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SLOVO NA ÚVOD
Vážení priatelia,
v roku 2011 SNEPEDA nevykazovala žiadne aktivity okrem tých, ktoré súviseli
s nevyhnutným prevádzkovým chodom organizácie. Mgr. Katarína Jalčová v júni požiadala
o odstúpenie z predsedníctva a v sprievodnom liste aj o vzdaní sa členstva. Na uvoľnené
miesto nikto neprejavil záujem.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Predsedníctvo
Personálne obsadenie predsedníctva:
Predseda
Mgr. Peter Birka
Členovia predsedníctva Mgr. Jaroslav Cehlárik, PaedDr.
Mgr. Veronika Vojtechovská

Roman

Vojtechovský,

Členovia
Počet členov v roku 2011 bol 9.

SLOVO NA ZÁVER...
Napriek ťažkostiam SNEPEDA ide ďalej, uvidíme, čo nám prinesie nasledujúci rok.
Chceme veriť, že napriek plánovanému dočasnému útlmu svoju organizáciu udržíme
a neskôr prídu roky bohaté na činnosť.
Záležať to bude nielen od nás, ale aj od spoločensko-ekonomických podmienok
na Slovensku. Ekonomická kríza núti ľudí vyvíjať také činnosti, ktoré zabezpečia v prvom
rade prežitie resp. udržanie primeranej životnej úrovne jedinca a jeho rodiny. Až
po splnení týchto podmienok u každého člena môžeme očakávať, že si nájde cestu
aj k dobrovoľníckej činnosti.

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011
Počiatočný stav účtu k 31.12.2010: 326,69 €
Počiatočný stav pokladne k 31.12.2010: 29,53 €
Vklady spolu na účet: 12,56 €
Vklady spolu do pokladne: 54,07 €
Výbery spolu z účtu: 78,05 €
Výbery spolu z pokladne: 20,20 €
Celkové príjmy za rok 2011: 66,63 €
Celkové výdavky za rok 2011: 98,25 €
Rozdiel: -31,62 €
Konečný stav účtu k 31.12.2011: 261,20 €
Konečný stav pokladne k 31.12.2011: 63,40 €
Účet
Úroky

Príjmy
0,16 €

Publikácie (knihy, zborníky, DVD)

12,40 €

Výdavky

Bankové poplatky

54,15 €

Poplatok za doménu webovej stránky

23,90 €

Celkom

12,56 €

78,05 €

Pokladňa
Publikácie (knihy, zborníky, DVD)

Príjmy
54,07 €

Výdavky

54,07 €

20,20 €

Poštovné
Celkom

20,20 €

ĎAKUJEME!
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
podporu a prejav sympatie. Svojou podporou nám pomáhajú plniť ciele a poslanie
občianskeho združenia vytváraním finančného a materiálneho zázemia pre naše aktivity.
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