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Prehľad zrealizovaných aktivít
v

roku

2009

a ich

súvislosť

s poslaním

Komunitnej

nadácie Liptov
Komunitná nadácia Liptov
Poslaním Komunitnej nadácie Liptov je zlepšovať kvalitu života na území regiónu Liptov.
Formy napĺňania poslania sú:
-

rozvíjanie darcovstva podporovaním aktivít zameraných na rozvoj a ochranu duchovných
a kultúrnych hodnôt,

-

ochrana a tvorba životného prostredia,

-

zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia,

-

ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania,

-

finančná podpora verejnoprospešných aktivít v historickom regióne Liptov,

-

propagácia miest, obcí a celého liptovského regiónu.

PROJEKTY KNL FINANCOVANÉ Z GRANTOVÝCH (nadačných) PROSTRIEDKOV V ROKU
2008:
1. FilLip Filantropi Liptova = projekt pokračujúci z roku 2008
Sponzor: V rámci Asociácie komunitných nadácii Slovenska – Nadácia SPP Bratislava
Hlavné ciele projektu:
-

upevnenie mládežníckej skupiny dobrovoľníkov (doplnenie o nových dobrovoľníkov)

-

vyškolenie mládežníckej skupiny v oblasti grantovania

-

vyškolenie mládežníckej skupiny v oblasti fundraising

-

realizácia prvého mládežníckeho grantového kola – mladí mladým

-

úspešné ukončenie prvého ročníka Mladí filantropi a naštartovanie druhého ročníka

-

zapojenie mladých do rozhodovacieho procesu a aktívne začlenenie do komunity

2. Poďme spolu, podporíme našu školu = projekt pokračujúci z roku 2008
Sponzor: Citibank (Slovakia) a. s. Bratislava
Projekt sme realizovali podľa vzoru Komunitnej nadácie Bratislava
Hlavné ciele programu:
-

zapojenie základných škôl v rámci regiónu Liptov

-

motivácia kumulovania vlastných peňažných prostriedkoch na fondoch ZŠ

-

mesačné vyhodnotenie vyzbieraných zdrojov na fondoch v priemere na jedného žiaka školy /
mesačné odmenenie najúspešnejších základných škôl

-

šírenie filantropie medzi verejnosťou
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3. Oslavy dňa Komunitných nadácii
Sponzor: Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Hlavné ciele programu:
-

v máji 2002 sa zrodila myšlienka Asociácie komunitných nadácií Slovenska- odvtedy novým
vznikajúcim iniciatívam,

-

Deň komunitných nadácií je príležitosť spoločne prezentovať dosiahnuté výsledky našej
doterajšej práce a viac o sebe informovať širokú verejnosť,

-

Deň komunitných nadácií je zároveň príležitosť osláviť založenie Asociácie, ktorá svojim
členom pomáha neustále sa zlepšovať, vytvára priestor na efektívnu komunikáciu
a spoluprácu. Deň KN vnímame aj ako zaslúženú oslavu dlhoročnej náročnej práce našich
organizácií a dobrovoľníckeho nasadenia pri budovaní Asociácie komunitných nadácií
Slovenska.

4. Posilnnie statusu darcovstva v regióne Liptov
Sponzor: V4 Community Foundation Maturity Program
Hlavné ciele programu
Primárne ciele projektu:
-

-

práca s darcami
o

viac nových darcov

o

viac fundraisingových produktov

o

aktívnejšie zapájanie darcov do procesu

tvorba základiny
o

tvorba stratégie

o

napĺňanie stratégie

5. Revitalizácia jazierka v alpíniu Hrádockého arboréta
Sponzor: Nadácia Ponstis, podpora z nadačného fondu KIA MOTORS
Hlavné ciele programu
a) revitalizácia jazierka v alpíniu si vyžaduje nasledovné aktivity:
1.

návrat vodnej plochy do Hrádockého arboréta

2.

