Sponzori a donori
Trnavský samosprávny kraj, Trnava,
Mestský úrad, Šamorín,
PALMA Group, a. s., Bratislava,
ECO-INVEST, a. s., Bratislava,
Pekáreň Kvetoslavov,
Boni Fructi, spol. s r. o., Dunajská Lužná
... a ďalší, ktorí nechceli byť menovaní
Partneri a spolupráca
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Šamorín,
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Dunajská
Streda, Mestský úrad, Šamorín,
Nadácia Pontis, Bratislava,
Trnavská arcidiecézna charita, Trnava,
ZŠ Mátyása Korvína, Šamorín,
ZŠ Mateja Bela, Šamorín, OZ Samária, Hlohovec,
Diakonie Broumov, Broumov (ČR), Ordinariát
ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky, Vikariát Zboru väzenskej a justičnej
stráže, Rímsko – katolícky farský úrad, Šamorín,
Inštitút dcér Márie Pomocnice, Šamorín
K o n t a k t:
Občianske združenie Ain Karim
Dom prijatia sv. Františka z Paoly
Kláštorná ulica 2
931 01 Šamorín
IČO: 45013802
Tel: +421 911 312 309
www.ainkarim.sk
ainkarim@ainkarim.sk
Bankové spojenie:
4007848248/7500
IBAN: SK07 7500 0000 0040 0784 82 48

Celkové PRÍJMY
Položky
1. dary
2. členské príspevky
3. kreditné úroky
4. dotácie
5. 2 %
6. ostatné
SPOLU:

VÝROČNÁ SPRÁVA

Suma v
EUR
19 658,68
100,00
0,25
11 626,47
2 425,88
117,00
33 928,28

za rok 2014

Celkové VÝDAVKY

Položky
1. mzdové náklady
2. zákonné sociálne a
zdravotné poistenie
3. spotreba materiálu
4. cestovné výdavky
5. opravy
6. bankové poplatky
7. nájomné + režijné
náklady
8. propagácia
9. ostatné služby
(propagácia, poštové
poplatky, telefón,
internet...)
SPOLU:

Suma
v EUR
13 080,30
4 432,63
2 142,66
19,85
271,36
144,90
7 316,48
150,00

1 361,30
28 919,48

Občianske združenie
AIN KARIM

Kto sme?
Občianske združenie Ain Karim vzniklo v roku
2007. Pôsobíme v Šamoríne, kde prevádzkujeme
Dom prijatia sv. Františka z Paoly pre ľudí, ktorí
sa nachádzajú v krízových životných situáciach,
hmotnej alebo sociálnej núdzi a pre tých, ktorí
hľadajú zmysel svojho života a jeho naplnenie
prostredníctvom
aktivít
a projektov
nízkoprahového
charakteru.
Organizačná štruktúra
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Tisoňová
Správna rada: Marek Holásek, Mgr. Mária
Nováková, PhD., Martina Švorcová, Mgr. Lenka
Motýľová
V OZ Ain Karim bolo ku koncu roka 2014
evidovaných 7 členov a 25 dobrovoľníkov.





Hŕstka polievky
podávanie teplej stravy pre ľudí, ktorí sú
sociálne odkázaní
- pondelok – štvrtok 11:30 – 13:00
Šikovné prstíky
tvorivé dielne, výroba rôznych maličkostí
- pondelok – štvrtok 9:00 – 14:00
Poskytovanie základného poradenstva





poskytovanie odbornej pomoci ľuďom v
krízovej životnej situácii
- pondelok – piatok 9:00 – 16:00
Rodinné stretnutia
spoločné stretnutia rodín spojené s
prednáškou, diskusiou
- nedeľa 16:00 – 18:30

Aktivity v Dome prijatia
Muzikohodiny pre deti


pre maminky s deťmi od 3 mesiacov do 4
rokov
- pondelok 10:00 – 11:00
Odevný sklad



poskytovanie šatstva pre ľudí v núdzi
- utorok 8:30 - 12:00
- štvrtok 8:30 - 14:00
Smajlík



nízkoprahový klub pre deti a mládež
- pondelok 14:30 – 16:30

A k t i v i t y
a p r o j e k t y
r e a l i z o v a n é v r o k u 2014
Projekt 3R Radosť Rozdávaním Rastie
Projekt určený pre pomoc rodinám a
jednotlivcom v núdzi, ktorý prebieha v
mesiacoch november – december. Projekt
spočíva v organizácii miestnej zbierky trvanlivých
potravín, hygienických potrieb a stravných
lístkov. Z nazbieraných vecí spoločne s našimi
dobrovoľníkmi pripravujeme balíčky, ktoré
potom roznášame rodinám a jednotlivcom, ktorí
sú v núdzi v Šamoríne a jeho blízkom okolí. V
roku 2014 bol deviaty ročník projektu a
obdarovali sme 70 rodín a jednotlivcov.

Projekt Dajme šancu začať odznovu
Skupinová a individuálna práca s trestanými
osobami vo výkone trestu odňatia slobody
v Hrnčiarovciach nad Parnou (okr. Trnava) a po
jeho ukončení, ktorá predstavuje duchovnú a
sociálnu starostlivosť o trestané osoby.
Deň rodiny
Konal sa 1. júna 2014 a bol určený deťom a ich
rodičom. Počas celého dňa boli pre nich
pripravené rôzne súťaže, hry, tvorivé workshopy
a rôzne atrakcie.
Výzva na spoluprácu
Ak ťa oslovila naša vízia a činnosť, môžeš sa
pridať k nám do tímu formou:


dobrovoľníckej činnosti



ponúknutia svojich vedomostí, nápadov
a skúseností



materiálneho daru (trvanlivých potravín,
hygienických potrieb, potrieb do
domácnosti, šatstva a obuvi)



finančného daru

ĎAKUJEME!

