2% dane pre Nadáciu Intenda
...2% z Vašej dane môžu pre niekoho
iného znamenať 100% zmenu k lepšiemu...

Ak sa rozhodnete poukázať 2% z Vašej dane Nadácii Intenda:
•
•
•
•
•

podporíte spontánne iniciatívy mladých ľudí rozvíjajúce komunitnú súdržnosť,
podporíte vytváranie priestoru pre formovanie a prejavenie občianskych postojov
mladých ľudí prinášajúce kvalitatívne zmeny v komunitách,
nasmerujete podporu tam, kde zlyháva komunita zabezpečením vzťahového
priestoru pre formovanie identity mladého človeka,
posilníte zázemie výnimočných mladých jednotlivcov vo vede, prispievajúcich k
rozvoju celej spoločnosti,
prispejete k rozvoju kultúry spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov,
foriem a prejavov súčasného umenia na Slovensku.

Spoločným zámerom programov Nadácie Intenda je ambícia prispieť k vytváraniu
podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby
mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad.
Rovnako dôležitá je snaha o to, aby mali mladí ľudia prístup k svojim základným potrebám
v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Svoju pozornosť sústreďujeme najmä na podporu
iniciatív mladých ľudí a pre mladých ľudí.
Poslanie napĺňame prostredníctvom grantových programov, operačných aktivít a
strategických partnerstiev s organizáciami a spoločensky zodpovednými firmami. Iniciatívy
podporujeme zo svojich vlastných prostriedkov, ale aj vďaka Vám – z darov a príspevkov od
jednotlivcov a zodpovedných firiem.
Od svojho vzniku sme prerozdelili viac ako 2.000.000 EUR a podporili tak prostredníctvom
grantových programov a schém celkovo 739 projektov organizácií a jednotlivcov.
V roku 2012 je podpora zameraná na rôzne oblasti, ktoré sú reprezentované samostatnými
grantovými programami:
•
•
•
•
•

Oživujeme verejný priestor
Rozvíjame občiansku identitu
Podporujeme súčasné umenie
Ďalej znižujeme prahy
Podporujeme individuality

Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť. Preto
investujeme do komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality,
ktoré rozvíjajú komunity.
ĎAKUJEME!

!

Viac informácií vrátane postupu ako poukázať 2% nadácii nájdete na:
http://www.intenda.sk/node/129.
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