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Náročný, ale úspešný

rok 2017
Rok 2017 bol pre občianske združenie Asociácia pomoci 

postihnutým – APPA rokom veľkých zmien. APPA od 
svojho založenia v roku 2009 pomáhala predovšetkým 
so získavaním finančnej pomoci na zabezpečenie 
rehabilitácie v ADELI Medical Centre. V januári 2017 sme 

činnosť rozšírili na širokú pomoc telesne hendikepo-
vaným deťom aj dospelým.

Sme veľmi radi, že sa táto zmena stretla s veľmi pozitívnou 
odozvou u členov Klubu APPA i u našich partnerov. Do radov 
Klubu APPA vstúpilo veľké množstvo nových členov, stabilní 
i noví partneri podporili naše aktivity. Zmenou prešla nielen 
činnosť, ale aj názov občianskeho združenia. Skratka APPA, pod 
ktorou nás poznali telesne hendikepovaní aj naši partneri už od 
počiatku, sa stala súčasťou názvu.

Ďakujeme členom Klubu APPA aj našim partnerom, že ste v roku 
2017 stáli pri nás. Ďakujeme za slová vďaky – sú pre nás tým, čo 
nás poháňa ísť ďalej. Úspechy, ktoré sme dosiahli v roku 2017 sú 
pre náš tím nielen ocenením práce, ale aj veľkou výzvou do 
budúcnosti. Nesklamať, vydržať v nastúpenej ceste a vytvárať 
stále nové a nové možnosti pre pomoc ľuďom a rodinám, ktorým 
osud nadelil neľahkú úlohu. APPA je tu aj v roku 2018 pre Vás. 

   Mgr. Miriam Juhanesovičová
                     predseda občianskeho združenia
                    Asociácia pomoci postihnutým – APPA

/ APPA – Pomoc je naše poslanie

2

Ciele činnosti v roku 2017

Aktivity v roku 2017

Koho sme podporili v roku 2017

Ciele činnosti na rok 2018

Finančná časť

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie

3

Obsah
— 4 —  

— 5 —   

— 11 — 

— 12 —   

— 13 —    



Náročný, ale úspešný

rok 2017
Rok 2017 bol pre občianske združenie Asociácia pomoci 

postihnutým – APPA rokom veľkých zmien. APPA od 
svojho založenia v roku 2009 pomáhala predovšetkým 
so získavaním finančnej pomoci na zabezpečenie 
rehabilitácie v ADELI Medical Centre. V januári 2017 sme 

činnosť rozšírili na širokú pomoc telesne hendikepo-
vaným deťom aj dospelým.

Sme veľmi radi, že sa táto zmena stretla s veľmi pozitívnou 
odozvou u členov Klubu APPA i u našich partnerov. Do radov 
Klubu APPA vstúpilo veľké množstvo nových členov, stabilní 
i noví partneri podporili naše aktivity. Zmenou prešla nielen 
činnosť, ale aj názov občianskeho združenia. Skratka APPA, pod 
ktorou nás poznali telesne hendikepovaní aj naši partneri už od 
počiatku, sa stala súčasťou názvu.

Ďakujeme členom Klubu APPA aj našim partnerom, že ste v roku 
2017 stáli pri nás. Ďakujeme za slová vďaky – sú pre nás tým, čo 
nás poháňa ísť ďalej. Úspechy, ktoré sme dosiahli v roku 2017 sú 
pre náš tím nielen ocenením práce, ale aj veľkou výzvou do 
budúcnosti. Nesklamať, vydržať v nastúpenej ceste a vytvárať 
stále nové a nové možnosti pre pomoc ľuďom a rodinám, ktorým 
osud nadelil neľahkú úlohu. APPA je tu aj v roku 2018 pre Vás. 

   Mgr. Miriam Juhanesovičová
                     predseda občianskeho združenia
                    Asociácia pomoci postihnutým – APPA

/ APPA – Pomoc je naše poslanie

2

Ciele činnosti v roku 2017

Aktivity v roku 2017

Koho sme podporili v roku 2017

Ciele činnosti na rok 2018

Finančná časť

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie

3

Obsah
— 4 —  

— 5 —   

— 11 — 

— 12 —   

— 13 —    



/ APPA – Pomoc je naše poslanie

4

Na rok 2017 sme si stanovili naplnenie týchto cieľov:

ź Rozšíriť spektrum pomoci - od úhrad rehabilitačných pobytov k podpore všetkého, čo skupina telesne 
hendikepovaných a ich rodín potrebuje – vozíky, pomôcky, bezbariérové riešenia bývania, kúpa a úprava automobilov, 
špeciálne operácie, široké spektrum rehabilitácií, atď.

