PREDSLOV
Šťastie nevyplýva z toho, čo dostaneme,
ale z toho, čo dáme (Ben Carson).
Aby sme niečo dali, nemusíme mať veľa.
Skúsenosti, ktoré som počas rokov strávených
v nadácii nadobudla ma presviedčajú o tom,
že aj malý dar môže napomôcť k väčšiemu výsledku.
A potešiť obe strany, darcu aj obdarovaného.
Láskavosť a štedrosť sa vracajú po kruhu,
opätovne odmenia darcu. Obdarovaný je v nastavení, aby sa aj on
raz stal darcom a vytvorí sa ďalší kruh.
Až z toho vznikne reťaz krásnych
činov, skutkov, reťaz radosti
a medziľudských vzťahov.
Aj o tom je komunitná
nadácia.
Drahoslava Finková
správkyňa nadácie

KTO SME...?
REVIA – názov vystihuje charakter kraja, v ktorom žijeme a ktorý pomáhame rozvíjať.
Réva = vinič, Viva = živá, Via = cesta – „živá cesta révy“.
Malokarpatská – od 10.9.2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia Sami
– Sebe (založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne od Bratislavy až po Trnavu,
to znamená v asi 20 obciach a mestách s približne 160 000 obyvateľmi. Niekedy
pôsobíme aj v iných častiach Slovenska, podľa želaní našich darcov.
Komunitná - REVIA podporuje aktívnych ľudí, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je to
potrebné – v mieste, kde žijú vo svojej komunite. Je elementom spájajúcim verejný,
podnikateľský a neziskový sektor v prospech skvalitnenia života a prostredia regiónu.
Nadácia – verejnoprospešná mimovládna nezávislá nezisková organizácia, ktorá sa riadi
zákonom o nadáciách č. 34/2002 Z.z. a v zmysle zákona nadačnou listinou. Zapísaná je
v registri nadácií MVSR pod č. 203/Na-96/623. Nadácia združuje majetok určený na
verejnoprospešné ciele v súlade s jej poslaním.

POSLANIE
!
!
!

skvalitňovanie života obyvateľov malokarpatského regiónu a okolia
vyhľadávanie, aktivizácia a spájanie zdrojov: nápadov, energie a finančných
prostriedkov ľudí, ktorí majú chuť ovplyvňovať život komunity na lokálnej úrovi
rozvíjanie filantropie - darcovských, dobročinných a dobrovoľníckych postojov.

CIELE
!
!
!
!

podpora neziskových dobrovoľníckych projektov obyvateľov regiónu
zameraných
na skvalitnenie života danej komunity
spájanie verejného, podnikateľského a neziskového sektora v prospech
regiónu
poskytovanie servisných a poradenských služieb mimovládnym organizáciám
aktivistom, darcom
informovanie a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti neziskového sektora.

ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?
!

!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!

Zameranie na komunitu - všetky aktivity prinášajú osoh komunite, napomáhajú
aktivizácii ľudí, ich záujmu o veci verejné s cieľom vzájomne sa spojiť, vytvoriť
niečo spoločné pre seba i pre iných a konkrétne čosi zmeniť vo svojom okolí
vlastným pričinením.
Verejnoprospešnosť - vyhľadávame a podporujeme aktívnych ľudí so zámerom
zlepšiť život svojho okolia aj svoj.
Darcovstvo - vyhľadávame ľudí, ktorí by sa radi pridali, ale iné povinnosti im to
neumožňujú, a tak prispejú peniazmi.
Dobrovoľníctvo - pracujeme dobrovoľnícky (neplatení dobrovoľníci pri akciách,
správna rada, miestni konzultanti, atď.) a prinášame tak ľudskú pridanú hodnotu.
Sociálny kapitál – vytvárame informovaním a motivovaním ľudí, aby sa zapojili
podľa svojich možností.
Medzisektorová spolupráca - budujeme vzťahy a partnerstvá, spájame verejný
sektor, podnikateľskú sféru a mimovládne organizácie regiónu.
Transparentnosť a profesionalita pri budovaní dobrého mena a dôvery je
zabezpečená mechanizmami kontroly. Vnútorné (správna a dozorná rada,
výročná správa) aj vonkajšie (média, odpočet darcom, audit, Obchodný vestník,
www.revia.sk) dávajú jasné informácie, ako fungujeme a ako je získaná podpora
použitá.
Grantovanie – ako jediná organizácia v malokarpatskom regióne finančne
podporujeme dobrovoľnícke aktivity obyvateľov.
Budovanie nadačného majetku - nie všetky peniaze sú použité na projekty, ale
časť je investovaná. Výnosy majetku sa v budúcnosti vrátia komunite v podobe
podporených projektov. Tým sa snažíme o trvalú udržateľnosť.
Otvorenosť – každý obyvateľ regiónu má možnosť uchádzať sa o podporu
vlastného neziskového projektu v súlade s poslaním a kritériami nadácie.
Flexibilita a znalosť miestnych pomerov – vieme rýchlo reagovať na meniace sa
potreby, zmeny v regióne a napomáhať ich riešeniu.
Priestor pre tvorivosť aktívnych ľudí – aktivity nadácie sú nestereotypné,
využívame nápaditosť, iniciatívnosť ľudí z komunity pri rozvíjaní programov.

VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA
!
!

!
!
!

jednoduchosť v darovaní - manažovanie finančného daru nadáciou, v duchu
želaní darcu, aby to bolo zmysluplné a efektívne
združovanie zdrojov a darov - spoločné investovanie v lokálnom prostredí,
využitie schopností, talentu, vedomostí obyvateľov, finančných, či nefinančných
zdrojov tak, aby to prinieslo úžitok komunite
zviditeľnenie darcov všetkými nadáciou dostupnými formami
podpora širokého spektra aktivít riešiacich naliehavé problémy a potreby komunity
samotnými obyvateľmi svojpomocne
objektívne rozhodovanie nezávislou grantovou komisiou a správnou radou
nadácie, príp. aj darcami. Podmienky sú rovnaké pre všetkých s jasne
stanovenými kritériami, pravidlami a adekvátne zverejnené.

PROGRAMY NADÁCIE
GRANTOVÝ PROGRAM
Formou malých grantov finančne podporujeme aktívne skupiny občanov a jednotlivcov pri
realizácii neziskových dobrovoľníckych projektov namierených na zlepšenie kvality života
obyvateľov v malokarpatskom regióne. Projekty sú posudzované konzultantmi
z jednotlivých obcí a udeľované grantovou komisiou, ktorá hodnotí kvalitu projektu a jeho
možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu
viacerých sektorov.
!
!
!
!
!
!
!
!

Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najväčší počet
obyvateľov.
Projekt musí byť neziskový, so zapojením dobrovoľníckej práce a s osobným
vkladom žiadateľa (organizačná práca, finančný či nefinančný vklad).
Projekt musí byť financovaný viaczdrojovo – okrem nadácie REVIA a vlastného
finančného vkladu žiadateľa sa na financovaní musia podieľať ďalšie subjekty.
Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt.
Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné
záväzky z minulosti.
Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 200 € (výnimočne do 350 €).
V projekte musí byť uvedené kedy, kde a akým spôsobom budete informovať
o vašom projekte a o tom, že bol podporený nadáciou REVIA.
Projekt musí byť v elektronickej forme na špeciálnom tlačive Žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku.

Žiadatelia o grant môžu pripraviť projekty v rámci nasledovných programov:
mládežnícky

športový

sociálny

kultúrny
otvorený

sídliskový
environmentálny

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2012
PROGRAMY

PROJEKTY

projekty
kultúrny
mládežnícky
športový
sociálny
environmentálny
otvorený
spolu

Zo zdrojov:

počet
11
6
3
2
2
4
28

%
39
22
11
7
7
14
100

suma v €
2 050
925
650
300
260
510
4 695

%
44
20
14
6
5
11
100

Asignácia % z dane
Nadácia SPP - Projekt Mladí filantropi

KULTÚRNY PROGRAM
Povedali o projekte: Hrnčiarsky bál
Jozef Šimeček, vedúci Modranského kráľovského divadla
„Opereta Hrnčiarsky bál sa zaoberá problematikou hrnčiarstva, cechov a života majstrov a tovarišov tohto
tradičného remesla, ktoré úzko súvisí s Modrou. Skladateľ Gejza Dusík ju celú skomponoval na svojej
chate v Modre.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Hrnčiarsky bál“
Modranské kráľovské divadlo, Jozef Šimeček, Modra, 200 €
Realizácia divadelného predstavenia operety z prostredia Modry
s hrnčiarskou tematikou.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Návrat (ne)strateného času“
Ján Štrba, Pezinok, 200 €
Reprezentácia fotografií starších ľudí z Pezinka
a Malokarpatského regiónu.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„10 rokov Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku“
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, 100 €
Príspevok na fotoknihu o činnosti spolku i histórii baníctva v
Pezinku a Malokarpatskom regióne.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Lekáreň srdca II.“
Eva Šišková Pezinok, 200 €
Príspevok na autorský projekt hudobného skladateľa Juraja
Hanulíka a poetky Evy Šiškovej.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Grinavský deň“
Občianska iniciatíva GRINAVA, Pezinok-Orešie, 200 €
Príspevok na pohľadnice starej Grinavy a spoločného stretnutia
obyvateľov pri zábave, športe a kultúre.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Obnova kostola sv.Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre“
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre, 200 €
Príspevok na obnovu kultúrnej národnej pamiatky, najstaršej na
území Modry.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Monografická publikácia Kamene“
Júlia Piačková, Pezinok, 200 €
Príspevok na vydanie obrazovej publikácie autorky,
s výberom maliarskej, grafickej, textilnej, známkovej tvorby.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Reťaz“
Verona Prokopová, Pezinok, 150 €
Príspevok na vydanie informačného bulletinu a na realizáciu
výstavy tvorby autorky.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Jozef Trtol, Mojej Kráľovej“
Božena Uherčíková Modra, 200 €
Príspevok na vydanie autentických spomienok vo forme zbierky
básní.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Modranské vrstevnice“
Modranské kráľovské divadlo, Jozef Šimeček, Modra, 200 €
Zaznamenávanie spomienok starších spoluobčanov pamätníkov na život v meste v Modra v minulosti.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Zajtra to bude dobré“
Juraj Hanulík, 200 €
Scenár, hudba, scéna, herecká príprava a premiéra inscenácie
v autorskom prevedení členov divadla Balaclava.

MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM

Povedali o projekte: Zvon z drevenej zvonice
Lucia Marušicová, OZ Poznávaj a tvor!
„Poznávanie vecí, ktoré niekedy nie je vidieť a ani počuť, porozumieť histórii,
je dôležitým krokom ako si vytvoriť vzťah a mať rád prostredie v ktorom žijem.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
s výstavou prác.

„Deti a keramika“
Eva Ševčíková, Pezinok, 200 €
Výtvarná súťaž detí v návrhu tradičnej keramiky spojená

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
najrôznejších

„Dni empatie“
Základná škola Kupeckého, Pezinok, 60 €
Šírenie olympijských ideálov medzi deťmi a skúmanie
ľudských bariér.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Zvon z drevenej zvonice“
OZ Poznávaj a tvor, Svätý Jur, 180 €
Tvorivé, interaktívne aktivity s deťmi s tematikou spoznávania
miesta, kde žijeme.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Larp Kráľovstvo vína“
Vladimír Heger, Častá, 280 €
Zorganizovanie podujatia vymysleného historického príbehu
s kreatívnymi hráčmi.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Dôležité je vedieť ako“
Dušan Hitka, Pezinok, 170 €
Nadobudnutie praktických zručností skautskej mládeže pri práci
s prírodnými materiálmi.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Vištucké jabĺčko“
Katarína Kosnáčová, Vištuk, 35 €
Súťažná prezentácia talentov detí v rôznych kategóriách – spev,
hra na hudobný nástroj, tanec, divadlo, prednes.

ŠPORTOVÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Pochod zdravia
Anna Štilhammerová, Klub Venuša Pezinok:
„Pochodu sa dokonca zúčastnili aj mladí ľudia, aj keď to bolo v popoludňajších hodinách v piatok,
kedy už ľudia myslia viac na víkend a odpočinok .“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Turistický oddiel Grinava“
Mário Farkaš, Pezinok, 200 €
Podnietenie detí a mládeže aktívne tráviť voľný čas v prírode,
spoznávať ju a chrániť.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Pochod zdravia“
Klub VENUŠA Pezinok, 100 €
Propagácia pochodu upozorňujúceho na dôležitosť zdravej
výživy, športovania a pohybu v prírode.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Mládež do pohybu“
Matúš Múčka, Modra, 350 €
Zakúpenie pohyblivej kladiny pre mládež vo verejnom mestskom
parku.

SOCIÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: 10. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých
Viera Čepcová: Združenie deti a umenie, Vajnory
„Akcia splnila očakávanie. Medzi účastníkmi sme mali aj zdravotne znevýhodnené deti, ktoré sa zapojili
do väčšiny aktivít. Myslím, že sme sa vybrali správnou cestou a ponúkli deťom aj iné tvorivé alternatívy
na ich voľno časové aktivity.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„S maminou sa hrajem a tvorím“
OZ Centrum pre rodinu, Materské centrum
MaMaTaTaJa, Pezinok, 100 €
Aktívne využívanie voľného času s deťmi, posilnenie komunity
mladých rodín v Pezinku.
„10. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých“
Združenie deti a umenie, Vajnory, 200 €
Podpora tvorivej činnosti detí a mládeže a zdravotne
znevýhodnených detí.

ENVIRONMENTÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: Detské ihrisko a zelená zóna Jablonec
Martin Richnák, OZ Jablonec:
„Keďže na brigádach sú prítomné aj deti, vidia svojich rodičov vysádzať stromy a budovať ihrisko,
dostávajú tak pozitívny príklad starostlivosti o svoje prostredie, táto aktivita prispeje k formovaniu
pozitívneho vzťahu k obci a jej životného prostrediu“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Detské ihrisko a zelená zóna Jablonec“
Občianske združenie Zelený Jablonec, 200 €
Vybudovanie detského ihriska, oddychovej zelenej zóny

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Prezentácia Ekocentra“
OZ Ekocentrum Harmónia, Modra, 60 €
Príspevok na propagáciu vlastných výrobkov na podujatí
Jablkové hodovanie.

OTVORENÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Darujme si radosť
Adriana Strečanská – Limbašská rozvojová agentúra, Limbach:
„Ideme dobrým smerom, budeme pokračovať v takýchto stretnutiach a odovzdávaní si radosti.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Darujme si radosť“
Limbašská rozvojová agentúra (LIRA), Limbach, 150 €
Podpora dobrovoľníctva v obci, zblíženie a spoznanie ľudí,
staršej a mladšej generácie.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Tradícia gastronomických špecialít“
Jednota dôchodcov Slovenska, Budmerice, 60 €
Medzigeneračná výroba, zaučenie a ochutnávka lokálnych
špecialít mládežou a seniormi.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Pezinský minigeopark“
Malokarpatský banícky spolok, Pezinok, 150 €
Informačná tabuľa oboznamujúca o typických
horninách, mineráloch a geologickom vývoji z okolia Pezinka.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

„Spoločne do ulíc“
ZO Jednoty dôchodcov, Pezinok, 150 €
Lampiónový a fašiangový sprievod zorganizovaný zapojením
obyvateľov každého veku.

PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu niektorým spolupracujúcim subjektom,
ktorým myšlienky filantropie nie sú cudzie. Prostredníctvom servisu darcom tak dohliada
aby boli finančné prostriedky podľa želaní darcov využité zmysluplne, efektívne
a správne.
PROGRAM
Ochrana a podpora zdravia, prevencia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Poskytovanie sociálnej pomoci
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora vzdelávania
Ochrana a tvorba životného prostredia
Spolu

Zo zdrojov:

počet
1
2
2
3
3
3
14

PROJEKTY
%
suma v €
7,2
950
14,3
2 990
14,3
1 300
21,4
3 120
21,4
2 795
21,4
16 270
100
27 425

%
3,5
10,9
4,7
11,4
10,2
59,3
100

Asignácia % z dane
Fondy nadácie

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, PREVENCIA
Subjekt:
Charakter projektu:

Jurášová Eva, Limbach, 950 €
Podpora zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie 4 ročného
Jakuba.

PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Školský športový klub pri ZSŠZ G.Čejku, BA, 2 000 €
Rozvoj pravidelnej športovej činnosti detí a mládeže.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Vrábel Motoršport, Šalgovce, 990 €
Príspevok na rozvoj mladých talentov v disciplíne rally.

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 800 €
Podpora odborného bezplatného poradenstva pre telesne
a sociálne hendikepovaných občanov.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 500 €
Príspevok na činnosť združenia poskytujúceho sociálne služby.

ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT
Subjekt:
Charakter projektu:

Kolářová Denisa, Bratislava, 1 300 €
Prezentácia výtvarných prác autorky, príspevok na katalóg diel.

Subjekt:
Charakter projektu:

Aktivity klub Grinava, Pezinok, 320 €
Výtvarné dielne udržujúce lokálne tradície komunity.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 1 500 €
Príspevok na vydanie kalendáru EVIRS 2013.

PODPORA VZDELÁVANIA
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 1 800 €
Vína troch regiónov - vytvorenie vinárskeho klastra
medzinárodnej spolupráce.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 545 €
Tlač publikácie Vína sveta pre potreby Slovenskej vinárskej
akadémie.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 450 €
Príspevok na zorganizovanie medzinárodného stretnutia
Konzulátfest 2012.

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Združenie pezinských vinohradníkov, Pezinok, 550 €
Pokračovanie v revitalizácii pôvodných kameníc, ktoré sú
súčasťou vinohradníckeho náučného chodníka.

Subjekt:
Charakter projektu:

Obec Borinka, 6 970 €
Pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia obce - 3.etapa.

Subjekt:
Charakter projektu:

Obec Sekule, 8 750 €
Príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce.

Povedali o projekte: Farby duše
Denisa Kolářová:
„Projekt bol neočakávaným úspechom po všetkých stránkach. Vystavené
diela sami o sebe sa stretli s pozitívnou odozvou, vernisáž umožnila
niekoľko zaujímavých stretnutí a následne celá akcia podporila vznik
nových aktivít v oblasti umenia a vzdelávania, v oblasti umenia a životného
prostredia.“
Povedali o projekte: Vinohradnícky náučný chodník
Oľga Bejdáková, OZ Združenie pezinských vinohradníkov
„Aktivizáciou nášho občianskeho združenia sa podarilo revitalizovať ďalší
kus vinohradníckeho územia a to obnovou pôvodných historických kameníc
a vyčistením melioračných kanálov. Rozvoj a spolupráca komunitnej
spoločnosti v Pezinku nadväzuje na historickú a kultúrnu vinohradníckovinársku tradíciu v meste.“
Povedali o projekte: Na našej dedine
Soňa Obadalová - Obec Borinka
„S výsledkom projektu sme veľmi spokojní, priniesol obci dlhodobo veľkú
úsporu elektrickej energie, úsporu finančných prostriedkov vynakladaných
na častú údržbu pôvodných typov svietidiel a finančných prostriedkov na
elektrickú energiu.“

NADAČNÉ FONDY
Nadácia REVIA ponúka servis darcom založením nadačného fondu na podporu
akéhokoľvek verejnoprospešného účelu. Zhromažďujú sa v ňom financie, pričom celú
administratívu vedie nadácia. Tá zabezpečí, aby bolo zachované želanie darcu a jeho dar
bol použitý efektívne, zmysluplne a ak si to darca želá bol aj zviditeľnený.
Zlúčením viacerých darov možno napomôcť danému cieľu, účelu, potrebe. Platí tiež
opačne, že jeden finančný príspevok môže poslúžiť na riešenie viacerých potrieb
v komunite a môže mať z neho úžitok niekoľko subjektov.

