PREDSLOV
Indický mysliteľ, filozof a politik Mahátma Gándhí povedal:
„Dôležitý je čin a nie výsledok, ktorý prináša.
Musíte sa pustiť do správnej veci.
Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu.
Ale ak nebudete nič robiť,
nedosiahnete ani nijaký výsledok“.
Aktivity našej nadácie sú založené na činoch
a vôbec nezáleží, či malých alebo veľkých.
Každý človek na svojej ceste životom
má príležitosť konať. Ak má cieľ,
jeho dosiahnutie je vždy počiatkom
niečoho nového, čo ho posúva vpred.
Tým sa mení mikrosvet okolo nás.
A o tom sú aj skutky a výsledky ľudí
spriaznených s nadáciou REVIA.
Drahoslava Finková
správkyňa nadácie
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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. Svoju pôsobnosť
máme aj na území Záhoria
v oblasti Sekúl a Borinky.
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.

!
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podpora neziskových dobrovoľníckych projektov obyvateľov regiónu
zameraných a 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.

KTO SME ?

ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?
!
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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.

ŠPECIFIKÁ – ČO NÁS CHARAKTERIZUJE?
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VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA
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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.

VÝHODY PODPORY PROSTREDNÍCTVOM NADÁCIE REVIA

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.
!
!
!
!
!
!
!
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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 330 €.
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

PROGRAMY NADÁCIE / GRANTOVÝ PROGRAM
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PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2011
PROGRAMY

PROJEKTY

projekty
mládežnícky
športový
kultúrny
sociálny
otvorený
environmentálny
spolu

Zo zdrojov:

počet
3
2
7
1
2
1
16

%
18
13
44
6
13
6
100

suma v €
840
400
1 830
300
630
300
4 300

%
19
9
43
7
15
7
100

Asignácia % z dane
Nadácia SPP - Projekt Mladí filantropi

KULTÚRNY PROGRAM
Povedali o projekte Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta
FRANTIŠKA ČECHOVÁ, AUTORKA
„Cieľom publikácie bolo nájsť identitu ľudí, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch,
nájsť pomocou dokumentov a pamäti Pezinčanov ľudí z tých, ktorí mali byť len číslami.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Výkladový slovník pezinčiny s DVD
Ľudovít Slimák, Pezinok, 300 €
Zachovanie regionálneho jazykovo-kultúrneho dedičstva
pre ďalšie generácie.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta
Františka Čechová, Pezinok, 330 €
Doplnenie prvého vydania knihy o nové údaje a jej vydanie
v slovenskom a anglickom jazyku.
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Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Mami, oci, čo je to advent?
Centrum pre rodinu, Pezinok, 100 €
Spoznávanie adventných tradícií deťmi predškolského veku.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Koncert Ecetera band, Stretnutie s alternatívnou hudbou
Laura Lovišková, Bratislava, 200 €
Príspevok na realizáciu koncertu hudobného zoskupenia
kombinujúceho rôzne hudobné štýly.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Modra žije tancom - tanečná show ADT crew
Mária Köplingerová, Modra, 300 €
Príspevok pre tanečnú skupinu, ktorá sa snaží oživiť kultúrny
život v Modre.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Múzeum alive
Michal Bútor, Modra, 300 €
Rekonštrukcia nevyužitého priestoru v areáli múzea Ľ. Štúra
pre kultúrne účely.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Pred prázdninová mažoretská palička
Marcela Pacalajová, Modra, 300 €
Podpora činnosti mažoretiek, nábor dievčat,
ktoré chcú byť mažoretkami.

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2011
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MLÁDEŽNÍCKY PROGRAM
Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:
literatúrou.

Rozvoj Knižnice Vincenta Šikulu
Obec Dubová, 240 €
Snaha zaujať (nielen) vyrastajúcu generáciu populárnou

Názov projektu:
Realizátor, suma:

Pamiatky stratených susedov
Dominik Braniša v zastúpení Adam Herceg
OZ Červenokamenské panstvo, Častá, 300 €
Usporiadanie výstavy o miestnej komunite a obci.

