostredie, realizovanie mikroprojektov 
a konkrétnych aktivít súvisiacich 
so životným prostredím a jeho 
zlepšením.

     Kultúra a vzdelávanie - 
podporovanie „aktívnej kultúry“, ako aj 
dobroèinných kultúrnych podujatí, 
aktivít s verejnoprospešným 
zameraním, ochrana kultúrneho 
dedièstva, pamiatok, zachovávanie 
tradícií, spoloèenské podujatia 
verejného významu, priama alebo 
nepriama podpora vzdelávacích 
aktivít, pomoc pri zakúpení literatúry 
pre verejný úžitok, poradenská èinnos� 
a napomáhanie vytváraniu kontaktov 
medzi organizáciami, mestami a 
spoloèenstvami rovnakého kultúrno 
vzdelávacieho charakteru.

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
nepodporuje aktivity, tvorené za 
úèelom dosiahnutia zisku a 
politicky zamerané aktivity.
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     Šport - podpora neprofesionálneho 
športu, športovania všetkých vekových 
kategórií, podpora 
verejnoprospešných športových 
podujatí, aktivizácia obyvate¾ov v celej 
škále športovo-rekreaènej èinnosti.

     Podpora demokracie a etnicky i 
nábožensky tolerantného prostredia 
prostredníctvom podpory obèianskych 
aktivít a rozvoja obèianskeho 
povedomia, štruktúrovanej obèianskej 
spoloènosti, podporujeme rozvoj 
demokracie a tolerancie.

     Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
nepodporuje aktivity, tvorené za 
úèelom dosiahnutia zisku a politicky 
zamerané aktivity.

Preh¾ad zaväzkov a poh¾adávok,  výdavkov a výnosov budúcich období, 
imania a fondov nadácie k 31.12.2012

Záväzky:                                    279,54
321  dodávatelia: Rímsko-kat.farský úrad  nájomné       280,00
                            Slovak-Telecom.-preplatok za tel         -0,50
                            Slovanet -nevrátený preplatok z r.2010         -1,06   
Sociálna pois�ovòa poistné za 12/2012          1,10

Príjmy budúcich období:                                                            21 092,53
38502  Príjmy budúcich období -2% 21 092,53

Vlastné imanie:                             39 832,70
41101nadaèné imanie registrované 39 832,70                         

Úèelové fondy nadácie:                                                             18 644,58
41201 - Fond - Obèianská vo¾ba 16 950,09
41202 - Fond - Klub darcov   1 694,49

Nerozdelený zisk a neuhradená strata z minulých rokov:  -4 598,04

Drobný majetok  v úètovníctve na podsúvahových úètoch   2 806,14

Hospodársky výsledok za rok 2012      118,29                                       

Preh¾ad darov v roku 2012 v EUR

Finanèný príspevok  od nadácie NOS-OSF- na projekt    1 330      
Finanèný príspevok od nadácie VÚB  na projekt    2 000            
Pivovary Topvar,a.s.  dar na tvorbu fondu   19 600
                                  na prevádzku nadácie    1 000 
OZ  Barlièka    600
Fecupral, s.r.o    100
Od fyzických osôb    200

Údržba 
drevených 
prvkov 
detských ihrísk.
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V roku 2012 nedošlo k žiadnej zmene 
v èlenstve Správnej rady nadácie. 
Jej zloženie bolo nasledujúce:

Zasadanie Správnej 
rady Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš 
v roku 2011 boli 
v nasledujúcich 
termínoch: 
23.2.,28.5.,16.7.,
22.10.,12.12. 2012.
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Mgr. Štefánia Lenzová,
správkyòa nadácie

