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Pokračujeme v nastúpenej ceste

Pomoc je naše poslanie (aj v roku 2019)! 

 Úspechy, ktoré sme dosiahli v roku 2017 boli pre nás veľkou výzvou vydržať 

v nastúpenej ceste a obhájiť si svoje miesto aj v roku 2018. Dnes už môžeme 

smelo povedať, že sme v tejto náročnej skúške obstáli. Rok 2018 bol úspešným 

rokom nielen z hľadiska získaných financií. Pribudli noví členovia do Klubu APPA, 

rozvinuli sme nové aktivity, získali nových partnerov. A popri tom všetkom sme 

udržali a vylepšili naše tradičné aktivity.

 Rok 2017 bol pre občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým – APPA 

rokom doslova prelomovým. V januári 2017 sme činnosť od získavania financií 

na rehabilitáciu rozšírili na širokú pomoc telesne hendikepovaným deťom 

aj dospelým a ich rodinám.

 Všetky tieto úspechy však neprišli sami od seba. Je za nimi mnoho hodín 

práce 11-členného tímu, ktorý deň čo deň vytrvalo a zodpovedne kráča za 

svojím cieľom. A tak tomu bude aj v roku 2019 – pretože pre nás nový rok = 

nová výzva. Máme veľa nových plánov, ktoré sa pokúsime zrealizovať a budeme 

pokračovať v napĺňaní nášho motta: 
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Ciele činnosti v roku 2018
V roku 2018 sme sa zamerali na splnenie týchto strategických cieľov.
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Pomoc je naše poslanie

Pokračovať a rozšíriť úspešné 

aktivity ako charitatívne kalendáre, 

aukcia výtvarných diel, atď.

Získať nových partnerov 

projektových aktivít.

Začať charitatívny predaj 

na webovej stránke appa.sk.

Zefektívniť verejné zbierky tak, aby 

sa prostredníctvom nich získavalo 

viac finančných prostriedkov.

Rozšíriť vzdelávacie aktivity a získať 

nových partnerov pre túto aktivitu.

Prevažnú časť stanovených cieľov sa nám v roku 2018 podarilo naplniť. 

Viac si prečítate na nasledujúcich stranách.

Pokračovanie a rozšírenie 

našich úspešných aktivít

 V roku 2018 sme finančne podporili celkom 673 členov Klubu APPA.

 V januári 2017 sme významne rozšírili spektrum pomoci, na ktoré naša organizácia získava finančné prostriedky. 

Členom Klubu APPA sme teda aj počas roka 2018 pomáhali zabezpečiť kvalitné vozíky a pomôcky, prispieť na inten-

zívne rehabilitácie v rôznych centrách na Slovensku, na ktoré neprispieva zdravotná poisťovňa, pomohli sme s bezba-

riérovými úpravami bývania, kúpou a úpravou automobilov, uhradili sme špeciálne operácie a mnoho iného. 

Asignácia 2% z daní
 V tejto aktivite sme boli v roku 2018 ešte úspešnejší ako v predchádzajúcom roku. Celkovo sme na 2% získali sumu 

viac ako 860.000 Eur. Napriek tomu, že sme túto možnosť výrazne nepropagovali prostredníctvom médií, suma bola 

vyššia ako v predchádzajúcom roku. Vysvetľujeme si to dôverou našich členov k nám a dôverou darcov a asignátorov 

2% v to, že u nás sú tieto prostriedky využité na priamu pomoc hendikepovaným deťom a dospelým a ich rodinám – 

teda cielene a transparentne.

 Do aktivity sme naplno zapojili naše členské rodiny, poskytli sme im všemožnú podporu počas týždňov ba dokonca 

mesiacov, kedy sa venovali tejto aktivite (príprava a spracovávanie letákov, garančných listov, kontrola dokladov, ktoré 

priniesli, či je na nich všetko v poriadku, komunikácia s darcami... jednoducho, bolo toho veľmi veľa.

Naše „kalendárové projekty“
 Kalendárové projekty pokračovali aj v roku 2018, kedy sme pripravili dva kalendáre – stolový aj nástenný.