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

Čajovnička
Súkromné centrum voľného času,
M.Rigasová v zastúpení Z.Dobšovičová, Modra, 300 €
Vytvorenie príjemného priestoru na oddych
pre návštevníkov Centra voľného času.

ŠPORTOVÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Basketbalové prípravky
ČLENOVIA KLUBU A RODIČIA
„V dobe, keď deti a mládež okrem počítačov a televízie nemajú takmer žiadne záujmy,
sa chceme pokúsiť vzbudiť v nich záujem pre pravidelné športovanie, naučiť ich aktívne využívať voľný
čas.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Basketbalové prípravky
Basketbalový klub Pezinok, 100 €
Zachovať basketbal v Pezinku na aktívnej úrovni,
poskytnúť mládeži možnosť športovania.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Športový deň detí
Jana Valová v zastúpení Michal Olšavský, Modra, 300 €
Príspevok na aktivity športového súťaženia k MDD.
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SOCIÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: Ďalej bez bariér 2011-2012
ĽUDOVÍT SLIMÁK
„Veríme, že náš projekt pomôže vozičkárom na ich cestách, ale predovšetkým otvorí oči zodpovedným
za návrhy, realizáciu a preberanie stavieb, či už sú to cesty, chodníky, budovy.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Ďalej bez bariér 2011-2012
OZ 5P, Pezinok, 300 €
Pokračovanie projektu z rokov 2009-2010
v budovaní bezbariérových vstupov

OTVORENÝ PROGRAM
Povedali o projekte: Kostolík na cintoríne – najstaršia stavba v meste
KATARÍNA MACHATOVÁ – ZDRUŽENIE ZÁCHRANY CIRKEVNÝCH PAMIATOK V MODRE
„Obnova kostola je cesta, akou si uctíme kultúrno-historické
či cirkevné hodnoty, ktoré prežijú mnohé generácie.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Kostolík na cintoríne – najstaršia stavba v meste
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre, 330 €
Príspevok na rekonštrukciu strechy historickej stavby
- Kostola sv. Jána Krstiteľa.

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Aktivity klub
Neformálne združenie Aktivity Grinava, Pezinok, 300 €
Príspevok na nákup materiálu a pomôcok
pre podporu činnosti združenia Aktivity Grinava.

ENVIROMENTÁLNY PROGRAM
Povedali o projekte: Park hrania a oddychu
SAMUELA HARMÁČKOVÁ V TV LUX
„Projekt Parku hrania a oddychu v Modre je dôkazom toho, že Rok dobrovoľníctva má nadšencov a že:
Keď sa chce, dá sa.“

Názov projektu:
Realizátor, suma:
Charakter projektu:

Šport v parku hrania a oddychu
Richard Košnár v zastúpení Andrej Brazdovič, Modra, 300 €
Príspevok na exteriérový stolnotenisový stôl.

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2011
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PROJEKTY PODĽA ŽELANÍ DARCOV
Nadácia REVIA zabezpečuje darcovskú stratégiu mnohých spolupracujúcich subjektov,
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
2
1
4
4
3
1
15

PROJEKTY
%
suma v €
14,0
10 430
6,5
1 455
26,5
3 200
26,5
3 150
20,0
2 975
6,5
4 000
100
25 210

Asignácia % z dane
Fondy nadácie

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, PREVENCIA
Subjekt:
Charakter projektu:

Nadácia ZRAK, Bratislava, 9 000 €
Podpora bezplatného prenatálneho skríningu
vrodených vývojových chýb plodu.

Subjekt:
Charakter projektu:

Jurášová Eva, Limbach, 1 430 €
Podpora starostlivosti a rehabilitácie 3 ročného Jakuba.

PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
Subjekt:
Charakter projektu:

Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice, 1 455 €
Rozvoj telesnej zdatnosti dobrovoľníkov pomáhajúcich
pri hasičských zásahoch.
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%
43
6
12
12
11
16
100

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 1 000 €
Podpora odborného bezplatného poradenstva
pre telesne a sociálne hendikepovaných občanov.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 450 €
Pomoc telesne a sociálne hendikepovaným občanom
pri umiestňovaní sa na trhu práce.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 1 200 €
Príspevok na vytvorenie chránenej dielne.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Juvamen, Pezinok, 550 €
Podpora činnosti združenia doplňujúceho funkcie štátu
a obce vo vzťahu k hendikepovaným občanom.

ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT
Subjekt:
Charakter projektu:
a nárečia.

Folklórna skupina seniorov – OBSTRLÉZE, Pezinok, 200 €
Zachovanie lokálnych folklórnych tradícií, starých zvykov

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Združenie pezinských vinohradníkov, Pezinok, 320 €
Revitalizácia pôvodných kameníc, ktoré sú súčasťou
vinohradníckeho náučného chodníka.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Kremnický banícky spolok, Kremnica, 320 €
Podpora zachovania baníckych tradícií, technických pamiatok,
sprístupnenia náučného chodníka.

Subjekt:
Charakter projektu:
a remesiel.

Obec Sekule, 2 310 €
Zachovanie kultúrnych tradícií, podpora ľudových zvykov
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PODPORA VZDELÁVANIA
Subjekt:
Charakter projektu:

ZUŠ Sekule, 400 €
Rozvoj nadaných detí a podpora ich talentu.

Subjekt:
Charakter projektu:

OZ Európsky vinársky rytiersky stav, Pezinok, 1 975 €
Konzulátfest – medzinárodné ceremoniály prijímania
nových členov OEVE a EVIRS.

Subjekt:
Charakter projektu:

Slovenský zväz včelárov, ZO Pezinok, 600 €
Príspevok na liečivá pre včely,
snaha o elimináciu ich škodcov a parazitov.

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Subjekt:
Charakter projektu:

Obec Borinka, 4 000 €
Príspevok na 2.etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia obce.

Povedali o projekte: OZ Juvamen
JÁN MATUSKÝ - PEZINČAN
„Občianske združenie je zamerané na pomoc klientom, ktorí sú zrakovo,
sluchovo, telesne, mentálne, duševne postihnutí. Združenie poskytuje
základné a špecializované poradenstvo pre klientov tohto typu, ktorí si
nemôžu dlhodobo nájsť vhodnú prácu vzhľadom na ich zdravotný stav.“
Povedali o projekte: Na našej dedine
MARTA KRIŠTOFCOVÁ - OBEC SEKULE
„Je krásne aspoň na jeden deň sa vrátiť do minulosti. Vidieť záujem
návštevníkov, všetkých skupín o históriu a súčasnosť dnešného vidieku.
Toto poznanie vytvára predpoklad ďalšej podpory ľudových tradícií zo
strany nastupujúcej mladej generácie“.
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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 Poď sa hrať, založený OZ Adamkovo v Šenkviciach, je zameraný
na vybudovanie detského ihriska v obci.
Fond Vistareal, s.r.o., Pezinok, založený konateľmi firmy Erikom Gottschallom
a Ivanom Milkom, napomôže k úprave detského ihriska a zelených plôch
na sídlisku v Pezinku.
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Fond Park hrania a oddychu Modra založený Andrejom Brazdovičom
a Františkom Ondrom za účelom revitalizácie detského ihriska na multifunkčný
verejný park.
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.