Ing. Štefan Hanigovský,
èlen Správnej rady

Ing. ¼udovít Horanský,
èlen Správnej rady

Mgr. Monika Gombošová, 
èlenka Správnej rady 

JUDr. Eva Petránová,
èlenka Správnej rady

Ing. Lucia Bednárová, PhD.,
revízorka

Mária Frièová,
ekonómka

Jozef Feòuš,
èlen Správnej rady

Ján Èerkala,
èestný èlen 
Správnej rady

MVDr. Peter Holakovský,
predseda Správnej rady 

Ing. Jozef Urban,
èestný èlen 
Správnej rady

Správa nadácie:
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                                 Plán v EUR      Skutoènos� 
P R Í J M Y
Prijaté prísp.od iných organizácií   5 700,00        3 654,52      
Nadácia VÚB - Kurz opatrovania   2 000,00        2 000,00      
Moje mesto - vysadba zelene      700,00      
Chceš poèítaè - Vysaï strom   3 000,00      
Projekt Šanca II. -Nadácia OSF z roku 2011   1 654,52      
Použitie fondov v príjmovej èasti rozpoètu 18 897,00    19 679,76      
Fond - Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 16 597,00    19 594,00      
Fond - Klub darcov - detské dopravné ihriska   2 000,00           85,76      
Daruj krv      300,00    
Iné 12 804,00      7 388,06      
Úroky z úètov        30,00             9,60      
Výnosy z finanèného majetku   1 300,00      1 075,49      
Iné príjmy   2 000,00    
Dary   4 000,00      1 900,00      
2% zo zaplatenej dane -(pre použitie v roku 2012)   1 500,00      2 302,97      
Úèastnícky poplatok na projekt Šanca- VÚB   2 100,00      
Príjmy celkom: 37 401,00    30 722,34      
Prijmy na tvorbu fondov 16 600,00    16 600,00      
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 16 600,00    16 000,00   
   
V Ý D A V K Y
I. Na regranting z použitia fondov a 2% 20 097,00    19 679,76      
 Z fondu:Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 16 597,00    19 594,00      
Z fondu: Klub darcov - Detské ihriská   2 000,00           85,76      
Z 2% na projekty   1 500,00    
II. Na vlastné projekty   5 700,00      8 056,07      
Nadácia VÚB  - Kurz opatrovania   2 000,00        2 000,25      
Moje mesto      700,00    
Chceš poèitaè - Vysaï strom   3 000,00    
Projekt Šanca II. -Nadácia OSF z roku 2011   1 652,89      
Projekt Šanca II. -vlastný vklad nadácie (2%)   1 081,53      
Projekt Mosty (2%)   1 021,54      
Použitie úèastníckeho poplatku-projekt Šanca   2 099,86      
Náklady na spracovanie OV-PŠ      200,00      
III. Prevádzkové náklady 11 604,00      2 868,22      
50101 - spotreba kanceláskych potrieb        10,00           17,83      
50102 - nákup drobných predmetov a softweru        50,00           25,00      
50103 - nákup kníh a odb. literatúry        60,00    
50104 - ostatný materiál (èistiace a hyg. poteby)        30,00           18,35      
502 - Spotreba energie        10,00    
503 - Spotreba plynu, vody        10,00    
511- Oprava a udržba        50,00    
512 - cestovné      100,00           27,56      
513 - náklady na reprezentáciu      100,00           68,68      
51801- náklady na tel.,fax, internet      622,00         193,79      
51802 - Nájomné      280,00         280,00      
51803 - tlaè výroènej  správy      200,00           91,20      
51805 - náklady na školenie a konferencie      100,00           50,00      
51806- nákup a údržba softweru      100,00         119,52      
51807 - poštovné        50,00           15,80      
51808 - ostatné služby      300,00         171,40      
51809 - Služby auditu      450,00         420,00      
52101 - mzda (správca, ekonón)   4 500,00      1 100,00      
524 - zákonné sociálne poistenie        60,00             6,30      
538 - ostatné dane a poplatky bankám      150,00           56,73      
591- Daò z príjmov (z majetku a úrokov )      400,00         206,06      
Výdavky celkom 37 401,00    30 604,05  
    
Hospodársky výsledok      118,29      

Vyhodnotenie plánu príjmov a výdavkov k 31.12.2012



FOND OBÈIANSKEJ 
VO¼BY PIVOVARU ŠARIŠ

Najväèším donorom Komunitnej 
nadácie aj v roku 2012 bola 
spoloènos� Pivovary Topvar, a.s., ktorá 
prispela aj v roku 2012 do Fondu 
Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
na realizáciu 9. roèníka charitatívneho 
projektu Obèianskej vo¾by, ktorého 
poslaním je podpori� mimovládne 
organizácie na východnom Slovensku.

