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Priebežná správa verejnej zbierky
Občianskeho združenia POMOC OBETIAM NÁSILIA
Názov : OZ POMOC OBETIAM NÁSILIA Victim Support Slovakia
Sídlo : Dostojevského rad č. 1, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO : 31795382
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: PhDr. Miroslav Nosál
Web stránka: www.pomocobetiam.sk
e-mail: info@pomocobetiam.sk
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
Číslo účtu verejnej zbierky: SK36 8330 0000 0024 0068 7365
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky: Mgr. Anna Minárová
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/2014 o Z. z. o verejných zbierkach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vám predkladáme
Priebežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade v Nitre.
Registrované číslo zbierky: 403-2016-04187
Názov zbierky: Leukoplastom proti týraniu
Dátum začatia a ukončenia zbierky:
 zasielaním príspevkov na osobitný účet v období od 13. mája 2016 do 30. júna 2016,
 zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov do stacionárnych pokladničiek dňa
13. mája 2016 v čase od 11:00 do 21:00 hod.
V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016
sa verejná zbierka vykonávala v Nitre dňa 13. mája 2016 v čase od 11:00 do 21:00 hod. na
území mesta Nitra v priestoroch nákupno-zábavného centra MLYNY Nitra.
Zbierka v meste Nitra bola realizovaná zbieraním dobrovoľných peňažných
príspevkov do stacionárnych pokladničiek v počte kusov 1.
Zbierka bola súčasťou informačnej kampane v spolupráci s jednotne označenými
študentkami UKF v Nitre s rovnomenným názvom Leukoplastom proti týraniu,
prostredníctvom ktorej sme chceli:
 poukázať a upozorniť na problematiku týrania žien a začať verejne hovoriť o tomto
probléme na Slovensku,
 zvýšiť povedomie o organizácii pomáhajúcej týraným ženám – OZ PON v Nitre,
 formou dobrovoľnej zbierky pre OZ PON finančne podporiť činnosť poradne v Nitre.
Územie použitia výnosu verejnej zbierky:
Finančné príspevky a dary budú výhradne využité na podporu činnosti Poradne PON
Nitra, ktorá sídli na adrese Damborského ul. č. 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
__________________________________________________________________________________________
Adresa: OZ PON
tel.: (02) 0850 111 321
e-mail: info@pomocobetiam.sk
Dostojevského rad 1
811 09 Bratislava - Staré mesto

Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky bol vo výške 16,35 €.
Pokladnička bola otvorená dňa 16. mája 2016 v prítomnosti koordinátorky a právničky PON
Nitra Mgr. Anny Minárovej a sociálneho poradcu PON Nitra Mgr. Miroslava Duchoňa.
Peňažné príspevky vyzbierané zo dňa 13. mája 2016 vo výške 16,35 € boli vložené na
bankový účet verejnej zbierky dňa 19. mája 2016 (bližšie priložený Prehľad pohybov na
účte).
Občianske združenie POMOC OBETIAM NÁSILIA Victim Support Slovakia od roku 1996:
 sa zameriava na pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, nešťastných
udalostí a na prevenciu kriminality,
 poskytuje bezplatnú a diskrétnu pomoc obetiam a ich blízkym a ľuďom, ktorí sa
odôvodnene obávajú, že sa stanú obeťou trestného činu,
 poskytuje právne rady a psychologickú pomoc formou osobných konzultácií, ale aj
telefonicky a písomne,
 poskytuje klientom sprievod na súdne pojednávanie a pri úradnom vybavovaní,
 poskytuje informácie pre svedkov, ktorí majú obavy z účasti na súdnom pojednávaní,
 usiluje sa o zabezpečenie a naplnenie práv obetí násilia a trestnej činnosti a o zlepšenie
ich právneho postavenia,
 prostredníctvom programu “Bezpečné správanie” informuje verejnosť o možnostiach
a prostriedkoch prevencie kriminality, najmä o zásadách správania zameraných na
zníženie rizika stať sa obeťou,
 prostredníctvom svojich publikácií a v spolupráci s médiami informuje verejnosť o
problémoch obetí trestnej činnosti,
 v najťažších prípadochusiluje o sprostredkovanie finančnej pomoci obetiam trestnej
činnosti,
 vo svojej činnosti dodržiava zásady a štandardy Európskeho fóra služieb obetiam.

S pozdravom

..............................................
Mgr. Anna Minárová
koordinátor PON Nitra

