2011
Výročná
správa

Komu sa venujeme?
l deti, mladí, rodiny a jednotlivci v

hmotnej a sociálnej núdzi
l deti, mladí, rodiny a jednotlivci v

krízovej životnej
životnej situácií
l trestané osoby vo výkone a po

výkone trestu odňatia slobody

Občianske združenie Ain Karim vzniklo 18.
júna 2007 registráciou MV SR podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov pod číslom
VVS/1-900/90-30352.

Občianske združenie Ain Karim

Občianske združenie Ain Karim
vzniklo v roku 2007. Pôsobíme v Šamoríne, kde prevádzkujeme centrum
Dom prijatia pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, hmotnej alebo sociálnej núdzi a
pre tých, ktorí hľadajú zmysel svojho
života a jeho naplnenie prostredníctvom aktivít a projektov nízkoprahového charakteru.

V OZ Ain Karim bolo ku koncu roka
2011 evidovaných 15 riadnych
členov a 25 dobrovoľníkov.

Občianske združenie Ain Karim

Organizačná
Predseda:
štruktúra
Mgr. Ivana Tisoňová
Podpredseda:
Marek Holásek
Správna rada:
Mgr. Mária Nováková, PhD.,
Marek Holásek,
Imrišek
šek
Mgr. Róbert Imri
Revízna komisia:
Mgr. Viera Florková,
Danišová,
Mária Dani
šová,
Mgr.Juraj Krošlák,
Krošlák,
PaedDr. Miroslav Tisoň, PhD.

Dajme šancu začať
odznovu
Skupinová a individuálna

Deň rodiny
Konal sa 22. mája 2011 a bol určený deťom a
ich rodičom. Počas celého dňa boli pre nich
pripravené rôzne súťaže, hry, tvorivé
workshopy a hudobný program.

Aktivity a projekty

práca s trestanými osobami vo výkone
trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad
Parnou (ÚVTOS, okr. Trnava) a po jeho
ukončení, ktorá predstavuje duchovnú a
sociálnu starostlivosť o trestané osoby.

Projekt určený pre pomoc rodinám a
jednotlivcom v sociálne nepriaznivej
situácií, ktorý prebieha v mesiacoch
november - december. Projekt spočíva v
organizácií verejnej miestnej zbierky
trvanlivých potravín, hygienických potrieb,
školských
školských pomôcok a stravných lístkov. Z
nazbieraných vecí spoločne s našimi
našimi
dobrovoľníkmi pripravujeme balíčky, ktoré
potom roznášame
roznášame rodinám a jednotlivcom,
ktorí sú v núdzi v Šamoríne
Šamoríne a jeho blízkom
okolí. V roku 2011 to bol šiesty ročník
projektu a obdarovali sme 58 rodín a
jednotlivcov.

Aktivity a projekty

Radosť Rozdávaním
3R Rastie

Názov aktivity/projektu
Miesto
konania

Počet
stretnutí

Počet
zúčastnených

22

1007

18

364

Diskusný klub
ÚVTOS*

Malá skupinka
ÚVTOS*

Muzikohodiny pre deti
Šamorín

77

60

82

194

Odevný sklad
Šamorín

Poskytovanie základného poradenstva
Šamorín

122

26

Smajlík - nízkoprahový klub pre deti
102

17

Šamorín

38

4

71

26

29

4

Hŕstka polievky
Šamorín

Šikovné prstíky
Šamorín

Koordinačné stretnutie dobrovoľníkov
Šamorín,TT

15

25

Mosty z chudoby - odborný seminár
Šamorín

1

16

Deň dobrovoľníctva
Šamorín
1
7
*ÚVTOS - Ústav na výkon trestu odňatia slobody,
Hrnčiarovce nad Parnou

Aktivity a projekty

Šamorín

Pridaj sa - tvorivý workshop

Aktivity a projekty

Dom prijatia je určený
l deťom, mladým, rodinám a jednotlivcom, ktorí sa

nachádzajú v krízovej životnej situácií
l ľuďom,
ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na

okraji spoločnosti (trestané osoby, utečenci)
l komukoľvek, kto hľadá sám seba, zmysel svojho

Pridaj sa
l tvorivý workshop pre ľudí,

ktorí sa cítia opustení a bez
priateľov
l pondelok 14:00 - 16:00

Centrum Dom prijatia

života a jeho naplnenie

Šikovné prstíky
l tvorivé dielne, výroba rôznych

darčekov a maličkostí

Poskytovanie poradenstva
l poskytovanie odbornej pomoci ľuďom v krízo-

vej životnej situácii
l pomoc pri vybavovaní rôznych úradných doku-

mentov
l pondelok - piatok 9:00 - 16:00

(treba sa vopred dohodnúť mailom alebo telefonicky)

