Výročná správa za rok 2017

Aj Ty Pomôž, n. f.
Račianska 61, 83101 Bratislava
IČO: 45743771
DIČ: 2024131175
www.itpomoz.sk
info@itpomoz.sk
Dátum vzniku: 06.08.2014

Obsah
1.

Príhovor

3

2.

Prehľad o činnosti fondu a účel fondu

4

3.

Orgány Aj Ty Pomôž, n. f., ich zmeny a zmeny štatútu

6

4.

Príjmy a výdavky za rok 2017

7

5.

Záver

8

2

1. Príhovor

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam
chýbala."
Matka Tereza
Keď vnímame množstvo veľkých nadácii a fondov, ktoré majú zvučné mená, v
porovnaní s nimi je náš fond možno naozaj len kvapkou v mori.
Ešte skôr ako začneme oficiálne hodnotiť uplynulý rok, dovoľte nám vyjadriť radosť z
toho, ako môžeme byť súčasťou chvíľ, kedy sú kvapky celým morom.
V roku 2017 sme ukončili pravidelnú finančnú pomoc štyroch rodín, čo je skvelá
správa práve preto, že ťažšie alebo krízové obdobie, kedy nás potrebovali, skončilo. Naopak
nám k pravidelne podporovaným rodinám pribudlo päť nových. Okrem tejto pravidelnej
pomoci sme sa rozhodli jednorázovým príspevkom pomôcť účelovo na úhradu nájomného,
na štúdium, lieky, terapie, invalidný vozík, ako aj napríklad na nákup školských pomôcok.
Takýmto rôznorodým spôsobom sa nám podarilo použiť finančné kapacity fondu.
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2. Prehľad o činnosti fondu a účel fondu
Účelom neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f., tak ako sme si ho vymedzili v našom
štatúte, je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného
účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a rozvoja sociálnych služieb.
Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. sa zameriava najmä na:
•

podporu formou príspevkov 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.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom nám v roku 2017 stúpol počet darcov a
zároveň aj množstvo poskytnutých finančných príspevkov. V roku 2017 sme naďalej
pokračovali v dlhodobej pomoci viacerým rodinám a jednotlivcom, ktorých sme začali
podporovať v predchádzajúcom období. Zároveň sme schválili pomoc pre deväť nových
príbehov, z toho sme štyri podporili jednorazovo a ostatné pravidelnými mesačnými
príspevkami. Viacero „tipov“ na pomoc novým rodinám i jednotlivcom sme získali aj vďaka
spolupráci s občianskym združením Misia mladých z Tvrdošína i občianskym združením
Mládež ulice z Bratislavy. Aj v tomto roku sme sa okrem poskytovania finančnej pomoci
snažili tých, ktorých podporujeme, navštevovať osobne a byť s nimi v kontakte. S
pravidelnými finančnými príspevkami sme skončili v troch prípadoch po preskúmaní
jednotlivých situácii a dohode s rodinami.
Koho sme podporili v roku 2017

Jednorazový príspevok priniesol nový invalidný vozík Trulik Medical Technology pre
malého Šimonka. Jeho štyri kolesá sú Šimonkovými náhradnými nohami a vďaka nemu môže
teraz Šimonko komfortnejšie spoznávať svet okolo seba.
Ďalší jednorazový príspevok putoval na terapiu malej Tamarke, ktorá vďaka tomu
mohla absolvovať ďalšiu z mnohých, finančne veľmi náročných, terapií - Neurokinesio terapiu
vo Svite. Veríme, že vďaka týmto terapiám a jej bojovnosti raz bude sedieť, chodiť a hrať sa
ako iné deti. Práve pre finančne nákladné terapie sme sa rozhodli rodinke Tamarky pomáhať
aj pravidelnými príspevkami.
Riška, ako hlavného hrdinu finančnej pomoci na očný komunikačný prístroj, sme vám
predstavili už minulý rok. V roku 2017 sme sa rozhodli Riškovi a jeho mamine v ich boji
pomôcť dlhodobým pravidelným príspevkom.
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A pri bojovníkoch zostaneme. Ďalšími, ktorých sme mali česť spoznať, sú súrodenci
Sárinka a Ondrejko. Tieto dvojčatá sa narodili predčasne s mnohými diagnózami, čo sa
odráža aj na výdavkoch rodiny. Týchto malých bojovníkov sme zaradili k naším dlhodobo
podporovaným rodinám.
Pri ďalšom príbehu je namieste otázka: „Koľko mama dokáže zvládnuť?". Nech ste už
našli akúkoľvek odpoveď jednu nám ponúka pani Silvia z Michaloviec, ktorá je mamkou
deviatich detí. Po rodičovskej "dovolenke" si našla prácu v Centre špeciálno-pedagogického
poradenstva. Podmienkou tejto práce však bolo popri práci ukončiť 2,5 ročné štúdium na
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Avšak každé štúdium niečo stojí a tak sme sa rozhodli
tejto húževnatej mamine prispieť jednorazovým príspevkom v druhom ročníku jej štúdia.
Dlhy dokážu život výrazne skomplikovať. Niekedy dokonca neostane ani na nájomné.
V niektorých prípadoch sa k finančným ťažkostiam pridruží aj zákerná choroba. Od apríla
2017 sme sa z týchto dôvodov rozhodli pravidelne finančne podporovať dve rodiny.
K niektorým rodinám na Orave prostredníctvom spolupráce s Misiou mladých aj
vďaka našej finančnej pomoci doputovali noví štvornohí a dvojnohí členovia. Prasiatka, ovce,
kozy a sliepky takto spolu s nami pomáhajú tým najkonkrétnejším spôsobom.
Všetky informácie o činnosti fondu je možné nájsť aj na našej internetovej stránke
www.itpomoz.sk, resp. www.ajtypomoz.sk, na ktorej aktualizácii a vylepšeniach neustále
pracujeme.
Aj v roku 2017 sme okrem darov získali finančné prostriedky prostredníctvom
darovania 2 % z daní. Z roka na rok je táto čiastka vyššia, čo nám otvára ďalšie možnosti
pomoci. V získavaní finančných príspevkov týmto spôsobom chce fond pokračovať aj naďalej,
preto sme sa aj v ďalšom roku opätovne zaradili medzi organizácie, ktoré sú oprávnené
uchádzať sa o podiel zaplatenej dane z príjmov.
Tak ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2017, sme sa rozhodli vianočné sviatky
spríjemniť rodinám, ktorým pomáhame, malým vianočným prekvapením.
Aj v nasledujúcom roku sa budeme snažiť získať nových darcov, aby sme tak mohli
pomôcť viacerým rodinám i jednotlivcom, a tak čo najlepšie naplniť účel nášho fondu.
Naďalej plánujeme pokračovať v spolupráci s občianskymi združeniami Misia mladých
a Mládež ulice.

