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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 v roku 2015
Róbert Furiel, riaditeľ
Tomáš Mališka, školiteľ, koordinátor skupiny Freeq
Juraj Víg, školiteľ a marketingový riaditeľ
Petr Pávek, Klára Berg, Vítězslav Slíva, Lukáš Petruščák, Zuzana Hadarová – externí školitelia
a školiteľky
Richard Fekete, mládežnícky vedúci

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2015
Medzi hlavné aktivity organizácie v roku 2015 patrili tieto projekty:
Workshop pre finalistky a finalistov Olympiády ľudských práv Košického kraja – 15.1.2015 –
celodenné stretnutie pre 10 mladých ľudí s cieľom diskutovať o témach celoštátneho kola OĽP
a zlepšiť ich poznatky i komunikačné schopnosti, workshop organizovaný v spolupráci
s Regionálnym centrom mládeže v Košiciach v je ho priestoroch
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NAOMIE - dvojfázový vzdelávací projekt, ktorého cieľom bolo vzdelávať budúcich školiteľov
a školiteľky ľudských práv zo SR a ČR. Projektu sa zúčastnilo 32 mladých ľudí. Projekt bol
financovaný z prostriedkov programu Erasmus+:Mládež v akcii. Projekt sa uskutočnil v dňoch
14.-19.4.2015 a 30.6.-5.7.2015.
Peer2Share - medzinárodné stretnutie mladých LGBT aktivistov a aktivistiek, ktorého cieľom bolo
sieťovanie, výmena dobrej praxe a rozvoj mladých aktivistiek/ov. Projektu sa zúčastnilo 25
mladých ľudí z 8 krajín EU. Projekt bol financovaný z prostriedkov programu Erasmus+:Mládež
v akcii. Projekt sa uskutočnil v dňoch 20.-27.8.2015.
PRIDE Dúhové Košice 2015 – sprievod hrdosti LGBT+ ľudí mimo Bratislavu, uskutočnil sa 26.
septembra 2016. Sprievodu sa zúčastnilo zhruba 200 účastníčiek a účastníkov a za asistencie
polície obišiel sa bez vážnejších incidentov. Sprievodu predchádzal týždeň rôznorodých aktivít.
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).
Stránka projektu: www.facebook.com/freeq.bratislava
Okrem toho sa organizácia zapojila i do týchto projektov:
Rainbow Connection – mládežnícka výmena vo Švédsku v dňoch 12.-17.6.2015 s cieľom
diskutovať a naučiť sa o situácii LGBT mládeže vo Švédsku, Francúzsku, Slovensku a Izraeli.
Skupina 8 mladých ľudí zo Slovenska prezentovala domácu situáciu, zdieľala svoje poznatky
a dozvedala sa, čomu čelia mladí LGBT ľudia v ostatných krajinách.

3. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12.2015

72591,86

74998,62

-2 406,76

4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Majetok k 31.12.2015 vo výške 8839,55 EUR pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: .................................................................................... 0 EUR
b) krátkodobého majetku: ................................................................................. 0 EUR
c) pokladnica: ..................................................................................................... 7101,26 EUR
d) bankové účty: ................................................................................................. 1738,29 EUR
K 31.12.2015 predstavovali pohľadávky a záväzky celkovo -2423,05 EUR:
1. pohľadávky:.................................................................................................... 500 EUR
2. záväzky: ......................................................................................................... 2923,05 EUR
3. úvery a pôžičky .............................................................................................. 0 EUR
Celkom: ................................................................................................................. 6416,50 EUR
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