Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
tel 00421911240002
www.socia.sk
Nadácia na podporu sociálnych zmien

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
V Bratislave dňa 27. mája 2019

Vec: ZÁVEREČNÁ SPRÁVA K VEREJNEJ ZBIERKE, registrovanej pod registrovaným
číslom 000-2016-018743
Zbierka
Zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor
všeobecnej vnútornej správy pod registrovaným číslom 000-2016-018743, na čas konania
od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017 a následne Rozhodnutím por. č. SVS-OVS2-2017/018019 zo dňa 2. 5.
2017 predĺžená do 31. 5. 2018.
Usporiadateľ
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
Čas konania zbierky
1.august 2016 – 31. máj 2018
Spôsob konania zbierky
1. zasielaním dobrovoľných čiastok na účet verejnej zbierky
2. zbieraním do stacionárnych pokladničiek
3. zasielaním darcovských správ SMS na jednotné telefónne číslo 823 v sieťach operátorov
Orange, O2 a Slovak Telekom na území SR. Cena jednej SMS 2 eurá
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 ambulantných 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.
Vyúčtovanie zbierky
Hrubý výnos zbierky je:
Od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018 suma ..............................................10 624,50 €
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Celkový hrubý výnos tejto zbierky bol vo výške 10 624,50 eur, z toho bol výnos vo výške 916 eur na
podporu Spišskej arcidiecéznej charity ADS a obce Dubník v rámci grantovej výzvy uverejnenej na
webovej stránke www.socia.sk a www.lienkapomoci.sk v roku 2017 (ostatné organizácie podporené
v grantovej výzve sme financovali z iných zdrojov).
Čistý výnos zbierky k 31. 5. 2018: 9 708,50 eur.
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