Charitatívny stolový kalendár, 

alebo ako ho my nazývame - detský

 V roku 2018 sme pripravovali už šiesty ročník tohto 

projektu – kalendár na rok 2019. Šiesty ročník sme 

vydali pod názvom Rok splnených prianí. Autorkou 

nádherných, citlivo realizovaných fotografií detských 

členov Klubu APPA je už tradične autorka celého tohto 

projektu – fotografka Katka Rogelová-Husenicová. 

Krstnou mamou kalendára je Adela Vinczeová. 

 Je to úspešný projekt, kalendárov sa predalo vyše 

3500 ks a vďaka tomuto číslu boli pre deti zabezpečené 

rôzne veci, ktoré potrebujú k zlepšeniu života, alebo 

zdravotného stavu. Zároveň sme sa snažili s našimi 

partnermi, ale aj individuálnymi podporovateľmi splniť 

krásne priania jednotlivých detí.

Nástenný 

„umelecký“ kalendár

 Projekt umeleckého kalendára je voľne prepojený 

s projektom charitatívneho aukčného salóna. Výtvarníci, 

ktorí podporujú charitatívnu aukciu výtvarných diel bez 

nároku na honorár podporia aj umelecký charitatívny 

kalendár – a to tak, že povolia bezplatne použiť 

reprodukciu svojho výtvarného diela do nástenného 

kalendára. Finančné prostriedky získané z predaja 

kalendára sú použité na podporu aktivít APPA. Tretí 

ročník kalendára bol vytlačený v náklade 1000 ks.
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Charitatívny 

aukčný salón 

2018

 8. ročník charitatívneho aukčného salóna priniesol zmenu miesta jeho 

konania. Po siedmych ročníkoch v Piešťanoch sa táto prestížna akcia usku-

točnila po prvýkrát v Bratislave, v aukčnej spoločnosti SOGA. Tradične jej 

predchádzala predaukčná výstava a komentovaná prehliadka dražených diel. 

Osloviť bratislavské publikum bola výzva a očakávania sa naplnili.

 Dražilo sa 50 výtvarných diel od významných slovenských výtvarníkov 

a výsledná vydražená suma bola 24.000 Eur. Moderátorkou podujatia bola 

Soňa Müllerová a aukciu viedla Nina Gažovičová, rovnako ako v predchá-

dzajúcich ročníkoch. Hudobným hosťom bol Martin Šafárik, kňaz, operný 

spevák a výtvarník v jednej osobe. K tomuto charitatívnemu podujatiu prispel 

nielen svojim spevom, ale aj výtvarným dielom, ktoré bolo zaradené do aukcie. 

Charitatívny aukčný salón sa počas ôsmych rokov svojej existencie vypracoval 

na reprezentatívnu prehliadku súčasného slovenského umenia a každoročne 

ju svojimi dielami podporujú poprední slovenskí výtvarníci.
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Pomoc je naše poslanie

Spoločné partnerské projekty
 Spoločné partnerské projekty sú pre APPA významnou možnosťou pomáhať. V roku 2018 sme s naším najvýznam-

nejším partnerom, ZSE, zrealizovali opäť tri partnerské projekty.

Charity Golf 2018

 Charitatívny golfový turnaj, ktorý je krásnym príkladom toho, 

ako sa dá firemná akcia premeniť na charitatívnu. Golfový turnaj 

energetikov sa ZSE rozhodlo premeniť na charitatívny a tak sa aj 

v roku 2018 podarilo výťažkom z turnaja podporiť 4 členov Klubu 

APPA celkovou sumou 8000 Eur. Turnaj sa tradične koná pod 

záštitou prezidenta SKGA Tomáša Stoklasu a uskutočnil sa 

v golfovom resorte Sedin. Turnaj opäť moderoval herec, 

ale aj výborný golfista, Martin Mňahončák.

Dostaneme Ťa do školy

 Projekt, úspešne začal v 2017, pokračoval aj v nasledujúcom 

roku. Opäť získali tri školy príspevok po 8000 Eur na vybudovanie 

bezbariérového prístupu do školy, alebo do priestorov, kde sa 

integrovaní hendikepovaní žiaci nemohli dostať. Školy samotné 

prispeli výťažkom z podujatí, realizácia ktorých bola podmienkou 

získania príspevku. Benefičné podujatia, ktoré školy organizovali, 

mali okrem finančného výnosu aj nesporný výchovný 

a psychologický význam. 