Cie¾om grantového programu, ktorý 
od roku 2004 každoroène vyhlasuje 
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
v spolupráci so spoloènos�ou Pivovary 
Topvar, a.s., vlastníkom 
ve¾košarišského závodu, je podpori� 
zámery týkajúce sa oblasti 
vzdelávania, ekológie, športu, kultúry, 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Za uplynulých osem roèníkov 
prostredníctvom Obèianskej vo¾by 
bolo podporených 67 projektov 
s finanèným príspevkom 176 217 
eur. Úspešné projekty získali doteraz 
od obèanov 40 153 hlasov. Finanèné 
prostriedky sa takto pretransformovali 
a zanechali trvalú stopu v regióne 
východného Slovenska.

V 9.roèníku grantového programu 
Obèianskej vo¾by sa o finanènú pomoc 
mohli uchádza� žiadatelia z okresov 
Prešov, Sabinov, Bardejov a Vranov 
nad Top¾ou. Grantový program 
Obèianska vo¾ba Pivovaru ŠARIŠ 
umožòuje mimovládnym organizáciám 
získa� finanèný grant na realizáciu 
svojich projektov, ktoré zaujímavou 
formou prispievajú k zlepšeniu kvality 
života na východnom Slovensku. 
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Nové logo 
symbolizuje 
široký záber 
tém, ktoré 
charitatívny 
program 
podporuje 

Zástupcovia 
mimovládnych 
organizácií po 

vyhodnotení 
9.roèníka 

Obèianskej 
vo¾by Pivovaru 

ŠARIŠ. 

V 9. roèníku pribudlo nieko¾ko zmien, 
èo do formy i obsahu.  Okrem 
sociálnych tém a projektov, ktoré sa 
sústreïujú na zlepšenie kvality života 
a ekológiu pribudla téma prevencie 
a zodpovednej konzumácie 
alkoholických nápojov. Zmenou 
prešlo aj  samotné logo,  ktoré odteraz 
znázoròuje pestrofarebný vejár. 
O prostriedkoch z grantového 
programu Obèianskej vo¾by 
každoroène rozhodujú  obèania 
verejným hlasovaním pomocou 
hlasovacích kupónov a v tomto roèníka 
aj on-line anketou na webovej 
stránke/portáli www.webnoviny.sk.
Prihlásené projekty boli posudzované 
v dvoch kolách. Najprv ich hodnotila 
Rada reprezentantov pri Komunitnej 
nadácii Ve¾ký Šariš. Okrem jasne 
formulovanej témy projektu, jeho cie¾u  
a súladu so zameraním programu, bola 
braná do úvahy aj jeho dlhodobá 
využite¾nos�. Postupujúce projekty 
následne prešli verejným hlasovaním, 
kde sa k slovu dostal obèan. Svojím 
hlasom - vo¾bou - mal možnos� 
rozhodnú�, ktorý projekt považuje 
za výnimoèný a potrebný pre svoj 
región a zaslúži si pod¾a neho získa� 
finanèné prostriedky. 
Rada reprezentantov OVPŠ posunula 
do finálového hlasovania 11 projektov. 
O poradí a finanènom príspevku 
nakoniec rozhodovali hlasovaním 
obyvatelia regiónu.  V 9. roèníku 
to bolo rekordných 18 492 hlasov 
obèanov, ktorí rozhodli, aké projekty 
získavajú grant. 

Charitatívny program Obèianska vo¾ba 
Pivovaru Šariš finanène podporil 
v závere roka 2012 sedem projektov 
mimovládnych organizácií, ktoré 
sa budú realizova� v roku 2013.
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     CHRÁÒME NAŠE ŽENY

