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1. ÚVOD
Občianske združenie Saplinq so sídlom Viničná 36, 953 01 Zlaté Moravce vzniklo dňa 4.4.2012 na
základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona č.
83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Vízia
Chceme svet, v ktorom ľudia prirodzene prijímajú zodpovednosť za svoje okolie, sú ochotní
venovať svoj čas pre dobro druhých a vytrvajú pri presadzovaní a obrane občianskych a ľudských
práv. Chceme svet, v ktorom je pre všetkých možný plnohodnotný život bez ohľadu na sexuálnu
orientáciu, rodovú identitu a jej prejav. Chcem svet, v ktorom si ľudia vážia snahu iných ľudí a sú
osobne motivovaní k líderstvu v svojej lokálnej komunite.

Poslanie
Sme organizácia, ktorá pomáha a prispieva k budovaniu komunity ľudí inej, než hetero orientácie
a sexuálnej identity (ďalej len "queer komunita" a "queer ľudia"). Vyhľadávame, podporujeme a
rozvíjame iniciatívy queer ľudí. Poskytujeme konzultačnú pomoc queer iniciatívam. Budujeme a
rozširujeme siete queer aktivistov a aktivistiek na Slovensku a prepájame ich so zahraničím.
Vyučujeme, vzdelávame a vedieme budúcich queer lídrov a líderky. Propagujeme osobnú
zodpovednosť vo vzťahu k veciam verejným, vlastnému životu a hľadaniu a napĺňaniu vlastného
šťastia.

Ľudia v organizácii
Róbert Furiel, riaditeľ
Jela Dobošová, junior grant fundraisera
Tomáš Mališka, koordinátor skupiny Freeq
Dušan Joachim Fraňo, organizátor PRIDE Dúhové Košice 2013

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2013
Medzi hlavné aktivity organizácie v roku 2013 patrili tieto projekty:
PRIDE Dúhové Košice 2013 – prvý pochod hrdosti LGBT+ ľudí mimo Bratislavu, uskutočnil sa 28.
septembra 2013. Pochodu sa zúčastnilo zhruba 50 účastníčiek a účastníkov, cca. 60 odporcov,
a za asistencie polície obišiel sa bez vážnejších incidentov.
Stránka projektu: www.pridekosice.sk
Freeq Bratislava – komunitná skupina pre LGBT+ mládež, založená v máji 2012, určená na
stretávanie a spoznávanie mládeže v Bratislave. Realizované viaceré stretnutia (v QCentre
i v prírode).
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Stránka projektu: www.facebook.com/freeq.bratislava
18. – 19.10.2013 sa uskutočnil 1,5 denný workshop Charlie goes to Bratislava o aktivizme,
budovaní komunít a homo/xenofóbii v športe. Workshop bol podporený grantom v rámci
Akčných týždňov FARE.
Okrem toho sa organizácia zapojila i do týchto projektov:
28.7.- 4.7. 2013 -8-dňové stretnutie LGBT+ aktivistov a aktivistiek Prepare2Share, zamerané na
zdieľanie dobrej praxe, Zdieľanie dobrej praxe a skúseností s prácou s LGBT+ mládežou, ďalší
rozvoj kľúčových kompetencií pracovníkov s mládežou pomocou rovesníckeho vzdelávania a
budovanie nových sietí medzi LGBT+ aktivistami a aktivistkami z celej EU. Projekt bol finančne
podporený z programu Mládež v akcii. Organizácia sa na projekte podieľala ako partner a vyslala
5 účastníkov.
7.10.-14.10. 2013 – týždňové školenie From scratch to action, zamerané na založenie, strategické
plánovanie a strategický management mládežníckych neziskových organizácií. Organizátorom
školenia bola Europe4Youth, školenie sa uskutočnilo v Berlíne, SNR a bolo finančné podporené
z programu Mládež v akcii. Organizácia sa na projekte podieľala ako partner a vyslala 2
účastníkov.

3. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12.2013

3091,74

2970

121,74

4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Stav aktív a pasív k 31.12.2013 predstavuje sumu 50,63 EUR. Z toho majetok vo výške 50,63 EUR
pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: .................................................................................... 0 EUR
b) krátkodobého majetku: ................................................................................. 0 EUR
c) pokladnica: ..................................................................................................... 20 EUR
d) bankové účty: ................................................................................................. 30,63 EUR
K 31.12.2013 predstavovali záväzky:
1. záväzky čiastku .............................................................................................. 0 EUR
2. úvery a pôžičky .............................................................................................. 0 EUR
Rozdiel aktív a pasív: ............................................................................................. 50,63 EUR
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