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Vyúčtovanie verejnej  zbierky Tehlička, záverečná správa 

 

V súlade s podmienkami rozhodnutia z 21. novembra 2014 (č. SVS–OVS3–2014/030132)  
o povolení  verejnej zbierky Tehlička (ďalej len zbierka) § 4 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z. 
o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, predkladáme  
nasledovné vyúčtovanie: 

 

I. Prehľad nákladov zbierky 

Náklady na konanie zbierky predstavovali 17 750,55 EUR, čo je  15,48 %  z celkovej sumy. 
Podrobné rozdelenie nákladov zbierky spolu s faktúrami  a dokladmi bolo súčasťou 
predbežnej správy. 

 

II. Prehľad  použitia čistého výnosu zbierky 

Čistý výnos 96 924,98 EUR (84,52 % z hrubého výnosu), bol použitý v zmysle povolenia 
zbierky na rozvojové, sociálne a humanitárno – charitatívne projekty organizácie nasledovne:  

 
      
 

Podporený projekt Krajina, mesto Dátum 
odoslania 

Odoslaná 
suma EUR 

 

1 
Obnova učňovky a centra pre mladých Don Bosco SAR, Bangui - Damala 16.09.2015 63 109.31 € 

 

2 Zvýšenie bezpečnosti, a podpora sociálnych služieb v 
centre Galabadja SAR, Bangui - Galabadja 16.09.2015 31 554.65 € 

 

3 Monitoring projektov v Stredoafrickej republike, 
podpora projektov Kamerún, Yaounde 14.09.2015 2 000.00 € 

 

3 Monitoring projektov v Stredoafrickej republike, 
podpora projektov Kamerún, Yaounde 30.12.2015 261.02 € 

 
     

  Spolu 96 924.98 € 

 
     



 

1. Obnova učňovky a centra pre mladých Don Bosco, Stredoafrická republika – Bangui, 
Damala 

Cieľom projektu bola obnova školy, učňovky  a centra v Bangui, mestskej časti Damala, ktorá 
bola zničená počas občianskej vojny.  

Rekonštrukcia budov, ktorá sa zrealizovala, pomohla miestnej komunite obnoviť aktivity 
a prijať ďalšie stovky ľudí do centra. 

Vďaka vybaveniu dielní učňovky sa rozbehli nové odborné vzdelávacie kurzy ako stolársky, 
poľnohospodársky, mechanický, krajčírsky a elektrikársky.  Mnohých mladých ľudí, ktorí boli 
v dôsledku konfliktu nútení opustiť svoje domovy a hľadať nové možnosti prežitia v hlavnom 
meste krajiny, tak môže nájsť prácu a zlepšiť kvalitu svojho života. 

V rámci programu bolo možné začleniť do vzdelávacieho procesu viac ako 250 nových žiakov 
základnej školy. Zariadenie tried, školské lavice a stoličky, školské pomôcky a uniformy, boli 
poskytnuté deťom utečencov, ktoré v dôsledku konfliktu prišli do Bangui. Taktiež im boli 
zakúpené nevyhnutné hygienické potreby pre zvýšenie hygieny v dôsledku prevencie 
šíriacich sa chorôb. 

V centre Don Bosco za realizovali aktivity na psychosociálnu podporu. Cieľovou skupinou sú 
deti, ale aj rodiny, ktoré boli postihnuté konfliktom. Športové a kultúrne podujatia, krúžky 
a turnaje, divadlo, hudobné súťaže a ďalšie aktivity, to všetko boli aktivity zamerané na 
zlepšenie prekonávania kultúrnych a náboženských konfliktov miestnej komunity. 

 

2. Zvýšenie bezpečnosti, a podpora sociálnych služieb v centre Galabadja 

 Cieľom projektu bola obnova centra v Bangui - Galabdja, ktoré bolo taktiež zničené 
v dôsledku bojov v Bangui. Výstavba bezpečnostných múrov, rekonštrukcia budov, tried, 
a ihrísk ako cesta k väčšej bezpečnosti ľudí, ktorí prichádzajú do centra.  Vďaka projektu bolo 
možné opraviť rozbité múry, steny tried a centra. Taktiež sa zrealizovala kompletná 
rekonštrukcia ihrísk, ktoré slúžia stovkám žiakov, ako aj mladým a dospelým, ktorí do centra 
prichádzajú. 

Ďalším cieľom projektu bolo budovanie psychosociálnej podpory v rámci širšej komunity. 
Vďaka projektu sa zrealizovali množstvo programov na zvyšovanie povedomia, koncertov, 
konferencií, zameraných na budovanie atmosféry tolerancie, prijatia rozdielov a priateľstva. 
Napriek častým a dlhodobým výpadkom elektriny, ktoré sú bežné, dokázalo centrum 
zabezpečovať služby pre početné skupiny a viackrát organizovať celomestské podujatia. 

V oblasti poskytovania sociálnych služieb bolo centrum dôležitým miestom prijatia pre 
chorých, zranených ľudí, ľudí bez jedla a domova, ohrozených, či znásilnené ženy alebo deti 
bez rodičov. V ošetrovni, ktorá je súčasťou centra, bola poskytovaná zdravotná starostlivosť 
často dlhodobo zadarmo, pretože situácia si vyžadovala odpovedať na vlny prichádzajúcich 
ľudí odkázaných na absolútnu pomoc. Súčasťou strediska je aj základná škola, ktorá bola 



 

okrem pravidelných vzdelávacích aktivít využívaná aj ako kultúrne stredisko, kde prebiehali 
rôzne pobytové podujatia, zamerané na podporu mladých ľudí. Vďaka projektu sa podarilo 
zrealizovať aj rekonštrukciu budovy pre rodinu a priateľstvo, ktorá poskytuje sociálnu 
podporu pre rodiny, ktoré boli nútené migrovať.  

  

3. Monitoring projektov s SAR, Kamerun – Yaoundé 

V dôsledku zlej situácie, ozbrojených konfliktov a nedostatočnej infraštruktúry 
v Stredoafrickej republike, bolo nevyhnutné zabezpečiť podporu saleziánskych centier, ktoré 
počas troch rokov konfliktu pomohli viac ako 65.000 utečencom (IDP), ktorí boli nútení 
opustiť svoje domovy a hľadali ochranu v hlavnom meste Bangui. Pre potreby podpory 
týchto centier bolo založené PDO Office  v Kamerune, v Yaoundé, ktorý dohliada na 
projektový a a finančný manažment chodu týchto centier. 

Cieľom projektu bolo podporiť aktivity PDO Office na monitoring týchto projektov, podporu 
a odbornú pomoc centrám, ako aj zabezpečenie personálnych kapacít. 

 

III. Zverejnenie záverečnej správy 

Správa, ktorá obsahuje prehľad použitia čistého výnosu zbierky podľa spôsobov jej 
vykonávania je uverejnená na http://www.tehlicka.sk/o-tehlicke v sekcii Tehlička 2015. 
 
 
 

 

 

                                                Ján Rešutík  

    zodpovedný za zbierku  

            Riaditeľ kancelárie SAVIO o.z. 

  

       

Prílohy:      

1. Dokumentácia odoslaných platieb   

2. Fotodokumentácia zrealizovaných projektov 

http://www.tehlicka.sk/o-tehlicke