výmena fólie, úprava dna jazierka, napustenie vodou a osadenie vodnými rastlinami

b) vysadenie živého plota/vybudovanie palisády - nahradenie existujúceho oplotenia okolo
obnovenie mobiliáru (lavičky, odpadkové koše)
c)

zriadenie prednáškového átria - vybudovanie vhodného miesta pre prezentáciu arboréta
pred návštevníkmi

d) natočenie prezentačného filmu o hrádockom arboréte
e) vytvorenie GIS o arboréte - vytvorenie digitálnej mapy s databázou
f)

označenie vstupných brán nad vchodmi
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Výročná správa 2009 v členení podľa nadačného zákona

A)

prehľad
činnosti
v roku 2009

Prehľad činností vykonávaných v roku 2009 (s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie):
Vnútorné procesy v organizácii
V priebehu roka 2009 nastali viaceré zmeny v organizačnej štruktúre. Ide o zmeny:
a)

na pozícii správcu – odchod J. Mrlianovej na materskú dovolenku a následné nominovanie a
menovanie nového správcu Ivana Šenšela.

b)

na pozícii členov Správnej rady – odchod z pozície člena SR Ivana Šenšela na pozíciu
správcu nadácie.

Na Ministerstve vnútra SR bol registrovaný dodatok číslo 7 k nadačnej listine Komunitnej nadácie
Liptov zo dňa 24. 8. 2009.
Činnosť Asociácie komunitných nadácii Slovenska
Asociácia komunitných nadácii Slovenska vyvíjala svoje aktivity aj pre roku 2009. Podľa prijatých
stanov a štandárd neprijala v roku 2009 žiadneho nového člena. Aj v roku 2009 sme pokračovali
v spoločných celoslovenských aktivitách typu:


KLUB DARCOV: partnerom projektu pre rok 2009 už nebolo Konto Orange n. f. ale KN
realizovali tento projekt vo vlastnej réžii a podľa vlastného uváženia v zmysle zachovania
poslania a cieľov projektu.

Cieľom projektu je:
-

motivovať fyzické osoby = jednotlivcov, aby sa stali pravidelnými darcami a aj drobnými
príspevkami podporovali svoju komunitu,

-

vytvoriť priestor, v ktorom sa darovanie stane zážitkom a zaujímavou skúsenosťou,

-

podporiť tvorivé, originálne aktivity realizované dobrovoľníkmi, ktoré zlepšujú kvalitu života.

Viac o projekte a výsledkoch z piateho ročníka nájdete v prehľade činnosti nadačných fondov
(vzhľadom k tomu, že KLUB DARCOV je jedným z nadačných fondov KNL).
 MLADÍ FILANTROPI: partnerom projektu v rámci AKNS ostala Nadácia SPP Bratislava. Je
to jeden z programov, ktorý bol realizovaný na prelome rokov 2008 a 2009 (časť aktivít sa
realizovala v roku 2008 a časť v roku 2009).
Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti a kapacitu
identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni. Program sa snaží
vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich
zapojenie do riešenia problémov v komunite, pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný
rast.
Cieľom projektu je:
-

rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb
komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú
kvalitu života v nej,
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-

je to grantový program, ktorý spravujú mládežníci, najčastejšie vo veku od 16 do 25 rokov.
Ide o program mladých pre mladých - granty udeľuje mládežnícka komisia,

-

mladí ľudia, ktorí budú do programu zapojení, získavajú nové zručnosti a zároveň sa priamo
zapájajú do rozvoja svojej komunity. Tím absolvuje jednotlivé kroky jeho realizácie: od
vybudovania samotného tímu a jeho prípravy na grantovanie, cez realizáciu grantového
programu po vyhodnotenie programu ako celku.

Projekt sa realizoval v školskom roku 2008/2009, teda na prelome dvoch rokov. V priebehu roka 2009
sme zrealizovali v tomto projekte nasledovné aktivity:
1.

vyškolenie mládežníkov v téme efektívne grantovanie a fundraising:

2.

zrealizovanie nového mládežníckeho grantového kola:

3.

vyhodnotenie mládežníckeho grantového kola:
Zoznam podporených projektov spolu s krátkymi profilmi je súčasťou prílohy č. 1.

