Občianske združenie SaUvedom,
Hospodárska 45, 91701, Trnava
______________________________________________________________________________

VÝROČNÁ SPRÁVA
2021

______________________________________________________________________________

občianske združenie SaUvedom/ Platforma Cirkulárny Hub
registračné číslo občianskeho združenia: VVS/1-900/90-56223
www.sauvedom.sk, Email: trnava@sauvedom.sk, Telefón: +421 904849122
IČO 52308537 DIČ 2121048050
bankové spojenie: FIO a.s. IBAN: SK1383300000002301633804

Strana 1 z 15

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

3

2. ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2021

4

3. FINANČNÁ SPRÁVA

12

ZÁVER

14

Strana 2 z 15

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

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
2021
Činnosť od jeho vzniku prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo združenie zriadené. Prvá polovica
roka 201 bola poznačená pandemickými opatreniami. Zároveň sa podarilo niekoľko projektov, na ktoré
sme ako združenie hrdí.

Klimatická kríza nepočká.
Platforma Cirkulárny Hub.

Preto podporujeme a spájame aktívnych ľudí, ktorí sa
chcú rozvíjať, a prispievať k ochrane klímy. Platforma
(oz SaUvedom) pomáha budovať kompetencie členov
v oblastiach súvisiacich s ochranou klímy, prepájať
šikovných ľudí a organizácie. Spolupráca je základom
úspechu, iba spoločne sme silnejší. Hub presadzuje
obehovú ekonomiku ako 1 z najdôležitejších riešení
pre otázky, ktoré otvára klimatická zmena. Je čas na
Doughnut economy - 200 rokov staré ekonomické
teórie jednoducho nefungujú.

♻️ budúcnosť je cirkulárna
Hub je platforma pre rozvoj kompetencií v oblasti ochrany klímy. Odpady, minimalizmus, móda či
psychológia Cieľom Hubu je spájať a podporovať šikovných, a aktívnych ľudí, ktorým záleží na klíme.

Spolu zmeníme svet.
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Aktivity a finančné prostriedky sme v kalendárnom roku 2021 zamerali na:
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Rozvíjali sme sa:
Fundraising
V oblasti fundraisingu máme pred sebou ešte veľa hodín štúdia. Preto sme vďační, že sa nám podarilo
spojiť s odborníčkou na fundraising - s konzultantkou Zuzanou Suchovou a mohli sme prebrať ďalšiu
fundraisingovú i kampaňovú stratégiu, CTAs, web, marketingovú komunikáciu a identifikovali ďalšie
možnosti na rozvoj. Keďže sa väčšina roka niesla vo svetle pandémie, mali sme čas a priestor sa v tomto
smere rozvíjať. Popritom sme písali i projekty, z ktorých vyšli len niektoré:

Dotácie: 3400,-EUR
●

mesto Trnava 2000,-EUR na podporu fungovania reuse centra a organizáciu výrobných podujatí

●

nadácia Pontis - Tesco - projekt “Vy rozhodujete, my pomáhame” - OZ získalo dotáciu až 2x - 1x
600,-EUR (na vybavenie Zdielanej Dielne) a 1x800,-eur (na prevádzku reuse centra)

Viac sa nám darilo v oblasti individuálneho fundraisingu
Dary: 5821,-EUR

● individuálne dary : cez portál darujme.sk (Centrum pre filantropiu, 39 darcov - 77 darov):
2317,93,-EUR
● spoločnosť VEOLIA nám darovala 150,00,-EUR na činnosť
● Back2Life - 3353,81,-EUR - na prevádzkovanie Zdielanej Dielne (vybavenie, nájomné,
parkovacie miesto pre zákazníkov, nákup pomôcok a materiálov na kurzy). Vďaka
spolupráci s FCC na prevádzkovaní mestského reuse centra B2L - mesačne časť obratu
putuje ako dar občianskemu združeniu - na komunitné projekty.

