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Podporili sme krízové linky sumou 45-tisíc eur
V roku 2020 pandémia koronavírusu zasiahla do životov
ľudí a spolu s hrozbou ochorenia či existenčných
problémov so sebou priniesla strach z neznámeho
a elimináciu bežného kontaktu s druhými ľuďmi.
Uvedomujúc si akútnosť témy bezpečia, duševného
zdravia a pomoci z bezprostrednej krízy, sme sa rozhodli
podporiť linky, ktoré sú často jediným záchranným
kolesom, ku ktorému sa ľudia či deti v kríze vedia dostať.
Veríme, že vďaka našej finančnej podpore budú linky
schopné navýšiť kapacity, či zabezpečiť svoj chod,
aby mohli pomáhať počas celého náročného roka, ktorý
je pred nami. Cieľom projektu Linky podpory bola
finančná pomoc, ako aj šírenie povedomia o dôležitosti
a nenahraditeľnosti liniek pomoci.

Rozhodli sme sa o kombinované rozdelenie financií
v celkovej hodnote 45 000 eur. Každá zo štyroch
vybraných organizácií, získala na základe svojho projektu
5 000 eur. O prerozdelení ďalších 25 000 eur rozhodla
verejnosť hlasovaním. Súčasťou projektu bola
aj informačná kampaň na sociálnych sieťach, zameraná
na predstavenie jednotlivých liniek a priblíženie
ich činnosti, ako aj zdieľanie kontaktov, na ktorých môžu
ľudia nájsť pomoc v ťažkých chvíľach. Finančnú pomoc
získali 4 celoslovenské linky: Krízová linka pomoci (OZ
IPčko) – 14 857 eur, Linka pomoci obetiam násilia (OZ
Pomoc obetiam násilia) – 13 070 eur, Linka detskej istoty
(Linka detskej istoty, n.o.) – 9 523 eur, Linka dôvery
Nezábudka (Liga za duševné zdravie) – 7 550 eur.
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Otvorenie grantového programu Possibilitas

Ďalší projekt matchingovej spolupráce

Naša Nadácia už od roku 2017 spolupracuje s Centrom
intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch.
Uvedomujúc si finančné zaťaženie rodín so zdravotným
znevýhodnením každoročne otvárame grantový program
Possibilitas pre deti a mládež od 3-26 rokov. Finančný
grant je určený na dvojtýždňový intenzívný program
Therasuit pre deti z rodín v sociálnej núdzi a deti
zamestnancov s diagnózou detská mozgová obrna.
Grantový program je otvorený, dôležité je prečítať
si grantové pravidlá. Žiadosť je možné zaslať
do 31.3.2021. Pridajte sa k spokojným 115 rodinám.

V roku 2016 bol založený portál genetickesyndromy.sk,
ktorý slúži na prepojenie rodín s raritnými genetickými
syndrómami. Včasná intervencia je pre človeka dôležitá
z dôvodu psychomotorického vývinu, ale aj zaradenia
sa do spoločnosti. Naša Nadácia v rámci matchingovej
spolupráce podporí projekt Úsmev pre druhých, ktorý
vytvára priestor pre spájanie komunity zdravotne
znevýhodnených. Na tomto mieste ľudia nájdu
relevantné informácie a tím špecialistov, ktorý poskytuje
poradenstvo rodinám so zdravotným znevýhodnením
zdarma. Projekt môžete podporiť aj vy tu.

Ochranné pomôcky Martin

Pomáhame ďalej v roku
2021 aj vďaka vašim 2%

Nešľap
mi po vedomostiach!

V týchto ťažkých časoch sme podali
pomocnú ruku aj domovu
sociálnych služieb Benetrix
v Martine, ktorý sa stará o sto
starých a nevládnych ľudí. V rámci
mimoriadnej podpory v súvislosti
s pandémiou koronavírusu
sme vyhoveli ich prosbe o finančnú
podporu na nákup ochranných
pomôcok. Darovanú sumu 2 500 eur
využili do posledného centu
na nákup nevyhnutných
jednorazových rukavíc.

Minulý rok Nadácia pomohla
zrealizovať 848 projektov v sume
viac ako 1,7 milióna eur. Podiel
na tomto úspechu majú všetci, ktorí
prispeli 2% z daní. Aj vďaka vašej
podpore môže Nadácia pomáhať
zdravotne znevýhodneným, deťom
z centier pre deti a rodiny,
ako aj sociálne slabším. Budeme
radi ak podporíte aktivity Nadácie
aj v roku 2021. Postup
na poukázanie 2% z daní nájdete tu.
Ďakujeme!

Vďaka pánovi Milošovi Kopčanovi
z montáže náprav sme mohli
podporiť inovatívny nápad
Základnej školy Nejedlého
v Bratislave. Prišli s myšlienkou
umiestniť vedomostné nálepky
z predmetov matematiky, chémie,
fyziky a cudzích jazykov priamo
pod nohy študentov. Nálepky
na schodoch i podlahe deťom
pomôžu lepšie si zapamätať vzorce
z matematiky, nepravidelné slovesá
či slovné druhy.
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