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Dobre vidíme iba srdcom.
To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné.
Antoine de Saint-Exupéry
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NAŠE POSLANIE

Poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné nadácie je spájať ľudí, občanov
mesta Humenné v záujme identifikovania a riešenia spoločných problémov, viesť
ich k presvedčeniu, že sú schopní riešiť potreby svojho okolia vlastnými silami,
cieľavedome v nich budovať pocit občana, ktorý je aktívnou súčasťou
spoločnosti.

Podporou iniciatív občanov a ich projektov chceme

osloviť

všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent,
vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje
okolie. Chceme však osloviť aj tých, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné či
materiálne zdroje a chcú pomôcť a podporiť aktivity prinášajúce prospech
obyvateľom celého mesta.
Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme budovať a postupne rozvíjať sociálny
kapitál, zlepšovať komunikáciu medzi samosprávou a samotným občanom,
budovať

vzájomne

prospešný

vzťah

založený

na

dôvere,

spolupráci

a spoluzodpovednosti za život nás všetkých. Je veľa spôsobov ako môžeme zlepšiť
život okolo seba, treba len vedieť ako a mať tu správnu motiváciu k čomu je
nápomocná komunitná nadácia.
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SLOVO NA ÚVOD
Milí priatelia.
Dostáva sa Vám do rúk „Výročná správa“ našej nadácie za
uplynulý rok 2008. Myslíme si, že bol rokom úspešným aj pre komunitnú
nadáciu

z pohľadu

jej

činnosti

a rôznorodých

aktivít.

Sme

neodmysliteľnou súčasťou života mesta a mnohí si nevedia bez nás
predstaviť realizáciu svojich nápadov, ktoré zlepšia život okolo nás. Veď
aj za týmto účelom bola komunitná nadácia založená a to je dobré. Cítime
tak zodpovednosť za svoju činnosť, ktorá prináša výsledky pre všetkých.
Teší nás, že máme čoraz viac dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní spraviť niečo prospešné nielen pre
seba ale podeliť sa aj o svoj dobrý nápad s ostatnými. Veríme, že tomu tak bude aj naďalej a naše
plány do budúcnosti sa stanú realitou.
Máme za sebou ďalší rok pôsobenia našej nadácie a môžeme spokojne konštatovať, že je to
rok už deviaty. Za doterajším obdobím našej pôsobnosti stojí nemalé úsilie všetkých, ktorí aktívne
pracovali a pracujú v prospech nadácie. Niekedy naozaj stačí iba málo, trochu úsilia, aby sa podarila
vec - myšlienka, ktorá na začiatku vyzerá ako nedosiahnuteľná. Práve preto je úloha nadácie
nezastupiteľná v oblasti spájania ľudí, občanov mesta Humenné v záujme identifikovania
a spoločného riešenia vzniknutých aktuálnych problémov. Snažíme sa tak presvedčiť jednotlivca, že
keď sa dokáže spojiť s viacerými, vytvárať pozitívne partnerstvá, môže oveľa jednoduchšie riešiť
situácie, ktoré by inak sám nezvládol.
Ak sa obzrieme za sebou, vidíme naozaj kus práce, aj prostredníctvom nášho
regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“. Od vzniku programu sme mohli podporiť
nemalé množstvo žiadateľov, ktorých už bolo viac ako 185 a rozdeliť tak 1,1 mil. slovenských
korún. Tieto podporené projekty prispeli nielen k estetizácii okolia a zvyšovaniu kvality života
mesta, či k vytváraniu oddychových zón, ale v neposlednom rade napomohli budovať a upevňovať
už existujúce aktívne partnerstvá medzi samosprávou, obyvateľmi, organizáciami, podnikateľským
sektorom a všetkými, ktorí chcú svojou činnosťou prispieť k vytváraniu pozitívnych hodnôt.
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Práve podporou tých, ktorým nie je ľahostajný život mesta, chceme povzbudzovať ostatných,
ktorí váhajú urobiť niečo prospešné nielen pre seba.
Netreba však zabudnúť, že okrem samotného regrantingového programu „Skrášľujem
svoje mesto“, Komunitná nadácia mesta Humenné sa taktiež spoluorganizačne podieľala na
viacerých podujatiach v rámci mesta zameraných na deti a mládež, kultúrno-spoločenský
a športový život.
Dovoľte nám preto na nasledujúcich stranách predstaviť Vám, Výročnú správu
Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2008, ktorá predstavuje ucelený prehľad jej
pôsobenia za uplynulý rok, a to v rôznych sférach bohatého spoločenského, kultúrneho
a športového života. Je nielen stručným

zhrnutím

aktivít

nadácie

zameraných

na

všestranný rozvoj komunity, ale aj prehľadom budúcich plánov, činnosti v nasledujúcom roku
2009, ktorých zmyslom je napĺňanie naše poslanie nadácie a to nebyť len nápomocným pri
realizácii dobrých nápadov, ale vytvárať dlhodobé partnerstvá medzi samotnými občanmi,
samosprávou a inštitúciami, či podnikateľmi pôsobiacimi na území mesta.
Preto dovoľte nám vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám v roku 2008 boli
nápomocní, či už finančne alebo nefinančne. Pomohli dobrou radou, myšlienkou a nápadom.
Komunitná nadácia mesta Humenné, by nebola ničím, ak by všetci tí, či už jednotlivci alebo
organizácie, sa nepričinili o zrealizovanie všetkých aktivít. Pevne veríme, že rok 2009 bude pre
nadáciu úspešným aj vďaka všetkým, ktorým záleží na živote okolo seba.

MUDr. Vladimír Kostilník
správca nadácie

Pre nás je lepšie, keď hovorí náš život, než naše slová.
Móhandás Karamčand Gándhí
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Ciele, hodnoty a princípy
Komunitnej nadácie mesta Humenné(KNMH)

•

základným cieľom KNMH je iniciovať, podporovať a vzbudiť záujem komunity o trvalé
pozitívne zmeny v živote obyvateľov mesta

•

podať pomocnú ruku všetkým tým, ktorí prejavia záujem a chcú pomôcť nielen sebe ale
aj celej komunite

•

podpora aktivít smerujúcich k podpore druhých

•

byť iniciátorom dobrých nápadov a prostriedkom na motiváciu obyvateľov

•

veríme, že spokojný obyvateľ mesta je základom dobre fungujúcej spoločnosti

•

budovať v obyvateľoch presvedčenie, že každý jednotlivec je zodpovedný nielen za svoj
život, ale aj za život ostatných a aj drobná iniciatíva vždy prinesie svoje ovocie

•

ponúknuť nielen možnosť darovať, ale aj príležitosť uskutočniť svoje predstavy

•

budovať a posilňovať sociálny kapitál

•

zvyšovať a zlepšovať kvalitu života i životného prostredia v meste

•

podporovať i rozvíjať miestne darcovstvo a filantropiu

•

prostredníctvom svojich aktivít, chce nadácia posilniť partnerstvo medzi aktívnymi
občanmi,

podnikateľským

sektorom,

neziskovými

organizáciami

a miestnou

samosprávou, spájať sily partnerov pôsobiacich v podobných oblastiach
•

napĺňať spoločné ciele, podporovať tradičné hodnoty komunity

•

podpora participácie mladých ľudí na riešení problémov v komunite

•

podpora rozvoja občianskej demokracie, nábožensky a etnicky tolerantného prostredia

