EDUSOC, občianske združenie, Miletičova 38, 821 08 Bratislava

Výročná správa Občianskeho združenia EDUSOC za rok 2021
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ÚVOD
Občianske združenie EDUSOC bolo založené 12.8.2020, na základe registrácie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu VVS/1-900/90-59556
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami.
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúrno –
spoločenskej a športovej činnosti a zdravého životného štýlu.
Združenie sa zaoberá
1. Poradenskou, vzdelávacou, publikačnou, prekladateľskou a informačnou činnosťou
2. Organizovaním vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre
odbornú ako aj širokú verejnosť

ČINNOST OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2021
V roku 2021spolupracovalo občianske združenie s Klubom 89 o.z. pri návrhu, príprave
a realizácii projektu Naša nedávne história.
Rozvijala sa aj konzultačná a vzdelávacia činnosť.
Občianske združenie spolupracovalo s Inštitútom Milana Rastislava Štefánika pri realizácii
putovnej výstavy o M.R.Štefánikovi .
V roku 2021 začalo občianske združenie s prvým samostatným projektom pod názvom
Odkiaľ som / spoznajme sa navzájom /. Vyhlásilo súťaž pre deti a mládež z národnostných,
etnických a jazykových skupín v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na
históriu komunít a multikultúrneho prostredia, z ktorého jednotlivé skupiny pochádzajú.
Projekt vzbudil veľký záujem medzi pedagógmi, žiakmi, rodičmi aj širokou verejnosťou. Aj
napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa do workshopov a rôznych skupinových aktivít
zapojilo takmer 2000 detí.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo realizované v online formáte z Pálffyho paláca
v Bratislave.
Partnermi projektu boli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Inštitút Mateja Bella,
Židovská náboženská obec Bratislava, Bˇnai Bˇrith Tolerancia Bratislava, Občianske
združenie Krásny Spiš, Ľubovnianske osvetové stredisko, Slovenské národné múzeum,
Občianske združenie Bratislavská káva, Nadácia Rómsky vzdelávací fond.
Záštitu nad projektom prevzal Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László
Bukovszky a Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu Kultúry národnostných
menšín.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

3 Finančná správa
3.1 Účtovná závierka za rok 2021
Stav účtu k 1.1.2021 bol 1040,31 euro.

3.2. Prehľad príjmov

Z poskytovania služieb / príprava, návrh a realizácia projektu Naša nedávna história,
Vzdelávacia, konzultačná činnosť, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít
/...2883,42 euro
Fond na podporu kultúry národnostných menšín ....5000 euro
Nadácia SPP ....3500 euro
Vklad zakladateľa....305,62 euro

3.3 Prehľad výdavkov
Služby ...2647,97 euro / služby súvisiace s realizáciou projektov, administratívne poplatky /
Mzdy, poistné....1936,04 euro
Prevádzková réžia....3344,64 euro / prenájom priestorov, prenájom audiovizuálnej techniky,
stravovanie a občerstvenie, tlač diplomov, propagačných materiálov, katalógov, ceny pre víťazov,
kancelársky materiál, bankové poplatky/

4.Zostatok na účte
Zostatok na účte k 31.12.2021 ... 4614,55 euro
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