Búrame bariéry

 Podpora regionálnych benefičných podujatí, ktorých výťažok 

bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. 

Organizátori mali možnosť získať takmer 900 Eur, ktoré mohli 

využiť na nevyhnutné náklady spojené s podujatím. Organizovali 

sa koncerty, športové a kultúrne podujatia, spolu bolo 

podporených 8 podujatí.

 V roku 2018 sa nám podarilo otvoriť aj dva rehabilitačné projekty, ktoré pokračujú aj v roku 2019.

Pomáhame k pohybu

 Nadácia VÚB ako dlhoročný partner Asociácie pomoci 

postihnutým – APPA otvorila na jeseň 2018 grantový program 

Pomáhame k pohybu, ktorého cieľom je finančná podpora pre 

ťažko telesne postihnuté deti do 18 rokov pri rehabilitácii 

vo vybraných rehabilitačných strediskách alebo pri zakúpení 

rehabilitačných pomôcok. APPA je odborným garantom 

programu a grantový program Pomáhame k pohybu 

administruje.

Rehabilitáciou za zdravím

Partnerom tohto projektu je Nadácia EPH.

 Grantový program Rehabilitáciou za zdravím umožní členom 

Klubu APPA zo sociálne slabších rodín absolvovať rehabilitáciu 

v partnerských rehabilitačných centrách alebo zakúpiť si 

rehabilitačnú pomôcku v partnerských firmách OZ APPA.

Kurzy plávania pre hendikepované deti

 Cieľom plaveckých kurzov bolo poskytnúť deťom s telesným 

postihom priestor na aktivitu, ktorá povedie k zlepšeniu ich 

zdravotného stavu, podporí ich osobnostný rast a nadväzovanie 

sociálnych kontaktov mimo domova. Pobyt vo vode pod vedením 

špecializovaného fyzioterapeuta je neoceniteľným prínosom 

v psychomotorickom vývoji dieťaťa.

 Vďaka finančnej podpore mesta Piešťany pripravila APPA 

v spolupráci s organizáciou Babyland dva bloky plávania (jarný 

a jesenný) pre telesne hendikepované deti, členov Klubu APPA 

z mesta Piešťany a okolia.
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Verejné zbierky a darcovské SMS
 Pri získavaní finančných prostriedkov využívame aj verejné zbierky a DMS (darcovské SMS). Oboje máme 

zaregistrované. Žiaľ, ani v roku 2018 sa nám nepodarilo výnosy z darcovských SMS podstatne zvýšiť. 

 Naproti tomu verejné zbierky boli úspešné. Uskutočnilo sa ich celkom 20 a to na rôznych kultúrnych, spoločenských 

či športových akciách v prospech členov Klubu APPA. Výťažky boli od 20 Eur až po 12.200 Eur.

Vzdelávacie aktivity

 Kurz sa konal v septembri v hoteli Park v Piešťanoch a zúčastnilo 

sa ho 25 rodín. Prednášky  spojené s diskusiou zrealizovali odborníci 

z oblasti neurológie, klinickej logopédie a psychológie. Prednášky 

spojené s praktickým nácvikom zrealizovali: odborníčka v oblasti 

špeciálnych pomôcok a špeciálne pedagogičky. O hendikepovaných 

účastníkov sa počas konania kurzu opäť skvele postarali 

profesionálne opatrovateľky a špeciálne pedagogičky z centier 

Svetielko. 

 Nakoľko záujem členských rodín bol väčší, ako sme vedeli 

uspokojiť, radi by sme kurz zopakovali aj v roku 2019.

 Po úspechu pilotného projektu vzdelávania v roku 2017 sme vo 

vzdelávacích aktivitách pokračovali aj v roku 2018. Vďaka finančnej 

podpore Nadácie Pontis usporiadala APPA kurz Alternatívnej 

komunikácie pre rodiny s nehovoriacimi alebo ťažko komunikujúcimi 

deťmi a dospelými.

