Mareena, Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava, IČO 50760611

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
odbor všeobecnej vnútornej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

V Bratislave, 11.08.2021

Vec: Záverečná správa verejnej zbierky 000-2019-023218

A) Záverečná správa zbierky
Hrubý výnos zbierky v sume 499,42 EUR bol získaný predajom kampaňových tričiek s nápisom
„Cudzincov mám plné zuby“ cez predajňu Kompot (v kamennej predajni na Laurinskej ulici v
Bratislave, ale aj na e-shope www.kompot.sk). Príjmy z predaja tričiek cez predajňu Kompot boli
zasielané priamo na účet verejnej zbierky.
Náklady na zbierku v maximálnej výške 25 % z hrubého výnosu, činili 123,85 EUR, boli použité na
pokrytie časti bankových poplatkov na vedenie účtu verejnej zbierky (42 EUR) a časti nákup tričiek
predávaných v rámci verejnej zbierky (81,85 EUR).
Čistý výnos zbierky činil 375,57 EUR a bol použitý nasledovne:
- realizácia skupinovej supervízie pre dobrovoľníkov Mareeny, ktorí asistujú na individuálnej
báze ľuďom s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku - utečencom a utečenkám.
Dobrovoľníci sa venujú deťom, dospelým aj seniorom a asistujú im pri zorientovaní sa v
novom meste a v krajine. Supervízie na pravidelnej báze realizuje psychologička supervízorka, ktorá dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam pomáha s riešením problémov
vyplývyjúcich z ich činnosti, s udržaním si hraníc v kontakte s prijímateľmi pomoci a s
celkovým duševným zdravím.
(4*60€ = 240 EUR)
- príprava a realizácia vzdelávacieho workshopu Kto som? - Workshop o (nielen našej) sociálnej
identite (67,50 EUR) pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov. Cieľom je hlbšie
porozumieť vlastnej identite a posilniť porozumenie a rešpekt k identite ostatných, vrátane
zraniteľných osôb spomedzi ľudí s migračným pôvodom.
- nákup kníh pre deti s témou rozmanitosti, migrácie a vlastenectva; knihy sú súčasťou knižnice
Mareeny a sú prístupné jej návštevníkom; sú tiež súčasťou práce lektorov Mareeny s deťmi s
miestnym aj zahraničným pôvodom vedúcej k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu (68,07
EUR)

Kópie dokladov preukazujúcich príjmy a výdavky sú v prílohe tejto správy.
S pozdravom,

Michaela Pobudová, predsedníčka
kontakt: michaela.pobudova@mareena.sk, 0911 380 359

