TOP firemný filantrop
TOP firemný filantrop je jediný index v Slovenskej republike, ktorý od roku 2005 prináša dáta
o firemnom darcovstve. Rebríček je prístupný pre všetky firmy, ktoré zodpovedne podnikajú a venujú
časť svojich ziskov na podporu verejnoprospešných projektov. Rebríček je každoročne zostavovaný
Fórom donorov.
Index monitoruje finančné ako aj nefinančné dary, ktoré firmy poskytli na podporu
verejnoprospešných projektov. Každá firma, ktorá podporuje napríklad environmentálne, sociálne,
charitatívne a humanitárne aktivity, projekty rozvíjajúce kultúru a obnovu kultúrnych pamiatok,
ochranu ľudských práv, vzdelávanie či deti a mládež, sa môže zapojiť. Index je otvorený pre všetky
firmy, ktoré podnikajú v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na odvetvie priemyslu či veľkosť
firmy.
TOP firemný filantrop je tento rok vyhlasovaný v spolupráci s ekonomickým denníkom Hospodárske
noviny.
Hlavným cieľom zostavovania rebríčka je oceniť firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec,
a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o aktivitách firiem v oblasti firemnej filantropie a ich prínosu
k zlepšeniu kvality života ľudí.
Kategórie:
§ Celkový objem darov veľké firmy (nad 250 zamestnancov)
§ Celkový objem darov stredne veľké a malé firmy (do 249 zamestnancov)
§ Pomer zisku a darov
V roku 2012 rozšírilo Fórum donorov rebríček o dve ďalšie kategórie a odvtedy oceňuje
ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj filantropie. Rebríček sa tak rozšíril
a najmä otvoril aj pre verejné nominácie. K pôvodným „číselným“ kategóriám teda
pribudli:
§

Zamestnanec roka

V tejto kategórii môže byť nominovaný zamestnanec firmy, ktorý príkladom osobnej podpory
verejnoprospešných aktivít, dobrovoľníckou prácou, iniciovaním nových projektov/programov či
dlhoročnou prácou v tejto oblasti ide príkladom ostatným. Nominovať môže firma, ale aj nezisková
organizácia.
§

Filantrop roka

V tejto kategórii mohli zástupcovia firiem, neziskových organizácii ale aj verejnosť nominovať
akéhokoľvek človeka, ktorý príkladom osobnej angažovanosti a filantropiou prispieva k zveľaďovaniu
darcovstva a jeho kultúry.
V roku 2013 otvorilo Fórum donorov pri príležitosti 1. Európskeho dňa nadácií a donorov
Sieň slávy. Jej laureáti získavajú špeciálne uznanie za dlhoročné angažovanie sa
v charitatívnych projektoch, mimoriadny počin v oblasti filantropie, či inovatívne
prístupy v darcovstve a komunikácii.
§

Sieň slávy Fóra donorov

Nositeľa ocenenia vyberá porota zložená z odborníkov na filantropiu, komunikáciu a médiá
z nominovaných do kategórie Filantrop roka. Ide o človeka, ktorého prínos má celospoločenský dosah
a jeho pôsobenie je vzorom ako pre jednotlivcov, tak pre širokú verejnosť.

Stručne výsledky tohtoročného rebríčka:
Do tohtoročného rebríčka sa zapojilo 11 firiem, ktoré darovali v roku 2012 na verejnoprospešné účely
sumu takmer 4,3 mil. eur. Z toho 87,5 % tvorili finančné dary, 5 % nefinančné dary a 7,5 %
darovanie času zamestnancov (dobrovoľnícka práca v riadnom pracovnom čase). Podiel finančných
darov na celkovom objeme sa oproti minulému roku zvýšil takmer o 4%. Napriek tomu, že sa
zapojilo menej firiem ako v minulom roku (19), priemerne dary na firmu stúpli z minuloročných 378
tisíc eur/firma na takmer 390 tisíc eur/firma. V kategórii Zamestnanec roka boli nominovaní 4
výnimoční ľudia, ktorí idú svojimi dobročinnými aktivitami príkladom ostatným.
Informácia o ocenených:
1. KATEGÓRIA CELKOVÝ OBJEM DAROV VEĽKÉ FIRMY
Víťaz:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Doplňujúce informácie:
-

na verejnoprospešné účely darovali v roku 2012 sumu 1,9 milióna €
člen Klubu firemných darcov
dlhoročná tradícia podpory verejnoprospešných projektov
pod názvom „SPP pre budúcnosť“ sa skrýva ucelený koncept
spoločenskej zodpovednosti firmy, ktorá je významnou súčasťou
podnikovej stratégie
SPP má zriadenú vlastnú nadáciu, ktorá podporuje predovšetkým
aktívnych ľudí, ktorí majú vôľu a schopnosť meniť život okolo seba,
ale aj ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc
SPP má zriadený aj EKO Fond, zameraný na grantovú podporu
projektov smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia

2. KATEGÓRIA CELKOVÝ OBJEM DAROV STREDNE VEĽKÉ A MALÉ FIRMY
Víťaz:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Doplňujúce informácie:
-

na verejnoprospešné účely darovali v roku 2012 sumu takmer 367
tisíc €
je zakladajúcim členom Klubu firemných darcov pri Fóre donorov
verejnoprospešné aktivity podporujú od samotného založenia firmy v
r. 1992
pravidelne a vo veľkom počte sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít
ako napr. darovanie krvi, Naša Bratislava, atď.
podporujú najmä oblasti týkajúce sa prevencie v zdraví, osvety a
vzdelávania, obhajoby práv znevýhodnených ľudí
aktívne pracujú s pacientskými skupinami
uskutočnili niekoľko naozaj úžasných projektov ako napr. 4.85 Game
over, zameraný na zmenu životného štýlu detí a mladých ľudí
v roku 2004 založili Fond GSK, cez ktorý 2-krát ročne vyhlasujú výzvu
pre MNO na podávanie projektov

3. POMER ZISKU A DAROV
Víťaz:

AXA Services, s.r.o.

Doplňujúce informácie:
-

AXA na Slovensku v rámci svojej stratégie podporuje charitatívne
projekty, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a
dobrovoľníctvo svojich zamestnancov
cez AXA Fond – pravidelne podporuje talentované deti zo sociálne
slabších rodín
najväčším dobrovoľníckym podujatím AXA je celosvetový projekt AXA
Srdcia v akcii
„Deň v AXA“ umožňuje študentom vylepšovať svoje vedomosti o
financiách a fungovaní firiem. V jeden deň sa v AXA stretne mládež z
detského domova, študenti zo stredných škôl a zamestnanci AXA.
pravidelne sa zúčastňujú, podporujú a aj sami realizujú viaceré
dobrovoľnícke aktivity (darovanie krvi, vzdelávacie semináre pre deti,
atď.)

4. ZAMESTNANEC ROKA 2013
Víťazka:

Zuzana Vojteková

Pracovná pozícia:
Nominoval:

asistent predaja, Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.

Zdôvodnenie nominácie:
Zuzanu Vojtekovú označili jej kolegovia zo Slovak Telekomu (ST) za zanietenú dobrovoľníčku, ktorá
sa nielen zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít podporovaných ST (Naše mesto, dobrovoľnícke pobyty v
Tatrách zamerané na výsadbu stromov a čistenie Vysokých Tatier), ale aktívne dobrovoľníči aj vo
svojom súkromnom živote. Zuzana Vojteková je obetavou dobrovoľníčkou, ktorá inšpirovala k
podobným aktivitám nielen členov svojej rodiny, ale aj mnohých kolegov zo Slovak Telekomu. V Žiline
aktívne pomáha organizovať zbierky a workshopy o ochrane detí a nepočujúcich.
5. FILANTROP ROKA 2013
Víťaz:

Miro Bílik

Pracovná pozícia:
Nominoval:

Podnikateľ, predaj bicyklov a cyklistických potrieb
Monika Brillová

Zdôvodnenie nominácie:
Miro Bílik je otcom onkologicky chorého syna, ktorému rakovinu diagnostikovali vo veku 2 rokov.
Fungovanie rodiny sa vtedy zmenilo od základu. Normálny, bezstarostný život prestal fungovať
a razom stáli zoči-voči smrti jedného z nich. Veľmi málo rodičov je v takejto chvíli ochotných pomáhať
a práve príkladom toho je ON. V roku 2009 založil Občianske združenie Deťom pre život a ako
zanietený cyklista sa pustil do medzinárodného projektu s názvom Na bicykli deťom. Je to séria
cyklopretekov v bratislavskej župe ako aj medzinárodná cyklojazda naprieč Českom a Slovenskom.
Snaží získavať peniaze, pomáhať oddeleniam detskej onkológie a organizovať rekondičné pobyty pre
malé deti s celou rodinou. Vďaka nim sa spoznávajú malí pacienti i rodičia, odovzdávajú si svoje
skúsenosti, rady a pocity. Cieľom jeho práce je pomáhať deťom byť šťastné, ale aj združovať ich
rodičov, aby pomáhali a boli si vzájomnou psychickou oporou. Podľa rodičov malých onko-pacientov,
ktorí Mira Bílika na Filantropa roka nominovali sú projekty, ktoré realizuje, ako balzam na dušu pre
deti a celú rodinu. Ide o muža, ktorý na úkor svojho voľného času, bez nároku na odmenu, dáva
rodinám nádej a radosť.

