Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka
Kpt. Jaroša č. 13, 040 22 Košice
IČO: 35537663, DIČ: 2021644878
Bankové spojenie: ČSOB, č.ú.:113789773/7500
tel.: 0915 068 100; e-mail: lienka@linkadeti.sk

Okresný úrad Košice
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Komenského 52, 041 26 Košice

Záverečná správa z verejnej zbierky
organizácie Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

Názov organizácie: Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka
Sídlo: Kpt. Jaroša 13, 040 22 Košice
IČO: 35 537 663
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

V zmysle zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
predkladáme týmto Záverečnú správu z verejnej zbierky zapísanej v Registri
verejných zbierok

Registrové číslo zbierky: 801-2017-044148
Orgán, ktorý rozhodol o zápise: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice
Názov zbierky: Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka
Dátum začatia zbierky: 28.11.2017
Dátum ukončenia zbierky: 30.5.2018
Zodpovedná osoba za vykonávanie verejnej zbierky: Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Osobitný účet pre účel zbierky: ČSOB, a.s., IBAN: SK09 7500 0000 0040 2515 2236
Predbežná správa zbierky predložená správnemu orgánu: 27.8.2018
Účel zbierky: Všeobecne prospešný účel - rozvoj sociálnych služieb, vedy,
vzdelávania a telovýchovy, podpora práce s deťmi
Realizácia účelu použitia verejnej zbierky: Čistý výnos zbierky bol v zmysle platnej
registrácie verejnej zbierky ako aj v zmysle Predbežnej správy využitý na realizáciu
aktivít v prospech detí a mladých ľudí navštevujúcich základné a stredné školy v meste
Košice. Konkrétne, na realizáciu rovesníckeho vzdelávania (školy rovesníckych
poradcov) a supervíznych stretnutí rovesníckych poradcov Linky detskej dôvery.
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Rovesnícka poradňa je súčasťou činnosti Linky detskej dôvery už tretí rok. Jej zmyslom je
fungovanie skupiny rovesníkov - detí /žiakov a študentov/ základných a stredných škôl, ktorí po
absolvovaní vzdelávania sú schopní na rovesníckom princípe odpovedať svojim rovesníkom,
ktorí môžu anonymne písať svoje problémy, obavy, ale aj radosti do Rovesníckej poradne na
web-stránke organizácie. To si však vyžaduje pravidelné vzdelávanie rovesníckych tímov
a supervíziu so zamestnancami Linky detskej dôvery.

Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky:
1. Suma príspevkov nachádzajúcich sa v pokladničke: 67,25,- Eur,
2. Suma kladných úrokov na osobitnom bankovom účte: 0,01,- Eur,
Celkový hrubý výnos verejnej zbierky: 67,26,- Eur.
Prehľad nákladov verejnej zbierky:
1. Úhrada kolkovej známky k žiadosti: 5,00,- Eur,
2. Kúpa pokladničky slúžiacej na verejnú zbierku: 6,99,- Eur,
Celkové náklady verejnej zbierky: 11,99,- Eur.
Čistý výnos verejnej zbierky: 55,27,- Eur.
Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky:
1. Prenájom priestorov pre realizáciu školy rovesníckych poradcov kofinancovanie prenájmu priestorov: 15,27,- Eur (z celkovej sumy 70,00,-Eur).
2. Prenájom priestorov pre realizáciu supervíznych stretnutí rovesníckych
poradcov s poradcom Linky detskej dôvery: 40,00,- Eur.
Celkovo použitý čistý výnos: 55,27,- Eur.
Uverejnenie predbežnej a záverečnej správy:
Webové sídlo organizácie - www.linkadeti.sk

Prílohy:
Účtovné doklady k hrubému výnosu zbierky
Účtovné doklady k použitiu nákladov zbierky
Účtovné doklady k použitiu čistého výnosu zbierky
Výpisy z osobitného účtu o všetkých pohyboch na účte

V Košiciach, 25.04.2018

Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
riaditeľ, zodpovedný za verejnú zbierku
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