Centrum Dom prijatia

l pondelok - štvrtok 9:00 - 14:00

Hŕstka polievky
l podávanie teplej polievky pre ľudí,
ktorí sú sociálne odkázaní z mesta
Šamorín a jeho prímestských častí
l utorok 11:30 - 13:00
štvrtok 11:30 - 13:00

Muzikohodiny pre deti
3 mesiacov do 4 rokov
l pondelok 9:00 - 10:00

štvrtok 10:00 - 11:00

Odevný sklad
l poskytovanie šatstva pre

ľudí v núdzi
l utorok 8:30 - 12:00

štvrtok
štvrtok 8:30 - 16:00

Centrum Dom prijatia

l pre maminky s deťmi od

Smajlík
l nízkoprahový klub pre deti a mládež
l pondelok 15:00 - 17:00 (deti od 6-10 rokov)

10:00 - 12:00 (deti od 3-6 rokov)
14:30 - 16:30 (deti od 11-15 rokov)

Centrum Dom prijatia

streda

Partneri a spolupráca
l Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Šamorín
l Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Dunajská

Streda

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

zborov Slovenskej republiky
Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže
Centrum právnej pomoci, Bratislava
Nadácia Pontis, Bratislava
Diakonie Broumov, Broumov (ČR)
Rímsko–katolícky farský úrad, Šamorín
Evanjelický farský úrad, Šamorín
Fórum kresťanských inštitúcií, Bratislava
MC Baba Klub, Šamorín
Inštitút dcér Márie Pomocnice, Šamorín
Mestské kultúrne stredisko, Šamorín
Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Základná škola Mátyása Korvína, Šamorín
Základná škola Mateja Bela, Šamorín
PaedDr. vdp. Gabriel Dzvoňár

(Zbor väzenskej a justičnej stráže,
Hrnčiarovce nad Parnou)
l vdp. Libor Škriputa
Škriputa
(Rímsko-katolícky farský úrad, Križovany
nad Dudváhom)

Spolupráca

l Mestský úrad, Šamorín
l Potravinová banka Slovenska
l Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených

Sponzori a donori
l Trnavský samosprávny kraj, Trnava
l Ministerstvo práce, sociálnych vecí a

rodiny, Bratislava
l Mestský úrad, Šamorín
l Mestské kultúrne stredisko, Šamorín
l Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,

Dunajská Streda
VAFA GROUP s. r. o., Bratislava
TUANO s. r. o., Bratislava
WoodTech, Smolenice
Boni Fructi, spol. s r. o., Dunajská Lužná
Nadácia J&T, Bratislava
Pekáreň Kvetoslavov
a ďalší, ktorí nechceli byť menovaní

Spolupráca

l
l
l
l
l
l
l

Celkové príjmy
Suma (€)

1. dary.......................................................14 795,45
2. členské príspevky...............................230,00
3. dotácie.................................................21 338,84
4. kreditné úroky ............................................0,44
5. 2%.............................................................1 859,07
6. ostatné.......................................................328,80
7. stav pokladnice
k 01.01.2011 ..............................................443,23
8. stav bankových účtov
k 01.01.2011 .........................................3 870,54

Spolu:

42 866,37

Stav pokladnice
k 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516,35
Stav bankových účtov
k 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 293,96

Stav peňažných prostriedkov
k 31.12.2011 spolu . . . . . . . . . . . . . 6 810,31

Správa o hospodárení za rok 2011

Položka

Celkové výdavky
Suma (€)

1. mzdové náklady ............................10 947,92
2. zákonné sociálne
a zdravotné poistenie ..................3 347,11
3. spotreba materiálu...........................4 921,78
4. odpisy majetku .....................................475,00
5. spotreba energie .............................1 088,00
6. cestovné výdavky...............................254,48
7. opravy ......................................................750,00
8. bankové poplatky ...............................102,46
9. poštovné poplatky .............................109,55
10. nájomné..................................................7 684,71
11. finančná výpomoc
ľuďom v núdzi ..................................2 436,02
12. propagácia ..............................................235,00
13. telekomunikačné poplatky..........1 086,50
14. ostatné služby......................................1 117,37

Spolu

V Šamoríne, dňa 12. 01. 2012

34 555,90

vypracovala: Mgr. Ivana Tisoňová

Správa o hospodárení za rok 2011

Položka

Výzva na spoluprácu
Ak Ťa oslovila naša vízia a činnosť, môžeš
sa pridať k nám do tímu formou:
l dobrovoľníckej činnosti
l ponúknutia svojich vedomostí, nápadov
a skúseností
l materiálneho daru (trvanlivých potravín,
hygienických potrieb, potrieb do
domácnosti, šatstva a obuvi)
l darovaním stravných lístkov
l finančného daru

Kontakt
Občianske združenie Ain Karim
Kláštorná ulica 2, 931 01 Šamorín
Tel: +421 917/273 986, +421 911/312 309
www.ainkarim.sk, ainkarim@ainkarim.sk
IČO: 45013802
Bankové spojenie: 4007848248/7500