•

dôležitá je pre nás transparentnosť a etické správanie

•

sme otvorenou a dostupnou nadáciou pre každého s dobrými myšlienkami a ideami

Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce.
Čínske príslovie
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Kto sme a kam smerujeme...
Komunitná nadácia mesta Humenné, vznikla v roku 2000 ako verejnoprospešná nadácia,
s cieľom pomáhať pri riešení problémov dotýkajúcich sa obyvateľov celého mesta podporujúc
finančne dobrovoľné skupiny občanov, inštitúcie a neziskové organizácie v aktivitách
zameraných na zlepšenie kvality života vo všetkých jeho sférach. Nepriamo sa snažíme rozvíjať
tiež miestne darcovstvo a vytvárať tzv. mosty medzi darcom a obdarovaným. Zakladateľom
nadácie je mesto Humenné a oblasť pôsobenia je geograficky ohraničená územím mesta
Humenné. Dôležitá je pre nás otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky
rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným
procesom hodnotenia.

Komunitná nadácia mesta Humenné je nezisková organizácia, ktorá finančne podporuje
lokálne aktivity všetkých subjektov verejných i súkromných (iba neziskových), ktoré prispievajú
k zvýšeniu kvality života v meste Humenné. Tieto aktivity môžu byť realizované v rôznych
oblastiach, najmä:
•

ochrana životného prostredia

•

práca s deťmi a mládežou

•

podpora rozvoja demokracie, etnicky a nábožensky tolerantného prostredia

•

rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a voľnočasových aktivít

•

ochrana ľudských práv a iných humánnych cieľov

•

podpora charitatívnych a filantropických aktivít.

Našou víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si občania uvedomujú svoju
zodpovednosť za spoločenský vývoj, stav životného prostredia a aktívne participujú na verejnom
živote.
Chceme pôsobiť ako stabilný nástroj finančnej a nefinančnej podpory pre občanov, ich
združenia a organizácie, ktoré majú záujem presadzovať v našom meste pozitívne zmeny a záleží
im na zvyšovaní kvality života nás všetkých.
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Chceme byť kvalitným partnerom všetkých obyvateľov a spolupracovať s nimi pri
uskutočňovaní svojich vízií a plnení ich smelých plánov. Prostredníctvom našej finančnej
podpory chceme realizovať nevyhnutné zmeny v komunite.
Snažíme sa poskytnúť finančnú a nefinančnú podporu tam, kde je záujem riešiť problémy,
rozvíjať nové postupy a riešenia vzhľadom na dané možnosti celej komunity a v neposlednom
rade zabezpečiť následne dlhodobú udržateľnosť podporených projektov, iniciatív samotných
občanov a inštitúcií pôsobiacich v regióne.

Naše princípy:
-

transparentnosť a etika

-

profesionalizácia

-

ústretovosť

-

partnerstvo a spolupráca

-

otvorenosť a dostupnosť

Naše výhody:
-

sme nezávislá organizácia

-

dobre poznáme územie, na ktorom pôsobíme

-

zapájame do svojich aktivít široké spektrum miestnych obyvateľov

-

záujem o všestranný rozvoj komunity

-

transparentne pracujeme so získanými financiami

-

používame inovatívne prístupy

-

sme mostom medzi darcom a obdarovaným

-

trvalá udržateľnosť organizácie

-

zviditeľnenie darcu

-

stabilné miesto vo verejnom živote regiónu

-

vybudovaný pozitívny imidž

Nízka finančná náročnosť, znalosť domáceho prostredia a odvaha podporiť novú iniciatívu
v čase zrodu, to sú vlastnosti komunitnej nadácie, z ktorých má úžitok postupne každý...
10
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NAŠE AKTIVITY V ROKU 2008
Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto“
Podnetom pre vznik regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, bol pilotný
projekt „Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom“ ktorý sa začal realizovať začiatkom roka
2002. Projekt si získal srdcia mnohých obyvateľov mesta Humenné o čom svedčili dosiahnuté
výsledky. Pokračovaním tohto pilotného projektu je v súčasnosti regrantingový program
„Skrášľujem svoje mesto“, ktorý neodmysliteľne patrí k činnosti nadácie. Má svoje stabilné
miesto a mnohí žiadatelia si automaticky spájajú pod pojmom komunitná nadácia, možnosť
získať finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov. Tie prispievajú ku krajšiemu okoliu
a zlepšujú kvalitu života v meste. Stávame sa tak nápomocnou rukou pre všetkých, ktorí chcú
svojím vlastným pričinením dosiahnuť nielen samotné skrášlenie mesta, ale aj prostredníctvom
svojich projektov rozvíjať formálne a neformálne vzťahy v regióne. Regrantingový program
„Skrášľujem svoje mesto“ v roku 2008 tvoril podstatnú časť činnosti a zamerania nadácie. Teší
nás, že je čoraz populárnejší medzi žiadateľmi, ktorými sú samotní obyvatelia a organizácie
pôsobiace na území mesta.
Pri realizovaní svojich aktivít sa snažíme zapájať občanov, organizácie, inštitúcie
pôsobiace na území mesta a napomáhať tak pri procese tvorby a rozvoja pozitívnych vzťahov
medzi súkromným a verejným sektorom v našom meste. Zmyslom je dosiahnuť vybudovanie
občianskej spoločnosti, v ktorej si občania uvedomujú svoju zodpovednosť za spoločenský vývoj
a stav životného prostredia. Chceme pôsobiť ako stabilný finančný nástroj podpory
prostredníctvom finančnej podpory drobných aktivít občanov a organizácií pôsobiacich v meste.
Stávame sa tak kvalitným partnerom pre každého, ktorý má záujem zlepšiť stav okolo seba, či
realizovať svoje projekty zamerané na zlepšenie kvality života všetkých občanov.
Samozrejme okrem regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, Komunitná
nadácia mesta Humenné vyvíjala svoje aktivity ako spoluorganizátor pri viacerých podujatiach
v rámci mesta zameraných na deti a mládež, kultúrno-spoločenský a športový život.
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Portrét mesta
Projekt podporil prezentáciu tvorivých výsledkov v oblasti živej kultúry prostredníctvom
farebnej a čiernobielej fotografie, zapojením aktívnych záujemcov o tento žáner tvorby
v Prešovskom kraji a ich vzájomnou konfrotáciou. Portrét mesta je tvorivo-edukatívny projekt
s cieľom

fotografickej

dokumentácie
okolia

mesta

a

Humenného

fotografmi z Prešovského
kraja

a

následnou

výstavnou
tvorivých

prezentáciou
výsledkov

–

výstavou

najlepších

výsledkov

priamych

účastníkov projektu, ktorá
bude
výstupom

konkrétnym
projektu.