4.

záverečné vyhodnotenie ročníka 2008/2009

2% kampaň

-

dvojpercentná kampaň pre rok 2009 bola zrealizovaná veľmi úspešne,

-

získali sme 30.529,68 €

-

z toho od FO takmer 10 tisíc € a od PO viac než 20 tisíc €

-

2% kampaň má stúpajúcu tendenciu a je možné, že v roku 2009 dosiahla KNL svoje
maximum, čo sa týka zdrojov získaných z 2% dane

popis

ROK 2003

ROK 2004

ROK 2005

ROK 2006

ROK 2007

ROK 2008

ROK 2009

2%
dane

75.680,- Sk

312.817,-Sk

366.819,- Sk

463.823,-Sk

450.899,-Sk

608.202,- Sk

919.737,- Sk

2.512,12 €

10.383,62 €

12.176,16 €

1.539,61 €

14.967,10 €

20.188,61 €

30.529,68 €

Poďme spolu, podporíme našu
školu

-

tretí ročník projekt za finančnej pomoci Citibank (Slovakia) a. s. podľa vzoru KN Bratislava

-

v rámci projektu intenzívne pracujeme so základnými školami v regióne

-

motivujeme ich ku kumulovaniu vlastných peňažných prostriedkoch na fondy a mesačne
vyhodnocujeme vyzbierané zdroje a prvé 3 najlepšie školy (mestské aj obecné) finančnými
odmenami motivujeme

-

projektom tiež šírime a posilňujeme status filantropie
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Ročník

Nakumulované zdroje

Vyplatené odmeny
školám

Prvý ročník projektu

30.745 €

7.667,80 €

Druhý ročník projektu

26.645 €

8.364,87 €

Tretí ročník projektu

18.605 €

8.364,87 €

Pomoc sociálnym rodinám
Výpomoc rodinám v hmotnej núdzi, ako aj poskytovanie prostriedkov zdravotne ťažko postihnutým
realizuje KNL vďaka pomoci štedrým darcom.
V r. 2009 poskytla Komunitná nadácia Liptov pomocnú ruku týmto rodinám:
 Rodine p. Jarmily Šušelovej z Malužinej, ktorá vychováva ťažko zdravotne postihnutú dcérku
Anastáziu. KNL je poskytla čiastku 400 € na krytie nákladov na prevoz telesne postihnutej dcéry do a
zo školy.
 Rodine Terezky Kanatárikovej z Liptovského Mikuláša - KNL jej poskytla čiastku 350 € na
krytie časti nákladov, spojených s liečbou Terezkinej choroby.
 Rodine Marty Šályovej z Liptovského Mikuláša poukázala KNL čiastku 1.300 € na liečbu ťažko
chorého Matúška. Matúš sa pred pár rokmi nedokázal samostatne hýbať. V súčasnosti už sám chodí!
Podpora bola orientovaná na úhradu nákladov na rehabilitačný pobyt v zdravotnom zariadení
v Kováčovej.
 Rodine Anity Milovej z Dovalova, ktorá sa sama stará o dve maloleté deti, z toho o jedno s ťažkým
zdravotným postihnutím. KNL jej poskytla čiastku 480 € na úhradu nákladov spojených s výchovou
detí.
 Ôsmim sociálne slabým rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Pred Vianocami 2009 každá
z rodín dostala 100 € na krytie základných životných potrieb ako určitú formu „vianočného darčeka.“
Vianočnú podporu dostali rodiny Marešová, Piatková, Ilavská, Plevová, Dikantová z Liptovského
Hrádku, rodina Páleničová z Lipt. Petra a rodiny Osacká a Cibuľová z Kráľovej Lehoty. Takúto pomoc
v predvianočnom období realizuje KNL každý rok.

Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok

B)

ročná
účtovná
závierka

audítora k ročnej účtovnej závierke:
Kompletná ročná účtovná závierka 2009 spolu s poznámkami k účtovnej závierke (viď príloha č. 2)
a výrok nezávislého audítora (viď príloha č. 3) sú súčasťou príloh Výročnej správy.
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:

C)

prehľad
príjmov

Fundraising
Samotný fundraising – získavanie zdrojov od donorov bol pre rok 2009 Správnou radou zhodnotení
ako úspešný. Pre tento rok sa podarilo získať viac zdrojov od zahraničných donorov ako od miestnych
darcoch, vzhľadom na hospodársku krízu, ktorá v roku 2009 zasiahla miestne podniky.
Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov
-

získané peňažné prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2008 (lokálne zdroje)

január 2009

február 2009

marec 2009

TOTAL
I. Q 2009

Podniky
Samospráva
Jednotlivci
Klub darcov
Zákl. školy
Vlastná činnosť

663,88 €
1.806,77 €
10,00 €
2.175,30 €
82,99 €

1.539,83 €
2.563,00 €
-

165,00 €
1.680,00 €
604,83 €
755,00 €
1.427,00 €
166,00 €

828,88 €
1.680,00 €
3.951,43 €
765,00 €
6.165,30 €
248,99 €

SPOLU

4.738,94 €

4.102,83 €

4.797,83 €

13.639,60 €

apríl 2009

máj 2009

jún 2009

TOTAL
II. Q 2009

333,00 €
338,64 €
332,00 €
2.270,00 €

600,00 €
586,64 €
166,00 €
130,63 €
1.483,27 €

114,60 €
6,64 €
25.905,62 €
26.026,86 €

933,00 €
114,60 €
345,28 €
918,64 €
2.270,00 €
166,00 €
26.036,25 €
30.783,77 €

júl 2009

august
2009

september
2009

TOTAL
III. Q 2009

45,15 €
48.707,97 €
166,00 €
4.493,43 €
53.412,55 €

33,19 €
6,64 €
166,00 €
205,83 €

47,00 €
6,64 €
53,64 €

125,34 €
48.721,25 €
332,00 €
4.493,43 €
53.672,02 €

október
2009

november
2009

december
2009

TOTAL
IV. Q 2009

8,64 €
35,00 €
43,64 €

50,00 €
8,64 €
100,00 €
158,64 €

66.363,75 €
401,00 €
83,00 €
66.847,75 €

50,00 €
66.381,03 €
536,00 €
83,00 €
67.050,03 €

POPIS

POPIS
Podniky
Samospráva
Jednotlivci
Klub darcov
Zákl. školy
Vlastná činnosť
2% dane
SPOLU

POPIS
Podniky
Samospráva
Jednotlivci
Klub darcov
Vlastná činnosť
2% dane
SPOLU

POPIS
Podniky
Samospráva
Jednotlivci
Klub darcov
Vlastná činnosť
2% dane
SPOLU

3.273,64 €
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Porovnanie plánu podľa strategického dokumentu a skutočnosti

Porovnanie ukázalo, že plán podľa strategického dokumentu sme v konečnom meradle
prekročili o viac než 103.745,67 €.
Grantové zdroje od iných celoslovenských donorov = 19.521,41 €
Tieto zdroje sme používali na krytie režijných i programových nákladov nadácie.

Globálne vyhodnotenie nadačných zdrojov
-

získané grantové prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2009 (v niektorých prípadoch
nejde o celé granty, len o ich prvé splátky)

V4 Community Foundation Maturity Program

7.677,54 €

Nadácia Pontis

1.179,00 €

Asociácia komunitných nadácii Slovenska

200,00 €

Komunitná nadácia Bratislava

8.364,87 €

Žilinský samosprávny kraj

2.100,00 €

SPOLU

19.521,41 €

Porovnanie plánu a skutočnosti v rokoch 2008 a 2009:

Popis

ROK 2007

ROK 2008
21.609,24 €

ROK 2009
plán
13.277,57 €

ROK 2009
realita
1.761,88 €

rozdiel plánu
a reality 2009
- 11.515,69 €

Pod. subjekty

14.904,07 €

Samospráva

22.184,52 €

18.584,74 €

9.958,18 €

1.969,94 €

- 7.988,24 €

Indiv. darcovia

8.803,86 €

8.054,17 €

4.979,09 €

121.618,63 €

+ 116.639,54 €

2% dane

14.967,10 €

20.188,61 €

26.555,00 €

30.529,68 €

+ 3.974,68 €

Vlastná
činnosť
Základné školy

2.522,74 €

979,22 €

19.855,97 €

25.532,13 €

8.435,30 €

83.238,27 € 94.948,12 € 61.408,75 €

165.154,42 €

S P O L U

6.638,78 €

829,99 €

+ 2.626,51 €

103.745,67 €
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Získané zdroje od podnikateľov
Plán = 13.277,57 €
Realita = 1.761,88 €