Aktivity pre radosť zo života

 K najvýznamnejším v roku 2018 patrili darčeky pre všetkých 

detských členov Klubu APPA k Medzinárodnému dňu detí v spolu-

práci s partnerom DM Drogerie markt, náš už „tradičný“ adventný 

kalendár, v ktorom interaktívnou zábavnou formou obdarujeme 

spolu 48 našich priaznivcov, či súťaž Zdravé zúbky s Curaproxom, 

Deň matiek s Kompavou, Naše Hendileto s CEWE, Hrejivá súťaž 

s maser.sk, Ako mi pomáha APPA s partnerom Rajecké Teplice, 

alebo Urobte veľkú radosť maličkým s partnerom Nestlé.

 Sme radi, že mnohými našimi aktivitami vnášame do rodín 

s hendikepovaným dieťaťom alebo dospelým radosť a dobrú náladu. 

Súťaže, kvízy, darčeky k rôznym príležitostiam môžeme vďaka našim 

partnerom realizovať počas celého roka.

 

 Ako veľmi sú medzi našimi členmi a priaznivcami tieto aktivity 

obľúbené, je najlepšie vidieť v komentároch a v účasti na našom 

facebookovom profile.

Účasť na aktivitách našich partnerov
 APPA sa okrem vlastných aktivít a spoločných projektov zúčastňuje aj na aktivitách našich partnerov. V roku 2018 to 

boli napríklad tieto akcie.

Aukcia vianočných stromčekov 

s firmou Normander

 Skvelú atmosféru celého dňa dotváral sprievodný program pre 

celú rodinu. Pre deti bolo napríklad pripravené fotenie s Mikulášom 

na pravých vianočných saniach, maľovanie na tvár či písanie listu 

Ježiškovi. Podujatie moderoval skvelý Michal Sabo a vystúpil aj 

Tomáš Bezdeda s kapelou.

 Tradične úspešná dražba živých normandských jedličiek spolu 

s vianočnými darčekmi, ktorú organizuje firma Normander. V roku 

2018 sa konala v Bratislave pred predajňou YEME, ktorá takisto 

partnersky prispela k úspechu celej akcie. Výťažkom z akcie, ktorý 

bol vyše 12.000 Eur sa pomôže súrodencom Alexovi a Maximovi 

na intenzívne magnetické rehabilitácie v neurorehabilitačnom 

centre v Šoproni.

Hip – hop žije 2018

 Ukázalo sa, že komunita fanúšikov hip hopu je veľmi silná v tom, 

že sa dokáže spojiť pre dobrú vec a pomôcť tam, kde je to 

potrebné. Organizátori festivalu, okrem toho, že pozvali na festival 

viacerých členov Klubu APPA aj s doprovodom, sa rozhodli vyhlásiť 

verejnú zbierku na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom. 

V roku 2018 to boli telesne postihnutí súrodenci Gilanovci, ktorí 

potrebovali príspevok na špeciálne upravené auto na prepravu 

dvoch vozíkov. Podarilo sa vyzbierať viac ako 2000 Eur.

Česko-Slovenský ples 2018

 Organizátor prestížnej udalosti Česko-Slovenského plesu sa 

rozhodol podporiť charitatívne aktivity APPA zakúpením 

nástenných kalendárov.

 Event tak okrem noblesy získal ďalší rozmer s cieľom pomôcť 

telesne postihnutým. Kalendár Slovenské súčasné umenie 2018 

si odniesol každý účastník galavečera. Účastníci plesu si tak mohli 

vychutnávať výber toho najlepšieho zo slovenského súčasného 

výtvarného umenia počas celého roka. 
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Prezentácia našich aktivít

 Aktivity APPA boli v roku 2018 prezentované aj v médiách. 

Naším stabilným mediálnym partnerom je televízia TA3. 

V roku 2018 priniesla reportáže z Charity Golfu a z aukcie 

vianočných stromčekov Normander.  Okrem toho sme v TA3 

prezentovali aj kampaň na Charitatívny aukčný salón. 

Nakoľko sa zmenilo miesto konania aukcie, z Piešťan sme sa 

presťahovali do Bratislavy, po prvýkrát sme prezentovali 

aukciu aj v Bratislavských novinách, ktorá sa stala naším 

novým mediálnym partnerom. Informácie o činnosti 

Asociácie pomoci postihnutým – APPA prinášal aj portál 

vozickar.info.

