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. januára 2021

Vec: ZÁVEREČNÁ SPRÁVA K VEREJNEJ ZBIERKE, registrovanej pod registrovaným
číslom 000-2018-014364
Zbierka
Zbierka bola predĺžená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor
všeobecnej vnútornej správy pod registrovým číslom 000-2018-014364, na čas konania
od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2020.
Usporiadateľ
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
Čas konania zbierky
Od 1. júna 2018 do 31. marca 2020
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 a ambulantných sociálnych služieb pre
seniorov na území Slovenska, prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov/grantov pre
poskytovateľov terénnych a ambulantných služieb pre seniorov, ako aj na propagáciu a zvyšovanie
povedomia verejnosti k problematike poskytovania sociálnych služieb pre seniorov.
Vyúčtovanie zbierky
Hrubý výnos zbierky je:
Od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2020 suma ..............................................2 474,00 €
Náklady na zbierku.......................................................................0,00 €
Čistý výnos zbierky..................................................................... 2 474,00 €
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Členenie podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Vyúčtovanie od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2020
Hrubý výnos

Banka
1426,00

Prenosné
pokladničky

SMS
0,- 1048,00

Demencia je dôsledok poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových
štruktúr, neurodegeneratívneho ochorenia mozgu (ide o degenerovanie nervových buniek),
dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) či poškodenie cievneho zásobenia
mozgu. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií. Sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v
starobe.
Demencia sa prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií.
Preventívnym krokom je vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. Využívajú
sa na to krátke orientačné testy. Je to dôležitý krok, aby sa v neskoršom veku eliminovalo chorobné
starnutie
Hrubý výnos zbierky bol vo výške 2 474 eur bol využitý na preventívny skríning kognitívnych funkcií
formou testu pre 120 ľudí. Týmto skríningom sme podporili ambulantnú formu služby v Centre
MEMORY, n. o. Týmto skríningom sme podporili aj edukatívnu kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorej
sloganom bolo Sú aj iné spôsoby, ako si chrániť hlavu – chráňte si aj to, čo máte v nej!
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