6. FILANTROP NAPRIEK HENDIKEPU
Víťaz:

Pavlína Oláhová

Pracovná pozícia:
Nominoval:

invalidná dôchodkyňa
Štefánia Sališová

Zdôvodnenie nominácie:
Pani Oláhová je invalidná dôchodkyňa s preukazom ZŤP po ťažkej mozgovej obrne. Má čiastočné
problémy s chôdzou a pravou rukou. Aj napriek tomuto dokáže osloviť ľudí a požiadať o šatstvo,
topánky, trvanlivé potraviny a veci k bežnému životu. Sama tieto vecí nosí mnohodetným rodinám
a bezdomovcom. Často stojí pri zomierajúcich a v modlitbách ich sprevádza pri odchode z tohto
sveta. Mnohí ju volajú svojim anjelom. Svojich rodičov nikdy nevidela a nepoznala, vyrastala
v detskom domove. Takmer 30 rokov bývala v Charitase, teraz obýva mestský sociálny byt. Napriek
ťažkým životným podmienkam je Pavlína pracovitá, zodpovedná a čestná. Je Rómka a je na to hrdá.
Bez ohľadu na absenciu peňazí, postihnutie aj farbu pleti je Pavlína človekom s veľkým Č.
7. CENU ZA PRÍNOS KOMUNITE
Víťaz:

Marián Kuffa

Pracovná pozícia:
Nominoval:

kňaz
Ľubomír Bechný

Zdôvodnenie nominácie:
Kňaz, ktorý sa v venuje bezdomovcom, sirotám, prostitútkam, prepusteným väzňom, ľuďom po
odchode z detského domova, alkoholikom a narkomanom. V obci Žakovce postavil pre nich azylový
dom, kde s nimi žije. Resocializáciu poskytuje láskou a prácou. Dvadsať rokov žije ako misionár lásky
a pokory dvadsaťštyri hodín denne. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. h.c. Zakladateľ a predstavený
spoločnosti kňazov a laikov Inštitútu Krista veľkňaza v Žakovciach. Pokorný rebel, ktorý celý svoj
život zasvätil pomoci najbiednejším. Hovorí, že „Láska je najväčšia cnosť a matkou všetkých cností je
pokora.“ A tiež, že „Človek sa bezdomovcom nerodí. Stáva sa ním vplyvom okolností a často aj
vlastným pričinením. Rezignuje na celý svet, nemá domov, prostriedky na život, prepadá
závislostiam. Sám sa už nedokáže zaradiť naspäť do života, treba mu pomôcť.“ Ocenený Zlatou
medailou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny za pomoc ľuďom v núdzi a vybudovanie centra
v Žakovciach a Cenou Antona Neuwirtha za ochranu života.
8. ŠPECIÁLNE UZNANIE ZA DLHOROČNÉ ANGAŽOVANIE SA V OBLASTI FILANTROPIE A UVEDENIE DO SIENE
SLÁVY FÓRA DONOROV
Víťaz:

Emília Vášáryová

Pracovná pozícia:
Nominoval:

herečka
Nadácia pre deti Slovenska

Zdôvodnenie nominácie:
Milka Vášáryová stála pri zrode Nadácie pre deti Slovenska v roku 1995 a 15 rokov je čestnou
predsedníčkou verejnej zbierky Hodina deťom. Pomáha nielen svojím menom, ale aj aktívne pri
napĺňaní poslania nadácie. Každoročne vyzýva verejnosť i médiá k podpore dobročinnosti. Nadácia za
18 rokov podporila 2 349 projektov na Slovensku v hodnote 6 593 710,20 € .
„Nestráca všetko, čo dávame, svoj zmysel, ak je to premenené na pomoc alebo lásku,“ povedal
Štefan Zweig. Tento výrok si vybrala p. Vášáryová ako vyjadrenie toho, prečo sa stále angažuje v
Hodine deťom. Herečka Emília Vášáryová sa za svoje podnetné charitatívne pôsobenie stane pri
príležitosti Európskeho dňa nadácií a donorov 1. laureátkou Siene slávy Fóra donorov.

