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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
registračné číslo občianskeho združenia: VVS/1-900/90-56223
Občianske združenie SaUvedom združuje ľudí sympatizujúcich s jeho cieľmi je dobrovoľné,
neziskové, nepolitické, nenáboženské, ekologické a je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z.
o združovaní sa občanov v zmysle neskorších predpisov.

Ciele občianskeho združenia SaUvedom

1. Ochrana prírody a životného prostredia.
2. Starostlivosť o ekologickú čistotu prírody.
3. Zvyšovanie povedomia o ochrane a starostlivosti o životného prostredia (organizáciou trhov,
prednášok, eventov..)
4. Zabezpečovanie zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom
zabezpečovaní ochrany zvierat.
5. Pomoc pouličným zvieratám (zabezpečovanie poskytovania veterinárnej starostlivosti
prevezením zvieraťa na veterinárnu kliniku, hľadanie nového domova), pomoc pri riešení prípadov
nájdených, stratených, týraných zvierat.
6. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy týkajúcich sa riešenia danej problematiky.
Vplývanie na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou prírody a zvierat.
7. Zvyšovanie povedomia o ochrane a starostlivosti o zvieratá, najmä o mačky (prostredníctvom
web stránky, infostánkov, podujatí, akcií, besied).
8. Poskytovanie sociálnej pomoci, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
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2. ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2019
Činnosť od jeho vzniku prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo združenie zriadené. Aktivity
a finančné prostriedky sme v kalendárnom
roku 2019 zamerali na:
Barter market
Barter market je podujatím na výmenu
nepotrebných vecí. Barter Market podporuje
recykláciu a cirkulárnu ekonomiku, poukázuje
na šetrnejší a udržateľnejší spôsob života a
podporiť komunitu vo vzájomnom stretávaní a
pomoci.
Návštevníci majú možnosť vymeniť svoje nepotrebné oblečenie či rôzne domáce potreby za niečo,
čo ich poteší a bude pre nich užitočné alebo jednoducho za dobrý pocit. V roku 2019 sa konali 3
úspešné podujatia.
Promujeme za klímu
V auguste 2019 sme usporiadali podujatie plné prednášok,
workshopov, inšpiratívnych združení a iniciatív. Premietal sa
film From Paris to Pittsbourgh. Návštevníci mohli vyrábať
tričkotašky, vymieňať oblečenie alebo sa pridať k rôznym eko
iniciatívam.
Swapy
Swapy sú tzv výmenné podujatia, ktoré sa konajú pravidelne v
Trnave v Baterkárni, či na iných miestach. Tieto podujatia sú
skvelou možnosťou ako vdýchnuť druhý dych veciam, ktoré nám ležia doma bez účelu. Šetria sa
tak zdroje, emisie a aj finančné prostriedky, množstvo vecí sa vráti do obehu a čo je veĺmi dôležité
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- tieto veci nekončia na skládkach! Sú to podujatia vhodné pre
širokú verejnosť. V roku 2019 sme tak ušetrili tisícky kilogramov
emisií a litrov vody.
Prednášky
V roku 2019 sme zorganizovali niekoľko odborných prednáškok napríklad v rámci „Week for future“ na tému klimatických zmien,
emmisií, dobrovoľníctva a aktivizmu i lokálnej výroby.
Prezentácia na Pomalo
Zúčastnili sme sa na festivale udržateľnosti Pomalo s prezentáciou aktivít a projektov
občianskeho združenia.
Prezentácia na Trnavský rínek
Zúčastnili sme sa na obľúbenom Trnavskom rínku s projektom charitatívny sekáč Predajňa
dobra.
Zbierka Pomáham pomáhať
s registrovým číslom 205-2019-027173 pomohlo združeniam Trnavský strom (mačky trnava) a
Azylový dom Tamara. Zbierka prebiehala v priestoroch prevádzky Baterkáreň, kedy si
návštevníci za ľubovoľný dar vybrali z darovaného oblečenia či domácich potrieb.
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3. FINANČNÁ SPRÁVA
Finančné prostriedky boli použité na splnenie cieľov, aktivít a poslanie združenia SaUvedom.

Príjmy


Vklad/dary od členov - 494,-EUR



ZSE energie - dotácia na účely organizácie Barter marketu 600,-EUR



Zbierka „Pomáham pomáhať“ 215,-EUR - zbierka s registrovým číslom 205-2019-027173
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Výdavky v roku 2019


Dotácia od ZSE Energie vo výške 600,-EUR bola určená a použitá na organizáciu podujatia
„Jesenný Barter market“



oz Trnavský strom (Mačky Trnava) obdržali dar vo výške 215,-EUR, ktoré pochádzali zo
zbierky „Pomáham pomáhať“.



ďalšie náklady: účtovný program, nájomné, réžia, granule a veterinárne pomôcky

5. ZÁVER
Táto výročná správa je dostupná verejnosti na webovom v sídle občianskeho združenia na
www.sauvedom.sk

V Trnave, dňa 17.8.2020

Vypracovala: Simona Hlaváčová
štatutárny zástupca OZ
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