ź Pokračovať v asignácii 2% za daní a v realizácii našich tradičných a úspešných projektov - stolový a nástenný kalendár, 
golfový turnaj, charitatívny aukčný salón.

ź Osloviť partnerov na realizáciu nových spoločných projektov.
ź Požiadať o registráciu verejných zbierok a darcovských SMS. 
ź Pomáhať členom Klubu APPA s realizáciou vlastných charitatívnych aktivít v mieste svojho bydliska.
ź Rozvinúť vzdelávacie aktivity pre rodičov a opatrovateľov telesne postihnutých, aby sme im pomohli uľahčiť 

a zjednodušiť každodennú starostlivosť o svojich blízkych.
ź Rozvíjať aktivity, ktoré prinášajú radosť a smiech do života telesne postihnutých a ich rodín – športové a spoločenské 

aktivity, špeciálne aktivity pre členov Klubu APPA k rôznym sviatkom (Deň detí, Vianoce a pod.)
ź Zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných v prospech telesne hendikepovaných, alebo na projektoch a akciách 

našich partnerov.

Stanovené ciele sa v roku 2017 naplnili v celom rozsahu. Na nasledujúcich stranách si prečítate viac o tom, ako a na čom 
sme pracovali počas uplynulého roka.

Asociácie pomoci postihnutým - APPA v roku 2017
Ciele činnosti 

Asociácie pomoci postihnutým - APPA v roku 2017
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Asignácia 2% z daní
Aj v roku 2017 predstavovala asignácia 2% z daní najväčší príjem Asociácie pomoci postihnutým – APPA. Zamerali sme sa 
na vhodnú propagáciu tejto možnosti medzi našimi partnermi, rovnako aj medzi našimi členmi, aby sme sa čo najviac 
dostali do povedomia fyzických i právnických osôb. 

Rozšírenie spektra pomoci pre telesne postihnutých pri zlepšovaní života a prinavrátení zdravia malo skutočne veľký 
ohlas a tak sa nám podarilo touto aktivitou získať viac ako 740 tisíc Eur. Tieto finančné prostriedky sme začali už v minulom 
roku využívať na úhradu všetkého potrebného pre členov nášho Klubu APPA. 

Pokračovanie úspešných aktivít
Asociácia pomoci postihnutým v roku 2017 pokračovala aj v realizácii úspešných aktivít z minulých rokov – predovšetkým 
stolového a nástenného kalendára a charitatívneho aukčného salóna.

Charitatívny stolový kalendár
V roku 2017 sme pripravovali už piaty ročník tohto projektu – 
kalendár na rok 2018 pod názvom Úsmev pomáha, autorkou 
ktorého je fotografka Katka Rogelová-Husenicová, ktorá už 
niekoľko rokov realizuje fotografovanie detí bez nároku na 
honorár.
Kalendár je vytvorený z fotografií detských členov Klubu 
APPA. Tradične každoročne je krstnou mamou Adela 
Banášová (Vinczeová) a v tomto ročníku sa svojou účasťou 
v projekte rozhodli pomôcť aj ďalšie osobnosti – Táňa 
Pauhoufová, Bibiana Ondrejková, Renáta Názlerová a Marián 
Greksa.
Z kalendára sa predalo vyše 4000 ks. Výťažok z predaja 
pomáha deťom z kalendára zabezpečiť rôzne veci, ktoré 
potrebujú k zlepšeniu života, alebo zdravotného stavu.

Rozšírenie spektra pomoci
Už z predchádzajúcich období sme vedeli, že okrem rehabilitácií majú telesne hendikepovaní a ich rodiny rozmanité 
potreby, ktoré sa nedajú naplniť len pomocou štátnych príspevkov. Preto sme v januári 2017 významne rozšírili spektrum 
pomoci, na ktoré naša organizácia získava a poskytuje prostriedky. Členom Klubu APPA pomáhame zabezpečiť kvalitné 
vozíky a rozmanité pomôcky, rôzne typy rehabilitácií, bezbariérové úpravy bývania, kúpu a úpravy automobilov, špeciálne 
operácie a mnoho ďalších potrebných služieb alebo vecí.

