Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie vnútorných vecí
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Vyúčtovanie verejnej zbierky “ Pomáhame s úsmevom “
1. Prehľad vykonávania zbierky :
Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach, na
základe návrhu na registráciu verejnej zbierky neziskovou organizáciou SMILE n. o. bola táto
verejná zbierka zapísaná pod názvom „POMÁHAME S ÚSMEVOM“ do registra verejných
zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2015-021852 na účel :
•
•

ochrana zdravia
rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy

Číslo rozhodnutia SVS-OVS3-2015/021852 zo dňa 13.08.2015.
Verejná zbierka bola vykonaná v období od 01.09.2015 do 31.7.2015 na území Slovenskej
republiky a výnos bude použitý na území Slovenskej republiky. Celý výnos z verejnej zbierky bol
odvedený na účet neziskovej organizácie SMILE n.o. vedeného v Sberbank číslo účtu IBAN:
SK52 3100 0000 0042 0003 5708

Názov banky: Sberbank Slovensko, a.s
Kód banky: 3100
Číslo účtu: IBAN: SK5231000000004200035708

Verejná zbierka sa uskutočnila za účelom vyzbierania finančných prostriedkov na tieto účely:
-

dobudovanie Socializačnej miestnosti
propagácia projektu Pomáhame s úsmevom medzi rodičmi, ktorých detu sa pripravujú na
transplantáciu kostnej drene
odborné tréningy rodičov Ambasádorov procesu kostnej drene
SMILE, n. o., so sídlom Jána Hollého 5, 917 01 Trnava, IČO: 37986180

-

osvetová činnosť na podporu dobrovoľného darcovstva kostnej drene
aktívna pomoc rodičom detí, ktoré sa aktívne liečia na klinike Hematológie a Onkológie
budovanie networkingu s domácimi a zahraničnými pomahájúcimi organizáciami
v oblasti detskej onkológie a transplantácie kostnej drene
mediálna podpora projektu
príprava a tlač informačných brožúr pre rodičov a detských pacientov

Priebeh zbierky:
Verejnú zbierku ako aj formy zbierania finančných prostriedkov sme reklamovali na našej
webovej stránke www.lifesupport.sk ako aj na faceebook účte Pomáhame s úsmevom. Výnosy
verejnej zbierky tvoria príspevky darcov realizovaných darcovskými sms a vkladmi na bankový
účet, ktorý bol na verejnú zbierku určený.

2.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,

Verejná zbierka prebiehala od 1.9.2015 – 31.7.2016
•

zasielaním príspevkov na osobitný účet

•

zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom spoločnosti Fórum Donorov

Hrubý výnos
Príspevky na osobný účet vo výške 7 860 Eur
Darcovské správy vo výške 157,44 Eur
Náklady
Správny poplatok za verejnú zbierku vo výške 20,- Eur bol zaplatený 10.7.2015

3.

Bankové výpisy z osobitného účtu.

Samostatná príloha

SMILE, n. o., so sídlom Jána Hollého 5, 917 01 Trnava, IČO: 37986180