Účastníci projektu tak prinesú umeleckú i dokumentárnu výpoveď o jednom meste.
Fotografický
projekt Portrét mesta
priniesol

pre

účastníkov

jeho
nové

podnety pre vzostup ich
tvorby

,

ktorá

je

prínosom

v

mozaike

rôznych

umeleckých

žánrov a odborov, ktoré
tvoria súčasť kultúrnych
aktivít v regióne i kraji.
Vzájomná konfrontácia
tvorivých

prístupov

umožnila prítomným obohatiť ich poznatky a skúsenosti. Následná výstava bola prínosom aj pre
12
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občanov mesta Humenné, ktorí získali nový pohľad na svoje mesto, či pre návštevníkov mesta.
Vystavené fotografie budú v zbierke Komunitnej nadácie mesta Humenné a so súhlasom autorov
použité pre propagačné účely. Podstatným prínosom je aj šírenie dobrého mena mesta Humenné
prostredníctvom fotografie a popularizácia samotnej tvorby fotografie vo vzťahu k širokej
verejnosti.
Fotografický projekt Portrét mesta mal niekoľko kontinuálnych prepojení:

1) Výstava fotografií Alana Hyžu a reportážnych textov Petra Kubínyiho pod
spoločným názvom Koniec. Ide o fotodokumentárny príbeh o devastácii krajiny, degradácii
ľudského jedinca, ale aj o humanistickej oslave
človeka,

často

ponižovaného,

no

nikdy nie

poníženého. Alan Hyža je významný slovenský
dokumentárny fotograf, nositeľ 8 cien Czech Press
Photo. Spolu s P. Kubínyim spolupracujú vyše 15
rokov na rozsiahlych projektoch o zániku krajín
socialistického a komunistického bloku a o
následkoch, ktoré tieto totalitárne systémy urobili.
V súčasnosti pracujú na rozsiahlom cykle o slovenských misionároch. Peter Kubínyi je
publicista, redaktor týždenníka Žurnál, nositeľ Ceny Egona Erwina Kischa za sériu reportáži v
knihe Ríša zla. Práve z fotografií a príbehov tejto knihy sa skladá obsah výstavy.
Dňa 17. 10. 2008 bolo stretnutie s oboma autormi, ktoré tvorilo vstup do samotného projektu.
(Predtým

sa

autori

stretli

so

stredoškolskou mládežou na osobitnej
besede. Toto podujatie rozšírilo projekt o
ďalšiu výchovnú a vzdelávaciu súčasť
projektu. Besedy sa zúčastnilo do 40
mladých ľudí). Po ňom sa uskutočnila

vernisáž a beseda s autormi pre priamych účastníkov –

13
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fotografov projektu. Prítomní boli účastníci z Bardejova, Košíc, Levíc, Humenného, Sniny a poľského
Krosna. Po uvedení a predstavení autorov koordinátorom projektu začala beseda, v ktorej účastníci
projektu získali cenné rady od profesionálneho fotografa a publicistu.
2) Fotografická tvorivá prax – praktická časť projektu na tému „Portrét mesta“ s cieľom
vytvorenia
príbehu
Samotnej

individuálneho
o meste

Humenné.

praxi

predbiehala

odborná inštruktáž s lektorom
Ing. Igorom Šimkom, v ktorej
vysvetlil

technické

metodologický

postupy,
a tematický

prístup. Demonštroval príkladmi
z iných

projektov

a fotografických

postupov.

Inštruktáž
charakter

mala
vo

obojstranný

forme

výmeny

poznatkov a diskusie. Uskutočnila sa ešte v piatok 17. 10. 2008 vo večerných hodinách.
Následný deň vo svojej prevažnej časti bol venovaný praktickému fotografovaniu.
V popoludňajších

hodinách

prebiehal

otvorený ateliér na tému zátišie – išlo
o praktickú inštruktáž o fotografickej práci
so

svetlom pri

fotografovaní rôznych

povrchov predmetov. Každý účastník si
prakticky overil niekoľko spôsobov. Vo
večerných hodinách časť účastníkov išla
fotografovať
zápas

medzinárodný

volejbalový

(fotografia pohybu) a zvyšná časť

účastníkov

pokračovala

v zátišiach

a prezentácii svojich prác. Posledný deň
fotografického plenéru (19. 10. 2008) bol venovaný výlučne prezentácii a projekcii nafotografovaného
materiálu počas plenéru. Predstavil sa každý účastník a spoločne s lektorom boli práce prediskutované,
konzultované a doporučené pre výber na výstavu. Projekt realizovala Komunitná nadácia mesta
Humenné v spolupráci s Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR a NEFO fondu PSK.
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„Stretnutie zástupcov Združenia Karpackého Euroregiónu v Rzeszowe so
zástupcami Mesta Humenné“
V rámci projektu sa uskutočnilo trojdňové
pracovné stretnutie vybraných predstaviteľov za
slovenskú

a poľskú

s realizovaním

stranu

v súvislosti

spoločných

projektov

financovaných prostredníctvom štrukturálnych
fondov EÚ – Program cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 za
účelom

rozvoja

a upevňovania

prihraničnej

existujúcej

oblasti

cezhraničnej

spolupráce a nadviazania novej. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť platformu na rozvoj existujúcej
cezhraničnej

spolupráce

a vytvárať

vhodné

podmienky na prípravu projektov a čerpanie
finančných

prostriedkov

v rámci

Programu

cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. Prínosom projektu bolo
zlepšenie

spolupráce

a poľskej

strane,

miest

na

rozvoj

slovenskej
spolupráce

medzi partnerskými mestami Sanok a Jaroslaw.
Zrealizovaním pracovného stretnutia sa zabezpečila lepšia koordinácia spoločných projektov
miest na slovenskej a poľskej strane v týchto hlavných oblastiach:
•

rozvoj komunikačnej a dopravnej infraštruktúry

•

rozvoj infraštruktúry životného prostredia a jeho ochrany

•

socio-ekonomický rozvoj (rozvoj CR, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, tvorba
tematických sietí spolupráce)

•

podpora miestnych iniciatív (inštitúcií, organizácií a samotných občanov na obidvoch
stranách hranice)

15
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Vďaka darcom
Okrem regrantingovej činnosti a organizovania rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí,
nezanedbateľnou snahou Komunitnej nadácie mesta Humenné je tiež podpora a rozvoj miestneho
dobrovoľného darcovstva. Dôvodom je skutočnosť, že bez získania dostatočných finančných
prostriedkov, by viaceré aktivity nadácie neboli uskutočniteľné. Vzhľadom na naše poslanie, je
vzájomná pomoc a solidarita súčasťou našej komunity. Preto sa snažíme tieto hodnoty rozvíjať a
vytvárať priestor pre ich uplatňovanie. Mnohí jednotlivci, podnikateľské subjekty a firmy
v našom meste i regióne si uvedomujú svoje miesto v komunite a s tým súvisiacu zodpovednosť
za jej rozvoj. Preto sa nadácia snaží v tejto oblasti vyvíjať neustálu aktivitu, ktorá spočíva v
osobných kontaktoch, oslovovaní podnikateľských subjektov a jednotlivcov,

za účelom

získavania nevyhnutných finančných prostriedkov. Tieto prostriedky sú následne použité
v prospech regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, rôznorodých aktivít nadácie
zameraných na podporu dobrých nápadov prinášajúcich zlepšenie nášho života.
Tieto získané finančné prostriedky spolu s každoročnou dotáciou mesta, ktorá pre rok
2008 predstavovala 100 000,- Sk, sú nevyhnutným predpokladom pre efektívne fungovanie
činnosti nadácie a budúce rozširovanie činnosti v rôznych oblastiach spoločenského života. Nie
menej dôležitou skutočnosťou je budovanie dobrého mena a prezentácia činnosti nadácie nielen
v regióne, v ktorom pôsobíme, ale aj v rámci širšieho okolia, čím sa snažíme získať dôveru
a podporu miestnych donorov a dobrovoľníkov.