14 NADAČNÉ FONDY

FONDY NADÁCIE REVIA 2011
(manažované z finančných prostriedkov od darcov a asignácie % z dane)
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ROZVOJ DARCOVSTVA

KAMPAŇ % Z DANE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Ako bolo použité vaše % z dane?
V roku 2010 nadácia REVIA získala prostredníctvom asignácie % z dane sumu 43 279
€, ktorá bola do konca roka 2011 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, spoznávanie našej lokálnej histórie,
záujmovo športovú činnosť, komunitné medzigeneračné podujatia, mestské
bezbariérové vstupy,... (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 2011 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu
nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou
realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

V roku 2011 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 56
115 € a využije sa do konca roka 2012. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru srdečne
ďakujeme
.
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PROJEKT OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU
je tradičnou predvianočnou akciou. Anonymní darcovia
v kníhkupec-tvách TK Libri v Pezinku a Modre prostredníctvom
nadácie REVIA obdarovali knihami v hodnote 1 041 € 135 detí zo
sociálne znevýhodnených pomerov z malokarpatského regiónu.
Venovanie anonymných darcov 12 ročnému Henrichovi
v darovanej knihe Zvieratá:„Milý Henrich, prajeme Tebe aj Tvojej rodine krásne
Vianoce a veľa zdravia v roku 2012. Veľa čítaj, uč sa, nech to v živote ďaleko
dotiahneš. Všetko dobré praje Ivana a Marko“

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).

PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE
PROJEKT MLADÍ FILANTROPI
7. rok aktivizuje a zapája neaktívnych mladých ľudí do
dobrovoľníckych činností v regióne. V roku 2011 vďaka podpore
Nadácie SPP v partnerstve s Asociáciou komunitných nadácii
Slovenska podporila 5-členná mládežnícka grantová komisia pod
názvom „Filfriends“ 8 mládež-níckych projektov v sume
2 300 €.
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PROJEKTY SPÁJAJÚCE KOMUNITU
VIANOČNÝ BAZÁR A ŽIVÝ ORLOJ
Už ôsmy krát sa konal živý vianočný rozprávkový orloj v arkieri
pezinskej Starej radnice v partnerstve nadácie REVIA s
dobrovoľníkmi z Grinavy. Dobroty v charitatívnom bazári
pripravené a ponúkané dobrovoľníčkami pezinských inštitúcií
a dobrovoľníkmi Grinavy priniesli výťažok 320 €, určený pre
občiansku iniciatívu Aktivity Grinava, ktorá rozvíja komunitnú
činnosť v mestskej časti Grinava.
PROJEKT KNIHY Z RUKY DO RUKY
Ide o snahu nadácie zachovať myšlienku putovania kníh medzi
obyvateľmi, ktorí si môžu bezplatne prečítať zaujímavé tituly
rôzneho druhu v Pezinku, Modre a Šenkviciach.
PARK HRANIA A ODDYCHU
Iniciatíva rodičov na sídlisku prerástla do projektu, ktorý bol
ocenený ako Dobrovoľnícky projekt roka v Bratislavskom kraji na
slávnostnom uzavretí Európskeho roka dobrovoľníctva 2011.
Získaná suma 17 279 € pomôže rekonštrukcii detského ihriska na
verejný polyfunkčný park pre rôzne vekové
kategórie. Tento projekt sa uskutočnil vďaka
grantovému programu Šanca pre váš región
Nadácie Orange, vďaka finančnej podpore
nadácie SPP, nadácie Slovenskej sporiteľni,
Nadačnému fondu ČSOB Finančnej skupiny
v nadácii Pontis, nadácie REVIA, vďaka
projektu DMS Donors Message Service Fóra
donorov a príspevku mesta Modra. Finančne,
materiálne aj službami na ňom participovali
lokálni podnikatelia, individuálni darcovia
a dobrovoľníci.
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ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA
Aktivity REVIE sa realizujú vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov (cca 250) z radov
regionálnych škôl, MVO, 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, Eliška Fričovská, Natália Maneková, Miroslava Petrušová,
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
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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.modranet.sk,
www.mamaaja.sk, www.sme.sk
Printové médiá – Pezinsko, Pezinčan, Modranské zvesti, Šenkvičan

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

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Klub podnikateľov mesta Pezinok
TOP centrum podnikateliek a manažeriek Slovenska
Mimovládne organizácie Slovenska a zo zahraničia
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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 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

KROK ZA KROKOM DO BUDÚCNOSTI
Počas roka sme vďaka finančnej podpore z prostriedkov CEE Trust a C.S. Mott
Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program z Akadémie rozvoja
filantropie v Poľsku realizovali strategické plánovanie nadácie na nasledujúce obdobie.