- 86 % odchýlka od plánu (odchýlka mínusom)
91 % pokles oproti roku 2008

Rok 2008 = 21.609,24 €

Získané zdroje od samosprávy
Plán = 9.958,18 €
Realita = 1.969,94 €

- 80 % odchýlka od plánu (odchýlka mínusom)
89 % pokles oproti roku 2008

Rok 2008 = 18.584,74 €
Získané zdroje od jednotlivcov
Plán = 4.979,09 €
Realita = 121.618,63 €
Rok 2008 = 8.054,17 €

+ 2.342 % odchýlka od plánu (výrazne plusom)
1410 % nárast oproti roku 2008

Získané zdroje z 2% kampane
Plán = 26.555,00 €
Skutočnosť = 30.529,68 €

16 % odchýlka od plánu (odchýlka plusom)
52 % nárast oproti roku 2008

Rok 2008 = 20.188,61 €

Pozn.:

V prípade získavania zdrojov od podnikateľov a samosprávy sa výrazne prejavil vplyv ekonomickej krízy – pokles oproti predchádzajúcim rokom bol enormný. Na druhej strane sa
však podarilo výrazným spôsobom prekročiť plánované zdroje od jednotlivcov vďaka
podpore kanadského občana p. Louisa Gazdaricu.

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu

D)

prehľad o
darcoch

presahuje 331,94 €.
Podrobný rozpis darcov a ich darov je súčasťou prílohy Výročnej správy (viď v prílohe č. 4).

Grantový program – regranting

E)

prehľad o
grantoch

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky
na verejne prospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informácie, akým spôsobom
sa tieto prostriedky použili
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Komunitná nadácia Liptov v roku 2009 poskytovala finančné prostriedky na zrealizovanie verejne
prospešných aktivít v rámci regiónu Liptov:
-

v priebehu roka 2009 sme zrealizovali: mládežnícke grantové kolo, špeciálne grantové
z nadačného fondu Luiza Gazdarica, udelili sme rýchle granty, odmeny v rámci programu
Poďme spolu podporíme našu školu a čerpali sa ja nadačné fondy.

-

všetky grantové kola boli zrealizované v rámci grantovej stratégie a pravidiel etického
kódexu
popis

ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008

rozdelené

5334,26 €

16.729 €

26.334,56 € 44.024,09 € 43.370,51€ 39.105,82 € 106.997,38 €

zdroje

30.747,63 € 26.647,81 €

počet

18

ROK 2009

31

59

67

grantov

88

66

17

12

18.605 €
47

Štatistika udelených grantov za rok 2009:
Suma udelených grantov:

125.602,38 €

Iné finančné vklady:

29.466,50 €

Iné nefinančné vklady:

13.301,30 €

Hodnota dobrovoľníckej práce:

25.120,40 €

Počet podporených projektov:

47

Počet zapojených ľudí:

6.200

Celková hodnota:

193.490,58 €

1 €, ktoré poskytla KNL v rámci grantových programov v roku 2009,
bolo zhodnocené o 54%
Liptovský
Hrádok

počet pr.
v meste

poskytnuté zdroje
v meste

počet projektov v
okolitých obciach

poskytnuté
zdroje v obci

rok 2009

15

8.048,62 €

9

21.909,50 €

Liptovský
Mikuláš

počet pr.
v meste

poskytnuté zdroje
v meste

počet projektov v
okolitých obciach

poskytnuté
zdroje v obci

rok 2009

5

2.376,00 €

5

3.055,00 €

počet pr.
v meste

poskytnuté zdroje
v meste

počet projektov v
okolitých obciach

poskytnuté
zdroje v obci

9

46.033,56 €

4

44.179,70 €

Ružomberok
rok 2009

Prehľad udelených grantov je v prílohe Výročnej správy (viď príloha č. 5).

