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1. ÚVOD
Občianske združenie Saplinq, o.z. 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“).
Rok 2020 bol pre organizáciu zlomovým v mnohých smeroch. Okrem pandémie, ktorá výrazne
zasiahla našu činnosť, si tento rok budeme pamätať ako rok pozitívnych zmien. Podarilo sa nám
naštartovať významné procesy, ktoré majú potenciál výrazne zvýšiť udržateľnosť našej organizácie
a jej dopad na slovenskú spoločnosť. Tento rok nám veľa vzal, ale dal nám aj nádej, že naša snaha
prinesie trvalú zmenu.

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 2020

Róbert Furiel - riaditeľ
Zara Kromková – komunitná pracovníčka, vedúca dobrovoľníckeho programu
Richard Langdon – sociálny poradca
Jana Fejerčáková - účtovníčka
Karolina Ufa, Leo Zbanke, Juraj Víg, Peter Huray - externí školitelia a školiteľky
Richard Fekete - mládežnícky vedúci
Soňa Keresztesová, Kristín Papcunová – fundraiserky individuálneho fundraisingu
Radoslava Nováková – konzultantka individuálneho fundraisingu
Katarína Bartovičová – fundraiserka grantového fundraisingu
Karolina Ufa, Marija Biljan – rozvoj a koordinácia Erasmus+ projektov
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2. PREHĽAD AKTIVÍT USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2020
Medzi hlavné aktivity organizácie v roku 2020 patrili tieto projekty:
PERFORMATOR – Projekt budovania kapacít s partnerskými krajinami programu Erasmus+
zameraný na zdieľanie a rozvíjanie príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní mladých ľudí v rodovej
oblasti a príbuzných tém, so špecifickým zameraním na prácu s rodovou rovnosťou s použitím
metód divadla fórum. Okrem Slovenska (Saplinq, o.z.) je v projekte zapojených ďalších 5 krajín –
Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Poľsko a Veľká Británia. V roku 2020 sa uskutočnilo úvodné
stretnutie v gruzínskom Tbilisi v dňoch 20. až 23. januára a prvý seminár v dňoch 10. až 14. marca
v gruzínskom Telavi.
Queers Ahead! – Mládežnícka výmena pre mladých LGBT+ ľudí, ktorí sa snažia uplatniť na
pracovnom trhu alebo ich to v blízkej dobe čaká. Okrem Slovenska bolo zapojených 24 účastníkov
a účastníčok z ďalších 3 krajín (Rakúsko, Bulharsko a Nemecko) a spoločne sa zaoberali témami,
ktoré sa týkajú prechodu na pracovný trh po štúdiu. Mládežnícka výmena sa uskutočnila v dňoch
23. február až 1. marec v nemeckom Waldschlösschene.
Digital Rainbow Storytelling - Saplinq zorganizoval školenie pre pracovníkov a pracovníčky s
mládežou, ktoré im ponúklo metódy digitálneho rozprávania príbehov (storytellingu) pre osobný
rozvoj a umelecké vyjadrenie. Taktiež sa účastníčky dozvedeli, ako môžu s digitálnym
storytellingom pracovať v práci s mladými LGBT+ ľuďmi pre podporu ich sebarozvoja. Projekt
prebehol v dátumoch 26. február až 7. marec v Kysaku, zúčastnilo sa na ňom 25 pracovníkov
a pracovníčok s mládežou.
KompAkt - Projekt KompAkt bol pilotným projektom základného vzdelávania LGBT+ aktivistov a
aktivistiek. V priebehu 1 rezidenčného a následných online školení poskytol základné zručnosti v
oblasti ľudských práv LGBT+ ľudí, projektového myslenia a tímovej
spolupráce. Prostredníctvom realizácie malého projektu, na realizáciu ktorého účastníci a
účastníčky dostali minigrant, si tieto kompetencie aj vyskúšali a budú tak pripravení sa zapojiť do
hnutia za práva LGBT+ ľudí. Projekt bežal v dvoch opakovaniach, ktorých sa dohromady zúčastnilo
20 ľudí.
PRIDE Košice 2020 (online edícia) – Sprievod a festival hrdosti LGBT+ ľudí mimo Bratislavu sa
v roku 2020 v dôsledku pandémie neuskutočnil klasicky v uliciach mesta Košice, ale online, a to
vrátane sprievodných podujatí. Online PRIDE sa uskutočnil v týždni 15. až 22. august. Online tiež
prebiehal rozvojový a vzdelávací program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.
Stránka projektu: www.pridekosice.sk , https://www.facebook.com/PRIDEkosice/
PRIZMA - Komunitné a poradenské centrum pre LGBTI osoby v Košiciach– v roku 2020 sa
podarilo zaistiť zdroje z grantového programu Ministerstva spravodlivosti na chod PRIZMY. Aj
napriek pandémii PRIZMA poskytovala svoje služby online a inými formami (telefonicky). V
januári a februári 2020 sa konalo celkovo 7 komunitných stretnutí. V priebehu roku sme
nadviazali kontakt s viac, ako 200 LGBTI osobami/klientmi – 91 z nich boli klientmi a klientkami,
12 boli účastníkmi a účastníčkami online dobrovoľníckeho programu, 20 bolo účastníkmi školenia
KompAkt a cez 80 ľudí nás kontaktovalo inou formou (nie s cieľom poskytovania poradenstva).
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3. FINANČNÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2020
PRÍJMY:
1. Z darov a príspevkov
2. Z podielu zaplatenej dane z príjmov – 2%
3. Z verejných zbierok
4. Z úverov a pôžičiek
5. Z organizovania podujatí
6. Z dotácií – grantov na realizáciu projektov
7. Z poskytovania služieb
8. Ostatné

8543,50 €
724,56 €
0€
3 600,00 €
3 000, 00 €
142 219,80 €
18 976,69 €
5 061,33 €

Príjmy celkom:

182 125,88 €

VÝDAVKY:
1. Zásoby
2. Služby
3. Mzdy, poistné a príspevky
4. Dary a príspevky iným subjektom
5. Prevádzková réžia
6. Splátky úverov a pôžičiek
7. Ostatné
Výdavky celkom:

3 015,42 €
59 280,51 €
5 160,12 €
14 875,00 €
14 358,13 €
3 600,00 €
6 660,71 €
106 985,89 €

ROZDIEL príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti o. z. za rok 2020 = 75 139,99 €
MAJETOK:
1. Pohľadávky
2. Peniaze
3. Priebežné položky (+/-)
4. Bankové účty

21 165,00 €
2 526,25 €
0€
73 709,55 €

Majetok celkom:

97 400,80 €

ZÁVÄZKY:
1. Záväzky

7 337,50 €

Záväzky celkom:

7 337,50 €

ROZDIEL majetku a záväzkov o. z. za rok 2020 = 90 063,30 €