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
v spolupráci so spoloènos�ou 
Pivovary Topvar v závere roka 2012 
spustili zaujímavý projekt 
CHRÁÒME NAŠE ŽENY, ktorého 
cie¾om je upozornenie žien 
k zodpovednému prístupu 
konzumácie alkoholu. 
Spoloènos� Pivovary Topvar, 
ako prvá a zatia¾ jediná 
na Slovensku priniesla na etiketách 
svojej znaèky piva Gambrinus slovné 
aj grafické varovanie „Alkohol 
je nevhodný pre tehotné ženy“. 
Zároveò spojila expertov z oblasti 
zdravotníctva aj digitálnych médií 
a spolu s nimi predstavila kampaò 
s názvom Chráòme naše ženy. 
Jej prvou aktivitou bolo odborné 
školenie pod záštitou 
podpredsedníèky NR SR Renáty 
Zmajkovièovej pre lekárov 
a verejných zdravotníkov na tému 
Alkohol a ženy. Kampaò však svoju 
pozornos� nesústreïuje 
len na tehotné ženy, no celkovo 
upozoròuje na riziká nezodpovednej 
konzumácie alkoholu u žien. Na to 
slúži úplne nová aplikácia s názvom 
ProMile Lady, špeciálna webová 
stránka aj aktivity na sociálnych 
médiách. Ambasádorkou kampane 
sa stala známa hereèka 
a moderátorka Kristína Farkašová, 
ktorá už od decembra šíri posolstvo 
kampane spolu s hliadkami ProMile 
Lady, a to najmä medzi mladými 
ženami. 
Poslaním projektu Chráòme naše 
ženy je ukáza� ženám, aké sú riziká 
nadmernej konzumácie alkoholu. 
Jedným z naj�ažších dôsledkov 
nadmerného užívania alkoholu 
poèas tehotenstva môže byt fetálny 
alkoholový syndróm. Je to je súbor 
príznakov u novorodenca, ktoré sa 
prejavia nielen pri narodení, 
ale môžu sa objavi� a zvýrazni� 
až v neskoršom veku. 
Už od decembra sme mohli stretnú� 
vo vybraných prevádzkach špeciálne 
ProMile Lady hliadky, ktoré 
upozoròujú ženy na to, aké je 
dôležité pozna� rozumnú mieru 
aj pri zábave, pri ktorej je prítomný 
alkohol. 
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Projekty podporené z 2% dane 
Z príjmu fyzických a právnických 
osôb: 

     MOSTY MEDZI GENERÁCIAMI
EURÓPSKY ROK AKTÍVNEHO 
STÁRNUTIA
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš pod 
záštitou spoloènosti Pivovary Topvar, 
a.s. ponúkla seniorom v rámci projektu 
MOSTY medzi generáciami 
v decembri 2012  kurz práce 
s výpoètovou technikou. Seniorom, 
ktorí sa rozhodli odstráni� bariéru 
k poèítaèovej technike a získa� 
základné zruènosti v práci 
s internetom, posielaním e-mailovej 
pošty s vlastnou fotodokumentáciou, 
komunikovaním pomocou programu 
Skype, umožnil kurz vytvori� MOST 
k svojim príbuzným, vnukom 
a priate¾om na Slovensku 
a v zahranièí. Šírenie poznatkov 
pomocou informaèných technológií 
je v súèasnom období 
samozrejmos�ou. Aj seniorom 
v regióne ŠARIŠA  to pomohlo 
obohati� ich denný program a spestri� 
jeseò života. Využívanie internetu im 
u¾ahèil  cestovanie, návštevy 
kultúrnych a spoloèenských podujatí, 
orientáciu v dennej tlaèi, nákupoch 
cez internet a pod.
Spoloènos�  Pivovary Topvar, a.s. 
v rámci dlhoroènej spolupráce 
s Komunitnou nadáciou Ve¾ký Šariš, 
darovala nadácii funkèné notebooky, 
ktoré poslúžili pri  v projekte MOSTY 
medzi generáciami a priniesli  úžitok 
a rados�. 

V 9.roèníku Obèianskej vo¾by 
Pivovaru Šariš získali grant 
nasledujúce projekty:

Obèianske združenie Rákociho 
cesta 
Názov projektu: Informaèné 
a vzdelávacie centrum 
na Šarišskom hrade 
Výška získaného grantu: 2850 EUR 

Obèianske združenie NOVÝ FILM
Názov projektu: Filmová noc 
na hrade 2013
Výška získaného grantu: 2930 EUR 

Obèianske združenie Barlièka
Názov projektu: Pamiatky Prešova 
interAktívne 
Výška získaného grantu: 1 245 EUR 

Obèianske združenie  Viera - Láska 
- Nádej
Názov projektu: Viac svetla 
Do nášho detstva
Výška získaného grantu: 1 994 EUR

