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1. ÚVOD
Občianske združenie Saplinq so sídlom Slobody 30, 040 11 Košice 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. Chceme svet, v ktorom si ľudia vážia snahu iných ľudí a sú
osobne motivovaní k líderstvu vo 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 2018

Róbert Furiel - riaditeľ
Juraj Víg - školiteľ a marketingový riaditeľ
Jana Fejerčáková - office manažérka a účtovníčka
Romina Kollárik, Sanja Nikolov - externí školitelia a školiteľky
Ľubomír Lajčák, Richard Fekete - mládežnícki vedúci
Zara Kromková – komunitná pracovníčka, vedúca dobrovoľníckeho programu
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2. PREHĽAD AKTIVÍT USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2018
Medzi hlavné aktivity organizácie v roku 2018 patrili tieto projekty:
Community: First Contact - Hlavným zámerom projektu bolo vyškoliť členky a členov LGBT
komunity v metodológii komunitného organizovania a povzbudiť ich, aby začali budovať miestne
komunity. Projekt pozostával z troch víkendových školení, ktoré viedli skúsené školiteľky
komunitného organizovania Romina Kollárik a Sanja Nikolov. V roku 2018 sa uskutočnilo tretie,
záverečné víkendové školenie v dňoch 16. – 18.2.2018 v priestoroch komunitného centra OKO vo
Zvolene. Projekt absolvovali 10 ľudia, podporila ho nadácia PlanetRomeo Foundation.
Vykopnime homofóbiu / FvH – Na jar 2018 zorganizoval Saplinq prostredníctvom svojej
mládežníckej skupiny Freeq v týždni od 20.2. - 26.2.2018 viaceré aktivity zamerané na znižovanie
homo, bi a transfóbie v športe. Program kulminoval priateľským futbalovým turnajom nielen
LGBT+ tímov v sobotu 24.2.2018. Aktivity finančne podporil fond FARE a Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava.
Fotky a program udalosti: https://www.facebook.com/events/1222662311199817/
Stánok Pohodovej dúhy – Saplinq už po piatykrát organizoval prezentačný stánok rôznych LGBT
organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku, na festivale Pohoda 2018 v dňoch 4. - 8.7.2018. Fotky a FB
stránka: http://facebook.com/pohodovaduha/
Rainbow Summer Camp – V horúcich letných dňoch Saplinq zorganizoval mládežnícku výmenu, na
ktorej sa stretlo 56 účastníkov a účastníčok z 9 krajín EÚ. Spoločne hľadali odpovede na otázky ako
sa môžu viac aktivizovať vo svojich krajinách či komunitách, aké problémy ich trápia, či ako
pomocou jogy a dychových cvičení hľadať stratenú rovnováhu. Projekt bol financovaný z
prostriedkov programu Erasmus+: Mládež v akcii a uskutočnil sa v dňoch 27.7. - 5.8.2018.
Narrowing the Margins / Gay Games 2018 – Saplinq je zapojený do medzinárodného projektu
Narrowing the Margins, ktorého cieľom je poukazovať na homo, bi a transfóbiu v športe a prispieť
k jej znižovaniu. V rámci toho projektu mohol Saplinq vyslať na Gay Games 2018 v Paríži trojčlennú
delegáciu, ktorá Slovensko dôstojne reprezentovala. Parížske Gay Games 2018 sa uskutočnili
v dňoch 3. - 6.8.2018.
First steps with community organising (FSCO) / FeedbaQ – V roku 2018 Saplinq uzavrel projekt
FSCO. V priebehu 12 mesiacov sa projekt zameriaval na komunitné organizovanie LGBT+ ľudí a ich
podporu. Výsledkom bola podpora alebo vznik nových komunít. V rámci projektu sme podporili
aktivistky a aktivistov vznikajúceho Pride Banská Bystrica a mladých LGBT+ ľudí v Bratislave, ktorí
si založili neformálnu skupinu mládeže FeedbaQ. Projekt, ktorý trval od 1.9.2017 do 30.8.2018,
finančne podporila organizácia ILGA-Europe.
PRIDE Košice 2018 – Sprievod hrdosti LGBT+ ľudí mimo Bratislavu sa uskutočnil 1.9.2018.
Sprievodu sa zúčastnilo zhruba 500 účastníčok a účastníkov a za asistencie polície sa obišiel bez
vážnejších incidentov. Sprievodu predchádzal týždeň rôznorodých aktivít, ktorý sa začal 25.8.2018.
Stránka projektu: www.pridekosice.sk , https://www.facebook.com/PRIDEkosice/
