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VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Prezentácia akcie Cez Slovensko na bicykli za 5 dní, 4. ročník
Posledný aprílový deň sme sa stretli s osobnosťami, ktoré sa zúčastnia aj cyklistickej
akcie, v krásnom prostredí Hotela Bránica. Účel dnešného stretnutia je jasný, natočiť
krátky televízny spot pre zmedializovanie celej cyklistickej akcie 4. ročníka.
Dnešného natáčania sa zúčastnili Marián Lechan, profesor Ján Grexa, Tomáš
Bezdeda, Emanuel Hason, Přemysl Boublík, Marian Ligda, Peter Štefanides a
Monika Štrauchová. Monika si tam užívala s rodičmi ich víkendový poukay, ktorý
mali vďaka štedrosti majiteľov hotela.
Fotodokumentácia je na našej stránke, v sekcii Foto.
Začali sme aj na FB - pribudla aj možnosť prepojenia s facebookom spôsobom
zdieľania. Pod každým článkom nájdete aplikáciu „páči sa mi to“ a konkrétny článok
sa zobrazí vo vašom profile ako odkaz. Týmto spôsobom bude táto akcia a taktiež
združenie parasport24 medializované aj cez sociálnu sieť.
Všetci sa veľmi tešíme na deň, kedy začne akcia Cez Slovensko na bicykli za 5 dní 4
ročník, nové fotky a články budú aktualizované každý deň počas celej cyklotrasy.
Príjem spolu partneri 11.653,- €
Tipsport

3.000,-

SSE

5.000,-

Nadácia JOJ

2.000,-

2%

1.421,-

SMS zbierka – fórum Donorov

232,- €

Vlastné zdroje ( vlastné zdroje sa chápu financie ako pôžička na zrealizovanie
projektu )
4.454,- €
Výdaj spolu

16.000,-

Nákup športových potrieb:
športové oblečenie spolu 24 účastníkov

1.000,-

Ubytovanie + strava spolu 5 dní

4.230,-

PHM 2x sprievodné auto + autobus

2.345,-

Cestovné účastníkov
Reklamná tlač

532,1.000,-

Náklady počas organizácie akcie najmä ubytovanie
strava, účet za mobil, cestovné

7.000,-
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Čiastočná bártrová podpora pri ubytovaní Penzión Pltník, Bešeňová, Hotel Bránica,
Hotel Štefánik, Hotel Bránica, Hotel Krištof
100% bártrová podpora výživové doplnky Nutrend v hodnote 1.200,100% bártrová podpora športové potreby Intersport v hodnote 5.480,- €
Príjem 2% z daní boli použité na organizáciu akcie:
http://rozhodni.sk/institution/parasport24-sportovy-klub-handicapovanych-sportovcovslovenska/
*Sumy sú uvedené v Eurách

Ďalej sme boli aktívny pri akcii s názvom Noc splnených pianí......

Noc splnených priani – nadácia Amicítia / Hotel Hilton
Najmladší člen Parasport24.com Monika Štrauchová so Spišskej Novej Vsi má len 11
rokov.
21.10.2011 Monika spolu s Erikou Barkolovou moderovali večer v Bratislavskom Hiltone večer s názvom ,,Noc splnených prianí,,
Tento večer organizuje nadácia Amicítia ktorej súčasťou je Erika a cieľom tohto večera bolo splniť našej Monike malý sen.
Dostala úplne nové vertikalizačné zariadenie od spoločnosti Ottobock. Je to invalidný
vozík na ktorom sa Monika môže pohybovať, akoby stála rovnými nohami na zemi
a tým si aj lepšie precvičuje šľachy na nožičkách, ktoré sa jej na bežnom invalidnom
vozíku skracujú, čo nie je dobré pre jej vývoj. A čo je najlepšie, svojmu mladšiemu
bratovi sa môže pozrieť priamo do očí.
,,Je super, že parasport24 vyhľadáva takéto príbehy a pomáha k dobrým veciam s nadáciou Amicítia,, , dodala Monika.
Vo Februári 2011 sme urobili aj krásny ples v hoteli Metropol Spišská nová vec.
Aj vďaka skvelému prístupu riaditeľky hotela Zuzke Kneisnerovej sme mohli urobiť
skvelú akciu pre množstvo ľudí s hendikepom, spolu so zdravými.

Prvý krát sa ku nám pridal partner Whirlpool Poprad Slovensko, ktorý nám daroval 2
pračky. Tie sme následne darovali do rodín s postihnutými deťmi.
Rodina Štrauchová zo SNV a rodina Strlická z Popradu.
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