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Záverečná správa
k zbierke č. 205-2019-027173 s názvom “Pomáham pomáhať”

Občianske združenie SaUvedom v októbri v roku 2019 spustilo zbierku s menom

“Pomáham pomáhať”, ktorá prebiehala v priestoroch novovzniknutej prevádzky Baterkáreň.

Úspech a výkon zbierky teda priamo závisel s návštevnosťou prevádzky a jej prijatia

komunitou.

Občianske združenie si zaumienilo zbierku vykonávať zatiaľ čo sa rozbiehalo

novootvorené komunitné centrum Baterkáreň.

Zbierka prebiehala v priestoroch prevádzky Baterkáreň kam mohli návštevníci

priniesť nepoužívané šatstvo či potreby z domácností. Tieto predmety boli prebraté,

skontrolované, zaznamenané, bolo im pridelené vlastné číslo a boli označené visačkou s

logom a číslom zbierky. Tieto veci boli vystavené (označený priestor v rámci prevádzky) a

návštevníci si mohli vybrať a prispieť príspevok podľa vlastného uváženia. Toto nastavenie si

vyžadovalo veľa práce, vysvetľovania, komunikácie. Zároveň tak bol vytvorený priestor pre

propagáciu podporovaných združení. Zvolený spôsob je taktiež jeden z efektívnych

spôsobov propagácie ekologického prístupu k životu a umožňuje vrátiť nepoužívané

predmety a oblečenie späť do obehu.

Odovzdané veci boli dobrovoľníkmi zapisované do excel dokumentu aj s dátumom,

špecifikáciou a výškou daru. Zbierka zároveň neprebiehala kontinuálne, bola prerušovaná

podľa možností a schopností samotnej prevádzky a dobrovoľníkov. Najviac sa jej darilo v

decembri 2019

- pred Vianocami, kedy centrum zaznamenalo najviac návštevníkov.

Občianske združenie SaUvedom sa rozhodlo výťažok prv venovať občianskemu

združeniu Trnavský strom. Bola podpísaná zmluva, ktorej kópiu prikladáme. Počas trvania

zbierky sa združenie snažilo aktívne komunikovať aj činnosť združenia Trnavský strom -

známe ako Mačky Trnava. Zbierka prebiehala do novembra 2019 a podarilo sa vyzbierať

215eur, ktoré im bolo odoslané na účet podľa Zmluvy.
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V decembri sa združenie rozhodlo výťažok zbierky venovať Záujmovému združeniu

Rodina, ktorého činnosť považujeme za veľmi dôležitú. Taktiež bola uzavretá darovacia

zmluva a počas trvania zbierky sa združenie snažilo aktívne komunikovať aj činnosť tohto

združenia. Po úspešnom decembri 2019, prišli v januári 2020 prvé časy neistoty, zbierka

bola ku koncu januára prerušená aj z dôvodu prerábky priestorov časti prevádzky, ktorá

trvala celý február. Zároveň sa zbierali cenové ponuky na propagáciu zbierky a projektu

(náklady súvisiace s výkonom zbierky).

Tieto plány boli ale nakoniec úplne prerušené z dôvodu mimoriadnej situácie a

vyhláseniu núdzového stavu. V marci 2020 združenie úplne prerušilo činnosť. Hneď ako to

situácia umožňovala, na účet Záujmového združenia Rodina bola odoslaná časť

prostriedkov. Činnosť zbierky bola čiastočne obnovená v druhej polovici leta 2020 (august),

tieto mesiace alebo boli neisté pre samotnú prevádzku centra. Nanešťastie sme z dôvodu

pracovnej zaneprázdnenosti nie vždy stihli získané príspevky za každý mesiac vložiť na účet

do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Keďže žiadna propagácia projektu nebola uskutočnená, boli zvyšné vyzbierané pros-

triedky boli vložené na účet združenia. Spolu s časťou z januára 2020 bola teda odoslaná

dodatočne na účet Záujmového združenia Rodina plná suma vo výške 158EUR.

Vzhľadom na neistú situáciu sa združenie rozhodlo vyhlásenie zbierky nepredlžovať.

Občianske združenie SaUvedom bolo teda schopné podporiť aj navzdory mnohým

komplikáciám dve združenia, ktoré šíria dobro a ktorých činnosť je extrémne dôležitá pre

komunitu.

Občianske združenie uznáva, že Záverečnú správu vypracovalo a odovzdalo po

určenom termíne. Mimoriadnosť roka 2022 a orientácia činnosti združenia na dennú

humanitárnu pomoc bohužiaľ spôsobila, že tento termín zostal pozabudnutý.