15. VÝROČIE ZALOŽENIA ORGANIZÁCIE
13.12.2011 sa uskutočnilo stretnutie darcov, dobrovoľníkov a partnerov nadácie pri
príležitosti 15. výročia založenia organizácie. Správkyňa nadácie poďakovala hosťom za
dlhoročnú spoluprácu a podporu a načrtla ďalšiu činnosť nadácie.
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KTO TVORÍ REVIU?
SPRÁVNA RADA
Ing. Peter Huňor, Svätý Jur, predseda správnej rady, ekonóm
PaeDr. Hana Blažíčková, Bratislava, konzultantka pre ŠF (od 20.9.2011)
Peter Guštafík, BA, Pezinok, prekladateľ, konzultant
JUDr. Iveta Hricová, PhD., Bratislava, právnička (do 20.9.2011)
Ing. Ria Mácsová, Pezinok, ekonómka a podnikateľka
Mgr. Ivana Maťusová, Šenkvice, Unit Manager (od 20.9.2011)
Mgr. Eva Megová, Bratislava, manažérka pre ľudské zdroje (do 20.9.2011)
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 (od 3.10.2011)

22 KTO TVORÍ REVIU?

PRÍJMY 2011
NADAČNÉ ZDROJE

2 043 €

2,90 %

3 306 €

4,70 %

370 €

0,52 %

56 115 €

79,70 %

8 377 €

11,90 %

196 €

0,28 %

70 407 €

100,0 %

Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Nadácia SPP

PRÁVNICKÉ OSOBY
Mesto Modra, Mesto Pezinok, Benelibri

FYZICKÉ OSOBY
Jednotlivci, anomynmí darcovia

% z dane
Od fyzických a právnických osôb

FONDY
Fond Dobrej babičky, Fond PHOM

INÉ
Úroky, ostatné výnosy

CELKOVO
VÝDAVKY 2011
PROGRAMOVÉ VÝDAVKY
Projekty grantového programu
Projekty podľa želania darcov
Projekty REVIE

PERSONÁLNE VÝDAVKY

39 140 €

18 205 €

Mzdy, odvody
Odmena správcovi
Dohody o vykonaní práce
Stravné, sociálny fond

14 680 €
0€
2 383 €
1 142 €

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

6 520 €

Externé služby / audit, 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

61,29 %

4 317 €
31 856 €
2 967 €

28,50 %

10,21 %

1 653 €
1 430 €
1 389 €
653 €
1 395 €

63 865 €

100,0 %
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SÚVAHA (v €) k 31. 12. 2011

26 SÚVAHA (k 31.12.2011)

SÚVAHA (v €) - k 31.12.2011

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. 2012
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €) - k 31.12.2011

28 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (k 31.12.2011)

ĎAKUJEME
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Finančná podpora
Asociácia komunitných nadácií • Babič Branislav • Batea-Stav Pezinok • BeneLibri Pezinok • Bokrošová Oľga
Brasco EU Viničné • Brazdovičová Silvia • Esnault Sergej • Eurowater Bratislava • Fajnorová Veronika
Finka Mário • Fórum donorov • Frnová Katarína • Fuňová Miriam • Gecíková Martina • Gernátová Anna
Hlavinová Ľubica • Hračky Levík -OC Plus -Pezinok • Individuálni darcovia v zbierkach a % z dane
Jakabovič • Janáč Richard • Karpatská Perla Šenkvice • Krajčovičová N. • Krásna M. • Majetkový Holding Bratislava
Mesto Modra • Mesto Pezinok • Nadácia Orange • Nadácia Slovenskej sporiteľne • Nadácia SPP
Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v nadácii Pontis • Ondra František • PPA Control Bratislava
PPA Energo Bratislava • Prievalská-Bartošová Tatiana • Rotaract club • Sohox Pezinok • Somorovská Zuzana
Šéry Boris • Šimková Gabriela • Šišková Eva • Šurek Peter • Vinárstvo Dudo Miroslav
Západoslovenská energetika