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IGLYO Výročné stretnutie členstva v Edinburghu – Saplinq je členskou organizáciou
Medzinárodnej siete mládežníckych a študentských organizácií LGBTQI mládeže (IGLYO). Na
Výročnom stretnutí členstva, ktoré sa konalo 4. - 7.10.2018 v škótskom Edinburghu, zastupoval
Saplinq Ľubomír Lajčák.
Stránka výročného stretnutia členstva 2018 - http://www.iglyo.com/amc/
Výročná konferencia ILGA-Europe 2018 v Bruseli - Saplinq je členskou organizáciou európskej
sekcie Medzinárodnej asociácie LGBTI organizácií ILGA-Europe. Na výročnej konferencii, ktorá sa
konala v dňoch 24. - 27.10.2018 v belgickom Bruseli, Saplinq reprezentovala Romina Kollárik, ktorá
zároveň prezentovala výstupy projektu FSCO.
Stránka výročnej konferencie - https://www.facebook.com/events/194214321328646/
Freeq Bratislava – komunitná skupina pre LGBT+ mládež, založená v máji 2012, určená na
stretávanie a spoznávanie mládeže v Bratislave. Realizované viaceré stretnutia (v Q-centre
i v prírode).
Stránka projektu: www.facebook.com/freeq.bratislava
Queens of the Theatre of the Oppressed, 1. fáza – Saplinq v spolupráci s LEAP Sports Scotland
zrealizoval projekt pre pracovníkov s mládežou, ktorého témou je používanie divadla
utlačovaných / divadla fórum v práci s LGBT+ mládežou. Projekt sa skladá z dvoch fáz,
rezidenčných školení. Prvé školenie sa uskutočnilo v dňoch 4. - 13.12.2018 vo Velkých Pavlovicích
v Českej republike. Do projektu je zapojených 28 účastníkov a účastníčok z 12 krajín Európskej
únie.
Stránka projektu: https://qoto.weebly.com
East-West Rainbow Bridges – záverečné stretnutie – Saplinq od roku 2017 realizuje dlhodobý
vzdelávací a rozvojový projekt East-West Rainbow Bridges. Organizáciám z krajín Vyšehradskej
štvorky a Východného partnerstva poskytol odborné školenie v témach fundraisingu,
komunitného organizovania, tvorby vzdelávacích intervencií a kampaňovania. Účastníci následne
mohli požiadať o mini grant až do výšky 1500 €, s pomocou ktorých realizovali svoje mini
projekty. Tým uviedli do praxe poznatky, ktoré získali na školeniach. V Bratislave sa v dňoch 15. 19.12.2018 konalo záverečné stretnutie k projektu, kde účastníci a účastníčky predstavili výsledky
svojich mini-projektov a zhodnotili nadobudnuté skúsenosti. Projekt finančne podporil
Medzinárodný vyšehradský fond.
PRIZMA - Komunitné a poradenské centrum pre LGBTI osoby v Košiciach - pilotná fáza – od 1.6.
do 31.12.2018 realizoval Saplinq pilotný projekt komunitného a poradenského centra v Košiciach.
V rámci projektu sme poskytli psychologické, sociálne a právne poradenstvo 30 klientom
a klientkam a zrealizovali sme 20 komunitných podujatí s celkovou návštevnosťou približne 120
ľudí. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci
dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie.
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3. FINANČNÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2018
PRÍJMY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z darov a príspevkov
Z podielu zaplatenej dane z príjmov – 2%
Z organizovania podujatí
Z dotácií – grantov na realizáciu projektov
Z poskytovania služieb
Ostatné

Príjmy celkom:

3 284,00 €
621,10 €
112,13 €
73 861,33 €
19 428,30 €
5 719,51 €
103 026,37 €

VÝDAVKY:
1.
2.
3.
4.
5.

Zásoby
Služby
Mzdy, poistné a príspevky
Dary a príspevky iným subjektom
Ostatné

Výdavky celkom:

3 856,07 €
70 785,30 €
16 800,42 €
12 791,00 €
23 331,91 €
127 564,70 €

ROZDIEL príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti o. z. za rok 2018 = - 24 538,33 €

MAJETOK:
1.
2.
3.
4.

Pohľadávky
Peniaze
Priebežné položky (+/-)
Bankové účty

Majetok celkom:

38 267,77 €
303,19 €
- 48,62 €
8 312,09 €
46 834,43 €

ZÁVÄZKY:
1. Záväzky

25 197,45 €

Záväzky celkom:

25 197,45 €

ROZDIEL majetku a záväzkov o. z. za rok 2018 = + 21 636,98 €