ZÁKLADINOVÉ FONDY
(prispievajú k rastu nadačného majetku, zabezpečujú dlhodobé zachovanie nadácie, sú investíciou do budúcnosti)

!
!
!

Fond Pro Partners, a.s., Bratislava, založený Rastislavom Danišekom
Fond ecorec Slovensko, s r.o., Pezinok, založený Tatianou Mažárovou
Fond Ľubica Macedo, Bratislava, založený Ľubicou Macedo

PRIEBEŽNÉ FONDY
(zamerané na špeciálny účel podľa želaní darcov)

!
!
!
!
!
!
!

!
!

Fond Športový klub Malé Karpaty založený Petrom Guštafíkom podporuje
kreatívne voľno-časové aktivity mládeže v Modre s dôrazom na športové lezenie.
Fond dobrej babičky podporuje rôznorodé darcovské pohnútky zakladateľky
fondu Evy Šiškovej.
Fond Omladina založený nadáciou Revia podporuje regionálne detské
a mládežnícke činnosti a aktivity.
Fond vinárskych tradícií založený nadáciou Revia posilňuje zachovávanie
tradícií vinárov a vinohradníkov v regióne, ich vzdelávacie a prezentačné aktivity.
Krízový fond pomoci založený nadáciou Revia napomáha ľuďom v núdzi.
Fond aktívne ženy bol založený nadáciou REVIA za účelom celoživotného
vydelávania žien.
Fond Vistareal, s.r.o., Pezinok, založený konateľmi firmy Erikom Gottschallom
a Ivanom Milkom, k úprave detského ihriska a zelených plôch na sídlisku
v Pezinku.
Fond Park hrania a oddychu Modra založený za účelom revitalizácie detského
ihriska na multifunkčný verejný park.
Fond Cesty poznania založený Františkou Čechovou za účelom 2.vydania knihy
„Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta“.

KOMBINOVANÉ FONDY
(časť finančných prostriedkov je dlhodobejšie investovaná a časť použitá na určitý účel)

!

!
!
!
!
!
!

Fond Klubu podnikateľov mesta Pezinok bol založený predstavenstvom klubu
na podporu projektov podľa želaní členov klubu, realizovaných v partnerstve s
nadáciou.
Fond Klubu darcov bol založený nadáciou REVIA, rozvíja individuálne
darcovstvo podporujúce projekty skvalitňujúce život v malokarpatskom regióne.
Charitatívny fond bol založený Elenou Galánkovou na charitatívne účely.
Fond umelcov regiónu bol založený nadáciou REVIA k prezentácii a podpore
lokálnych umelcov.
Fond Minority založila Ľubica Macková na podporu ľudí so sociálnym vylúčením.
Fond J.Š servis, s.r.o. bol založený Jánom Chvílom, na podporu projektov podľa
želania rodiny Chvílovej.
Fond Sýkorka bol založený Petrom Guštafíkom k podpore projektov
environmentálneho zamerania.

FONDY NADÁCIE REVIA 2012
(manažované z finančných prostriedkov od darcov a asignácie % z dane)

ROZVOJ DARCOVSTVA
KAMPAŇ % Z DANE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Ako bolo použité vaše % z dane?

V roku 2011 nadácia REVIA získala prostredníctvom asignácie % z dane sumu 56 115 €,
ktorá bola do konca roka 2012 použitá na tri rôzne účely: na dobrovoľnícke projekty
obyvateľov v otvorenom grantovom kole, na projekty podľa darcami určených účelov a na
inštitucionálne zabezpečenie organizácie.
!
!

!
!

!
!

Grantový program nadácie
Podporil voľno časové aktivity detí a mládeže, kultúrne podujatia a prezentácie
našich lokálnych umelcov, záujmovo športovú činnosť, komunitné
medzigeneračné podujatia, projekty zamerané na životné prostredie,... (viď
Grantový program).
Projekty podľa želaní darcov
Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné
nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia
% z dane (viď Projekty podľa želaní darcov).
Inštitucionálne zabezpečenie organizácie
Výsledky za rok 2012 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu
nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2012 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 28
665 € a využije sa do konca roka 2013. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru srdečne
ďakujeme .