Podiel zaplatenej dane z príjmov
●

tzv. “2%” 2241,00,-EUR

Vzhľadom na to, že naša stratégia pre zisk 2% dane z príjmov PO či FO pozostávala z osobnej
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komunikácie a vzťahoch - považujeme vyzbieranú sumu za obrovský úspech. Keďže sa naše
aktivity sústredili najmä na činnosť v Trnave a domovskej Baterkárni (s komerčným nájmom) sú
naše mesačné náklady značne vyššie. Individuálny fundraising naozaj pomáha fungovaniu
združenia.
Dobrým spoluprácam nehovoríme NIE
Climate pact Ambassadorship:
Je pre nás dôležité sa spájať a zároveň podporovať
vhodné iniciatívy a legislatívu. Preto sme sa rozhodli
podať prihlášku aby sa Hub stal ambasádorom
Klimatického paktu Európskej únie. Vďaka členstvu v
EÚ je naša krajina súčasťou celku, ktorý mieri k cieľu
klimatickej neutrality - a to je potrebné podporovať.
Ekoworkshop:
V spolupráci s oz Planet Lover sme sa zúčastnili na pilotnom ročníku projektu Ekoworkshop - kedy sa
počas celého školského roka pracuje na konkrétnych zadaniach, ktoré sa zároveň aj realizujú, na konci
roka študenti uvidia svoje práce zrealizované v praxi.
Greenpeace:
Tréning komunitného organizovania je tréning pre všetkých ľudí,
ktorí chcú aktívne zlepšovať život svojej komunity a svojho okolia,
ktorý pozostáva z 10 tematicky zameraných blokov pre rozvoj
zručností ako komunikácia, leadership, storytelling, organizovanie.
My sme mali tú česť sa stať mentormi pre lokálne skupiny Trnava a
okolie, a Nitra a okolie, a Trenčín a okolie.

Ekokvíz 2021:
Na prvý ročník projektu Ekokvíz sme pripravili ceny ale najmä :
skvelé otázky do kvízu, ktorého cieľom je hravou formou pravidelne
vzdelávať v environmentálnych témach, tak aby pri účastníkoch
došlo k zmene správania.
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Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.
Snažíme sa prichádzať s možnosťami, projektami, podujatiami či nástrojmi na to aby sme komunitám
dalo čo najviac možností a spôsobov ako predchádzať vzniku odpadu, ako nekupovať nové, ako si
uvedomiť hodnotu už vyrobených vecí. Nadspotrebu vnímame ako 1 z ústredných problémov doby
poznačenej klimatickou krízou.
Nemôžeme obyvateľstvu kázať “zmeňte sa” bez toho aby mali možnosti na danú zmenu. Reflektujeme
tak potrebu upraviť individuálne spotrebné správanie. Keď k tomu pridáme podporu participácie,
aktívneho občianstva a dobrovoľníctvo je jasné, že naším cieľom je aj zmena systémová.
Ako predchádzať vzniku odpadu?
Je to “jednoduché” - nekupujme nové, opravujme staré,
nepoužívané vymeňme či darujme a čo môžme - zdieľajme.
Preto sa v Baterkárni organizujú - “Swapy” sú tzv výmenné
podujatia, ktoré 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.
Vymieňame oblečenie, knihy, rastliny, domáce či športové či
umelecké potreby. Nevymieňame odpad. Z odpadu sa ale dá tvoriť preto sa učíme vyrábať, šiť, opravovať či upcyklovať.

Pandemický svet online
#KazdyDenZeme
Nech je každý Deň Zeme.
Už 51 rokov je 22.4 Deň Zeme celosvetovým “sviatkom”, ktorý má upriamovať pozornosť na ničenie
životného prostredia a klimatickú krízu. Zodpovedanie otázky, kam sme sa v tomto smere posunuli za 51
rokov, nechám nateraz na vás.. Počas celého týždňa sme si preto v spolupráci s iniciatívami : Z lavíc do
ulíc, Znepokojené matky, Bod obratu, Šumné a Baterkáreň – pripravili zaujímavé diskusie. Pozreli sme sa
na otázku klímy z viacerých hľadísk - dotkli sme sa psychológie, ženských práv či politických riešení.

Strana 8 z 15

Diskusie prebiehali na clubhouse alebo na instagrame (pandémia iné ani nedovoľovala).

