STRATÉGIA
SPOLOČNOSTI TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
PRE POSKYTOVANIE DAROV (DARCOVSTVO)

1 Vízia, poslanie a cieľ
Vízia
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „TIPOS“) si
uvedomuje svoju zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom podniká a vyvíja svoju činnosť. Ako
svoj príspevok do jeho zlepšovania a rozvoja sme sa rozhodli na podporu spoločensky
prospešných vecí a myšlienok poskytovať finančné dary v celkovom ročnom objeme
vyčlenenom pre tento účel akcionárom spoločnosti v podnikateľskom pláne spoločnosti
(ďalej aj „darcovstvo“). Z týchto finančných prostriedkov budeme podporovať aktivity, ktoré
považujeme za prospešné, a to v súlade s deklarovaným poslaním, aby náhodné hry slúžili
charitatívnym, športovým alebo kultúrnym účelom.
Poslanie
Poslaním darcovstva je podpora oblastí, ktoré sú významné pre život obyvateľov Slovenskej
republiky a na ktorých dosiahnutie požadovanej kvalitatívnej úrovne chýbajú finančné
prostriedky. Chceme podporovať najmä projekty venované športu detí, mládeže a
reprezentácie, prispievať k vyššej vzdelanosti ľudí, podporovať kultúru a investície do
kultúrneho dedičstva, podať pomocnú ruku samosprávam, finančne podporiť aktívnych
seniorov a poskytovať pomoc ľuďom, ktorý mali v živote menej šťastia.
Cieľ
Cieľom je poskytovanie finančných prostriedkov konkrétnemu beneficientovi, a to priamo a
bez sprostredkovania, bez regionálnych rozdielov.
Naša podpora má predovšetkým:
• uľahčiť deťom a mládeži štart v ich športovej kariére,
• rozširovať povedomie o Zodpovednom hraní,
• zachovávať historické a kultúrne dedičstvo predchádzajúcich generácií,
• podporovať aktívny život seniorov,
• poskytovať regionálny rozvoj,
• pomáhať znevýhodneným skupinám občanov a

• chrániť životné prostredie.
2 Prijímatelia pomoci
Žiadateľom môže byť najmä fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske
združenie, nezisková organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie pre seniorov,
príspevková organizácia a organizácie/spoločnosti založené za účelom prípravy špecifického
projektu alebo realizujúce takýto projekt.
Projekt financovaný v rámci Darcovstva nesmie byť realizovaný za účelom dosiahnutia zisku,
pokiaľ nie je celý zisk spätne použitý na projekt, ktorý bol podporený z poskytnutého daru.
3 Podávanie žiadostí o finančnú podporu
Žiadosti o dar sú podávané na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícií na webovej doméne
www.tipos.sk, v sekcii spoločenská zodpovednosť.
4 Schvaľovanie žiadostí
Pri schvaľovaní žiadostí sa snažíme citlivo vnímať potreby skupín a jednotlivcov.
Posudzovanie žiadostí je vykonávané spravidla raz mesačne, podľa aktuálnej finančnej
situácie spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo neodpovedať na podanú žiadosť.
Na poskytnutie daru nie je právny nárok.