5

3. Orgány Aj 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 a bez nároku na odmenu.
Keďže v roku 2017 uplynulo trojročné funkčné obdobie členom správnej rady,
správcovi aj členom dozornej rady, došlo k voľbe nových členov jednotlivých orgánov fondu
Aj Ty Pomôž, n. f. Po vykonanej voľbe je zloženie správnej rady a dozornej rady Aj Ty Pomôž,
n.f. v ďalšom funkčnom období nasledovné:
● Ing. Marek Briš, Mgr. Lucia Škerdová, Ing. Mária Brišová, Ing. Daniel Drahoň –
členovia správnej rady; Mgr. Veronika Šubjaková, PhD. – predsedkyňa správnej rady;
● Mgr. Marta Kosmeľová, Ing. Michal Zajac – členovia dozornej rady; Ing. Filip Brandys
– predseda dozornej rady.
Správcom fondu Aj Ty Pomôž, n.f. aj v ďalšom funkčnom období ostáva Ing. Metod Majchrák.
V roku 2017 nedošlo k žiadnej zmene štatútu neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f.
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4. Príjmy a výdavky za rok 2017
Neinvestičný fond Aj Ty Pomôž, n.f. nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť,
rovnako nemá žiadnych zamestnancov. Aj v roku 2017 sme boli zaregistrovaní ako
prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.
V roku 2017 pozostávali príjmy neinvestičného fondu Aj Ty Pomôž, n.f. z finančných
prostriedkov predstavujúcich zostatok z predchádzajúceho roku vo výške 2 518,39 eura,
kreditných úrokov vo výške 0,05 eura, príspevkov a darov fyzických osôb v celkovej výške 8
666 eur, z čoho 5 771 eur tvorili príspevky a dary určené na účel fondu a 2 895 eur príspevky
a dary určené na správu fondu. Príjmy pochádzajúce z poukázania podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzických osôb alebo z podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb tvorili
sumu 3 732,39 eur, pričom táto suma bola v celom rozsahu použitá v súlade s § 50 ods. 11
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. na účel fondu.
Celkovo sme v roku 2017 prerozdelili 13 109,25 eur na plnenie účelu fondu a 95,36
eura bolo využitých na správu fondu, predovšetkým na výdavky späté s vedením účtu v
peňažnom ústave, správou webstránky fondu a výrobou ďakovných a propagačných
materiálov na účely fondu. K 31. 12. 2017 bol konečný zostatok finančných prostriedkov vo
výške 1 807,58 eura, ktoré boli preúčtované do nasledujúceho roka.
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5. Záver
Na záver nám dovoľte vyjadriť vďaku všetkým vám, ktorí ste boli aj v roku 2017 s
nami na jednej vlne a pravidelne podporujete činnosť nášho fondu svojimi príspevkami, vám,
ktorí ste nám venovali 2 % z vašich daní, vám, ktorí si všímate potreby druhých a najmä vám,
ktorí ste nám dovolili vstúpiť do svojich životov a na malú chvíľu sa stať ich súčasťou. Za
všetkým tým sú skryté nemalé rozhodnutia a veľká dávka odvahy. Ďakujeme.
Vďaka vám všetkým, hoci Aj ty pomôž, n. f. je len kvapkou vody, máme možnosť byť
súčasťou toho ako aj kvapka dokáže uhasiť smäd, a preto je dôležitá.
Výročná správa za rok 2017, 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 zákona NR SR č. 207/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov dňa 31. 03. 2017.

V Bratislave, dňa 31. 03. 2017

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