Materiálna podpora
Baginová Zlatka • Bartoš Viliam • Debrecká Ingrid • Dodek Peter • Dudová Bohunka • Dugovičová Adriana
Ďurtová Iveta • Fajnorová Ivana • Gašparovičová Anna • Gernatová Anna • Gogová Alexandra • Grell Milan
Grígerova Eva • Hajtmánková Marcela • Holická Jarka • Horváthová Helena • Jurkovičová Veronika
Kern Erik • Kišoňová Renáta • Klub dôchodcov Modra • Klub Venuša Pezinok • Krasňanská Kristína
Kulich Matej • Liška Ivan st. • Lišková Nora • Malokarpatské múzeum - kolektív
Mesto Pezinok • Múčková Miroslava • Noskovičová Ingrid • Petrakovič Juraj • Petreková Gabriela
Pilátová Ružena • Pospechová Petra • Rodina Ondrová • Rybaničová Vladimíra • Slimák Stanislav
Slimáková Milka • Soboličová Elena • Šilhárová Jana • Šišková Eva • Vachová Lenka
Viedenské pekárne • VVDP Karpaty • Walter Peter • Wertheim Modra

Služby
At-clip Pezinok • Bartoš Branislav • Bartoš Daniel • Bartoš Dušan • Bednárová Alena
Beňák Karol • Bittner Peter • Blažíčková Hana • Bobák Ľuboš • Bokrošová Oľga
Bratislavská vodárenská spoločnosť • Čačíková Slávka • Danišek Rastislav • Dodek Peter • Fajnor Marek
Finka Mário • Finková Drahoslava • Finková Lucia • Fričovská Eliška • Frno Milan • Fuňa Stanislav
Fuňová Miriam • Gogová Alexandra • Guštafík Peter • Hajdu Tomáš • Hajtmánková Marcela
Hlavinová Ľubica • Hlohin Miloš • Hlohinová Kristína • Hricová Iveta • Huňor Peter
Huňorová Terézia • Impalex Pezinok • Juricová Jarmila • Jurkovič Miroslav • Kamenský Michal
Kišoňová Miroslava • Kišoňová Renáta • Klub dôchodcov Modra • Klučár Ondrej • Kocúr Boris
Kulifaj Patrik • Kulichová Eva • Lalinská Eva • Lišková Nora • Machala Milan • Maneková Natália
Maroš Viliam • Maťusová Ivana • Mácsová Ria • Megová Eva • Mesto Modra • Mestské múzeum Pezinok
Modranské zvesti • Múčka Peter • Múčková Miroslava • MV Modra • O.P.O. Expres Modra • OZ SABUŽ
Petrakovič Juraj • Petrušová Miroslava • Pezinčan • Pezinsko • Praženková Zuzana
Road Bratislava • Rodina Ondrová • Soboličová Elena • Šilhárová Jana • Šintál Marián
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ĎAKUJEME...

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Moyzesova ul. č. 26 • 902 01 Pezinok • Slovenská republika
Tel. / Fax: +421 (0) 33 641 30 11 • Tel.: +421 (0) 905 960 797
E – mail: revia@revia.sk • www.revia.sk
IČO: 360 701 81 / DIČ: 2021593255
Bankové spojenie / číslo účtu:
6660281001 / 5600

