
Projekty s priamym zapojením zamestnancov PwC
počet  
obdržaných  
hlasov

Suma 
pridelená  
projektu z  
Nadačného 
fondu v  
roku 2020

Názov projektu Popis projektu

Platforma rodín detí so 
zdravotným  
znevýhodnením - Podpora 
tímu rodičov v  Platforme
rodín

Platforma rodín vykonáva od roku 2017 advokačnú 
činnosť za účelom presadzovania  a 
obhajovaniapráv rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením. V tíme pracujú zväčša  na 
čiastočné úväzky priamorodičia detí so 
znevýhodnením. Naša práca kladie vysoké  nároky 
na dobrú tímovú spoluprácu aefektívnu 
komunikáciu. Zvlášť v období  prebiehajúcej 
pandémie, kedy sme často nútené vykonávaťprácu 
z domu, je náročné  koordinovať činnosti. Projekt 
poskytne členkám tímu Platformy rodínskupinové  
supervízie, vedené skúsenými facilitátormi a 
supervízormi. Vďaka supervízii sa  
zlepšívnútrotímová spolupráca a podporia sa 
kompetencie v tíme. Nový prenosný  počítač umožní 
efektívnespracúvanie rodičovských podnetov.

130 2,000€

I.N.A.K - pohybové a 
osobnostne rozvojové  aktivity 
- Škola Breaku – online break 
dance  škola pre deti a mládež

V 2013 vznikla Škola Breaku, ktorá je jedinou 
tanečnou školou na Slovensku  zameranou 
nabreakdance. Cieľom Školy Breaku je inšpirovať 
deti a mládež efektívne  tráviť voľný čas, rozvíjať 
svojtalent, osobnosť a robiť zároveň veľa pre svoje 
zdravie.  Počas náročných COVID mesiacov, 
ktorénepriali ani tanečným inštitúciám sme si  
uvedomili, že je nevihnuté presunúť časť nášho úsilia 
doonline prostredia. Našim  cieľom je vytvoriť online 
školu a podelili sa tak o naše dlhoročné 
tanečnéknow how aj  s tanečníkmi, ktorí nemôžu 
navštevovať naše pravidelné lekcie. Veríme, že  
modernáforma vyúčby môže prilákať a motivovať 
veľké množstvo detí a mládeže k  rozvoju pohybu a 
zdravéhoživotného štýlu.

38 1,000€

Trojsten o.z. - winter 
math camp for  
talented kids

A week-long camp for talented kids, participants in 
our math competition. The  program consists 
ofinteresting math lectures, sport activities and 
various games.  These activities aim to improve 
notonly math and problem-solving skills, but also  
soft-skills such as team work, leadership abilities 
andsocial interactions of  participants. Kids have the 
opportunity to learn new things and spend timewith  
peers with similar interests. This camp also helps to 
motivate kids into taking part in  problem-solving 
competition KMS happening throughout the year.

33 1,000€

Prístav nádeje, o.z.-
Zachráňme sa

Cieľom projektu je zakúpenie výučbového 
defibrilátora (AED) a zrealizovanie  niekoľkých 
školení spraktickým nácvikom prvej pomoci pri 
náhlom zastavení  krvného obehu spojeného so 
zástavoudýchania a pri ďalších zdravotných  
problémoch (uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné 
dýchanie,neúrazových náhlych  príhodách, ktoré 
môžu byť príčinou nehody - srdcový záchvat...) čo 
sa žiaľ,mnohým  deťom s kombinovaným 
zdravotným znevýhodnením, stáva. Ide o projekt, 
ktorý je  vstupnoubránou k šíreniu osvety v tejto 
oblasti a návratom k jednoduchým, ale  veľmi 
dôležitým krokom prvejpomoci, ale aj základným 
morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské.