PROJEKT OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU
je tradičnou predvianočnou akciou. Anonymní darcovia
prostredníctvom nadácie REVIA a spoločnosti TK Libri v Pezinok
obdarovali knihami v hodnote 1 506 € 175 detí zo sociálne
znevýhodnených pomerov z malokarpatského regiónu.
Venovanie anonymných darcov 15 ročnému Marekovi
v darovanej knihe Vynálezy – otázky a odpovede:
„Milý Marek, prajeme Ti krásne Vianoce a všetko dobré v novom roku 2013.
Dúfame, že ťa táto knižka poteší a nájdeš v nej veľa zaujímavých a užitočných
informácií.
Prajeme Ti, aby sa Ti v živote vždy darilo! Ivana + Martin, 21.12.2012“

PROJEKTY MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE
SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Mnohostranná výhodnosť partnerského vzťahu priniesla
prospech zúčastneným stranám, nakoľko uprednostňuje projekty,
ktoré riešia problémy a potreby obyvateľov regiónu a skvalitňujú
ich život na lokálnej úrovni. Nadácia REVIA spolupracuje s
niekoľkými mestami a obcami malokarpatského regiónu a regiónu
Záhoria. Spolupráca prebieha na dobrovoľnej partnerskej báze.
Nadácia podporila neziskové aktivity vychádzajúce z potrieb
jednotlivých komunít (viď prehľady podporených projektov).
DETI A KERAMIKA
Malokarpatské múzeum v Pezinku v partnerstve s nadáciou
REVIA a 10 školami okresu Pezinok zorganizovalo druhy krát
detskú výtvarnú súťaž zameranú na tradíciu keramického
remesla v malokarpatskom regióne. Svoje návrhy keramického
hrnčeka poslalo 321 žiakov. Detské tvorivé dielne so150
účastníkmi, na ktorých deti maľovali svoj vlastný keramický
výrobok, výstava prác s 500 návštevníkmi a vzdelávací program
o tradičnej keramike boli súčasťou projektu.

SOCIÁLNE A KULTÚRNE AKTIVITY PRE SENIOROV
Rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami. Nadácia REVIA v ňom
pripravila pre seniorov niekoľko bezplatných vzdelávacích
interaktívnych prednášok, tiež zabezpečila kultúrne vystúpenia
ochotníckej skupiny Jajoba z Grinavy pre Domov sociálnej
starostlivosti v Budmericiach a v Štefanovej, Vištuku. Projekt sa
uskutočnil vďaka podpore spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE
PROJEKT MLADÍ FILANTROPI
8. rok aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do
dobrovoľníckych činností v regióne. V roku 2012 vďaka podpore
Nadácie SPP v partnerstve s Asociáciou komunitných nadácii
Slovenska podporila 6-členná mládežnícka grantová komisia pod
názvom „Filfriends“ 5 mlá-dežníckych projektov v sume
1 035 €.
AKTÍVNI SENIORI MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU
Projekt podporený z Fondu GSK zmonitoroval počet seniorov v malokarpatskom regióne
(žije tu cca 8 500 občanov vo veku viac ako 55 rokov), vytvoril databázu organizácií,
inštitúcií týkajúcich sa seniorov, získal niekoľko námetov seniorov na skvalitnenie ich
života, poskytol im vzdelávanie v oblasti starostlivosti o zdravie a zachovanie si
prirodzenej krásy tela.
Povedali o projekte:
Terézia Demovičová, Doľany: Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov
„Vážení priatelia seniorov, veľmi kvitujem vašu iniciatívu voči nám seniorom. Tak sa to
má robiť vždy a nielen v roku Aktívneho starnutia. Prihlasujem sa do počítačového
kurzu. My starší si musíme všetko pekne krásne doma precvičovať a precvičovať až do
nemoty, než nám pribudnú nové vedomosti! Aby sme to vedeli kvalitne spracovať
a mať z toho úžitok. Veď o to ide. Želám vám veľa podobných nápadov,
vítanú iniciatívu a veľa zdaru vo vašej práci“.

PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU
VIANOČNÝ BAZÁR A ŽIVÝ ORLOJ
Už deviaty krát sa konal živý vianočný rozprávkový orloj v arkieri
pezinskej Starej radnice s dobrovoľníkmi nadácie REVIA. Dobroty
pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami pezinských inštitúcií
a dobrovoľníkmi Grinavy v charitatívnom bazári priniesli výťažok
385 €, určený pre občiansku iniciatívu Aktivity Grinava, ktorá
rozvíja komunitnú činnosť v mestskej časti Grinava.
PARK HRANIA A ODDYCHU
Je príkladom medzisektorovej iniciatívy v Modre. Ide o vyše
dvojročnú rekonštrukciu detského ihriska na verejný polyfunkčný
park pre rôzne vekové kategórie. Projekt bol v roku 2012
podporený Nadáciou Orange, Nadáciou Intenda, Nadačným
fondom ČSOB Finančnej skupiny v nadácii Pontis, Fondom
Citibank Europe plc. založenom v Komunitnej nadácii Bratislava,
Nadačným fondom SPPoločne pri Nadácii SPP, Nadáciou REVIA,
mestom Modra, lokálnymi podnikateľmi, individuálnymi darcami
a dobrovoľníkmi, spolu v celkovej sume 8 838 €.
AKTÍVNI PRE KOMUNITU, AKTÍVNI PRE SEBA
– KOMUNITNÉ SIEŤOVANIE PRE KOMUNITNÉ ZMENY
Počas roka sme vďaka V4 Community Foundation Maturity
Program z Akadémie rozvoja filantropie v Poľsku mapovali
situáciu seniorov v jednotlivých obciach a mestách
malokarpatského regiónu s cieľom podporovať aktívne starnutie
zapájaním ich do lokálneho diania. Bezplatne sme 54 seniorom
poskytli Kurz základov počítačovej gramotnosti.

ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
Aktivity REVIE sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov (cca 250) z radov
škôl, mimovládnych organizácií, či jednotlivcov regiónu. Nadácii napomáhajú
dobrovoľníci aj ako členovia správnej a dozornej rady (10), investičnej, grantovej
a marketingovej komisie (6).

SPRÁVNA RADA (pozri Kto tvorí REVIU?)
KOMISIE:
Grantová komisia - konzultuje žiadosti o finančnú podporu, rozdeľuje finančné
prostriedky na realizáciu projektov, robí monitoring schválených projektov. Tvorí ju:
Marcela Hajtmánková, Natália Maneková, Miroslava Petrušová, Eliška Fričovská,
Peter Guštafík
Marketingová komisia - vypracúva a navrhuje stratégiu komunikácie s verejnosťou
prostredníctvom médií, informuje o PR aktivitách organizácie.
Tvorí ju: Peter Bittner, Miriam Fuňová, Drahoslava Finková
Investičná komisia - navrhuje investičnú stratégiu, vyberá investičnú inštitúciu, ktorá
manažuje financie nadácie, napomáha pri získavaní finančných prostriedkov.
Tvorí ju: Ivana Maťusová, Peter Huňor, Tomáš Zedníček

REALIZÁTORI PROJEKTOV
(pozri Grantový program, Projekty podľa želaní darcov)

KONZULTANTI
NIEKTORÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V REGIÓNE
INDIVIDUÁLNI DOBROVOĽNÍCI ALEBO SYMPATIZANTI

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM LOKÁLNYCH MÉDIÍ
Elektronické médiá – TV Pezinok (Infotext, Relácia Týždeň, Relácia Téma)
Internetové médiá – www.revia.sk, www.dobrovolnictvo.sk, www.mamaaja.sk,
www.sme.sk
Printové médiá – Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti, Šenkvičan, Obecné
noviny

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM CELOSLOVENSKÝCH MÉDIÍ
Elektronické médiá – Slovenská televízia (Regionálny denník), Slovenský rozhlas
Internetové médiá – changenet.sk
Tlačové agentúry – SITA, TASR

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
Deň komunitných nadácií Slovenska
16.5.2012 bol dňom otvorených dverí, keď nadácia prijala zástupcov regionálnej
televízie, mesta Modra, mladých dobrovoľníkov, realizátorov projektov a študentov
zaujímajúcich sa o činnosť komunitnej nadácie.
Ďalšie spolupracujúce subjekty:
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Klub podnikateľov mesta Pezinok
Mimovládne organizácie Slovenska a zo zahraničia

InÁ ČINNOSŤ
PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
servis darcom - rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov
servis MVO - založenie OZ, registrácia príjemcov % z dane, konzultácie rôzneho
charakteru
bezplatné poradenstvo - poskytovanie poznatkov a know-how týkajúcich sa
legislatívy a databáz 3. sektora, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk
účasť v poradných výboroch grantových kôl iných nadácií
kampaň Dobročinný odkaz
- o forme podpory neziskovej organizácie
prostredníctvom poslednej vôli/závete.

KTO TVORÍ REVIU?
SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm
PaeDr. Hana Blažíčková, Bratislava, konzultantka pre ŠF
Peter Guštafík, BA, Pezinok, prekladateľ, konzultant
Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka
Mgr. Ivana Maťusová, Šenkvice, Unit Manager
Ing. Katarína Valenteová, PhD., Pezinok, manažérka
Ing. Tomáš Zedníček, Pezinok, manažér
DOZORNÁ RADA
Ing. Jarmila Juricová, Trnava, ekonómka
Ing. Viliam Maroš, Bratislava, ekonóm
Ing. Rastislav Danišek, Svätý Jur, finančný manažér
EXTERNÉ SLUŽBY
Oľga Bokrošová, Šenkvice, účtovníčka
PRACOVNÍCI NADÁCIE
RNDr. Drahoslava Finková, Modra, správkyňa nadácie
RNDr. Elena Soboličová, CSc., Bratislava, koordinátor projektov do 30.9.2012
Ing. Darina Jurčovičová, ekonómka, Modra, koordinátor projektov 1.10. – 31.12.2012

PRÍJMY 2012
NADAČNÉ ZDROJE

5 661 €

10,55 %

Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Nadácia SPP

PRÁVNICKÉ OSOBY

4 325 €

8,06 %

415 €

0,77 %

28 666 €

53,42 %

13 173 €

24,55 %

1 420 €

2,65 %

53 660 €

100,0 %

Mesto Modra, Mesto Pezinok, Fond GSK, IBM Slovensko

FYZICKÉ OSOBY
Jednotlivci, anomynmí darcovia

% z daní
Od fyzických a právnických osôb

FONDY
Fond Park hrania a oddychu Modra, Fond Cesty poznania

INÉ
Úroky, ostatné výnosy

CELKOVO

VÝDAVKY 2012
PROGRAMOVÉ VÝDAVKY
Projekty grantového programu
Projekty podľa želania darcov
Projekty REVIE

