J. M. HURBANA 44
010 01 ŽILINA

riaditeľom škôl a školských zariadení,
učiteľom, vychovávateľom a koordinátorom
celoslovenskej kampane Červené stužky
Žilina 12.12. 2017

Vec
Finančná správa jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky
Dovoľujeme si Vám predložiť finančnú správu jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane
Červené stužky 2017, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a
bezpečnosť v školách 2017), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žilina a pod
záštitou Dr. Tatula Habokyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku.
V správe si dovoľujeme poďakovať:


MŠVVaŠ SR a Okresnému úradu - odboru školstva v Žiline za finančnú podporu v rámci

rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017,


mestu Žilina a p. primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za bezplatné poskytnutie veľkej

zasadačky na Mestskom úrade v Žiline dňa 1.12.2017 - počas stretnutia pri vyvrcholení
jedenásteho ročníka kampane Červené stužky,


riaditeľstvu Gymnázia sv. Františka v Žiline za finančný vklad do projektu,



Ministerstvu zdravotníctva, všetkým odborným garantom a spolupracovníkom kampane

Červené stužky, ktorí realizovali odbornú garanciu a spoluprácu bez nároku na finančné
ohodnotenie,


Médiám - za bezplatnú informáciu o kampani.

Kampaň Červené stužky v roku 2017 disponovala iba uvedenými finančnými prostriedkami.
Práca organizátora nie je vyčíslená financiami, pretože bola uskutočnená bez nároku na
finančné ohodnotenie. V ďalšej časti nájdete rozpočet použitých finančných prostriedkov.

Zdroje financií a ich použitie v kampani Červené stužky v roku 2017
Zdroj
Požadovaná dotácia MŠVVaŠ SR Zdravie a bezpečnosť v školách 2016
Vklad Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline
Spolu

Príjmy
4587,00 €
250,00 €
4837,00 €

Spolu

Výdavky
Propagácia kampane - tlač a grafika pre kalendára kampane
2018 - 600 ks
Propagácia kampane - grafika a tlač pre pexeso kampane

900,00 €

Propagácia kampane - USB kľúče, obaly, papierové bloky
s logom kampane
Propagácia kampane - perá s logom kampane

600,00 €

Kancelárske potreby, toner do tlačiarne

200,00 €

Inovácia internetovej stránky kampane

300,00 €

Fotoaparát s príslušenstvom pre potreby kampane

450,00 €

Občerstvenie počas 1.12.2017 (minerálka, keksy, obedy)

150,00 €

Poštovné pre zaslanie materiálov do zapojených škôl a pre
víťazov
Odmeny pre súťaže - knižné poukážky

600,00 €

Knihy na tému zdravia do školskej knižnice GSF

187,00 €

Spolu:

450,00 €

400,00 €

600,00 €

4837,00 €

PhDr. Anna Poláčková

