
 

               Výročná správa 

Hope for Kids Nepal –  Nádej pre deti Nepálu 

2016 

 



Cieľ, poslanie a aktivity 

Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83.1990 Zb. 

O združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť 

vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 

 

Stanovy: 

 

Cieľom združenia je ochrana detí v Nepále pred detským otroctvom, 

human traffickingom a secuálnym otroctvom. Zdrpuženie sa bude 

akrívne podieľať na edukácii ľudí v odľahlých oblastiach ako tieto 

praktiky rozoznať a chrániť pred nim deti. Ďaším cieľom občianskeho 

združnenia je podporova detí a detských domovov v Nepále, pričom 

chce nadväzovať spoluprácu s existujúcimi detskými domovmi. 

Občianske združenie bude vyvíjať činnosti na zlepšenie kvality života 

detí v odľahlých oblastiach a organizovanie programu podpory 

núzdnych detí v Nepále. Združenie bude poskytovať humanitárnu 

a rozvojovú pomoc v zahraničí a poskytovať podtraviny, šatstvo a inú 

materiálnu podporu detí v Nepále. Združenie má záujem vytvárať 

materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie potrieb, 

činnosti a cieľov.  

 

Činnosť združenia sa realizuje najmä: 

 

a) Usporadúvaním prednášok, školení, prezentácií a kurzov 

b) Organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych 

a športových podujatí 

c) Vzdelávacími, odbornými a diskunými akciami a aktivitami 



d) Aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia 

e) Spoluprácou s inými zahraničnými a domácimi subjektmi 

f) Propagovaním svojej činnosti 

g) Finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov 

h) Materiálno technickou podporou 

i) Tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných 

projektov na úzzemí SR a v zahraničí v súlade s právnym 

poriadkom daných krajín a v súlade so záujmami združenia. 

 

 

    

 

 

 



Naša činnosť v roku 2016 

 Združenie bolo založené 01.07.2016 

 Naša činnosť sa zameriava na deti, ktoré 

sú v ohrození otroctva, alebo sú inak 

zneužívané a ich práva ignorované ich 

okolím. 

 Pravidelne sme od založenia navštevovali 

deti v detskom domove a podporovali ich: 

a) Jedlom 

b) Šatstvom 

c) Zdravotnou podporou 

d) Výučbou angličtiny  

e) Športovými činnosťami 

 Pripravili sme vianoce pre bývalých detských otrokov a deti 

z domova. 

 Pravidelne pripravujeme športové aktivity pre deti v časti 

Káthmandu - Tokha.  

 Aktívne sa snasžíme o hľadanie nových fiannčných partnerov 

pre podprou našej činnosti na Slovensku aj v zahraničí 

 Zorganizovali sme prednášky o situácii detí v Nepále na školách 

v SR. 

 
 



Finančná správa za rok 2016.  

Získané finančné prostriedky 

 

 

 

 

Použitie finančných prostriedkov 

VÝDAVKY 2016 (EUR) 

Výdavky na založenie OZ 165 

Bankové poplatky 6 

Priama pomoc deťom v Nepále 241 

Administratíva 73 

SPOLU 485 

 

Občianske združenie Nádej pre deti Nepálu nemalo k 31.12.2016 

žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky ani úvery. K 31.12.2016 majetok 

občianskeho združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na 

bankovom účte v celkovej sume 1135.50 eur. 

Členovaia výboru: Peter Kuruc – predseda OZ (štatutár) 

                               Dušan Kuruc – predsesda OZ (štatutár) 

                               Eva Kurucová 

Kontakt: 

Nádej pre deti Nepálu, o.z., Mýtna 31, 94002, Nové Zámky, SR          

Adresa kancelárie v Nepále: Harmony Colony 5A, Tokha-Kathmandu, 

44600, Nepal                                                                                                  

Ičo: 50376497                                                                                      

tel.č: 0903429486                        www.hopeforkidsnepal.org 

PRÍJMY 2016 

(EUR) 

Vklad zakladateľa 200 

Dary 1 420 

SPOLU 1 620 


