Dobré ráno, n.f., Drobného 18, 841 01 Bratislava,
IČO: 36 077 437
Výročná správa za rok 2007
V roku 2003 sme založili neinvestičný fond s názvom Dobré ráno, n.f., ktorého
účelom je združovať finančné prostriedky určené na podporu výchovnovzdelávacích a
zdravotnorekreačných aktivít zameraných na všestranný rozvoj a zvyšovanie životnej
úrovne občanov s viacnásobným postihnutím. Vo fonde neprišlo v hodnotenom období k
zmene údajov v registri neinvestičných fondov  v sídle fondu, jeho štatúte, štatutárnom
orgáne, účte fondu, ako aj správnej rade.

Názov fondu:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Účel fondu:

Účet fondu:

Dobré ráno, n.f.
Drobného 18, 841 01 Bratislava
správca – Michaela Višňovská
Drobného 18, 841 01 Bratislava
Podpora a ochrana zdravia a vzdelávania,
združovanie peňažných prostriedkov na podporu
výchovnovzdelávacích, zdravotnerekreačných
aktivít, zameraných na všestranný rozvoj a
zvyšovanie životnej úrovne občanov s
viacnásobným postihnutím a na nákup potrieb,
prístrojov, literatúry a pomôcok na uvedené
aktivity.
TATRA BANKA, a. s., Karloveská 1
841 04 Bratislava,
č. ú.: 2662430105/1100.

Neinvestičný fond Dobré ráno, n.f. v roku 2007 zabezpečil propagačné a informačné letáky
za účelom propagácie fondu ,jeho zamerania a jeho aktivít v prospech zdravotne ťažko
postihnutých detí. Zároveň v decembri 2006 bol fond zaregistrovaný u notára na poukázanie
2% z daní pre rok 2007. V januári až marci 2007 sme oslovovali právnicke a fyzické osoby
za účelom poskytnutia 2% z dani pre náš fond. Neinvestičnému fondu Dobré ráno,n.f. bolo
v roku 2007 poukázaných 193 647.Sk z 2% z daní. Z týchto financií sme zakúpili a
následne darovali DSS Sibírska 69, 831 02 Bratislava veci spotrebného charakteru, ktoré
budú slúžiť na podporu vzdelávania a zvyšovanie životnej úrovne klientov denného a
týždenného pobytu. Financovali sme rehabilitačný pobyt troch klientov DSS so
sprievodcami v Chorvátsku – projekt More deťom. DSS sme formou peňažného a
nepeňažného daru poskytli:
 zdravotnícky materiál pre klientov DSS
 príspevok na pomôcky – neverbálna komunikácia, terapia Narus
 príspevok na artterapiu, tvorivé práce, výtvarné dieľne
 príspevok na televizor do dennej miestnosti pre klientov DSS
 príspevok na rehabilitačno ozdravovací pobyt pre tri deti a sprievodcov – MORE DEŤOM
 príspevok na koberce do denných miestností DSS
 príspevok na CD prehrávače do všetkých denných miestností
 príspevok na posedenia
v celkovej hodnote 176 358,10.Sk
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Tabuľka č. 1
Príjmy za rok 2007
Výdaje za rok 2007
Zostatok r.2006
Na
účel
fondu
28 920,64.Sk
57 078,68.Sk
176 358,10.Sk
Príspevky z 2%
193 647.Sk Dary
Úroky:
166,54.Sk
Spolu:

250 892,22.Sk Spolu:

205 278,74.Sk

Tabuľka č. 2
Stav k 31.12.2007
Príjmy

250 892,22.Sk

Výdaje

205 278,74.Sk

Zostatok

45 613, 48.

V Bratislave, 24.03.2008

.....................................
Michaela Višňovská v.r.
člen správnej rady a správca

2

.................................
Daniela Korychová v.r.
revízor