33 1,000€

Zoznam projektov podporených z Nadačného 
fondu PwC v rámci Zamestnaneckého grantového 
programu v roku 2020



Divadelná skupina Trnava -
Tvorba a reprízy  inscenácie 
Blaho Uhlár a kolektív DISK:  
Nový priestor

Cieľom je vytvorenie komunikatívnej inscenácie 
metódou kolektívnej tvorby, v ktorej  hlavné 
výrazovéprostriedky sa budú vyhľadávať v slovných 
akciách, akciách  pohybových, výtvarných a 
zvukových.Bude to pokus o aktivizáciu 
podvedomých akcií  a prejavov. Rekvizita, či iný 
scénický prvok budeinšpiráciou pre herca a zároveň  
prostriedkom jeho verbálneho vyjadrenia. 
Uprednostnia sa v tomtoprípade kreácie  netradičné, 
vychádzajúce z osobnosti herca, z neurčitých 
vnútorných poryvov,  ktorébudú autenticky 
zachycovať súčasnosť. Z hľadiska historicky 
overenej praxe  autorskej divadelnejtvorby je 
kontraproduktívne pokúšať sa špecifikovať opus do  
detailov.

31 1,000€

Športový klub Bratislava 
Patrioti - RAHL – Ružinovská 
amatérska hokejová liga 
(team - BlizzardsBratislava)

Ružinovská amatérska hokejová liga (RAHL) bola 
založená v roku 2012. Ide o  športové podujatie, 
naktorom sa zúčastňuje viacero bratislavských 
amatérskych  hokejových družstiev. Podmienkou je, 
abyv družstve hrali maximálne dvaja bývalí  
registrovaní hokejisti a ostatní len amatéri, nie 
profesionálni športovci. Zápasy  medzi hokejovými 
družstvami sa hrávajú každú sobotu okrem sviatkov 
na zimnom  štadióne v bratislavskom Ružinove. 
Hokejová liga má 11 tímov. Každý tím hrá 2-krát  s 
každým tímom ligy. Za výhru sa víťazovi prideľujú 2 
body, za remízu obidvom  družstvám po 1 bode, za 
prehru 0 bodov. Každé družstvo odohrá v základnej 
časti 20  zápasov a 2 kolá má pauzu. Následne sa 
hrá play-off.

15 1,000€

OZ NPRODUKT - Filmová a 
mediálna škola  online

Zámer: Vytvoriť sériu videí s filmovým a mediálnym 
zameraním. Tieto jednotlivé  časti by vytvoriliakýsi 
náučný ONLINE kurz pre deti a mládež, priateľskou 
a veselou  formou. Cieľom projektu jeponúknuť 
deťom a dospievajúcej mládeži napr. návod  ako 
natočiť svoj vlastný film, tipy ako využiťsvoj telefón 
pre nakrútenie krátkeho  videoklipu, alebo odfotiť 
správne fotografiu na plagát. NášONLINE kurz 
naučí  divákov teoretickým a praktickým 
vedomostiam, ktoré v dnešnom svete budúmôcť  
aplikovať pre vlastné mediálne výtvory dennodenne. 
Prvých 6 videí sa nám podarilo  vytvoriť vspolupráci 
s Magistrátom hl. mesta SR. Vďaka grantu 
nadačného fondu  PwC by sme chceli vytvoriťdruhú
sériu.

11 1,000€

Projekty nominované zamestnancami PwC
počet  
obdržaných  
hlasov

Suma 
pridelená  
projektu z  
Nadačného 
fondu v 
roku 2020

Názov projektu Popis projektu

FUTURE GENERATION -
Rekonvalescencia  
nevyliečiteľných

Projekt "rekonvalescencia nevyliečitelných" je 
zameraný na fyzioterapiu. Vdáka  tomuto 
projektubudú môct ludia navštevovať aj nadalej 
odborné centrum zamerané  na profesionalnu 
fyzioterapiu,ktorá je pre ľudí s nevyliečitelnými 
ochoreniami (SM,  DMS, ALS) nevyhnutná. 
Bohužial, nie každý máprostriedky na financovanie  
odbornej fyzioterapie. Preto OZ FUTURE 
GENERATTION preplácapacientom  hodiny v 
rehabilitačnóm centre.