Nižšie nájdete: prehľad výnosov zbierky, fotodokumentáciu a bankové pohyby.

V Trnave, 13.3.2023

Simona Hlaváčová
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Toto nie je oficiálny výpis z účtu.
Majiteľ: Občianske združenie SaUvedom
Obdobie: 01.09.2019 - 05.11.2020
Dátum tlače: 05.11.2020 13:30:12

Pohyby na účte SK1383300000002301633804/FIOZSKBAXXX

Stav k: 01.09.2019 Stav k: 05.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Kartové blokácie Disp. zostatok

428,11 EUR 795,39 EUR 7 108,43 EUR -6 741,15 EUR 367,28 EUR 0,00 EUR 785,39 EUR

Akcia Dátum Čiastka Protiúčet Správa pre príjemcu Poznámka Typ

05.11.2020 -158,00 EUR SK2602000000004039474754
/ SUBASKBXXXX

zbierka pomaham
pomahat

Bezhotovostná
platba

29.10.2020 -317,90 EUR 000115-0136050277 / 0100 cirkularni zadavani
incien

Okamžitá
odchádzajúca
platba

29.10.2020 -48,00 EUR SK2011000000002629043330
/ TATRSKBXXXX

petit press Bezhotovostná
platba

13.09.2020 -48,00 EUR SK2011000000002629043330
/ TATRSKBXXXX

petit press pardon Bezhotovostná
platba

08.09.2020 29,00 EUR zbierka Vklad v
hotovosti

08.09.2020 -46,63 EUR CZ3820100000002200533548
/ FIOBCZPPXXX

pethome sauvedom pethome sauvedom Platba
prevodom v
rámci banky

17.08.2020 -1 500,00 EUR SK8975000000004028031405
/ CEKOSKBXXXX

najomne 2020 jan jul Bezhotovostná
platba

15.07.2020 -88,33 EUR CZ3820100000002200533548
/ FIOBCZPPXXX

pethome sauvedom pethome sauvedom Platba
prevodom v
rámci banky

14.07.2020 -135,00 EUR SK6209000000000189346282
/ GIBASKBXXXX

dakujeme za krasne
jednorozce :)

dom svitania startlab Bezhotovostná
platba

24.06.2020 -61,28 EUR CZ3820100000002200533548
/ FIOBCZPPXXX

pethome sauvedom pethome sauvedom Platba
prevodom v
rámci banky

10.06.2020 3 088,63 EUR SK4911000000002942465134
/ TATRSKBX

/DO2020-06-
09/SPObcianske
zdruzenie SaUvedom

Nadácia CpF Bezhotovostný
príjem

08.06.2020 -50,00 EUR SK3511000000002927832354
/ TATRSKBXXXX

Klub, simona
hlavacova/oz sauvedom

klub fundraiserov
prihlaska

Bezhotovostná
platba

02.06.2020 -14,40 EUR SK2011000000002629043330
/ TATRSKBXXXX

petit press pardon Bezhotovostná
platba

28.05.2020 -1 000,00 EUR Výber v
hotovosti

25.05.2020 1 000,00 EUR SK8509000000000282880834
/ GIBASKBX

/DO2020-05-24/SPNa
najom ;)

Lenka Nemeckova Bezhotovostný
príjem

21.05.2020 -945,00 EUR SK6209000000000189346282
/ GIBASKBXXXX

dom svitania PR 2020 Bezhotovostná
platba
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27.04.2020 57,00 EUR SK8175000000004020703975
/ CEKOSKBX

/DO2020-04-24/SPoz
sauvedom

HLAVACOVA SIMONA Bezhotovostný
príjem

23.04.2020 -111,00 EUR SK2602000000004039474754
/ SUBASKBXXXX

z baterkarne - z predajte
dobra :) pomaham
pomahat

Bezhotovostná
platba

21.04.2020 -30,00 EUR SK2011000000002629043330
/ TATRSKBXXXX

petit press pardon Bezhotovostná
platba

21.04.2020 -1 000,00 EUR Výber v
hotovosti

14.04.2020 1 000,00 EUR SK8509000000000282880834
/ GIBASKBX

/DO2020-04-12/SP Lenka Nemeckova Bezhotovostný
príjem

08.04.2020 100,00 EUR SK9875000000004003114271
/ CEKOSKBX

/DO2020-04-07/SPNa
15ky

KUNKA LUBOS Bezhotovostný
príjem

31.03.2020 -19,95 EUR Nákup:
BIELAPERLA.SK,
Sturova 33,
KEZMAROK, 06001,
SVK, dne 30.3.2020,
částka 19.95 EUR