Nezisková organizácia  
TROJLÍSTOK
Názov projektu: Alkohol nie je 
žiadne neviniatko
Výška získaného grantu: 2 693 EUR

Neinvestièný fond DRÁÈIK  
Názov projektu: Deti v pohybe
Výška získaného grantu: 3 000 EUR

Obèianske združenie Športový klub 
mládeže - AKADEMIK Prešov
Názov projektu: Podpora rozvoja 
špeciálneho športu short track  
rýchlo- korèu¾ovanie na ¾ade
Výška získaného grantu:  2 050 EUR 

Celková rozdelená èiastka: 
16 762 EUR   

V kategórii VZDELÁVANIE:

V kategórii  KULTÚRA 
a SPOLOÈENSKÝ ŽIVOT:

V kategórii  ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOS� A SOCIALNE 
SLUŽBY:

V kategórii ŠPORT:

FOND KLUBU DARCOV

Podporil údržbu dreveného 
vybavenia ihrísk a lavièiek 
vo Ve¾kom Šariši a Kanaši.

Diela rezbára Mareka Mikluša sú 
súèas�ou detských ihrísk

v materskej škôlke, základnej škole,  
pri miestnej kolkárni a v prímestskej 
èasti v Kanaši. Nábrežie rieky Torysy 
skráš¾ovali aj lavièky vytvorené 
z kmeòov stromov.
 Zub èasu a poveternostné vplyvy 
však zanechali svoje stopy 
aj na tomto prírodnom materiáli. 
Ošetrenie  spomínaných diel vykonal 
ich autor Marek Mikluš ekologickými 
a zdraviu neškodnými nátermi. 
Komunitná nadácia pritom uhradila  
z Fondu Klubu darcov
materiálové náklady a mesto Ve¾ký 
Šariš finanèné náklady
za vykonanú prácu. 
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Hodnotenie 
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hlasovania 
verejnosti 
èlenmi Rady 
reprezentantov
Stretnutie so 
zástupcami 
médií
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Nadácia realizuje aj vlastné 
projekty, ktoré sú inšpirované 
potrebami obèanov a slúžia 
verejnému úžitku. 

     NAŠE MESTO  
Viac zelene  - viac zdravých ¾udí

To bolo heslo ïalšieho roèníka 
dobrovo¾níckej akcie NAŠE MESTO 
na revitalizáciu zelene v mesteèku 
Ve¾ký Šariš. Pivovary Topvar, a.s., 
samospráva Ve¾kého Šariša a 
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš majú 
záujem, aby v tomto mesteèku 
pribúdala zeleò a kvetinová výzdoba. 

Dòa 1.júna 2012  priložilo ruku k dielu 
18 zamestnancov spoloènosti 
Pivovaru Topvar, a.s., a 13 ïalších 
dobrovo¾níkov z radov vedenia 
Mestského úradu, na èele s 
primátorom Ing. Mikulášom Drábom, 
Klubu dôchodcova a Únie žien, 
aby prispeli k zlepšeniu životného 
prostredia v mesteèku Ve¾ký Šariš. 

Úèastníkov už druhej akcie NAŠE 
MESTO verejnos� registrovala pod¾a 
spoloèných trièiek, ktoré poskytla 
spoloènos� Pivovary Topvar, a.s., 
ktorá tiež prispela v spolupráci 
so samosprávou aj na zakúpenie 
sadeníc ihliènanov k èistièke 
odpadových vôd a kvetinovej výzdoby 
na námestie sv. Jakuba.

NAŠE MESTO je mesto nás všetkých 
a preto nám musí záleža�, aké je 
v òom životné prostredie. 

Spájanie síl a finanèných 
prostriedkov prinieslo úžitok 
absolventkám Kurzu opatrovania, 
ktoré sa môžu už uchádza� 
o zamestnanie v mieste svojho 
bydliska, alebo v zahranièí.

Na závereènom akte odovzdávania 
certifikátov  sa zúèastnila aj 
riadite¾ka VÚB z Prešova Ing. 
Baranová a jej kolega Ing. Kováè. 
Rados� v oèiach žien, ktoré získali 
doplòujúce vzdelanie a tak možnos� 
pracova� v sociálnej sfére, bola 
jasným dôkazom, že finanèné 
prostriedky, ktoré venovala nadácia 
VÚB na podporu projektu ŠANCA 
boli správne využité.