V roku 2018 sme podporili 
Okrem mnohých iných aj týchto členov Klubu APPA:

Mediálna prezentácia

 Webová stránka mala v roku 2018  priemernú mesačnú 

návštevnosť 8000. Pravidelne na nej naši členovia 

a priaznivci nájdu informácie o prebiehajúcich projektoch, 

informácie k 2% z daní, články našich partnerov 

o novinkách, s ktorými prichádzajú pre lepšie a kvalitnejšie 

pokrytie potrieb telesne hendikepovaných. V rámci rubriky 

Pomoc potrebujú prinášame príbehy členov Klubu APPA, 

ale aj ich poďakovania za zrealizovanú pomoc. V roku 

2018 sme vylepšili zónu pre členov Klubu APPA, do ktorej 

vstupujú prostredníctvom hesla.

Webová stránka

 Počet našich fanúšikov na konci roka 2018 prekročil 

počet 3000. Počas roka ich počet narástol o 1149. 

Facebook je pre nás dôležitou súčasťou komunikácie. 

Prostredníctvom neho živo komunikujeme nielen s našimi 

členmi, ale aj prezentujeme naše aktivity pre potenciálnych 

darcov, sponzorov a partnerov.

Facebookový profil APPA

 Newsletter APPA posiela každý mesiac na cca 1100 

adries. Priemerné zobrazenie v roku 2018 bolo 24,5 %. 

Tento informačný kanál slúži na pripomenutie našich 

aktuálnych projektov, noviniek v našej činnosti a je určený 

nielen pre našich členov, ale aj pre našich partnerov, 

podporovateľov a záujemcov o našu činnosť.

Newsletter

 Ďakujeme APPA za projekt Charitatívny golfový turnaj, z výťažku ktorého ste nám 

finančne pomohli kúpiť rehabilitačnú pomôcku Motren Duo pre nášho syna Mareka, 

ktorý má viacnásobné postihnutie.   

S úctou rodina Stankovičová

Vďaka projektu Charitatívny golfový turnaj 

môže Marek rehabilitovať aj doma

 Vďaka projektu APPA a Nadácie ZSE Dostaneme ťa do školy získala Základná 

škola s materskou školou vo Veľkých Levároch stoličkový výťah pre svojich 

hendikepovaných žiakov.

Stoličkový výťah 

pre imobilných žiakov

 Dovoľte mi Vám úprimne poďakovať za všetku podporu, materiálnu aj morálnu, 

ktorej sa mi od Vás dostalo. Výška štátneho finančného príspevku z ÚPSVaR by 

na tento invalidný vozík nepostačovala. Vďaka vyzbieraným 2 % daní za rok 2016 

prostredníctvom Asociácie pomoci postihnutým – APPA, ktoré poslúžili na dofinan-

covanie chýbajúcej čiastky, sa dnes môžem slobodnejšie pohybovať. 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 neprekonateľnú prekážku pri pohybe v záhrade. APPA mi 

tiež navrhla z poskytnutých peňazí zakúpiť notebook na precvičovanie motoriky rúk, 

ktorá značne utrpela tým, že som svoju pozornosť počas tohto ťažkého roka venoval 

predovšetkým postihnutým končatinám. Nebyť Vašej dobrej rady, ani by som nevedel, 

že prostriedky nie sú primárne určené na rehabilitáciu, ale je ich možné použiť aj 

takto. Po toľkých kladných skúsenostiach verím, že sa mi vďaka APPA v roku 2018 

konečne podarí dostať na tak potrebnú rehabilitáciu. Teším sa na to a ešte raz: Vrelá 

vďaka! Nech sa Vám naďalej darí plniť Vaše poslanie, má to zmysel! 

Martin Janeček

Vďaka za reálnu pomoc a neoceniteľné rady!

 Martinko má 3 roky a doteraz sedel v kočíku. Na novom vozíčku od firmy Letmo 

môže objavovať svet, tešiť sa z nových vecí a aktivít. Hneď ako do neho sadol, hneď 

vedel čo má robiť. Nový vozík = nový život pre Martinka! Ďakujeme.