Nákup:
BIELAPERLA.SK,
Sturova 33,
KEZMAROK, 06001,
SVK, dne 30.3.2020,
částka 19.95 EUR

Transakcia
kartou

18.03.2020 -30,00 EUR SK2011000000002629043330
/ TATRSKBXXXX

petit press pardon Bezhotovostná
platba

04.03.2020 1 080,00 EUR SK7556000000001002482001
/ KOMASK2X

/DO2020-03-
03/SPDarovacia zmluva
PR 2019- Bez plastu na
trh

MESTO TRNAVA Bezhotovostný
príjem

20.02.2020 -118,80 EUR SK7211000000002923834221
/ TATRSKBXXXX

PROPERTY &
ENVIRONMENT s. r. o.
preplatne odpady portal

Bezhotovostná
platba

10.02.2020 118,80 EUR SK1311000000002626708763
/ TATRSKBX

/DO2020-02-
07/SPdobropis

Solitea Slovensko a. Bezhotovostný
príjem

23.01.2020 -94,80 EUR SK1311000000002626708763
/ TATRSKBXXXX

Money S3 - Podpora a
aktualizácia 2020

Bezhotovostná
platba

23.01.2020 -118,80 EUR SK1311000000002626708763
/ TATRSKBXXXX

Nové Money S3
Professional N ďalšia
licencia lokálna

Bezhotovostná
platba

23.01.2020 200,00 EUR SK8175000000004020703975
/ CEKOSKBX

/DO2020-01-22/SPoz
sauvedom

HLAVACOVA SIMONA
vklad zbierka za dec 19

Bezhotovostný
príjem

23.01.2020 40,00 EUR SK8175000000004020703975
/ CEKOSKBX

/DO2020-01-22/SPoz
sauvedom

HLAVACOVA SIMONA
vklad zbierka januar 20

Bezhotovostný
príjem

27.12.2019 -1,00 EUR SK9283300000002201651669
/ FIOZSKBAXXX

SVDM podnajom
baterkaren

podnájom Baterkáreň Platba
prevodom v
rámci banky

02.12.2019 -215,00 EUR SK5211000000002949014811
/ TATRSKBXXXX

oz trnavsky strom,
zbierka pomaham
pomahat

Bezhotovostná
platba

02.12.2019 215,00 EUR pomaham pomahat
zbierka - suma za
oktober a november

Vklad v
hotovosti

04.11.2019 -9,56 EUR Nákup: HM
TESCO,TT,VETERNA,
VETERNA, TRNAVA,
917 01, SVK, dne
2.11.2019, částka 9.56
EUR

Nákup: HM
TESCO,TT,VETERNA,
VETERNA, TRNAVA,
917 01, SVK, dne
2.11.2019, částka 9.56
EUR

Transakcia
kartou
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19.10.2019 -15,00 EUR SK1975000000004024499246
/ CEKOSKBXXXX

same ucho pomalo 17
18 oktober 19

Bezhotovostná
platba

14.10.2019 -25,00 EUR SK8711110000001447725002
/ UNCRSKBXXXX

natalia jedlickova
workshop pre deti barter
market 28 9 19

Bezhotovostná
platba

14.10.2019 -85,00 EUR SK5683605207004206756370
/ BREXSKBXXXX

kristina rysava barter
market 28.9 - workshop
sitia

Bezhotovostná
platba

08.10.2019 -200,70 EUR SK0975000000004027081857
/ CEKOSKBXXXX

MIPANO s. r. o. bistro
pekaren barter market
catering

Bezhotovostná
platba

08.10.2019 -40,00 EUR SK2511000000002617007674
/ TATRSKBXXXX

tarunka barter market
workshop

Bezhotovostná
platba

01.10.2019 -100,00 EUR SK7302000000002314964258
/ SUBASKBXXXX

Detský workshop so
spisovateľom
Branislavom Jobusom
barter market trnava 28
9 2019

Bezhotovostná
platba

01.10.2019 -90,00 EUR SK8902000000002431703858
/ SUBASKBXXXX

HIT trnava prenajom
marianskej saly barter
market jesen 28 9 2019

Bezhotovostná
platba

23.09.2019 -24,00 EUR SK5683300000002601085125
/ FIOZSKBAXXX

codokazemama promo
barter market

Platba
prevodom v
rámci banky

17.09.2019 180,00 EUR SK8175000000004020703975
/ CEKOSKBX

/DO2019-09-16/SP HLAVACOVA SIMONA Bezhotovostný
príjem
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