Členovia Klubu APPA takéto rozšírenie pomoci ocenili a vďaka tomu Klub APPA získal aj mnoho nových členov. V tejto 
snahe nás podporila väčšina našich stálych partnerov a takisto sme získali aj nových, predovšetkým takých, ktorí 
poskytujú služby alebo predávajú tovar pre telesne hendikepované deti a dospelých. 

Aj keď rok 2017 bol pre nás rokom, kedy sa naša činnosť výrazne zmenila, už v tomto roku sme podporili 257 členov Klubu 
APPA pri zabezpečení rozmanitých potrieb pre hendikepovaných, alebo pre ich opatrovateľov.

Aktivity
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Nástenný kalendár

Projekt umeleckého kalendára voľne nadväzuje na projekt 
charitatívneho aukčného salóna. Výtvarníci, ktorí podporujú 
charitatívnu aukciu výtvarných diel bez nároku na honorár 
umožnia použiť reprodukciu svojho výtvarného diela do 
nástenného kalendára. Finančné prostriedky získané 
z predaja kalendára sú použité na podporu aktivít APPA. 
V poradí druhý ročník – kalendár na rok 2018 bol vytlačený 
v náklade 1000 ks.

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie

Charitatívny aukčný salón 2017

Siedmy ročník tejto prestížnej akcie sa uskutočnil opäť 
v piešťanskom Kursalone. Podujatie tradične realizujeme 
v spolupráci s aukčným domom SOGA. Ide o prestížnu 
prehliadku súčasného slovenského výtvarného umenia. 
Predchádzali jej dve predaukčné výstavy a dve komentované 
prehliadky výtvarných diel  – v bratislavskej Savoy Gallery 
a v piešťanskej Magna Gallery. 
Dražilo sa 51 výtvarných diel od popredných slovenských 
výtvarníkov. Podujatie každoročne moderuje patrónka 
projektu Soňa Müllerová a aukciu vedie popredná slovenská 
licitátorka Nina Gažovičová z aukčnej spoločnosti SOGA. 
Vďaka transparentnému nakladaniu s vydraženými finan-
ciami, ktoré sa rovnomerným dielom rozdelia medzi vopred 
vybraných členov Klubu APPA, sa do nej každoročne zapoja 
najvýznamnejší slovenskí výtvarníci. V roku 2017 dražba 
priniesla 18 850 Eur v prospech šiestich členov Klubu APPA.

7

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie

Spoločné partnerské projekty
V realizovaní spoločných partnerských projektov sme pokračovali aj v roku 2017. V spolupráci s partnerom ZSE sme 
zrealizovali alebo začali realizovať tri partnerské projekty.

Charity Golf 2017

Charitatívny golfový turnaj pod záštitou prezidenta SKGA 
Tomáša Stoklasu sa uskutočnil v Penati Golf Resort Senica. 
Podujatie moderoval Martin Mňahončák, ktorý si spolu 
s golfistami aj zahral.
Výťažok z turnaja bol venovaný na kúpu rehabilitačných 
prístrojov Motomed alebo Motren pre troch členov Klubu 
APPA.

Dostaneme Ťa do školy

Projekt, ktorým podporujeme začlenenie hendikepovaných 
žiakov do škôl pre zdravé deti. Na základe výberu, ktorý sa 
uskutočnil v roku 2017 získali tri školy príspevok po 8000 Eur 
na vybudovanie bezbariérového prístupu do školy, alebo do 
priestorov, kde sa hendikepovaní žiaci zatiaľ nemohli dostať, 
alebo len s veľkými prekážkami. Získanie príspevku bolo 
podmienené zorganizovaním benefičného podujatia 
samotnou školou, tak, aby aj žiaci prispeli k pomoci pre 
svojich spolužiakov. Realizácia bezbariérových riešení sa 
uskutoční v roku 2018.

Búrame bariéry

projekt na podporu organizovania lokálnych charitatívnych 
podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života 
ľudí so znevýhodnením. Každú z vybraných regionálnych 
aktivít sme podporili sumou takmer 900 Eur. Niektoré 
z podujatí sa uskutočnili v roku 2017 a niektoré v roku 2018. 
Najúspešnejšie podujatie bude v závere projektu ocenené 
dodatočným bonusom 1500 Eur, ktoré budú využité rovnako, 
ako výťažok z podujatia, na zlepšenie života hendikepo-
vaného.
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Verejné zbierky a darcovské SMS
Verejné zbierky a DMS (darcovské SMS) sú ďalšími z možností ako získavať finančné prostriedky v prospech telesne 
hendikepovaných.  APPA začiatkom roka 2017 požiadala o registráciu zbierok aj DMS a má zaregistrované obidve tieto 
možnosti. 

