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Zápis z 13. stretnutia Klubu fundraiserov
Hostia: Marta Krejcarová (Slovenská sporiteľňa)
Zúčastnení: Petra Ďurišová (CEEV Živica), Anna Ghannamová (Náruč záchrany),
Zuzana Kolčáková (Slovenská sporiteľňa), Ingrid Kopčová (Unicef Slovensko),
Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), Igor Polakovič (Centrum pre
filantropiu), Zuzana Suchová, Milan Šagát (Via Iuris), Simona Šípová (Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Lucia Štasselová (RTVS), Ľuboš Tvrdoň
(Wellgiving), Martina Vendleková (TeamZoom/Ulita, o.z.), Ivan Vnuk.
Dátum a miesto konania: 4.4.2013, Kaviareň Amsterdam, Stredoeurópsky dom
fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

>> Aktivity Slovenskej sporiteľne a jej nadácie v oblasti spoločenskej
zodpovednosti
 Marta a Zuzana predstavili Nadáciu Slovenskej sporiteľne, jej priority,
činnosť, grantové programy a zároveň objasnili históriu jej vzniku.
 Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorú založili v roku 2004, je najväčšia
slovenská nadácia z hľadiska veľkosti registrovaného základného imania. To
predstavuje 6638783 €. Pri privatizácii Slovenskej sporiteľne vznikla
požiadavka, aby ERSTE ako nový vlastník preinvestoval 500 mil. Sk na
verejnoprospešné účely. Nadácia slúži na realizáciu politiky spoločenskej
zodpovednosti banky.
 Hostky priblížili zdroje financovania Nadácie ako aj štruktúru prioritných
oblastí, ktoré Slovenská sporiteľňa podporuje. Jej 4 strategické priority
predstavujú podporu športu/verejného sektora, vzdelávania (špeciálne
zvyšovania finančnej gramotnosti), kultúry a sociálnej pomoci.
 V diskusii odzneli aj skúsenosti Nadácie zo získavania prostriedkov od
vlastných zamestnancov.
 Marta predstavila stratégiu a fungovanie Nadácie Slovenskej sporiteľne, ako
aj firemný sponzoring, vzťahy s Nadáciou ERSTE z rovnakej korporátnej
skupiny, postupy na žiadanie podpory či spôsoby prerozdeľovania podpory
na lokálnej úrovni.
 Nadácia Slovenskej sporiteľne realizuje niekoľko grantových programov
(Otvorený grantový program, Zamestnanecký grant Euro k euru, Futbal – to
je hra!, Podpora zdravotne postihnutých športovcov, Obce bližšie k vám).
 Jedným z úspešných partnerstiev je program Poznaj svoje peniaze, ktorý
priniesla a dlhodobo realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so
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Slovenskou sporiteľňou. Zuzana predstavila, v čom tkvie úspech programu
a v čom je prínosný pre Nadáciu i celú Slovenskú sporiteľňu.
 Marta hovorila aj o plánovanom spustení Transparentného účtu od 1.mája,
ktorým chce Slovenská sporiteľňa prispieť k väčšej prehľadnosti pri získavaní
prostriedkov od verejnosti, a to či už zo strany fyzických alebo právnických
osôb.

>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov


6.6.2013: 14. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Bratislava od 15.30 hod.
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