Martinko vymenil kočík za vozík
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 Ďakujeme za podporu 

v rámci APPA grantu Pomá-

hame k pohybu. Anetke sa 

bicykel páči, v lete na ňom 

už bude fujazdiť.

Bicykel pre Anetku

 Vďaka grantovému prog-

ramu OZ APPA a Nadácie 

EPH Rehabilitáciou za 

zdravím získala pani Paula 

príspevok na špeciálne 

chodítko.

Špeciálne chodítko 

pre Paulínku

 Touto cestou sa Vám chcem poďakovať, že vďaka Vám sme prežili 6 fantastických dní  

v prekrásnom zariadení Rajeckých kúpeľov. Užili sme si  bazény, rôzne procedúry, kopec 

zábavy a vzájomnej  blízkosti, kde sme nemuseli myslieť na každodenné starosti a mohli 

sme sa venovať len sami sebe. V luxusnom zariadení sa o nás starali ako v bavlnke. 

Ďakujeme, že ste, a že nám uľahčujete zvládať našu neľahkú situáciu (nepíšem slovo 

ťažkú, lebo ho nemám rád). Bol to najkrajší Vianočný darček, aký sme dostali. Ďakujeme.

Rodina Kriškova.

Pobyt v Rajeckých Tepliciach pre rodinu Mišky Kriškovej

Ciele činnosti v roku 2019
Na rok 2019 sme si stanovili splnenie predovšetkým týchto cieľov.

Pokračovať v našich stabilných a úspešných 

aktivitách (kalendárové projekty, aukcia 

výtvarných diel, projekty s partnermi, 

vzdelávacie aktivity, verejné zbierky).

Ďalej získavať pre naše projektové 

aktivity nových partnerov.

Rozšíriť vydavateľskú činnosť na publikácie 

a knihy. V roku 2019 vydať a prezentovať 

preklad knihy o terapii Anat Baniel.

Úspešný projekt plávania pre hendikepované 

deti rozšíriť aj do Bratislavy.

Rozšíriť portfólio partnerov o nové firmy 

poskytujúce služby pre hendikepovaných 

s dôrazom na možnosti rehabilitácie 

v regiónoch.

Venovať sa pomoci aj pre autistické deti.

/15

Finančná

časť



/14

Pomoc je naše poslanie

 Ďakujeme za podporu 

v rámci APPA grantu Pomá-

hame k pohybu. Anetke sa 

bicykel páči, v lete na ňom 

už bude fujazdiť.

Bicykel pre Anetku

 Vďaka grantovému prog-

ramu OZ APPA a Nadácie 

EPH Rehabilitáciou za 

zdravím získala pani Paula 

príspevok na špeciálne 

chodítko.

Špeciálne chodítko 

pre Paulínku

 Touto cestou sa Vám chcem poďakovať, že vďaka Vám sme prežili 6 fantastických dní  

v prekrásnom zariadení Rajeckých kúpeľov. Užili sme si  bazény, rôzne procedúry, kopec 

zábavy a vzájomnej  blízkosti, kde sme nemuseli myslieť na každodenné starosti a mohli 

sme sa venovať len sami sebe. V luxusnom zariadení sa o nás starali ako v bavlnke. 

Ďakujeme, že ste, a že nám uľahčujete zvládať našu neľahkú situáciu (nepíšem slovo 

ťažkú, lebo ho nemám rád). Bol to najkrajší Vianočný darček, aký sme dostali. Ďakujeme.

Rodina Kriškova.

Pobyt v Rajeckých Tepliciach pre rodinu Mišky Kriškovej

Ciele činnosti v roku 2019
Na rok 2019 sme si stanovili splnenie predovšetkým týchto cieľov.

Pokračovať v našich stabilných a úspešných 

aktivitách (kalendárové projekty, aukcia 

výtvarných diel, projekty s partnermi, 

vzdelávacie aktivity, verejné zbierky).

Ďalej získavať pre naše projektové 

aktivity nových partnerov.

Rozšíriť vydavateľskú činnosť na publikácie 

a knihy. V roku 2019 vydať a prezentovať 

preklad knihy o terapii Anat Baniel.