Propagačné a informačné aktivity
Veríme, že úspešnou prezentáciou výsledkov našej činnosti prostredníctvom PR aktivít sa
nám podarí aj naďalej získavať nielen finančnú ale aj morálnu podporu širokej verejnosti.

Prezentácia Komunitnej nadácie mesta Humenné na verejnosti je spätá najmä:
1) s mediálnymi aktivitami prostredníctvom regionálnych médií
2) prezentáciou našej činnosti prostredníctvom web stránky mesta Humenné
3) s fundraisingovými aktivitami
4) s vydávaním vlastných propagačno-informačných materiálov
16
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5) podporovaním dobrých nápadov a šírením myšlienky filantropie v regióne
6) osobné stretnutia a osobné listy
7) spoluorganizovaním rôznych podujatí a prezentovaním sa na verejnosti.

Všetky tieto podoby komunikácie a propagácie sú dôležitým informačným nástrojom vo
vzťahu ku širokej verejnosti ohľadom prezentácie zámerov a cieľov nadácie, plánovaných aktivít
a podujatí. Nie menej pre nás je dôležitá komunikácia s podnikateľskou sférou, ktorá pre nás
predstavuje veľmi významnú oblasť získavania možných finančných prostriedkov potrebných na
realizáciu aktivít nadácie.

Ako darovať svoj dar nadácii
Každý, komu záleží na lepšom živote v našom meste, či už je právnickou alebo fyzickou
osobou, môže rôznymi spôsobmi venovať svoj dar nadácii a tak jej pomôcť, priamo alebo
nepriamo pri napĺňaní jej cieľov a poslania. Darcovia v prvom rade môžu venovať nadácii
finančnú čiastku podľa vlastného uváženia na nadačný účet, č. účtu: 6628213009/1111 a stať sa
tak „priateľom nadácie a mesta“ .

Ďalšie spôsoby darovania sú:
 darca môže venovať nadácii finančnú čiastku, ktorá bude priradená k ostatným
darom a v grantových kolách bude použitá na podporu širokého spektra projektov
 darca môže darovať finančnú čiastku na určitú oblasť, napr. mládežnícky alebo
environmentálny program, poprípade na ním určený špeciálny program
 darca môže darovať službu, produkty, alebo priamo uhradiť niektoré náklady nadácie
alebo časť nákladov vlastných programov a projektov nadácie
 darca môže venovať svoj dar priamo na zvýšenie základného imania nadácie
Komunitná nadácia tak môže vytvárať priestor a mechanizmy pre miestnych darcov,
jednotlivcov i inštitúcie, aby dar bol použitý podľa priania darcu a zároveň efektívne riešil
problémy či príležitosti v komunite. Komunitná nadácia efektívne využíva získané prostriedky na
podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v
Humennom urobiť krajším a lepším.
17
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Nadačné fondy
Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím
správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou. Nadačný
fond nemá právnu subjektivitu a na jeho založenie nevzniká právny nárok žiadnej osobe.
Predmetom zmluvy medzi darcom a nadáciou je určenie podmienok na získanie peňažných
prostriedkov fondu a ich poskytovanie na vopred dohodnutý verejnoprospešný účel. Pri
zakladaní každého fondu uprednostňuje nadácia individuálny prístup. Prostriedky nadačného
fondu sa podpisom zmluvy stávajú majetkom nadácie, ktorá ich ďalej spravuje a zhodnocuje
podľa dohodnutých podmienok. Darca je presne a pravidelne informovaný o stave založeného
fondu a použití jeho prostriedkov.

Výhody založenia nadačného fondu:
-

združenie peňažných prostriedkov

-

dlhodobosť daru

-

pravidelné opakovanie daru

-

prispôsobenie podmienok želaniam darcu

-

jednoduchosť založenia

-

pravidelné správy o použití prostriedkov fondu jeho zakladateľovi

Naše úprimné poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorým záleží na živote okolo nás a svojou
pomocou, nápadom, myšlienkou a chuťou niečo urobiť prispeli k zvyšovaniu kvality nášho
života.

Pridajte sa preto aj Vy, medzi dobrovoľných darcov a venujte nadácii dar, ktorý sa využije na
podporu množstva dobrých projektov zlepšujúcich život nášho mesta. Hodnota Vášho daru
pretrvá, pretože darovať Komunitnej nadácii mesta Humenné, znamená darovať aj sebe.

18

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008

______________________________________________________________________________

PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROKU 2009
Komunitná nadácia mesta Humenné pôsobí v rôznych oblastiach, najmä však v oblasti
kultúry a spoločenského diania, ktoré súvisia s jej verejnoprospešným poslaním. Zmyslom týchto
aktivít je predovšetkým snaha prechovávať hodnoty kultúrneho dedičstva z generácie na
generáciu s cieľom zachovať ich pravú a originálnu podstatu. Náš záujem je však aj v iných
oblastiach. Svojou činnosťou sa chceme zameriavať aj na deti a mládež, pretože v nich vidíme
budúcnosť a prosperitu našej komunity. Taktiež cítime potrebu rozvoja a podpory športu v našom
regióne. Realizácia plánovaných aktivít však závisí nielen od chuti podieľať sa na týchto
projektov, ale hlavne od finančného zabezpečenia, či už zo strany podnikateľských subjektov,
samosprávy, obyvateľov mesta a v neposlednom rade od schválenia našich žiadostí o finančnú
podporu u oslovených donorov a poskytovateľov grantov.

„Humenský zelený parčík – revitalizácia parku“
Projektom „Humenský zelený parčík – revitalizácia parku” sa zmení pôvodný vzhľad
terajšej zelenej plochy /parčíku/ nachádzajúcej
sa v centrálnej časti mesta. Vytvorí sa

tak

aktívne miesto relaxu a oddychu plné zelene,
ktoré bude plniť nielen funkciu verejnej zelene
ale i odpočinkovej zóny pre občanov mesta.
Zámerom je obnoviť zelený park a zároveň

prilákať uponáhľaných ľudí, seniorov a deti do
zelenších častí a kútov mesta Humenné. Parková
úprava pôvodnej zelene bude v istej miere aj
izolačne pôsobiť v rušnej časti mesta a plánovaná
zmena

bude

aj

lákadlom

pre

nových

návštevníkov mesta.
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U občanov sa takouto zmenou cielene podporí v pozitívnom zmysle vzťah k verejnej
zeleni.
Súčasný stav mestského parčíku, nás
prinútil

k jeho

komplexnej

obnove.

