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1. Príhovor
„Je lepšie zažať malé svetlo, ako nadávať na tmu."
Okolo nás žije množstvo ľudí, v ktorých životoch sa vyskytli nečakané
udalosti, zdravotné ťažkosti, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, či v hmotnej
núdzi. Neinvestičný fond Aj TyPomôž, n.f. má doposiaľ krátke pôsobenie. Bol založený
v auguste 2014 s cieľom združovať finančné dary a príspevky pravidelných, či jednorazových
prispievateľovza účelom ich následného prerozdeľovaniaľudom a organizáciám na podporu
zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb.
Aj Ty Pomôž, n.f.vznikol z iniciatívy obyčajných mladých ľudí pracujúcich väčšinou
v oblasti informačných technológií (práve z tejto skratky pochádza názov), ale aj práva, či
prírodných vied. Okrem priateľstva nás spája aj túžba pomáhať a svojou troškou prispieť
k tomu, že sa niekomu, kto to potrebuje, bude žiť ľahšie. Za tým všetkým je uvedomenie, že
sme toho v živote veľa dostali a mali by sme to nejakým spôsobom dávať ďalej, rozdeliť sa, a
tak zažínať svetlo tam, kde už pomaly dohasína. Mnohoz nás má možnosť študovať, máme
zamestnanie, bývanie, podporu rodiny a priateľov. Avšak okolo nás sa stále nachádzajú ľudia,
ktorí toto šťastie nemajú a potrebujú pomoc. Samozrejme, ani my nevieme, kde nás zavedú
naše cesty. Raz možno budeme stáť na strane tých, ktorí pomocpotrebujú, ale teraz máme
možnosť byť tými, ktorí pomoc podávajú. Z maličkostí vznikajú veľké veci, keď sa malé
kvapky spoja, dokážu vytvoriť oceán. Aj my môžeme vytvoriť oceán pomoci...
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2. Prehľad o činnosti fondu a účel fondu
Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. bol založený za účelom združovania finančných
prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory
zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb.Zameriava sa najmä na:





podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických
prístrojov, zariadení a materiálu,
podporu liečebných postupov, ozdravných pobytov, liečebných táborov a operácií na
území SR,
finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, seminárov a pod.,
finančnú podporu aktivít zameraných na zlepšenie kvality života.

Rok 2014 bol prvým rokom nášho pôsobenia. Od augusta 2014, kedy sme vznikli,sa
námpodarilo získať viacerodarcov, ktorí prispeli čiastkou v celkovej výške 1.400,- eur. Počas
roka sme na niekoľkých stretnutiach okrem rozoberania samotných projektov,
prerozdeľovaniafinančných príspevkov, riešili aj našu internetovú stránku www.itpomoz.sk,
prostredníctvom ktorej sa snažíme priblížiť činnosť nášho fondu aj ostatným – tým, ktorí
pomoc hľadajú, tým, ktorí by radi pomohli, či tým, ktorých jednoducho zaujala naša činnosť.
Spoločnými silami sa námza krátky čas našej existencie v súlade s účelom fondu
podarilo podporiť aspoň niekoľko rodín a ľudí žijúcich na Slovensku. Dvom rodinámsme
pomohli pravidelnými mesačnými príspevkami a jednej rodine jednorazovým príspevkom
zlepšiť kvalitu života a ich skromné podmienky, v ktorých žijú. Rovnako sme jednorazovo
prispeli na úhradu nákladov liečby dvom bratom, ktorým diagnostikovali zákernú Wilsonovu
chorobu a liečba je veľmi nákladná.Okrem poskytovania finančnej pomocisa rodiny snažíme
navštíviť osobne a byť s nimi v kontakte.
Naším cieľom je pomáhať rodinám i jednotlivcom, ktorých nečakané životné udalosti
priviedli do sociálnej a hmotnej núdze, a taktiež podporovať vzdelávacie projekty a rozvoj.Vo
svojom poslaní budeme pokračovať aj naďalej. Jednou z hlavných priorít do budúceho
obdobia je snaha osloviť a získať, čo najviac pravidelných, či jednorazových darcov, ktoríby
boli ochotní prispieť svojou troškou a tak nám pomôcť naplniť účel fondu. Okrem fyzických
osôb by sme v budúcnosti určite chceli osloviť aj právnické osoby. Zároveň sa budeme snažiť
zvýšiť povedomie o pôsobnosti fondu nielen osobnými stretnutiami a oslovovaním
potenciálnych darcov, ale aj prostredníctvom našej internetovej stránky, na ktorej zlepšení
neustále pracujeme.
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3. OrgányAj Ty Pomôž, n.f., ich zmeny a zmeny štatútu
Orgánmi neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. sú podľa štatútu správna rada
pozostávajúca z piatich členov ako najvyšší orgán fondu rozhodujúci o základných otázkach
fondu, správca fondu ako jeho štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán fondu
pozostávajúci z troch členov. Členovia jednotlivých orgánov vykonávali svoju funkciu
dobrovoľne bez nároku na odmenu.
V roku 2014 neboli v orgánoch fondu vykonané žiadne zmeny, rovnako nedošlo
k žiadnej zmene v štatúte fondu.
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4. Príjmy a výdavky za rok 2014
Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f.nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť,
rovnako nemá žiadnych zamestnancov. Nakoľko rok 2014 bol len prvým rokom pôsobenia
neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f., nemohli sme sa uchádzať o 2 % z dane príjmov
fyzických a právnických osôb.V roku 2014 tak pozostávali príjmy neinvestičného fondu Aj Ty
Pomôž, n.f. z vkladu zriaďovateľov vo výške 201,88 eura a z príspevkov a darov fyzických
osôb v celkovej výške 1.400 eur, z čoho 200 eur tvorili príspevky a dary určené na správu
fondu.
Celkovo sme v roku 2014 prerozdelili 491,34 eura na plnenie účelu fondu a 61,34
eura bolo využitých na správu fondu, predovšetkým na výdavky späté so začiatkom
pôsobenia fondu. K 31. 12. 2014 bol konečný zostatok finančných prostriedkov vo výške
1.110,54 eura, ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka. Neinvestičný fond Aj Ty
Pomôž, n.f. k 31. 12. 2014 neeviduje žiadne záväzky.

Príjmy
vklad
zriaďovateľov:
201,88 €
príspevky a dary
na účel fondu:
1200,00 €
príspevky a dary
na správu fondu:

Výdavky
na správu fondu:
61,34 €

na účel fondu:
430,00 €

491,34 €

200,00 €

1601,88 €
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Zostatok
1110,54 €

5. Záver
Záverom by sme sa radi poďakovali všetkým darcom a osobám, ktorí pri nás v roku
2014 stáli, podporili nás a veria nášmu projektu. Takisto ďakujeme rodinám a ľuďom, ktorým
sme mohli počas uplynulého roku pomôcť, a cez ich osudysme sa mohli posunúť v našich
životoch a inšpirovať sa ich trpezlivosťou a bojovnosťou.
Výročná správa za rok 2014, ako aj ročná účtovná závierka boli prerokované
a schválené správnou radou neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. v súlade so štatútom a
zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákonaNR SR č. 207/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov dňa 31. 03. 2015.

V Bratislave, dňa 31. 03. 2015

_________________________________
Ing. Metod Majchrák
správca Aj Ty Pomôž, n.f.
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