Záverečná správa verejnej zbierky

Názov nadácie: Nadácia ADELI
Sídlo nadácie: Hlboká 45, 921 01 Piešťany
IČO: 42 400 970
Zastúpená: JUDr. Erik Schwarcz, M.B.A.– správca nadácie, Mgr.Hana Mlkvá – výkonná riaditeľka
nadácie
Názov verejnej zbierky: Nadácia ADELI pomáha V.
Číslo verejnej zbierky: 000-2018-009803
Číslo osobitného účtu zbierky : SK05 1100 0000 0029 4401 9381
Názov banky: TATRA banka, a.s.
Doba konania zbierky: od 16.4.2018 do 31.3.2019
Spôsoby vykonávania verejnej zbierky:
- zasielaním peňažných prostriedkov prostredníctvom aplikácie VIAMO,
- zasielaním peňažných prostriedkov prostredníctvom aplikácie CardPay,
- zasielaním darcovských správ DMS v tvare: DMS ADELI na číslo 877,
- vkladaním peňažných prostriedkov na osobitný účet,
- zbieraním dobrovoľných peňažných prostriedkov do uzavretých stacionárnych pokladničiek.

Účelom každej realizovanej verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky na zabezpečenie
neurorehabilitačnej liečby pacientov ADELI Medical Centra v Piešťanoch.
ADELI Medical Center je renomované medzinárodné rehabilitačné centrum, založené v roku 2004
v Piešťanoch. So svojím intenzívnym, idividuálnym a multidisciplinárnym neurorehabilitačným
programom dosahuje vynikajúce výsledky v liečbe pacientov všetkých vekových kategórií s rôznymi
stupňami poškodenia centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Predovšetkým ide o rôzne postihnutia
motorického centra.
Poslaním Nadácie ADELI je pomáhať zdravotne znevýhodneným osobám s neurologickými poruchami
pohybu a ich rodinám. Snažíme sa o zlepšenie kvality života tejto skupiny postihnutých, podporujeme
ich väčšej samostatnosti a čo najlepšiemu začleneniu sa do bežného života.
Zhrnutie:
Celkový výnos verejnej zbierky:

Pacientské zbierky
DMS
VIAMO
Cardpay
SPOLU

Suma
8 226,13 €
1 956,48 €
33,55 €
41 416,62 €
51 632,78 €

Počas trvania verejnej zbierky sa vyzbierala hrubá čiastka vo výške 51 632,78 EUR.
Náklady zbierky tvorili iba poplatky za bankové operácie na osobitnom účte vo výške 767,68 EUR. Čistý
výnos zbierky tvoril 50 865,10 EUR a bol použitý na úhradu terapií a pobytu neurorehabilitačnej liečby
pacientov ADELI Medical Centra.
Na osobitný účet bolo prevedených 83,01 EUR na pokrytie bankových poplatkov zbierky a vyrovnanie
osobitého účtu na nulový stav.

Prílohy:
Príloha 1: Evidencia verejnej zbierky
Príloha 2: Doklady využitia finančných prostriedkov – faktúry za rehabilitácie a ubytovanie v ADELI
Medical Centre
Príloha 3: Prehľad o prijatých sumách finančných prostriedkov získaných uvedenými spôsobmi – výpis
bankového účtu číslo: SK05 1100 0000 0029 4401 9381

Piešťany, 27.3.2020
Mgr. Hana Mlkvá
Riaditeľka Nadácie ADELI

