V mojom mene o.z., Koperníkova 47, 821 04 Bratislava

Predbežná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia V mojom mene
Názov: V mojom mene
Sídlo: Koperníkova 47, 821 04 Bratislava
IČO: 50315391
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Miroslav Beblavý
web stránka: vmojommene.sk
Bankové spojenie verejnej zbierky: Tatra banka SK79 1100 0000 0029 4603 3806
Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky: Silvia Hudáčková
Podľa zákona č.162/2014 Z.z.o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladáme túto Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Ministerstve vnútra SR.
Registrované číslo zbierky: 000-2017-009004
Názov zbierky: Dátum začatia zbierky: 2.3.2017
Dátum ukončenia zbierky: 15.3.2018
Verejná zbierka sa vykonávala zbierkou finančných prostriedkov na osobitný účet zbierky
SK79 1100 0000 0029 4603 3806 vedený v Tatra banka a.s.
Účelom zbierky bolo získať finančné prostriedky na všeobecne prospešný účel ochrany
zdravia a rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, pričom výnos zo zbierky
bol použitý na území Slovenskej republiky.
Cieľom zbierky bolo vyzbierať finančné prostriedky na rozkladacie lôžka pre detské oddelenia
nemocníc, ktoré nemali dostatočné kapacity na to, aby rodičia malých detí mohli byť v noci pohodlne
a blízko pri nich a rovnako pomoc OZ Vagus, ktoré sa v Bratislave stará o potreby ľudí bez domova a
v zimných mesiacoch potrebovalo finančnú injekciu na zachovanie služieb.
Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka finančných prostriedkov sa uskutočňovala
prijímaním finančných darov od fyzických aj právnických osôb na osobitný vyššie uvedený účet
zbierky, z ktorého sa následne bezhotovostným prevodom alebo prostredníctvom hotovostného
nákupu zakúpili rozkladacie lôžka a odovzdali nemocničným zariadeniam, ktoré o lôžka prejavili
záujem. V prípade OZ Vagus boli zakúpené a odovzdané 3 ks tankovacie karty s kreditom na
tankovanie pohonných hmôt pri vykonávaní terénnej sociálnej práce v prípade ľudí bez domova.
Územie použitia výnosu verejnej zbierky: Slovenská republika
Hrubý výnos z verejnej zbierky: 2544,85 eur.

Náklady spojené s konaním zbierky: 48 eur. Náklady spojené s konaním zbierky predstavujú poplatky
za vedenie osobitného bankového účtu zbierky.
Čistý výnos zbierky: 2496,85 eur.
Občianske združenie V mojom mene zverejnilo túto predbežnú správu na webovom sídle:
www.vmojommene.sk
Prílohy:
Bankový výpis z osobitného bankového účtu verejnej zbierky za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, ktorý
preukazuje hrubý aj čistý výnos z verejnej zbierky.
V Bratislave, dňa 5.6.2018

Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.
štatutár združenia