-9-

- Výročná správa 2009 Komunitnej nadácie Liptov -

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti

F)

náklady
v členení

nadácie, a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia
Správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3:
Náklady roku 2009

Suma v EURO

Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Zákonné sociálne poistenie
Mzdové náklady
Daň z motorových vozidiel
Zmluvné pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Daň z príjmov
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky (granty) iným jednotkám
Poskytnuté príspevky (granty) fyzickým osobám
Náklady celkom

Výnosy roku 2009

3.344,18 €
3.55,35 €
732,81 €
17.881,70 €
58,20 €
5.736,90 €
70,59 €
1,16 €
72,18 €
2,69 €
29.672,57 €
2.7159,00 €
5.624,60 €
90.711,93 €

Suma v EURO

Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Výnosy z použitia fondov
Prijaté príspevky (dary) od iných organizácii
Prijaté príspevky (dary) od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom

165,00 €
14,41 €
0,01€
1.554,18 €
1.7851,97€
45.028,95 €
6.790,78 €
29.765,39 €
101.170,69 €

Index z nákladov
3,38 %
0,39 %
0,81 %
19,71 %
0,06 %
6,02 %
0,08 %
0,00 %
0,71 %
0,00 %
32,71 %
29,93 %
6,20 %
100 %

Index z výnosov
0,16 %
0,01 %
0,00 %
1,55%
17,64 %
44,53 %
6,71 %
29,4 %
100 %

Detailný prehľad výdavkov (nákladov) v členení podľa druhov činností Komunitnej nadácie
Liptov za účtovné obdobie od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 = rozhodnutie Správnej rady je
súčasťou prílohy Výročnej správy (viď príloha č. 6).

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom

G)

zmeny
v nadačnej
listine

období – v roku 2009:
V priebehu roka 2009 nastali zmeny v nadačnej listine (viď príloha č. 7)
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Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou

H)

odmena
správcu

ustanovený:
Odmena za výkon správcu nadácie v roku 2009 bola 730 EUR brutto/mesačne = na základe
rozhodnutia SR KNL – v predloženom a schválenom rozpočte. Oproti minulému roku sa výška odmeny
správcu nadácie nezmenila.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov:

I)

prehľad
o činnosti
fondov

Nadačné fondy



Nadačný fond Komunitnej nadácie Liptov - Klub darcov = na Ministerstve zaregistrovaný
koncom roka 2003.

Fond bol založený Komunitnou nadáciou Liptov (na základe rozhodnutia Správnej rady) za účelom
podpory darcovstva a filantropie v komunite.
Princíp fungovania Klubu darcov: darcovia (len fyzické osoby) prispievajú do špeciálneho fondu
nadácie, ktorý je určený na financovanie projektov s témou deti a mládež.
Výsledky piateho ročníka Klubu darcov na Liptove:
-

VI. ročník bol zrealizovaný úspešne

-

v hodnotení za celú SR sa KNL umiestnila na 4. mieste

-

od fyzických osôb z regiónu sme nakumulovali 3.279,30 €

-

partner projektu pre rok 2009 nebol KNL si ho realizovala vo vlastnej réžii

Členenie darcov podľa kategórie:


Sympatizant (1 - 999 SK)

= 10 darcov



Darca (1000 - 4999 SK)

= 18 darcov



Filantrop (nad 5000 SK)

= 10 darcov

Porovnanie ročníkov Klubu darcov:
Popis
nakumulovaná suma

I. ročník

II. ročník

III.

IV.

V.

