SPRÁVA O PRIEBEHU VEREJNEJ ZBIERKY BELASÝ MOTÝĽ
FINANČNÉ VYHODNOTENIE ZBIERKY
Na základe Rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky zo dňa 6. augusta 2014
vydaného MV SR, č. povolenia SVS-OVVS3-2014/022273, predkladá Organizácia
muskulárnych dystrofikov v SR vyúčtovanie verejnej zbierky, konanej v čase od 15. augusta
2014 do 31. decembra 2014.

Vyhodnotenie 14. ročníka kampane Belasý motýľ
vaša pomoc – naše krídla
Kampaň Belasý motýľ má za cieľ informovať verejnosť o vážnom ochorení svalová dystrofia
a získať finančné prostriedky na sociálnu pomoc a nákup kompenzačných pomôcok pre ľudí,
ktorí s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje
bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Najťažšie formy vyžadujú
dýchanie pomocou umelej ventilácie v domácom prostredí. Ochorenie má postupne sa
zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť a je nevyliečiteľné. Postihuje bábätká, deti aj
dospelých.
Podporné podujatia ku kampani organizované v druhom polroku 2014 boli zamerané na
prezentovanie kampane, jej cieľov, možností, ako pomôcť členom organizácie výťažkom zo
zbierky. V tomto období sme príspevky na účet prijímali formou DMS a zasielaním príspevkov
na účet, nerobili sme zbierku do pokladničiek.
Podujatia počas ktorých sme robili osvetu o možnostiach pomoci zo zdrojov získaných
počas kampane BELASÝ MOTÝĽ:
26. - 27. 9. 2014 – Ligový turnaj v hre boccia v Bratislave – celoslovenské športové
podujatie pre športovcov s telesným postihnutím
08. – 11. 10. 2014 v Piešťanoch - Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR – stretnutie
členov organizácie zamerané na poskytnutie rôznych informácií, na vzájomnú svojpomoc
ľudí s nervovosvalovými ochoreniami
11. – 14. 10. 2014 Majstrovský prebor Šachového klubu na Duchonke – šachisti s telesným
postihnutím sa stretli, aby si zmerali sily
21. 11. 2014 – Majstrovstvá SR, Bratislava – celoslovenské športové podujatie v hre
boccia
Projekt – Krídla fantázie 2015 – oslovili sme základné školy, základné umelecké školy
a členov organizácie na celom Slovensku. Cieľom bolo aby deti kreslili a maľovali na tému
vaša pomoc – naše krídla a tým sme spojili dva svety, svet detí bez postihnutia a svet detí so
svalovou dystrofiou, projekt bude mať svoj záver počas kampane BELASÝ MOTÝĽ 2015.
Verejnú zbierku sme pravidelne propagovali v časopise Ozvena, číslach vydaných v druhom
polroku 3, 4/2014.

Verejnú zbierku Belasý motýľ bolo možné finančne podporiť do 31. 12. 2014
prostredníctvom SMS s textom: DMS MOTYL na číslo 877, zaslaním takejto správy prispeli
2€.
Finančné vyúčtovanie verejnej zbierky:
Výnos verejnej zbierky:
darcovské SMS
príspevky na účet
úroky na bankovom účte
Spolu:
Náklady verejnej zbierky:
bankové poplatky
daň z úrokov
Spolu:

Čistý výnos verejnej zbierky:

2014
1 885,44 €
6 107,78 €
1,91 €
7 995,13 €
2014
0,58 €
0,35 €
0,93 €

7 994,20 €

Finančné prostriedky získané z tejto verejnej zbierky sa ešte čerpať nezačali.
Zostávajúce finančné prostriedky verejnej zbierky vo výške 7.994,20 € sa budú čerpať na
doplatky za kompenzačné pomôcky podľa žiadostí členov OMD v SR o sociálnu pomoc.
Výkonný výbor rozhoduje o pridelení finančných prostriedkov na nákup kompenzačnej
pomôcky podľa zdravotného stavu žiadateľa a sociálnej situácie a v súlade so Štatútom
sociálnej pomoci.
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