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
pod záštitou spoloènosti Pivovary 
Topvar, a.s. aj v roku 2012 
pokraèovala v projekte CHCETE 
POÈÍTAÈ ? -  VYSAÏTE STROM  
O funkèné poèítaèové zostavy sa 
mohli uchádza� obce na vytvorenie 
internetových centier pre verejnos�, 
mimovládne organizácie, sociálne 
slabé rodiny so študujúcimi de�mi, 
èi zdravotne postihnutými.
Grantová výzva obsahovala 
podmienku: „ZA POÈÍTAÈ  
STROM“
Splnenie podmienky vysadenie 
úžitkového alebo okrasného stromu
v mestách a obciach bolo 
ekologickou súèas�ou grantovej 
výzvy, ktorá mala podnieti� 
k reálnemu snaženiu chráni� 
a zve¾aïova� životné prostredie 
na vidieku i v mestách regionu.
Mohla to by� výsadba v súlade 
s územným plánom obce, 
ale aj výsadba ovocných stromov 
do svojich záhrad. 
Cie¾om grantovej výzvy bolo šírenie 
informaèných technológií vo 
východoslovenskom regióne, 
ale aj zlepšovanie životného 
prostredia a  skráš¾ovanie verejných 
priestranstiev.

     CHCETE POÈÍTAÈ ?   
     - VYSAÏTE STROM
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Projekt 
ŠANCA - Kurz 
opatrovania.

Projekt: 
Chcete 
poèítaè?
- Vysaïte 
strom

    

              

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
od 21. februára 2012 zaèala realizova� 
už tretí KURZ OPATROVANIA pre 
nezamestnané ženy. Projekt podporila 
Nadácia VÚV. Jeho zámerom je 
zmiernenie dopadu ekonomickej krízy 
u žien na vidieku v mikroregióne 
ŠARIŠA a cie¾om - vytvori� ženám 
možnos� umiestni� sa na trhu práce 
u nás, èi v zahranièí. Jednotlivé témy 
kurzu úèastníèky zaujali, pretože im 
poskytujú informácie, ktoré môžu 
využi� aj v svojom osobnom  rodinnom 
živote. Vedie� poskytnú� prvú pomoc 
pri nevo¾nosti, èi dopravnej nehode 
môže ohrozenému zachráni� život. Ako 
postupova� v takejto situácii si 
úèastníèky kurzu prakticky vyskúšali. 
Ïalšie tematické oblasti im poskytnú 
informácie o právnych predpisoch 
poskytovania opatrovate¾skej 
starostlivosti, ale aj o zdravovede, 
fyziológii ¾udského tela, životospáve 
a výžive, psychike klienta 
a komunikácii s opatrovanými. Èas� 
žien uskutoènila svoju 80 hodinovú 
prax v sociálnom zariadení Dom 
pokojne staroby v Lipanoch a èas� 
v špecializovanom Obèianskom 
združení Barlièka v Prešove.
Po teoretickej 136 hodinovej príprave, 
bola ozajstnou skúškou spôsobilosti 
vykonáva� tak nároènú èinnos� 
opatrovania starých a chorých osôb, 
preverená na èasti praxe. Mnohé 
absolventky si až poèas nej uvedomili 
nároènos� práce, ktorá ich èaká 
v nasledujúcom období.
Ekonomická kríza ve¾mi výrazne 
zanechala stopu v mikroregióne 
Šariša, kde ve¾a žien stratilo 
zamestnanie, pretože, zanikli firmy 
a spoloènosti, v ktorých pracovali.
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
vzh¾adom na získanú akreditáciu 
od Ministerstva práce a sociálnych vecí 
SR mohla aj vïaka podpore Nadácie 
VÚB realizova� projekt ŠANCA, 
ktorého hlavnou aktivitou bol Kurz 
opatrovania.

 PROJEKT ŠANCA AJ V ROKU 
   

Projekt: Moje 
mesto.

Pivovarníci sa aktívne 
zapojil do výsadby 
ihliènanov.

 2012
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