Interné vzdelávanie a rozvoj členov a dobrovoľníkov

Vďaka spolupráci s organizáciou PDCS, s Tamarou Gončárovou (odborníčka na sociálne siete ako
Instagram a TikTok) a vďaka členstve v skvelej slovenskej sieti Bystriny - sme sa ako tím mohli
dovzdelať v otázkach komunikácie, reziliencia či marketingu a s tým súvisiacim fundraisingom.
Materiálne zbierky
V roku 2021 sme neorganizovali finančné zbierky. Zamerali sme sa na materiálnu pomoc.
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Rodiny s deťmi, s holými rukami, bez riadnej výživy, úkrytu či
oblečenia, uviaznutí pri hraniciach…
Na bielorusko-poľských hraniciach, len 5 hodín autom od Slovenska,
uviazlo množstvo ľudí, ktorým bol sľúbený jednoduchý prechod cez
hranice. Poľsko ich prechodu bránilo. Z Baterkárne sme preto spravili
1 zo zberných miest pre zbierku - a na hranice sme poslali 15 mechov
vecí, potrieb a oblečenia.

Klimatická zmena patrí do školských osnov
Klimatické vzdelávanie
Spojili sme sa s Boglárkou Kurkou Ivanegovou (SUSTO) a iniciatívou “Z lavíc do ulíc” a upriamili sme
pozornosť aj na otázku Vzdelávania o klimatickej kríze. Podporili sme kampaň “Vzdelávania o
klimatickej kríze”, ktorej cieľom bolo priniesť ucelené pochopenie klimatickej krízy a krízy biodiverzity,
rovnako ako ich príčin a dôsledkov. Musí pokrývať nielen vedecké aspekty, ale aj systematické zlyhania,
ktoré viedli k našej súčasnej situácii a informácie o tých, ktorých sa táto kríza dotkne najviac a veľa
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ďalšieho. Dôraz má byť taktiež kladený na uľahčenie rozvoja udržateľných inovácií a riešení, a na
umožnenie aktívneho zapájania sa študentov a študentiek do vytvárania spravodlivej a udržateľnej
spoločnosti.
Táto kampaň bola iniciovanú aktivistami a aktivistkami hnutia Fridays For Future, ktorá požadovala
okamžité zavedenie komplexného vzdelávania o klimatickej kríze na všetkých európskych školách.
Klimatická koalícia
(Zelený reštart)
V roku 2021 sa stala aj 1 z najdôležitejších vecí pre
klímu na Slovensku. Klíma získala svoj hlas - 14
slovenských

environmentálnych

organizácií

sa

rozhodlo koordinovať v boji s klimatickou krízou - a
my sme boli pri tom. KK predchádzala iniciatíva
Zelený reštart - je dôležité aby sa iniciatívy a
združenia, ktoré majú rovnakí cieľ, koordinovali a
spolupracovali.
Slovensko stále nemá klimatický zákon, stratégiu k
cieľu #netZero, je potrebné aby Slovensko plnilo svoje
klimatické záväzky. “Roztrieštenosť klimatickej agendy medzi rezortmi a slabá koordinácia prípravy
opatrení nás môže stáť veľa. Potrebujeme spoluprácu a politickú vôľu pri nastavovaní legislatívy.
Potrebujeme, aby klíma bola prioritou. Cieľom KK je presadzovať také riešenia, ktoré sú udržateľné
ekologicky aj ekonomicky, a zároveň prispievajú k spravodlivej spoločnosti.” O vzniku Klimatickej
Koalície http://klimatickakoalicia.sk/vznika-klimaticka-koalicia/

KlimaNewsFilter žije
Ako jedny z prvých na Slovensku sme začali vydávať týždenný prehľad správ, ktoré by mal sledovať
každý, ktorého zaujíma svet klímy a správ zo sveta ochrany životného prostredia. Naneštastie sa nám
nedarilo udržiavať pravidelnosť KlimaNewsFiltra - a to kvôli časovým možnostiam. veríme ale, že tento
náš projekt má ešte potenciál a nádej! :)

Strana 11 z 15

3. FINANČNÁ SPRÁVA
Finančné prostriedky boli použité na splnenie cieľov, aktivít a poslanie združenia SaUvedom. Počas prvej
polovice roka 2021 bola činnosť združenia utlmená (pandemické opatrenia).