VI.

ročník

ročník

ročník

ročník

1.991,64 €

3.443,84 €

4.222,23 €

2.828,12 €

3.807,57 €

2.279,30 €

počet darcov

29

37

46

36

51

38

priemerný dar

68,68 €

93,08 €

91,78 €

70,70 €

74,65 €

65,72 €

počet darcov do 999

14

12

18

9

17

10

počet darcov do 4999

10

13

12

19

24

18

počet darc. 5000 a viac

5

12

16

8

10

10

počet projektov
prihlásených do GK KD
počet podporených
projektov
téma grantového kola

14

16

16

16

18

9

6

9

8

5

6

6

umiestnenie v rámci AKNS
(podľa získaných zdrojov)

deti

deti

deti

deti

deti

deti

a mládež

a mládež

a mládež

a mládež

a mládež

a mládež

3. miesto

1. miesto

1. miesto

3. miesto

1. miesto

4. miesto
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Fond Komunitnej nadácie Liptov Obec Huty = na Ministerstve zaregistrovaný 8.6.2004.

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Obcou Huty, za
účelom podpory verejne prospešných aktivít a verejne prospešného zveľadenia Obce Huty.
V priebehu roka 2008 sa vo fonde neurobili žiadne pohyby. Stav peňažných prostriedkov na fonde
k 31.12.2009 bol 33,19 € (viď príloha č. 8).


Fond rodiny Maričovcov v rámci Komunitnej nadácie Liptov - na Ministerstve

zaregistrovaný dňa 23. 6. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a Monikou Maričovou Sisákovou z USA, za účelom podpory aktivít a prostredia v oblasti
vzdelávania detí a mladých ľudí. Pravidelnými prispievateľmi (v mesačných intervaloch) sú členovia
rodiny Maričovcov. Z daného fondu sa prostriedky doposiaľ nečerpali len kumulovali. Stav
k 31.12.2009 je 758,56 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov Obec Liptovský Ján - na Ministerstve zaregistrovaný dňa

2. 9. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Obcou
Liptovský Ján, za účelom podpory verejne prospešných aktivít a rozvoju cestovného ruchu v obci
Liptovský Ján. Stav peňažných prostriedkov na fonde k 31.12.2009 je 33,19 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov- WEGA LH- na Ministerstve zaregistrovaný 1.10. 2004

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a firmou WEGA LH s.
r. o., za účelom podpory verejne prospešných aktivít Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom
Hrádku, na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť horného Liptova. Stav
peňažných prostriedkov k 31.12.2009 je 1.209,86 € (viď príloha č. 8). Do fondu pravidelne pribúdajú
peňažné prostriedky, ale zároveň sa z neho aj čerpajú.


Nadačný fond Komunitnej nadácie Liptov – vzdelávanie mládeže – na ministerstve

zaregistrovaný 10.5.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a V. Körnerovou a I. Ďurinovou, za účelom podpory alternatívnych foriem vzdelávania, získavanie
zručností pre uplatnenie sa na trhu práce, alebo na podporu nadaných detí v regióne Liptov.
V priebehu roka 2008 sa do fondu nevložili žiadne peňažné prostriedky. Stav peňažných prostriedkov
k 31.12.2008 bol 438,16 € (viď príloha č. 7).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – ZŠI pre žiakov s chybami reči – na Ministerstve

zaregistrovaný 21.9.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a Základnou internátnou školou v Jamníku, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej
školy. Stav k 31. 12. 2009 je 373,05 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond sv. Matúša Švošov – na Ministerstve

zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a ZŠ vo Švošove, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej školy. Stav k 31.12.2009
bol 1.538,36 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond pre hendikepované deti – na Ministerstve

zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a manželmi Bohmerovcami, za účelom podpory aktivít a prostredia detí duševne postihnutých,
telesne postihnutých i sociálne znevýhodnených detí z regiónu. Stav v 31.12.2009 bol 142,04 € (viď
príloha č. 8).
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Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Mostom lásky k Lujze – na Ministerstve

zaregistrovaný 08.09.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a manželmi Širicovými za účelom nakumulovania prostriedkov na operáciu svojej chorej
dcérky. Stav k 31.12.2009 bol 3.446,47 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Obce Párnica – na Ministerstve zaregistrovaný

