Fórum života n.f., Heydukova 14, 811 08 Btarislava
IČO: 45 739 358
Registrácia na Obv. úrade Bratislava, Reg.č.: OVVS‐18374/213/2012‐NF

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2013
1.

Všeobecnoprospešný účel, na ktorý sa verejná zbierka konala:
- ochrana ľudských práv,
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
- rozvoj sociálnych služieb
Zameriava sa najmä na:
- finančnú podporu pri organizovaní informačných kampaní v ochrane ľudského života a rodiny,
- podporu riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých, slabých,
- podporu vydavateľskej činnosti, tlač a distribúciu letákov a materiálov zameranú na ochranu
života,
- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, konferencií a seminárov v oblasti
ochrany života a rodiny.

2.

Usporiadateľ zbierky
Fórum života, o. z. , sídlo: Heydukova 14, 811 08 Bratislava

3.

Spôsob konania verejnej zbierky
Predaj sviečok za dobrovoľný príspevok

4.

Miesto a čas konania verejnej zbierky
- Miesta – viď príloha
- Čas: od 21. 09. 2013 do 31. 12. 2013

5.

Skutočné náklady spojené s konaním verejnej zbierky
18 431,91 €

6.

Spôsob zverejnenia informácií o konaní verejnej zbierky:
- Formou reklamy v nasledovných médiách:

o
o
o
o
o
o
o
7.

cez webové stránky http://www.vyveska.sk, http://www.forumzivota.sk,
http://pochodzazivot.sk/, www.postoy.sk
na facebooku
zaslaním mailu prostredníctvom mailinglistu Fóra žovota o.z.
cez printové média ‐ Spravodajcu o. z. Fórum života, Katolícke noviny, Slovo, Duchovný
Pastier, Zrno
Rádio Lumen
Televízia TV Lux
Tlačová kancelária KBS

Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky
Meno
Mgr. Anna Siekelová
Mgr. Jaroslava Gabčová
Ing. Jozef Jánoš
PhDr. Monika Naďová
Mgr. Magdaléna Mydlová
Ing. Elena Miškovičová

číslo OP

Adresa
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8.

Výnos zbierky
Prostredníctvom zbierky sa k 31. 12. 2013 vyzbieralo 74 661,24 €.

9.

Priebeh zbierky
V čase verejnej zbierky prebehla distribúcia sviečok, plagátov, letáčikov a nálepiek do jednotlivých farností
na Slovensku, pričom sa do zbierky zapojili aj fyzické osoby, školy či rôzne náboženské predajne.
Dobrovoľníci ponúkali materiály v kostoloch, na uliciach, pred cintorínmi, na školách a iných miestach.
V roku 2013 sme pripravili nový vizuál projektu, ktorý bol súčasťou propagačných materiálov
distribuovaných po celom Slovensku. Bledomodré nálepky na sviečkach znázorňovali nové oficiálne logo
Fóra života – obrysy dospelej a detskej tváre, ktoré znázorňujú intimitu medzi rodičom a dieťaťom. Tento
rok sa do projektu zapojilo vyše 534 miest vo všetkých regiónoch krajiny, čo je približne rovnaký počet ako
minulý rok, a na jeho realizácii spolupracovalo zhruba 1 000 dobrovoľníkov. Podarilo sa distribuovať vyše
90 000 malých plastových sviečok a približne 2 600 sklenených sviečok, čo je spolu viac než
v predchádzajúcom roku (91 773 sviečok). Pomerne veľký záujem ľudia tento rok prejavili o novinky –
sklenené sviečky, na ktorých bolo logo Fóra života a text „Chýbaš mi každý deň“, ktoré sú trvácnejšie.

10. Čistý výnos zo zbierky:
56 229,33 €
11. Použitie čistého výnosu
Ostáva na neinvestičnom fonde, bude použitý na základe predložených projektov od 1. 1. 2014.
12. Číslo účtu verejnej zbierky:

Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 5033357295/0900

V Bratislave 30.1.2014
Správca Ing. Jana Počarovská

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výpis z účtovnej knihy ‐ Obratovka účtov hlavnej knihy, na ktorých sa účtovalo o zbierke:
Účty nákladov:
 501/10 – Spotreba priameho materiálu 13 554,00 €
 501/20 – Obálky 5,09 €
 512/30 – Cestovné 468,88 €
 518/11 – Poštovné 69,55 €
 518/12 – Telefón 584,39 €
 518/31 – Služby mandatárov 2 800 €
 518/41 – Reklamné služby 600 €
Celkom: 18 431,91 €
Účty nákladov:
 667/10 – Zbierka Sviečka 74 661,24 €
Celkom: 74 661,24 €
Príloha č. 2 – Výpis z účtu z elektronického bankovníctva
Príloha č. 3 – Kópie pokladničných dokladov
Príloha č. 4 – Kópie dokladov ‐ dodávateľské faktúry,

2

Fórum života n.f., Heydukova 14, 811 08 Btarislava
IČO: 45 739 358
Registrácia na Obv. úrade Bratislava, Reg.č.: OVVS‐18374/213/2012‐NF
Príloha č. 5 – Kópie cestovných príkazov
Príloha č. 6, – Interné doklady
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