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Vyúčtovanie verejnej zbierky Tehlička, záverečná správa
V súlade s podmienkami rozhodnutia z 1. decembra 2015 (č. SVS–OVS3–2015/029444)
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 28 794,34 EUR, čo je 17,25 % z celkovej sumy.
Podrobné rozdelenie nákladov zbierky spolu s faktúrami a dokladmi bolo súčasťou
predbežnej správy z 26. októbra 2016.
II.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky

Čistý výnos 138 092,58 EUR (82,75 % z hrubého výnosu) bol použitý v zmysle povolenia
zbierky na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci zo strany
organizácie nasledovne:
Podporený projekt

Krajina, mesto

Dátum
odoslania

Odoslaná
suma EUR

Použitá suma
v EUR

1 Humanitárna pomoc pre vysídlené rodiny

Sýria - Kafroun

2 Humanitárna pomoc pre vysídlené rodiny

Sýria - Damašk

3 Humanitárna pomoc pre vysídlené rodiny

Sýria - Aleppo

31 692

Sýria - Kafroun, Damašk,
Aleppo

6 457

4

Aktivity pre mládež v saleziánskych
strediskách

5 Oprava strechy saleziánskeho strediska
Spolu

Sýria - Kafroun

11 670
20.10.2016

21.12.2016

70 000

20 181

68 092,58

68 092,58

138 092,58

138 092,58

III.

Popis realizovaných aktivít

Humanitárna pomoc pre vysídlené rodiny v Kafroune, Damašku a Aleppe, Sýria
Vďaka prostriedkom zo zbierky bolo možné poskytnúť pomoc 81 vnútorne vysídleným
rodinám v Damašku v období od novembra 2016 do júna 2017, ako aj 40 rodinám v Kafroune
a 136 rodinám v Aleppe v období od októbra 2016 do júna 2017. Vďaka zbierke sa podarilo
naplniť základné potreby najzraniteľnejších rodín v troch sýrskych mestách a zabezpečiť im
slušné bývanie. Aktivity boli implementované Saleziánmi don Bosca, ktorí osobne
identifikovali cieľovú skupinu a vytvorili detailný zoznam konečných prijímateľov pomoci.
Pomoc mala formu finančných príspevkov na ubytovanie a jedlo pre vybrané rodiny.
Implementačný tím dozeral na využívanie finančných prostriedkov a monitoroval zlepšovanie
životnej úrovne prijímateľov pomoci. Koordináciu a monitoring na mesačnej báze zabezpečil
Alejandro José León Mendoza, koordinátor projektu. V rámci prvej časti projektu sa tak
podarilo znížiť úroveň chudoby a zraniteľnosť vnútorne vysídlených sýrskych rodín.
Aktivity pre mládež v saleziánskych strediskách v Kafroune, Damašku a Aleppe, Sýria
Výťažok zbierky napomohol realizácii početných vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre
deti a mládež v troch saleziánskych centrách v Kafroune, Damašku a Aleppe. Cieľom aktivít
bolo dať miestnym deťom a mládeži možnosť neformálneho vzdelávania a aktívneho
oddychu v bezpečnom prostredí a zmierniť negatívne dopady vojny na ich psychické zdravie.
Prostriedky v rámci týchto aktivít boli použité najmä na jedlo, vodu, elektrinu, kúrenie, lieky
a oblečenie.
V Kafroune boli zrealizované 2 šesťdňové letné tábory, ktorých sa zúčastnila mládež zo
všetkých troch sýrskych miest. Prvý tábor začal 31.augusta a bol určený pre mladšiu vekovú
skupinu detí. Aktivity zahŕňali výlety do okolia, športové aktivity, diskusné krúžky a
katechézy. Druhý tábor začal 7.septembra a bol zameraný na cieľovú skupinu univerzitných
študentov.
Koncom septembra začali v Kafroune a Aleppe katechézy zamerané na osobný a duchovný
rozvoj detí a mládeže – keďže mnohé deti neboli schopné prísť do centier samostatne
z bezpečnostných dôvodov, Saleziáni don Bosca im pravidelne zabezpečovali prepravu
autobusom. Neformálne vzdelávanie prebiehalo denne od 15:00 do 18:00.
Centrum v Aleppe bolo dejiskom šiesteho futbalového turnaja za mier v Aleppe.
11.novembra sa konal aj menší turnaj pre univerzitnú mládež. V októbri 2016 začali
v stredisku prebiehať doučovania pre deti, ktoré pomáhali realizovať univerzitní študenti.
V rámci neformálneho vzdelávania pomáhali deťom s domácimi úlohami či prípravou na
skúšky. Aleppo ponúkalo deťom a mládeži tiež možnosť účasti na hudobnom a dramatickom
krúžku, kde sa nacvičovali výstupy a predstavenia na početné kultúrne podujatia v stredisku.
18.októbra sa v stredisku v Aleppe konal trh pre deti a rodičov, zameraný na distribúciu
jedla, nápojov, oblečenia a ručných výrobkov. Trh mal bohatú účasť stoviek detí a rodičov.

