Legionárska 13
831 04 Bratislava
tel / fax (421 - 2) 55 64 52 14 -16
www.socia.sk
Nadácia na podporu sociálnych zmien

Vec: PREDBEŽNÁ SPRÁVA K VEREJNEJ ZBIERKE “Lienka pomoci 2016“, registrovanej
pod registrovým číslom 000-2016-018743

Zbierka
Zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy,
odbor všeobecnej vnútornej správy pod registrovým číslom 000-2016-018743, na čas
konania od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018.
Usporiadateľ
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
Čas konania zbierky
Od 1. augusta 2016 do 31. mája 2018
Miesto a forma konania zbierky
1. zasielaním dobrovoľných čiastok na účet verejnej zbierky od 1. 8. 2016 do 31. 5.
2018,
2. zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS
prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo
elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 823 od 1.augusta 2016 do
31. mája 2018. Príspevkom z ceny zasielaných darcovských správ SMS budú
2 eurá z ceny jednej darcovskej správy SMS.
Účel konania zbierky
Výnos zbierky nadácia použije na podporu terénnych sociálnych služieb pre seniorov
na území Slovenska, prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov/grantov
pre poskytovateľov terénnych a ambulatných služieb pre seniorov na základe
zverejnenej grantovej výzvy na stránkach www.lienkapomoci.sk a www.socia.sk, ako
aj na propagáciu a zvyšovanie povedomia verejnosti k problematike poskytovania
sociálnych služieb pre seniorov.
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Vyúčtovanie zbierky
Hrubý výnos zbierky je:
Od 1.8.2016 do 31.5.2018 suma 10 624,50 €
Členenie podľa spôsobu vykonávania zbierky:

1. Predbežné vyúčtovanie ZL od 1. 8.
2016 do 31. 5. 2018
MV SR - Hrubý výnos k 31.5.2018
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