
ZMOMR
5. mája 2016

Budmerice

Nadácia REVIA 
partnerstvo
spolupráca
transparentnosť



EXPERT V KOMUNITE
Disponujeme vedomosťami o tom, čo komunita má a čo potrebuje

vedomosti



EXPERT V KOMUNITE: dopad

poznáme potreby komunity

strategicky smerujeme našu podporu a investíciu

sme inkubátor pre novovznikajúce neziskové organizácie



: prieskumy

: ankety

:osobné rozhovory

EXPERT V KOMUNITE: cez naše aktivity

Je lepšie mať niekoľko otázok ako všetky odpovede.
(James Thurber)



UČITEĽ FILANTROPIE
Učíme filantropiu neziskové organizácie, darcov  a komunitu

kultivujeme filantropiu



UČITEĽ FILANTROPIE: dopad

učíme ľudí, čo je filantropia

učíme ľudí darovať

učíme ľudí dobrovoľníčiť



UČITEĽ FILANTROPIE: cez naše aktivity

Skutočná hodnota človeka nie je v tom, 
ako sa prejavuje počas chvíľ strávených v pohodlí a spokojnosti,

No ako sa prejavuje v časoch ťažkých a protirečivých.
(Martin Luther King)



Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch,
ale na celej obci, komunite, ako sa dieťa vyvíja.

(Platón)

2005 – 2014
1 363 detí
11 065 €
odomykáme srdcia
prinášame o darček viac
radosť v detských očkách



2004 – 2014
4 538 €
maškrty od známych žien
s láskou pečené
domáce
tradičné

Charita je moc, ktorá spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým snahám.
(Conrad Hilton)



2004 – 2014
prekvapenie
náš darček pre komunitu
spontánnosť

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. 
Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva.

Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná.
Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel 

a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať.
(Jan Werich)



BUDOVATEĽ MAJETKU
Získavať, zhromažďovať a využívať majetok a zdroje na prinášanie 
úžitku pre komunitu s vyjadrením uznania pre darcu

asset builder
„3 groše“



BUDOVATEĽ MAJETKU: dopad

aktivizujeme ľudí

využívame ľudský potenciál

využívame finančný potenciál

spájame potenciál komunity



BUDOVATEĽ MAJETKU: cez naše aktivity

Ak človek vedie, učí, pracuje s ľuďmi, či zapája sa do nejakej inej aktivity, ktorou 
ovplyvňuje, smeruje, vedie, pomáha, podporuje,

celý tón tohto vzťahu sa nesie v duchu viery v ľudské možnosti.
To je ten rozvíjajúci prvok, zdroj prameňa, čo dáva vzťahom život.

(Johan W. Gardner)



Malé dary priateľstvá upevňujú, veľké ich ohrozujú. 
(Oskar Wilde)

1996 – 2015
244 000 €
858 grantov
je jediný v regióne
aj pre jednotlivcov
prchavé okamžiky
hmatateľné výstupy
šírime dobro



Prijímanie naplňuje ruky, dávanie napľňa srdce.
(Margarete Seemann)

2000 – 2015
480 000 €
305 projektov
služba darcom
profesionalita



INOVÁTOR
Rozvíjať, podporovať a realizovať inovatívne myšlienky s využitím 
rôznych zdrojov v komunite

myšlienky, nápady, idey



INOVÁTOR: dopad

prinášame nové myšlienky

zdieľame emócie, zážitky

vytvárame prchavé okamžiky



INOVÁTOR: cez naše aktivity

Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť je vytvárať ju. 
(Peter Drucker)



2012 – 2015
38 akadémií
1 039 seniorov
343 juniorov
1 544 dobrohodín
navzájom sa učíme
zmysluplne trávime čas

Starí sme – ale sme múdri? 
(Johan Wolfgang Goethe)

Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady. 
(Slovenské príslovie)



Novinka pre r. 2016
Zábava, súťaž, hra
Tajomstvá, šifry, príbehy
Hľadanie, putovanie
Spoznávanie kraja 
Objavovanie histórie

Partneri:

Jediná cesta k poznaniu je činnosť.
(George Bernard Shaw)



Múdrosti a spomienky
Zabudnuté príbehy
Ako sa žilo voľakedy
Ako sa žije dnes

Starí sme – ale sme múdri? 
(Johan Wolfgang Goethe)

Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady. 
(Slovenské príslovie)



STAVITEĽ MOSTOV
Vytvárame súdržnejšiu a aktívnejšiu komunitu 

spájame, sieťujeme,
premosťujeme



STAVITEĽ MOSTOV: dopad

sme dôveryhodný partner

know – how transfer

vytvárame synergický efekt



STAVITEĽ MOSTOV: cez naše aktivity

Tým, že navôkol vysielame vlastné svetlo, 
podvedome dovoľujeme ostatným robiť to isté.

(Nelson Mandela)

2002 – 2015
758 069 €

Celkovo sme získali a použili pre región 
viac ako

1 500 000 €



SUMARIZÁCIA: prieniky spolupráce



SUMARIZÁCIA: podpora medializácie

Aktivity komunikujeme:
• v lokálnych printových médiach
• na webe a sociálnych sieťach nadácie a partnerov
• na vývesných plochách mesta / obce a partnerských

organizácií
• na akciách organizovaných mestami, obcami

Súčasní mediálni partneri:

Rádio MODRA



...váš partner 20 rokov
Spájame ľudí, inštitúcie a lídrov v regióne.

Sme miestom pre budúce strategické partnerstvá.
Ponúkame otvorenosť, transparentnosť, profesionalitu.

P O Š L I  D O B R O  Ď A L E J

Podpora aktivít v regióne – finančné zázemie dobrým nápadom (matching)

+ + =>

darcovia             samospráva nadácia podpora aktivít

Obdarujme sa spoločne.
Vy nám, my vám.



ĎAKUJEME
za podporu za dôveru