Stredisko v Damašku denne navštevuje asi 1200 ľudí vo veku 5-30 rokov, ktorí sa zúčastňujú
duchovného programu, športových aktivít, umeleckých krúžkov výtvarnej výchovy, hudby
a divadla, ako aj charitatívnych iniciatív v blízkych sirotincoch, nemocniciach, hospicoch či
centrách pre hendikepovaných. Aktivity koordinovali Saleziáni don Bosca s pomocou 90
mladých animátorov. V októbri 2016 začali aktivity neformálneho vzdelávania, v rámci
ktorých boli deťom distribuované školské pomôcky podľa potreby. Stredisko zorganizovalo 2
futbalové turnaje, ktorých sa zúčastnilo 17 tímov z hlavného mesta. Približne 1000 detí sa
zapojilo do podujatia Don Bosco má talent, kde deti a mládež prezentovali svoje umelecké,
divadelné a hudobné zručnosti. Počas trvania projektu boli pre mládež z Damašku
zorganizované 4 jednodňové výlety, každého sa zúčastnilo asi 120 detí. Centrum ponúklo aj
bohatý vianočný a novoročný program, vďaka finančnej podpore zbierky sa podarilo rozdať
vianočné darčeky asi 1150 deťom.
Oprava strechy saleziánskeho strediska v Kafroune, Sýria
Kafroun sa nachádza v regióne Tarsous, ktorý je známou letnou výletnou oblasťou vďaka
nádhernej prírode, zaujímavej architektúre a pútnickým miestam. Saleziánske stredisko
v Kafroune je vyhľadávanou lokalitou pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov, keďže
ponúka možnosti na realizáciu aktivít pre deti a mládež v príjemnom prostredí. Pozostáva
z ubytovacej časti, saleziánskeho domu a veľkej letnej kuchyne, jedálne, ihriska, divadla,
knižnice a konferenčnej miestnosti. Stredisko ponúka deťom a mládeži športové, vzdelávacie
a rekreačné aktivity. Počas zimnej sezóny sú aktivity realizované cez víkendy od piatka do
nedele a príležitostne cez týždeň. V lete je stredisko otvorené denne, je dejiskom letných
táborov počas celých dvoch mesiacov s kapacitou 400 detí.
Od začiatku vojny sa stredisko stalo útočiskom pre mnohé vnútorne vysídlené rodiny, ktoré
tu našli dočasné útočisko, zvýšil sa tiež počet detí a mládeže, ktorí prichádzajú do
bezpečného prostredia strediska za účelom účasti na športových, kultúrnych a vzdelávacích
aktivitách. Aby sa zlepšili podmienky na realizáciu aktivít pre deti a mládež, ako aj podmienky
ubytovania pre vnútorných vysídlencov, bolo nevyhnutné opraviť strechu hlavnej budovy
strediska, ktorá bola spolu so stropmi v dôsledku vysokej miery vlhkosti vzduchu vo veľmi
zlom stave. V polovici februára 2017 sa Saleziánom don Bosca podarilo nájsť kontraktora na
rekonštrukciu strechy. Kontraktor predložil detailný pracovný plán, ktorý bol schválený
provinciálnou radou Saleziánov don Bosca. Renovácia začala v máji 2017. V prvej fáze bola
odstránená stará strecha, neskôr sa začalo s výstavbou novej strechy. Z opravy strechy
priamo profituje v priemere 200-400 detí vo veku nad 8 rokov, 70 mládežníkov, saleziánska
mládež a skauti z Kafrounu, Damašku a Aleppa, mládežnícke skupiny z okolitých dedín,
rodiny žijúce v Kafroune, 40 vnútorne vysídlených rodín, chudobné rodiny z Kafrounu.

IV.

Zverejnenie záverečnej správy

Správa, ktorá obsahuje prehľad použitia čistého výnosu zbierky podľa spôsobov jej
vykonávania je uverejnená http://www.tehlicka.sk/o-tehlicke v sekcii Tehlička 2016.

Ján Rešutík
zodpovedný za zbierku
Riaditeľ kancelárie SAVIO o.z.

Prílohy:
1. Dokumentácia odoslaných platieb (2 s.)
2. Fotodokumentácia zrealizovaných projektov