Príjmy v roku 2021:
Členské: 200,-EUR
●

50EUR/rok x 4 členovia = 200,-EUR (Kalabová, Šutová, Hlaváčová, Reháková)

Dotácie: 3400,-EUR
●

mesto Trnava 2000,-EUR na podporu fungovania reuse centra a organizáciu výrobných podujatí

●

nadácia Pontis - Tesco - projekt “Vy rozhodujete, my pomáhame” - OZ získalo dotáciu až 2x - 1x
600,-EUR (na vybavenie Zdielanej Dielne) a 1x800,-eur (na prevádzku reuse centra)

Dary: 5821,-EUR
●

Back2Life - 3353,81,-EUR - na prevádzkovanie Zdielanej Dielne (vybavenie, nájomné,
parkovacie miesto pre zákazníkov, nákup pomôcok a materiálov na kurzy)

● individuálne dary : cez portál darujme.sk (Centrum pre filantropiu, 39 darcov - 77 darov):
2317,93EUR
●

spoločnosť VEOLIA : 150,-EUR

Podiel zaplatenej dane z príjmov
●

tzv. “2%” 2241,-EUR

Z organizovania podujatí: 207,-EUR
●

škola ŠUT - Deň zdravia v škole ŠUT Trnava - 207,-EUR (“Ako pomôcť prírode”)

Poskytovanie služieb : 2800,-EUR
●

Greenpeace - mentoring v programe “Komunitné organizovanie” - 600,-EUR
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● Občianske združenie SaUvedom využilo príležitosť a do prenájmu vzalo miestnosť, ktorá sa
uvolnila vedľa prevádzky Baterkárne. Naozvalo ju “Zdieľaná dielňa” metráž - 60m2 - od 7/2021
od prenajímateľa Dupos a.s. kde platí trhové nájomné vo výške 483,24,-EUR. K miestnosti bolo
potrebné priobjednať internetové pripojenie a parkovacie miesto. RSP SVDM, s.r.o. malo v rámci
projektu možnosť preplatiť 2 zo 4 mesiacov podnájmu tejto miestnosti (podpora od Trnavského
samosprávneho kraja) - vo výške 2x550,-EUR/mesiac = 1100,-EUR. Ostatné hradilo SVDM,
s.r.o. podľa Dohody o podnájme keďže v miestosti boli organizované podujatia pod touto
hlavičkou - získané podnájomné poslúžilo teda na úhradu nájmu pre DUPOS a.s. a internetové
pripojenie od Telekom, a.s. spolu: 2200,-EUR (za september až december 2021).

Výdavky v roku 2021:
●

najväčšie výdavky vo všeobecnosti pozostávali z platieb mesačného nájomného a podnájomného
za reuse centrum v Baterkárni a miestnosť nazvanú “Zdieľaná dielňa”

●

ďalšie výdavky: PR & marketing - spoločnosť Petit Press (718,00,-EUR za rok 2021 - publikácia
článkov v tlačenom periodiku “MY TRNAVA”

●

48,00,-EUR bolo vrátených mestu Trnava - ako časť nevyužitá dotácia

●

lektorné (Reháková, Rehák podľa zmluvy o poskytnutí služby - vzdelávanie detí - Základná škola,
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Greenpeace “komunitné organizovanie”)
●

náklady spojené s vytvorením nového webu (pluginy, doména, wordpress téma atď.)

●

účtovný program MoneyS3 od spoločnosti Solitea - ročný poplatok vo výške 120,00,-EUR

●

vzdelávanie členov a dobrovoľníkov združenia (PDCS, Tamara Gončárová, Bystriny) - sociálne
siete, reziliencia, fundraising

●

ochrana/pomoc opusteným zvieratám (2 týždňové biele mačiatko) - poplatky veterina (Klinika
Pašek, nákup piesku, nákup krmiva) - mačiatko bolo umiestnené v rodine žijúcej v Borinke

●

vzorky na merch od MERCHYOU (nedokončené) a nekvalitné vzorky

●

nákup vybavenia pre reuse centrum a Zdieľanú dielňu (jysk - plastové boxy 373,34,-EUR,
bazarove-regaly.sk - 379,00,-EUR, elementrix - svetlá/ringlights - 146,40,-EUR, mikrofóny,
elektrický kompostér - ekologickadomacnost.sk - 400,00,-EUR)

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

V Trnave, dňa 30.6.2022
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Vypracovala: Simona Hlaváčová
štatutárny zástupca OZ
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