Úspešný projekt plávania pre hendikepované 

deti rozšíriť aj do Bratislavy.

Rozšíriť portfólio partnerov o nové firmy 

poskytujúce služby pre hendikepovaných 

s dôrazom na možnosti rehabilitácie 

v regiónoch.

Venovať sa pomoci aj pre autistické deti.

/15

Finančná

časť



Prehľad príjmov Asociácie pomoci postihnutým - APPA 

za rok 2018 podľa zdrojov a ich pôvodu

/16 /17

Pomoc je naše poslanie

1. Prijaté príspevky od iných organizácií

2. Prijaté príspevky od fyzických osôb    

3. Členské príspevky                              

4. Príspevky z podielu zaplatenej dane:          

    Počiatočný stav z roku 2017:           

    Prírastky v roku 2018:                      

    Z toho poskytnuté príspevky v roku 2018:

    Z toho nevyčerpané príspevky v r. 2018   

5. Príspevky z verejných zbierok                   

6. Tržby za kalendáre                                  

7. Tržba za služby                                        

118 227 € 

34 611€

3 835 €

         

574 620 €

865 015 €

807 295 €

632 340 €

29 228 € 

27 472 €

2 215 €

Prehľad o darcoch, ktorých dary prevýšili 331 €

Nadácia TA3

Nadácia TA3  

Jozef Hlavatý

Continental Automotive Systems Slovakia

DAK, s.r.o.   

Velcon spol s.r.o.   

Mesto Piešťany   

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Nadácia pontis - Srdce pre deti 

Yanfeng Slovakia Automotive interiors

Blue Community o.z.    

Velcon spol s.r.o.           

Continental Matador Rubber, s.r.o.  

H.K.K. mont. s.r.o          

                                   

Centermed Krakow  

Reinoo Rent, s.r.o   

MD Media, s.r.o    

PSS Svidník       

Trulík Medical       

Letmo SK, s.r.o      

Renona s.r.o     

LB team, s.r.o    

Podotech, s.r.o  

Valta Engineering 

Nadácia EPH  

Komunitná nadácia

Nadácia ZSE

Nadácia VÚB

                                   

1 500 €

10 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2 600 €

500 €

    350 €

1 000 €

 1 500 €

1 182,99 €

 7 000 €

852,95 €                         

 374,30 €

  500 €

  1 000 €

 517,99 €

                                   

307 €

396,90 €

1 434,44 €

500 €

640,64 €

2 348,49 €

525 €

365 €

2 400 €

 1 000 €

16 500 €

2 800 €

38 000 €

20 500 €   

                                   

Dary od 13 fyzických osôb bez identifikácie

Sumy: 500 €; 1 950 €; 1 000 €; 495 €; 2 150 €; 1 500 €; 1 900 €; 3 000 €; 1 800 €; 2 130 €; 550 €; 7 155 €; 700 €

Asociácia pomoci postihnutým - APPA poskytla finančný príspevok 

fyzickým osobám , ktoré boli využité v celkovej výške 641 217 €

predovšetkým na zakúpenie pomôcok a úhradu rôznych druhov 

rehabilitácií, na ktoré neprispieva zdravotná poisťovňa ani ÚPSVaR.

Výdavky podľa jednotlivých druhov činností 

Asociácie pomoci postihnutým-APPA vrátane 

výdavkov na správu

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám      

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám  

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane   

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky                  

Výdavky

58 987 €             

29 210 €  

641 217 €  

7 156 €             

Náklady na ostatné služby                                                                                                                                                                                

Mzdové náklady                                                 

Cestovné náhrady         

Náklady na reprezentáciu      

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  

Zákonné sociálne náklady    

Spotreba materiálu        

Bankové poplatky      

Dary                 

Ostatné dane a poplatky      

PZP, havarijné poistenie      

Daň z príjmu                           

Režijné náklady

60 308 €

132 513 €

4 740 €

2 424 €

46 575 €

3 459 €

  10 012 €

  1 031 €

     147 €  

              113 €

     582 €

         5 247 €                 
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Asociácia pomoci postihnutým - APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Radlinského 4, 921 01 Piešťany

Tel.: +421 33 381 34 99

E-mail: info@appa.sk

appa.sk