Vzhľadom

na

a estetickej

skutočnosť,

že

v samotnom areáli sa nachádza priveľký
počet stromov, zámerom projektu je dotvoriť
dané prostredie pomocou krov. Výsadba
nových

stromov

sa

navrhuje

len

v obmedzenom počte na izoláciu centrálnej
časti parku. Zrevitalizovaním mestského parčíku sa vytvorí vhodný priestor na trávenie voľného
času a relax pre širokú verejnosť. Riešené územie určené na revitalizáciu sa nachádza pri
centrálnej mestskej zóne, konkrétne za reštauráciou „Dukla“ a komplexom obchodov
nachádzajúcich sa na pešej zóne.

„Chvála krajiny – medzi dvoma storočiami“ - ( vydanie neperiodickej publikácie k
rovnomennej výstave a semináru )

Zámerom projektu je vydanie tematickej ( v širšom prostredí východoslovenského
regiónu ) ojedinelej publikácie – katalógu, zaoberajúcej sa dejinami krajinomaľby od 19. storočia
po súčasnosť a týmto činom aj podpora pôvodnej umeleckohistorickej reflexie. Vydanie
publikácie je časovo rozvrhnuté do realizácie sprievodnej rovnomennej výstavy a odborného
seminára – sprievodných aktivít celoštátneho podujatia – 46. ročníka celoslovenskej výstavy k
súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2009. Podujatie, do ktorého sa
zapája priemerne 410 autorov z celého Slovenska sa už po 11-krát koná vo všetkých výstavných
priestoroch mesta Humenné. Fenomén krajiny vo výtvarnom umení je tradičným základným
inšpiračným zdrojom umelcov (profesionálnych aj amatérskych) zahrňujúcim rôzne prístupy jej
zobrazenia. Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj) má v kontexte slovenského
výtvarného umenia mimoriadne významné zastúpenie, ktoré autor, skúsený historik a teoretik
umenia, analyticky spracoval.
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V jedinečnosti /a ojedinelosti/

sústredeného materiálu je jeden z hlavných prínosov

projektu. Následnou prezentáciou (popri odbornej publikácii) vo výstave a odbornom seminári s
autorom a aktívnymi výtvarnými tvorcami z celého Slovenska (ale aj diváckou verejnosťou) sa
tento význam znásobuje aj o popularizáciu východoslovenského profesionálneho umenia (vo
výbere zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove, Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku,
Východoslovenskej galérie v Košiciach).
Uvažuje sa aj o realizácii odborných seminárov (prezentáciou publikácie a stretnutím s
autorom, prípadne aj reprízou výstavy) medzi vysokoškolskou a stredoškolskou mládežou,
študujúcou v umelecko – výtvarných, esteticko - výchovných a výtvarno – pedagogických
smeroch. Publikácia má ambície obohatiť pôvodnú slovenskú umenovednú literatúru a aj
takýmto spôsobom šíriť význam kultúry a umenia Prešovského kraja za jeho hranicami.
Samozrejme toto sú spomenuté zatiaľ iba dva pripravované projekty, no v priebehu roka
2009 sa budeme snažiť pripraviť čo najviac plnohodnotných projektov, ktoré prispejú
k zvyšovaniu kvality nášho mesta.

Človek nie je stavaný na to, aby bol zameraný na seba.
Prílišná sebarealizácia je slepá ulička.
K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých.
Viktor Frankl
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Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto“
Projekt „Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom“ stal na začiatku činnosti
komunitnej nadácie a bol jej pilotným projektom, ktorým nadácia sa dostala do povedomia
širokej verejnosti a vybudovala si dobré meno. Jeho pokračovaním je regrantingový program
„Skrášľujem svoje mesto“, ktorý predstavuje prevažnú časť činnosti komunitnej nadácie.
Výsledky a pozitívne odozvy širokej verejnosti na doteraz zrealizované projekty našich
žiadateľov v rámci jednotlivých ročníkov regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“
hovoria sami za seba o prospešnosti existencie tohto programu pre celú komunitu a mesto
Humenné. Viditeľné výsledky pôsobenia komunitnej nadácie, jej jednotlivých aktivít sú dobrým
príkladom, ako sa dá efektívne využiť spojenie viacerých partnerov pri tvorení pozitívnych
hodnôt pre všetkých.

Logo „Programu Skrášľujem svoje mesto“

Do regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ sa môžu zapojiť všetci
obyvatelia mesta bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie, či pracovné zaradenie. Program je
zameraný na estetizáciu, ozelenenie najbližšieho okolia obytných domov a súčasne na
rekonštrukciu a údržbu priľahlých detských ihrísk a sídliskových športovísk. Cieľom programu
je nielen skrášliť životné prostredie, ale predovšetkým vtiahnuť do tohto procesu ľudí, ktorí
22
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v bezprostrednom okolí žijú a realizovať proces uvedomovania si byť zodpovední za veci
slúžiace spoločným aktivitám.
Prostredníctvom regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ sme podporili
aktivity a snahu všetkých tých, ktorým nie je ľahostajný život okolo nás a chcú svojím vlastným
pričinením zlepšiť kvalitu života v meste Humenné. Zároveň naše aktivity pomáhajú upevňovať
doteraz vybudovanú spoluprácu medzi formálnymi i neformálnymi skupinami občanov, či
vytvárajú podmienky a možnosti pre občanov mesta spájať sa v záujme riešenia potrieb svojho
okolia vlastnými silami.
Aj v roku 2008 pokračoval regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto“, pričom
kritéria ohľadom schvaľovania žiadostí zostali nezmenené vzhľadom na zaužívané pravidlá.
Prostredníctvom miestnej regionálnej televízie, regionálnych novín a oznamu na web stránke
mesta Humenné sa uskutočnila mediálna kampaň otvorenia nového ročníka regrantingového
programu a možnosti podávať žiadosti o finančnú podporu.
Cieľom mediálnej kampane okrem propagácie komunitnej nadácie a samotného
regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, je pozitívne pôsobenie na širokú verejnosť
ohľadom prospešnosti fungovania programu „Skrášľujem svoje mesto“. Zámerom je podnietiť
obyvateľov mesta, mestské organizácie, inštitúcie pôsobiace na území mesta a spoločenstvá
vlastníkov bytov k vypracovaniu projektov, ktoré by svojím naplnením prispeli ku zlepšeniu
kvality života.
Správna rada na svojich zasadnutiach, tzv. jarné a jesenné kolo, schvaľovala predkladané
žiadosti o finančnú podporu projektov. Úspešné mohli byť iba tie, ktoré splnili všetky náležitosti,
potrebné v rámci schvaľovacieho procesu a boli v súlade s cieľmi regrantingového programu.
V prvom kole správna rada komunitnej nadácie schválila a podporila 10 žiadostí
v celkovej finančnej výške 41 000,- Sk (1 360,95 €). V druhom kole na svojom ďalšom
zasadnutí správna rada schválila a podporila 5 projektov v celkovej finančnej výške 41 000,- Sk
(1 360,95 €). Ostatné žiadosti o finančnú podporu, ktoré nespĺňali predpísané náležitosti alebo
nemali verejnoprospešný účel či dostatočne nenapĺňali poslanie regrantingového programu boli
vylúčené z procesu schvaľovania.
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Percentuálne zastúpenie projektov podľa druhu
0,00%

13,00%
34,00%

MŠ, ZŠ a SŠ
SVB
Jednotlivci

53,00%
Organizácie

Podmienky získania grantu v programe „Skrášľujem svoje mesto“
•

O grant môžu požiadať

fyzické osoby,

spoločenstva vlastníkov bytov, neziskové

organizácie, neorganizované skupiny na predpísanom tlačive. V prípade fyzických osôb
žijúcich v IBV musí ísť o spoločný projekt aspoň

5 osôb pri úprave priestranstva

slúžiaceho verejnosti.
•

Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať zhodnotením súčasnej situácie a popisom stavu po
realizácii projektu, že naozaj dôjde
všetkých, ktorí tu žijú.