51 800€



Nadácia Integra - EKO nie 
EGO

Cieľom nášho projektu je podporiť globálne 
vzdelávanie na Slovensku a v rámci neho  
zintenzívniťnajmä komunikáciu témy klimatickej 
zmeny a ekologickejšieho  správania. Hlavným 
nástrojom budekartová hra navrhnutá tak, aby 
podnietila  rozhovory o daných otázkach v školách, 
rodinách afirmách, a zároveň aj motivovala  ku 
globálnej solidarite a k aktívnejšiemu, 
zodpovednému prístupu kživotnému  prostrediu. 
Spolu s predstavením hry usporiadame online 
webináre a sprievodnú  kampaňpre školy aj širšiu 
verejnosť. Vďaka tomuto projektu plánujeme tiež 
vysadiť  aspoň 1000 stromov,ktorými znížime našu 
uhlíkovú stopu a drobným farmárom a  ich rodinám v 
chudobných krajináchpomôžeme mať kvalitnejší
život.

51 800€

OZ "Pre našu školu" -
Podpora dištančného  
vzdelávania žiakov Spojenej 
školy,  Mokrohájska3, 
Bratislava zo sociálne  
znevýhodneného prostredia

V rámci súčasnej komplikovanej situácie 
vzniknutej pandémiou Covid 19 je našim  cieľom 
predištančné vzdelávanie zabezpečiť technické 
zázemie aj pre žiakov zo  sociálne 
znevýhodnenéhoprostredia. Pre mnohých našich 
žiakov, ktorí majú  zdravotné znevýhodnenie je 
takáto technikanevyhnutnosťou, bez ktorej 
nemôžu  absolvovať edukáciu. Navrhovaná PC 
technika by slúžila navykrytie domáceho  
vyučovania. Po skončení pandémie techniku 
budú využívať žiaci v škole.

44 800€

Arcidiecézna charita 
Košice - Obnova  
stratených pracovných 
návykov

Projektom chceme prijímateľov, ľudí bez domova, 
naučiť a podporiť v rozvoji  pracovných 
zručnostívytvorením šijacej dielničky. Tvorivá a 
kreatívna činnosť  prispeje k obnove pracovných 
návykov, atým lepšiemu uplatneniu na trhu práce.  
Prínosom je aj motivácia k zmene životného štýlu, 
naplneniupocitu potrebnosti a  nachádzaniu 
zmysluplných aktivít. Dôležitý je aj ekologický 
rozmer, keďževyužijeme  materiál zo sociálneho 
šatníka (rifľovina, záclony, košele), ktoré
upcyklujeme.
Projektomzakúpime materiál (šijacie stroje a 
príslušenstvo) a vytvoríme priestor na
záujmovú činnosť. V úvodenás zaškolí odborná 
lektorka a následne bude činnosť  prebiehať pod 
vedením zamestnancov adobrovoľníkov.

36 800€

OZ STOPA Slovensko -
Housing+

Housing+ je model vychádzajúci z princípu práva na 
dôstojné bývanie. Jeho  primárnymi základmi 
súoverené prístupy housing first a no second night 
out. Tieto  prístupy sú prispôsobené na 
podmienkyživota v meste Bratislava. Cieľom 
prístupu je  efektívne ukončovanie bezdomovectva. 
V kontexteCOVID-19 je to pre nás forma  rýchleho 
zachytenia ľudí, ktorí sa ocitli na uliciach ako efekt 
pandémie(strata práce,  príjmu, bývania). Projekt má 
eliminovať prepad do totálneho bezdomovectva. Byt  
slúžiako prestupný odrazový mostík. Je to jedna z 
mála foriem ako dodržiavať heslo  "zostať doma". 
tentoprojekt má pomôcť zariadiť tento byt nakoľko 
aktuálne je  nezariadený.