PERSONÁLNE VÝDAVKY

51 960 €

15 212 €

Mzdy, odvody
Odmena správcovi
Stravné, sociálny fond

14 112 €
0€
1 100 €

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

4 967 €

Externé služby / účtovné práce
Komunikačné náklady / internet, telefónne poplatky, poštovné
Prevádzka kancelárie / daň, elektrina, nájom, plyn, poistenie
Marketing
Ostatné / bankové poplatky, cestovné, daň z úrokov,
kancelárske potreby, kolky a poplatky, konferencie,
semináre a školenia, reprezentačné, spotrebný materiál,
iné služby a výdavky, členské príspevky, technické vybavenie

CELKOVO

72,02 %

4 444 €
38 696 €
8 820 €

21,09 %

6,89 %

1 320 €
641 €
579 €
552 €
1 875 €

72 139 €

100,0 %

SÚVAHA (v €) k 31. 12. 2012

Vyhlásenie dozornej rady nadácie:
Podpísaná predsedníčka dozornej rady nadácie REVIA – Malokarpatskej komunitnej
nadácie Ing. Jarmila Juricová prehlasuje, že hospodárenie nadácie bolo v súlade
s platnými právnymi predpismi, účtovníctvo bolo vedené správnym a preukázateľným
spôsobom.
V Trnave, dňa 20. 2. 2013

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Babic Braňo • Babicová Katka • Baranovič Roman • Bartoš Daniel – Projekt:or s.r.o. • Bartoš Dušan
Bittner Peter • Blažíčková Hana • Bokrošová Oľga • Brazdovič Andrej • Brazdovič Ladislav
Brazdovičová Silvia • Černayová Jarka • členky Klubu Venuša Pezinok • členky OZ Lira Limbach
členovia Centra pre rodinu Pezinok • členovia Jednoty klubu dôchodcov v Modre • Danišek Rastislav
Ďurtová Iveta • Fábik Dušan • Fábik Igor • Fábiková Marta • Fajnorová Ivana • Ferenec Róbert • Finka
Mário Finková Drahoslava • Fond Citibank Europe plc. založený v Komunitnej nadácii Bratislava
Fond GSK • Forum donorov • Fričovská Eliška • Fuňa Michal • Fuňa Stanko
Fuňová Miriam • Galan Peter • Gaňová Katarína • Gemer Jozef • Gernát Marián • Gernátová Anna
Grafobal a.s. Skalica • Gregorová Mária • Grell Milan • Griger Pavol • Guldanová Natália
Guštafík Peter • Guštafíková Emília • Hajtmánková Marcela • Hatalová Eva • Hlavinová Ľubka
Holzmannová Veronika • Horváthová Helka – predajňa Folly • Huňor Peter
individuálni darcovia v zbierkach a % z dane • Jajoba – ochotnícka skupina z Grinavy
Janáč Richard • Jurčovičová Darina • Juricová Jarmila • Jurinová Barbora • Jurinová Romana
Kern Erik • Kišoň Miroslav • Kišoňová Mirka • Kišoňová Renáta • Klučár Ondrej
Koči Peter – Not korp s.r.o. • Kollárová Eva • Komiňák Martin • Koňan Peter
Košnár Vladimír • Krasňanská Eva • Kubíková Zuzana • Kubová Soňa • Kulichová Eva
Lintnerová Katarína • Lišková Nora • Lukáňová Lucia • Mácsová Ria
Malokarpatské múzeum v Pezinku • Maneková Natália • Maroš Viliam
Maťusová Ivana • Mezeiová Dana • Mezeiová Jana • Mezeiová Janka • Mlyneková Anna
Múčka Peter • Múčková Mirka • Nadácia Intenda • Nadácia Orange
Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v nadácii Pontis
Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
Noskovičová Ingrid • Olšavský Štefan • Ondra František
Ondrová Eva • pani Everlongová • pani Ivičičová • pani Šproncová • Pekárek Juraj • Petruš Juraj
Petrušová Miroslava • Pospechová Petra • Potraviny NON STOP, Roman Novák
pracovníci obchodnej siete TK Libry v Pezinku a v Modre • pracovníci ZŠ Ľ.Štúra v Modre
pracovníčky Malokarpatskej knižnice • Pudmerický Peter • rodina Finková
rodina Jurčovičová • rodina Kohútová • Rybaničová Vladimíra • SCVČ Modra
Slovak Telecom a.s. • Soboličová Elena • Šebo Eduard - Chateau Modra
Šilhárová Jana • Šimuni Radoslav • Šišková Eva • Šotník Tomáš • Špačková Michaela
Tászliová Ágnes • Terlanda Vladislav • Tichá Zuzana • Valenteová Katarína • Valešová Martina
Varga Ján • Víťazková Marianna • Vovčko Ľudomil • Zedníček Tomáš • Žiaková Eva