Nie je

k zlepšeniu prostredia v ich okolí a v prospech

možné napr. detské ihrisko upraviť a zneprístupniť

verejnosti.
•

Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať aspoň 30% vlastný vklad /finančný alebo
nefinančný/ z celkovej hodnoty žiadanej sumy. Dôležité bude aj kritérium úspornosti pri
navrhovaní jednotlivých položiek projektu.

•

Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať schopnosť realizovať projekt, predložiť projekt
s postupnými

krokmi a jasne pomenovanými produktmi, na ktoré chcú finančné

prostriedky z grantu použiť.
•

Maximálna výška poskytnutého grantu môže byť 10 000,- Sk (331,94 €).

•

Jeden žiadateľ môže požiadať o grant iba raz v roku

•

Podpora projektov vo vnútorných priestoroch bytových domov je viazaná na úpravu
vonkajších priestorov, alebo na vonkajšiu akciu napr. brigádu
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Percentuálne zastúpenie jednotlivých projektov podľa výšky finančnej
podpory

16%

0%

SVB 42 000
MŠ, ZŠ a SŠ 27 000

51%

Organizácie 13 000

33%

Jednotlivci 0

Pozn.: v grafoch sú zahrnuté údaje aj projektov, ktoré neboli nakoniec realizované

Schéma procesu fungovania regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“
informácie v
médiách

žiadateľ o finančnú podporu
stretnutie s koordinátorom
projektov

1. stretnutie

získanie informácií, formovanie
predstavy

po zrealizovaní
projektu žiadateľ
predloží finančné
vyúčtovanie a
vyplní formulár
záverečného
hodnotenia

vypracovanie podkladov,
vyplnenie formulára

odovzdanie žiadosti a potrebných
príloh koordinátorovi

2. stretnutie

koordinátor

Správna rada KNMH schvaľovanie

schválené
koordinátor vypracuje zmluvu,
vyplatí pridelené finančné
prostriedky
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
01/2008

Pokračovanie v regrantingovom programe „Skrášľujem svoje mesto“

02/2008

Kampaň na propagáciu programu Skrášľujem svoje mesto:
⇒

oznamy v Humenskej televízii (HNTV)

⇒

šot v HNTV o aktivitách nadácie a jej propagácie

⇒

prijímanie žiadostí do prvého kola programu „Skrášľujem svoje mesto“

⇒

články v regionálnych novinách ohľadom informovania verejnosti o činnosti
nadácie a výzva na predkladanie žiadostí v regrantingovom programe
„Skrášľujem svoje mesto“

⇒

03/2008

04/2008

podávanie žiadostí o dotáciu, vypracovanie projektových zámerov

PR aktivity, propagácia činnosti KNMH
⇒

zabezpečenie auditu

⇒

oslovovanie potencionálnych darcov

⇒

podávanie žiadostí o dotáciu, vypracovanie projektových zámerov

⇒

prijímanie žiadostí do prvého kola programu „Skrášľujem svoje mesto“

Prvé zasadnutie správnej rady - schválené:
⇒

zhodnotenie aktivít za rok 2007,

⇒

schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2007

⇒

plán aktivít a činnosti nadácie na rok 2008

⇒

tvorba rozpočtu a jeho schválenie na rok 2008

⇒

vízie do budúcnosti ohľadom nadácie

⇒

možnosti získavania finančných prostriedkov

⇒

podpora 10 projektov v 1 kole regrantingového programu „Skrášľujem
svoje mesto“ v celkovej výške 41 000,- Sk (1 360,95 €)

⇒

vypracovanie Výročnej správy KNMH za rok 2007
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05 - 06/2008 Realizácia programu „Skrášľujem svoje mesto“
Postupná realizácia podporených projektov:
⇒

podpisovanie zmlúv

⇒

vyplácanie grantov

⇒

vyhodnocovanie jednotlivých projektov

⇒

medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“ – vyhodnotenie prvého
kola

07 - 08/2008 Medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“
⇒

09/2008

prijímanie žiadostí do druhého kola programu „Skrášľujem svoje mesto“

Druhé zasadnutie Správnej rady – schválenie:
⇒

podpory 5 projektov v 2 kole regrantingového programu „Skrášľujem
svoje mesto“ v celkovej výške 41 000,- Sk (1 360,95 €)

Postupná realizácia podporených projektov:
⇒

podpisovanie zmlúv

⇒

vyplácanie grantov

⇒

vyhodnocovanie jednotlivých projektov

10 - 11/2008 Realizácia programu „Skrášľujem svoje mesto“
⇒

medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“ – vyhodnotenie druhého
kola

Postupná realizácia podporených projektov:

12/2008

⇒

podpisovanie zmlúv

⇒

vyplácanie grantov

⇒

vyhodnocovanie jednotlivých projektov

Vyhodnotenie regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ a činnosti
nadácie za rok 2008.
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Prehľad poskytnutých prostriedkov v programe „Skrášľujem svoje mesto“.
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Zoznam podporených projektov v programe Skrášľujem svoje mesto.
1. KOLO:
1) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Pugačevova ul. 1870/18, 20, Humenné
Zodpovedná osoba: Peter Libák
Projekt:
 Skrášlenie bytového domu.
• montáž prístreškov nad vchodovými dverami
• renovácia poštových schránok
• úprava okolia bytového domu
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:

25 000,- Sk (829,85 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
8 000,- Sk (265,55 €)

2) Žiadateľ: Súkromná materská škola, Ul. 1 mája 14, Humenné
Zodpovedná osoba: Viera Voroňaková
Projekt:
 Krajšie prostredie pre deti.
• úprava okolia areálu MŠ
• výsadba zelene
• úprava prístupovej cesty do areálu MŠ
• celková estetizácia okolia
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
pred realizáciou projektu
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13 000,- Sk (431,52 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
3 000,- Sk (99,58 €)
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Súkromná materská škola, Ul. 1 mája 14, Humenné
po realizácii projektu

3) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Laborecká ul. 1853/12-13, Humenné
Zodpovedná osoba: Ján Potocký
Projekt:
 Výsadba zelene v okolí bytového domu.
• úprava a výsadba živého plota v okolí bytového domu
• výsadba zelene v okolí vstupnej časti bytového domu
• celková estetizácia okolia
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
schválené prostriedky:

23 000,- Sk (763,46 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
3 000 ,- Sk (99,58 €)

Pozn.: projekt sa nerealizoval, finančné prostriedky neboli pridelené žiadateľovi

4) Žiadateľ: Detský domov Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov n/T, pracovisko Humenné
Zodpovedná osoba: Mgr. Ivan Kirňak
Projekt:
 Lepšie bývanie.
• úprava a estetizácia okolia budovy detského domova
• výsadba zelene
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
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20 000,- Sk (663,88 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
3 000 ,- Sk (99,58 €)
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Detský domov Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov n/T, pracovisko Humenné
po realizácii projektu

5) Žiadateľ: Materská škola, Partizánska ulica 21, Humenné
Zodpovedná osoba: Oľga Szabová
Projekt:
 „Zelený rozprávkový svet“.
• úprava areálu materskej školy
• výsadba zelene
• vytvorenie podmienok pre zážitkové vyučovanie v prírode
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
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36 000,- Sk (1 194,98 €)
6 000,- Sk (199,16 €)
6 000 ,- Sk (199,16 €)
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Materská škola, Partizánska ulica 21, Humenné
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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6) Žiadateľ: Materská škola, Ul. Osloboditeľov 1, Humenné
Zodpovedná osoba: Mária Kirňáková
Projekt:
 Skrášľujeme svoje okolie.
• realizácia ochranných striešok na vstupnými časťami budovy MŠ
• realizácia ochranných striešok nad chodiskom
• celková estetizácia okolia
Rozpočet:
• celkové finančné náklady na projekt:
30 000,- Sk (995,82 €)
• prostriedky požadované od KNMH:
10 000,- Sk (331,94 €)
• pridelené prostriedky:
5 000 ,- Sk(165,97 €)

po realizácii projektu
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7) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Puškinova 1721, Humenné
Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Paulik
Projekt:
 Skrášľujeme svoje bývanie .
• výsadba zelene - obnova
• rekonštrukcia vchodov bytového domu
• celková estetizácia okolia bytového domu
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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150 000,- Sk (4 979,09 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
3 000 ,- Sk (99,58 €)
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8) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Kukorelliho 1498/8 – 20, Humenné
Zodpovedná osoba: Jana Rošková
Projekt:
 Estetizácia okolia bytového domu.
• výsadba zelene v okolí bytového domu
• celková estetizácia okolia bytového domu
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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9 660,- Sk (320,65 €)
7 000,- Sk (232,36 €)
3 000 ,- Sk (99,58 €)
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9) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Družstevná 1471/15, Humenné
Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Vargovič
Projekt:
 Estetizácia vchodov do bytového domu.
• výmena vchodových dverí do bytového domu
• pokládka protišmykovej dlažby
• rekonštrukcia vstupnej časti bytového domu
• celková estetizácia okolia bytového domu
Rozpočet:
• celkové finančné náklady na projekt:
70 000,- Sk (2 323,57 €)
• prostriedky požadované od KNMH:
10 000,- Sk (331,94 €)
• pridelené prostriedky:
4 000,- Sk (132,78 €)

pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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10) Žiadateľ: Súkromná materská škola, Duchnovičova 26, Humenné
Zodpovedná osoba: Jana Fecurová
Projekt:
 Skrášlenie areálu MŠ.
• oprava vstupného schodišťa do budovy MŠ
• rekonštrukcia oplotenia – farebný náter
• rekonštrukcia pieskovísk v areáli MŠ
• celková estetizácia okolia
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt: 33 000,- Sk (1 095,40 €)
prostriedky požadované od KNMH: 10 000,- Sk (331,94 €)
pridelené prostriedky:
3 000 ,- Sk (99,58 €)
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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2. KOLO:
11) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Hrnčiarska 1700/19, Humenné
Zodpovedná osoba: Anna Štofiková
Projekt:
 Radosť z pohybu.
• úprava okolia bytového domu
• oprava existujúcich lavičiek
• zakúpenie vonkajšej kvetinovej výsadby
• celková estetizácia okolia
Rozpočet:
• celkové finančné náklady na projekt:
15 000,- Sk (497,91 €)
• prostriedky požadované od KNMH:
10 000,- Sk (331,94 €)
• pridelené prostriedky:
8 000 ,- Sk (265,55 €)
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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12) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Pugačevova ul. 1399, Humenné
Zodpovedná osoba: Stanislav Kuľha
Projekt:
 Úprava terénu v okolí bytového domu.
• terénne úpravy okolia bytového domu
• výsadba zelene
• celková estetizácia okolia bytového domu
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:

pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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13 000,- Sk (431,52 €)
8 000,- Sk (265,55 €)
5 000 ,- Sk (165,97 €)
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13) Žiadateľ: Základná škola Dargovských hrdinov, Ul. Darg. Hrdinov 19, Humenné
Zodpovedná osoba: Ing. Antónia Bičková
Projekt:
 Revitalizácia zelene.
• ozelenenie átrií v rámci areálu školy
• úprava átrií
• celková estetizácia okolia školy
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
po realizácii projektu
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15 000,- Sk (497,91 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
10 000 ,- Sk (331,94 €)
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14) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Staničná ul. 1484, Humenné
Zodpovedná osoba: Mária Ambrovčíková
Projekt:
 Rekonštrukcia vchodov.
• celková rekonštrukcia vchodov bytového domu
• výmena vchodových dverí bytového domu
• montáž elektrického vrátnika
• úprava okolia bytového domu
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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337 332,- Sk (11 197,37 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
8 000,- Sk (265,55 €)
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15) Žiadateľ: Komunitné rómske centrum, Podskalka 20, Humenné
Zodpovedná osoba: Michal Kašo
Projekt:
 Rovnaké príležitosti pre všetkých.
• realizácia oplotenia areálu – budovy Mládežníckeho rómskeho klubu
• terénne úpravy okolia
• celková estetizácia okolia
Rozpočet:
•
•
•

celkové finančné náklady na projekt:
prostriedky požadované od KNMH:
pridelené prostriedky:
pred realizáciou projektu

po realizácii projektu
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19 960,- Sk (662,55 €)
10 000,- Sk (331,94 €)
10 000 ,- Sk (331,94 €)
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Komunitná nadácia mesta Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

Štruktúra príjmov, významné dotácie a finančné dary za rok 2008



Výnosy z majetku Nadácie /úroky z peňažných vkladov/



Dary, granty a príspevky :

 Dotácia z rozpočtu mesta Humenné

3 011,33,- Sk

100 000,- Sk

 Dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 92/2008

20 000,- Sk

 Dotácia NEFO fond PSK

10 000,- Sk

 Príjem z vrátených nevyužitých grantov

10 002,- Sk

 Zákonné rezervy

6 500,- Sk

___________________________________________________________________________
SPOLU:

149 513,33,- Sk
(4 962,93 €)
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Účtovná závierka
Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2008




PRÍJMY:
Výnosy z majetku Nadácie /úroky z peňažných vkladov/
Dary, granty a príspevky :
 Dotácia z rozpočtu mesta
 Dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 92/2008
 Dotácia NEFO fond PSK
 Príjem z vrátených nevyužitých grantov
 Zákonné rezervy
PRÍJMY SPOLU:

3 011,33,- Sk
100 000,- Sk
20 000,- Sk
10 000,- Sk
10 002,- Sk
6 500,- Sk
149 513,33,- Sk
(4 962,93 €)

VÝDAVKY:
Na podporu účelu nadácie
Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto
Mzdové náklady
Mzda koordinátora

79 000,- Sk
10 000,- Sk
5 000,- Sk



VÝDAVKY NA ÚČEL SPOLU:

94 000,- Sk



Na správu Nadácie
 Spotreba materiálu
 Prevádzková réžia
 telefón
 poštovné
 účtovníctvo a audit
 náklady na reprezentáciu
 ostatné služby
 Odpisy DHM a DNM
 Tvorba zákonných rezerv
 Iné ostatné náklady
 Ostatné dane a poplatky
VÝDAVKY NA SPRÁVU SPOLU:







277,10 Sk
7 138,34 Sk
241,- Sk
35 160,- Sk
704,- Sk
26 340,- Sk
6 010,50,- Sk
6 600,- Sk
5 896,- Sk
1 900,- Sk
90 266,94 Sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VÝDAVKY SPOLU:
184 266,94 Sk
(6 116,54 €)
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ROZPOČET NA ROK 2008
Výška predpokladaných príjmov:
- Dotácia z rozpočtu mesta

100 000,- Sk

- Lokálni sponzori

55 000,- Sk

- Dotácie a granty (z iných programov, grantové programy...)

70 000,- Sk

- Dotácie z grantových programov – ministerstvá

250 000,- Sk

- Zostatok z roku 2007

277 415,- Sk

PRÍJMY SPOLU:

752 415,- Sk (24 975,60 €)

Výška predpokladaných výdavkov:
Programy
Základné imanie

200 000,- Sk

Regranting
65 000,- Sk
35 000,- Sk

-program Skrášľujem svoje mesto

- vlastné prostriedky
- lokálni sponzori

-program Deti a mládež
„Bezpečné detské ihriská pre všetkých“ –
projekt zameraný na rekonštrukciu detských
ihrísk

250 000,- Sk - získaný grant/dotácia
40 000,- Sk - vlastné prostriedky

Projekty zamerané na rozvoj športu, kultúry
na území mesta a rozvoj občianskej
spoločnosti.

70 000,- Sk
10 000,- Sk

- získaný grant/dotácia
- vlastné prostriedky

670 000,- Sk

Spolu na účel:
NÁKLADY NA PREVÁDZKU
- Výročná správa a propagácia
- Mzda koordinátora projektov
- Telefón
- Kanc. potreby
- Poštovné
- Cestovné
- Kancelárske služby
- Školenia
- Knihy a časopisy
- Reprezentácia
- Účtovníctvo
- Audit

12 000,- Sk
15 000,- Sk
7 500,- Sk
2 000,- Sk
1 000,- Sk
1 000,- Sk
2 000,- Sk
1 000,- Sk
1 000,- Sk
2 000,- Sk
29 000,- Sk
7 000,- Sk

Spolu na správu:

80 500,- Sk

750 500,- Sk (24 912,04 € )

VÝDAVKY SPOLU
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Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie v miere nevyhnutnej na zabezpečenie
činnosti Komunitnej nadácie mesta Humenné v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č.
34/2002 Z. z.
výdavky na
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie
- základné imanie = 200.000,- Sk
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu
- výročná správa a propagácia = 12.000,- Sk
- regrantingový program Skrášľujem svoje mesto = 100.000,- Sk
- program Deti a mládež:
- projekt „Bezpečné detské ihriská pre všetkých“ = 290.000,- Sk
- projekty zamerané na rozvoj športu, kultúry na území mesta a rozvoj občianskej
spoločnosti = 80.000,- Sk

-

c) prevádzku nadácie
(kancelárske potreby, komunikačné a spojovacie služby, poštovné, kancelárske služby)
= 12.500,- Sk

d) odmenu za výkon funkcie správcu
- správca nadácie vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
- cestovné = 1.000,- Sk
f) mzdové náklady
- mzda koordinátora projektov = 15.000,- Sk
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie
- (školenia, knihy a časopisy, reprezentácia, účtovníctvo a audit) = 40.000,- Sk
Spolu = 750.500,- Sk
(24 912,04 €)
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ROZPOČET NA ROK 2009
Výška predpokladaných príjmov:
- Dotácia z rozpočtu mesta
- Lokálni sponzori
- Dobrovoľní darcovia – 2 % z Vašich daní
- Dotácie a granty (z iných programov, grantové programy...)
- Dotácie z grantových programov – ministerstvá
- Zostatok z roku 2008

PRÍJMY SPOLU:

1 659,70 €
1 000,- €
2 300,- €
5 000,- €
3 319,- €
7 965,- €

21 243,70 €*
(639 987,70 Sk)

*Pozn.: vo výške príjmov je obsiahnutý aj zostatok za rok 2008 vrátane základného imania nadácie
Výška predpokladaných výdavkov:
Programy
Základné imanie

6 638,78 €

Regranting
1 659,70 €
800,- €

-program Skrášľujem svoje mesto

- vlastné prostriedky
- lokálni sponzori

-program revitalizácia zelene
„Humenský zelený parčík – revitalizácia
parku“

3 319,- €
663,90 €

Projekty zamerané na rozvoj športu, kultúry
na území mesta, podpora participácie
mladých
ľudí
a podpora
budovania
občianskej spoločnosti.

5 000,- €
500,- €

- získaný grant/dotácia
- vlastné prostriedky

18 581,38 €

Spolu na účel:
NÁKLADY NA PREVÁDZKU
- Výročná správa a propagácia
- Mzda koordinátora projektov
- Telefón
- Kanc. potreby
- Poštovné
- Cestovné
- Kancelárske služby
- Školenia
- Knihy a časopisy
- Reprezentácia
- Účtovníctvo
- Audit

400,- €
440,- €
245,- €
60,- €
33,- €
33,- €
60,- €
40,- €
25,- €
60,- €
962,- €
232,- €

Spolu na správu:

VÝDAVKY SPOLU

- získaný grant/dotácia
- vlastné prostriedky

2 590,- €

21 171,38 € (637 808,99 Sk)
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Prehľad o darcoch v roku 2008
Komunitná nadácia mesta Humenné v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z., § 35 ods. 2 písmeno d)
prehlasuje, že v roku 2008 nezískala žiadne dary finančné alebo nefinančné.

Komunitná nadácia mesta Humenné
SPRÁVCA
MUDr. Vladimír Kostilník

SPRÁVNA RADA
Mgr. Nataša Mocáková
Mgr. Anna Fedorčáková
Mgr. Pavol Bernický
Mgr. Ľubov Morochovičová
Ing. František Chvostaľ
Darina Barančíková

REVÍZOR KOMUNITNEJ NADÁCIE
Helena Jankulárová

KOORDINÁTOR PROJEKTOV
PhDr. Miroslav Turčan
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Adresa:
Komunitná nadácia mesta Humenné
Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
č. tel.: 057/ 775 41 01, 0915 87 22 22
e-mail: knmh@humenne.sk
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