Zbierky využívame často na regionálnych aktivitách v prospech konkrétneho dieťaťa, alebo dospelého. Darcovské SMS sú 
zatiaľ málo využívanou možnosťou a v budúcom období sa budeme snažiť nájsť formu a spôsob, ako aj túto jednoduchú 
možnosť lepšie začleniť do systému získavania financií.

Regionálne aktivity
APPA pomáha svojim členom pri realizácii regionálnych aktivít v prospech telesne hendikepovaných pod hlavičkou APPA. 
Obvykle sú to aktivity, ktoré organizuje rodič, alebo príbuzný alebo komunita združená okolo telesne hendikepovaného.

Pomáhame s prípravou podujatia, s grafickými podkladmi, medializáciou a propagáciou podujatia, s realizáciou verejnej 
zbierky a APPA sa na podujatí väčšinou aj zúčastňuje. Podujatia organizované pod hlavičkou APPA majú nielen väčšiu 
dôveru, ale vďaka tomu sa na nich podarí obvykle získať aj väčší finančný obnos.

Vzdelávacie aktivity
V roku 2017 sme rozbehli pilotný projekt vzdelávania. 
Tentokrát sme sa zamerali na skupinu opatrovateľov telesne 
hendikepovaných a na domácu starostlivosť o hendikepo-
vaného člena rodiny. S finančnou podporou Nadácie EPH 
sme pripravili tri vzdelávacie víkendy pod názvom Život 
s hendikepovaným v rodine – ľahšie, lepšie, kvalitnejšie, 
alebo čo by ste mali vedieť o každodennej starostlivosti 
o hendikepovaného člena rodiny. 

Víkendy sa konali v mesiacoch október a november 2017 
v Piešťanoch, v Osrblí a v Košiciach. Celkovo sa seminárov 
zúčastnilo 152 dospelých a detí. Odbornú časť – prednášky  -  
zrealizovali odborníci z oblasti neurológie, klinickej 
logopédie, psychológie a fyzioterapie. O hendikepovaných 
účastníkov sa počas konania kurzu starali profesionálne 
opatrovateľky a špeciálne pedagogičky z centier Svetielko. 

Spätná väzba od účastníkov bola mimoriadne kladná. 
Niekoľko desiatok rodín s postihnutým dieťaťom alebo 
členom rodiny zažilo víkend plný užitočných a odborných 
informácií, prednášok, konzultácií a sociálneho kontaktu. 
Teoretické a praktické vedomosti, ktoré na kurze získali, im 
uľahčia a zjednodušia domácu starostlivosť o hendike-
povaného rodinného príslušníka. 

Pre našu organizáciu boli tieto semináre veľkým krokom 
vpred v oblasti rozšírenia spektra pomoci pre rodiny 
s telesne postihnutými deťmi, či dospelými. 

Aktivity pre radosť zo života
Veríme, že našimi aktivitami nielen pomáhame zlepšiť 
a skvalitniť život rodinám s hendikepovaným členom, ale že 
do týchto rodín dokážeme priniesť aj smiech a radosť. Vďaka 
našim partnerom sme mohli zrealizovať dve najväčšie 
aktivity k Medzinárodnému dňu detí a k vianočným sviat-
kom.

K sviatku MDD sme obdarovali všetkých detských členov 
Klubu APPA a v adventnom období sme otvorili 24 okienok 
na adventnom kalendári a poslali darčeky spolu 48 našim 
fanúšikom na Facebooku.

Účasť na aktivitách našich partnerov
Asociácia pomoci postihnutým - APPA  sa spolupodieľa aj na 
aktivitách našich partnerských organizácií, ktoré organizujú 
v prospech členov Klubu APPA.

Aukcia vianočných stromčekov 
s firmou Normander
Tradične úspešná adventná akcia, ktorú organizuje firma 
Normander. Záujemci dražia živé normandské jedličky spolu 
s vianočnými darčekmi a domov si odnesú okrem 
vianočného stromčeka a mnohých atraktívnych darčekov aj 
dobrý pocit, že pripravili krásne Vianoce aj niekomu 
ďalšiemu. 