14.03.2007. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a obcou
Párnica. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít v obci, predovšetkým:
podporu kultúrno-spoločenských podujatí v obci, obnovu tradícii v obci (folklór, remeslá, ...),
vybudovanie klubovne pre mladých o obci, vybudovanie klubovne pre dôchodcov v obci, vybudovanie
materského centra, podporu prostredia deti a mladých ľudí, podporu šport. podujatí. Stav
k 31.12.2009 bol 2.232,01 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Detský sen – na Ministerstve zaregistrovaný

26.02.2008. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Monikou
Weissovou. Fond bol založený za účelom pomoci onkologicky a dlhodobo chorým deťom
žijúcimv sociálne slabých rodinách, prípadne v náhradnej starostlivosti na území okresu Ružomberok.
Počas roka 2008 sa fond zatiaľ nenapĺňal a tak k 31.12.2009 je stav nulový (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond ŠUV Ružomberok – na Ministerstve

zaregistrovaný 14.04.2008.

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu

medzi KNL a Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Fond bol založený za účelom podpory
aktivít a prostredia študentov ŠUV v Ružomberku. Počas roka sa do fondu kumulovali zdroje. Stav
k 31.12.2009 bol 373,05 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond ŠZŠI Liptovský Ján – na Ministerstve

zaregistrovaný 22.04.2008. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a Špeciálnou základnou školou internátov v Liptovskom Jáne. Fond bol založený za účelom
podpory aktivít a prostredia detí umiestnených v ŠZŠI v Liptovskom Jáne.

Stav k 31.12.2009 bol

759,71 € (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Kostolík Matiašovce - na Ministerstve

zaregistrovaný 10. 2. 2009. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a Danielom Ratulovským. Fond bol založený za účelom podpory opravy, rekonštrukcie a údržby
kultúrnej pamiatky – kostolíka svätého Ladislava v Lipt. Matiašovciach. Stav k 31.12.2009 bol 759,71
€ (viď príloha č. 8).


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Louis Gazdarica - na Ministerstve zaregistrovaný

11. 9. 2009. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Louisom
Gazdaricom. Fond bol založený za účelom podpory a rozvoja vyučovacieho a vzdelávacieho procesu
na ZŠ a SŠ v regióne Liptov. Stav k 31.12.2009 bol 45.411,46 € (viď príloha č. 8).

V prílohách Výročnej správy 2009 (viď v prílohe č. 9) sú kópie registrácie nových nadačných fondov,
ktoré v priebehu roka 2009 boli založené.
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Zúčastnili sme sa konferencií a workshopov:

☺

 Zasadnutie Asociácie komunitných nadácii Slovenska (AKNS)


Modernizácia kapacít a posilnenie samosprávy (VÚC Žilina)



Spolupráca samosprávy a tretieho sektora (VÚC Žilina)

Publikačné výstupy (viď príloha č. 10 a priložený materiál):
V roku 2009 boli realizované nasledovné publikačné výstupy:
 séria novinových článkov v regionálnych periodikách (Hrádocké spravodajstvo, Ružomberský Hlas,
týždenník Liptov) – ukážky niektorých článkov
 informačný materiál k projektu „Mladých filantropov“
 letáčik k projektu „Poďme spolu, podporíme našu školu“

Vypracoval:

Ivan Šenšel
správca nadácie

V Liptovskom Hrádku dňa 7. mája 2010

Zoznam príloh:
Príloha č. 1:

zoznam podporených projektov v mládežníckom GK s krátkym popisom

Príloha č. 2:

kópia účtovnej závierky z roku 2009

Príloha č. 3:

kópia výroku audítora 2009

Príloha č. 4:

zoznam darcov a ich darov

Príloha č. 5:

zoznam udelených grantov 2009 v členení

Príloha č. 6:

kópia uznesenia SR o určení výšky nákladov na správu a programy 2009

Príloha č. 7:

kópie dodatkov v nadačnej listine – zmeny počas roku 2009

Príloha č. 8:

kópie inventarizácie nadačných fondov k 31.12.2009

Príloha č. 9:

kópia registrácie nových nadačných fondov registrovaného v roku 2009

Príloha č. 10:

ukážky propagačných materiálov 2009 a kópie novinových článkov
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