32 800€

Harmónia - pre deti -
"Vzdelávam sa Online"

Projekt "Vzdelávam sa Online" je určený na nákup 
troch notebookov pre deti, ktoré  žijú v Centre 
predeti a rodiny Pezinok. V CDR Pezinok sú 
zriadené tri samostatne  usporiadané skupiny s 
počtom do10 detí (spolu 30 detí), ktoré sú 
sústredené v  rodinných domoch - Pezinok, Modra, 
Modra-Kráľová.Aktuálna epidemiologická  situácia 
na Slovensku neumožňuje väčšine detí 
vzdelávanie prezenčnouformou a  musia 
vzdelávací proces absolvovať v centre dištančnou 
formou - online. Kúpou  notebookovzabezpečíme 
viacerým deťom paralelne absolvovať požadovaný  
vzdelávací proces a možnosťrealizovať 
samoštúdium prostredníctvom elektronickej  
komunikácie s pedagogickými zamestnancami 
školy.

28 800€



Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom - Strava ako liek -
detoxikačné šťavy pre ľudí s  
autizmom

V reakcii na narastajúce množstvo výskumu v 
oblasti gastroenterologických  problémov a 
imunitných problémov ľudí s PAS, prijala SPOSA 
Bratislava  rozhodnutie spustiť projekt STRAVA 
AKO LIEK presvojich klientov a komunitu  rodín s 
autistickým členom so zameraním na efektívnu 
úpravustravovacích  návykov detí a mladých ľudí s 
PAS s cieľom podporiť celkové zdravie a  
funkciuimunitného systému, ktoré sú 
kompromitované a môžu prispievať k  závažnosti 
symptómov autizmu.Uvedený problém chceme 
prepojiť so sociálnou  rehabilitáciou s tým, aby deti 
a mladí ľudia sautizmom sa podieľali na príprave  
zdravej stravy v centre SPOSA - pôjde o nácvik 
sebaobsluhyprostredníctvom  prípravy zdravej 
stravy.

27 800€

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Pezinok -
ORGANISSIMO

Organ predstavuje majstrovské dielo (Meisterstück) 
najvýznamnejšieho organára 19.  stor. naSlovensku 
Martina Šaška, ml., je najväčším a najstarším 
organom tohto  majstra na Slovensku. Umiestnenie 
pozitívu do troch samostatných skríň na zábradlí  
empory je unikátom v rámci Slovenska. Zachoval sa 
takmer v pôvodnom stave, ale  pre nevyhovujúci 
stav nosnej konštrukcie chórusu musel byť v roku 
2004  demontovaný a od vtedy je uložený v sklade. 
Napriek svojmu veku bol stále  nositeľom zvukového 
a estetického odkazu organárov Šaškovcov, pričom 
ako jeden z  mála existujúcich väčších historických 
organov nad 20 registrov neslúži svojmu  účelu. 
Cieľom projektu jejeho obnova a prinavrátenie na 
pôvodné miesto.

18 800€

Bratislavské regionálne 
ochranárske  združenie -
Podpora biodiverzity v 
areáli  základnej a 
materskej školy

Projekt je zameraný na podporu zvýšenia 
biodiverzity v urbánnom prostredí,  konkrétne v 
športovo-rekreačom areáli ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej ulici a v  areáli MŠ Kolískova 
(Bratislava, KarlovaVes - Dlhé Diely). V areáli 
základnej školy  bude v rámci projektu vytvorená 
zelená stena z popínavýchrastlín na už postavenom  
altánku, ktorý slúži ako externá učebňa a 
demonštračná zelená strecha  srozchodníkom na 
streche vetracieho krytu. V oboch areáloch budú 
vybudované  úkryty pre plazy ainštalované pitítka 
pre voľne žijúce zvieratá. Zrealizované výstupy  
projektu budú zároveň slúžiť akoedukačný prvok pri 
workshopoch s deťmi z  materskej a základnej
školy.

16 800€
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