V roku 2017 sme pomohli malej Zojke, ktorá trpí zriedkavým 
ochorením a potrebuje celoročné špeciálne rehabilitácie. 
V jej prospech sa vydražilo 8 200 Eur. Pre návštevníkov bol 
pripravený zaujímavý sprievodný program v podobe 
hudobného a divadelného vystúpenia. Deti sa mohli odfotiť 
s Mikulášom na vianočných saniach a odoslať list Ježiškovi 
špeciálnou Vianočnou poštou, či vyrábať originálne 
vianočné ozdoby.
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Mediálna prezentácia
Našim dlhoročným mediálnym partnerom je televízia TA3. 
Prináša reportáže z podujatí, vysiela reklamnú kampaň 
k aukcii a všestranne nám pomáha.
Okrem toho Nadácia TA3 v rámci akcie Káčer na bicykli 
každoročne podporí z výťažku niekoľkých členov Klubu APPA.

Naším stabilným partnerom je aj vydavateľstvo News 
& Media Holding, ktoré takisto prináša články a reportáže 
z našich aktivít.

Pravidelne spolupracujeme aj s regionálnymi médiami, 
predovšetkým z Piešťan (portál pn.ky, zpiestan.sk, týždeník 
Piešťanský týždeň), nakoľko naša kancelária má sídlo práve 
v tomto meste.

Webová stránka
Webová stránka v roku 2017 zaznamenala rekordnú prie-
mernú návštevnosť – 8000 mesačne. Pravidelne prináša 
zaujímavé články našich partnerských organizácií, infor-
mácie o možnosti zapojenia sa do projektov, aktuálne 
informácie k asignácii 2%, príbehy našich členov, ktorí 
potrebujú pomoc, príbehy tých, ktorým APPA pomohla a pre 
členov Klubu APPA je možnosť vstúpiť prostredníctvom hesla 
do členskej zóny a sledovať finančné prostriedky, ktoré majú 
k dispozícii pre pokrytie svojich potrieb.

Facebookový profil APPA
V roku 2018 takisto vďaka rozšíreniu aktivít a mnohým 
zaujímavým aktivitám, súťažiam a motivačným hrám 
zaznamenal takmer 2000 fanúšikov. Stal sa miestom na živú 
výmenu názorov, na prezentáciu našich aktivít a takisto na 
získavanie potenciálnych sponzorov, partnerov a darcov.

Newsletter
Mesačný informačný kanál na pripomenutie našich 
aktuálnych projektov určený nielen pre našich členov, ale aj 
pre našich partnerov, podporovateľov a záujemcov o našu 
činnosť. Koncom roka 2018 sme ho posielali už takmer na 
1000 adries.

Prezentácia našich aktivít
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„Tak kľúče odovzdané, v priečku 
vlastná hudba a hrnček kávy na cestu 
domov.“ 

V roku 2017 sme podporili 
Okrem mnohých iných aj týchto členov Klubu APPA

Auto pre Ivanka, ktoré mu 
uľahčí život
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„Dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne 
poďakoval za Vašu ochotu, ústretovosť 
a pochopenie, ktoré ste prejavili 
poskytnutím sponzorského daru na 
úhradu antidekubitnej sedačky na 
invalidný vozík. Aj vďaka nej sa mi 
podarilo odstrániť zdravotné 
problémy – dekubity. Moje celodenné 
sedenie je teraz príjemnejšie 
a pohodlnejšie.“

Celodenné sedenie je pre 
Petra teraz príjemnejšie

„Vďaka Vašej ochote a odhodlaniu 
pomáhať sa moja dcéra môže zapojiť 
do života medzi ostatné deti, smelo 
si šliapať.“

Špeciálna trojkolka 
pre Gabiku

„Ďakujeme asociácii APPA za pomoc 
pri financovaní operačného zákroku 
a veľké Ďakujem patrí aj pánu Bohu 
za jeho pomoc a neustálu ochranu.“

Operácia Ulzibat 
pre Tomáška

Dovoľte mi Vám úprimne poďakovať 
za všetku podporu, materiálnu aj 
morálnu, ktorej sa mi od Vás dostalo. 
Problém, s ktorým sa musí na 
nerovnom povrchu popasovať každý 
vozičkár, mi kúpou pomocného 
predného kolieska pomohla vyriešiť 
APPA. Trávnik, kamienky a vetvičky už 
pre mňa nepredstavujú neprekona-
teľnú prekážku pri pohybe v záhrade.

Reálnu pomoc a rady 
ocenil Richard

„Týmto by som sa chcela poďakovať 
Asociácii pomoci postihnutým – APPA 
za finančnú podporu, ktorá umožnila 
Miške absolvovať ďalšie pobyty 
v rehabilitačnom centre Svetielko
v Bratislave.“

Intenzívna rehabilitácia 
pre Mišku do centra Svetielka

„Veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať 
za možnosť zakúpenia špeciálneho 
vozíka pre môjho syna. Aj vďaka Vám 
sa nám podarilo skvalitniť život 
nášmu Tomáškovi.“

Nový invalidný vozík 
pre Tomáška

„Dnes nám dorazil aktívny vozík pre 
našu Kláruš, veľmi sa z neho teší, už 
sa nevie dočkať kedy bude zdravá 
a bude môcť ísť von. Pre nás je to 
obrovská pomoc a veľmi ďakujeme 
APPA, že nám to pomohla zrealizovať, 
aby sme ho mali doma.“

Aktívny vozík pre Klárku

Chceme sa Vám srdečne poďakovať 
za možnosť absolvovať pobyt 
v Kúpeľoch Aphrodite Rajecké Teplice. 
Vďaka vašej organizácii Asociácia 
pomoci postihnutým – APPA sme 
zažili nezabudnuteľné chvíle pohody 
a relaxu v prekrásnom prostredí 
kúpeľov Aphrodite v Rajeckých 
Tepliciach.

Pobyt v Rajeckých 
Tepliciach bol zážitkom 
pre Mariána
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V roku 2018 sa zameriame na splnenie týchto strategických cieľov:

ź Pokračovať a rozšíriť úspešné aktivity (charitatívne kalendáre, aukcia výtvarných diel). 
ź Rozšíriť vzdelávacie aktivity.
ź Získať nových partnerov projektových aktivít.
ź Začať charitatívny predaj na webovej stránke.
ź Zefektívniť verejné zbierky tak, aby sa prostredníctvom nich získavalo viac finančných prostriedkov.

Ciele 
na rok 2018
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Finančná
časť
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1. Prijaté príspevky od iných organizácií        

2. Prijaté príspevky od fyzických osôb             

3. Členské príspevky                                        

4. Príspevky z podielu zaplatenej dane         

5.  Príspevky z verejných zbierok                       

6.  Tržby za kalendáre  

7.  Služby

Prehľad príjmov 
Asociácie pomoci postihnutým - APPA za rok 2017
podľa zdrojov a ich pôvodu

137 684,00 Eur

30 204,00 Eur

3 330,00 Eur

743 231,00 Eur

5 060,00 Eur

30 171,00 Eur

1 300,00 Eur

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Blue Community o.z.

Komunitná Nadácia Liptov

Mikuš&Petráš s.r.o.

Nadácia EPH

Nadácia "Nežný úsmev“

Nadácia TA3

JuPeStav, s.r.o.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Nadácia ZSE

Nadácia Jána Korca

Normander s.r.o.

Horle wire s.r.o.

Geosoul s.r.o.

Valta Engineering s.r.o.

Nadácia TA3

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prehľad o darcoch,
ktorých dary prevýšili 331,- Eur

722,00 €

1 373,42 €

3 000,00 €

  650,00 €

15 000,0 €

1 000,00 €

20 000,0 €

1 000,00 €

1 500,00 €

38 000,0 €

1 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

36 000,00 €

Asociácia pomoci postihnutým - APPA poskytla finančný príspevok 
fyzickým osobám v celkovej výške 233 622,- EUR,  ktoré boli 
využité predovšetkým na zakúpenie pomôcok a úhradu rôznych 
druhov rehabilitácií, na ktoré neprispieva zdravotná poisťovňa 
ani ÚPSVAR. 
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/ APPA  – Pomoc je naše poslanie

Výdavky podľa jednotlivých druhov činností
Asociácie pomoci postihnutým - APPA
vrátane výdavkov na správu

Celkové výdavky  

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám      

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám   

Režijné náklady                       

Spotreba materiálu

Ostatné služby                                              

Mzdové náklady   

Audítorské služby 

Bankové poplatky     

Tvorba fondov       

Daň z príjmu            

432 858,00 €

233 622,00 €

1 780,00 €   

 10 759,00 €    

 6 707,00 €

43 726,00 €

123 806,00 €  

 1 000,00 €

           713,00 €

5 060,00 €

5 685,00 €

15

/ APPA  – Pomoc je naše poslanie
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Asociácia pomoci postihnutým - APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Nitrianska 20, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 381 34 99
E-mail: info@appa.sk

www.appa.sk
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