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Občianske združenie Loďka nádeje vzniklo v máji roku 2014 pod vedením zakladateľa Tomáša 
Gargalika. Cieľom Občianskeho združenia Loďka nádeje je pomáhať ľuďom v  hmotnej 
núdzi alebo v náročnej životnej situácii, pracovať s deťmi a mládežou, organizovať pre nich 
aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času a poskytnúť im vhodné podmienky pre ich 
vzdelávanie. Zameriavame sa primárne na deti a mládež z detských domovov a krízových 
centier v Košickom regióne.

Hlavným cieľom je vytvárať voľnočasové aktivity, výlety, tábory a  zbierky pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodiny. Pri našej práci spolupracujeme s mnohými 
organizáciami ako sú mestá a obce, detské domovy, krízové centrá, nadácie ale aj školy a iné 
občianske združenia.

Okrem táborov a  iných podujatí pre deti a mládež organizujeme aj dobrovoľnícke aktivity 
a školenia pre budúcich potenciálnych dobrovoľníkov alebo animátorov, ktorí chcú využívať 
svoj potenciál a voľný čas zmysluplne a pre dobrú vec.

V rámci OZ Loďka nádeje sme založili (v roku 2015) Klub Štvorlístok, ktorý sídli vo Výmenníku 
Važecká a  funguje už tretí rok. Poslaním Klubu Štvorlístok je poskytnúť deťom a mládeži 
pomoc, zázemie a tak obmedziť negatívne pôsobenie a vplyv „ulice“ na ich život.

Klub Štvorlístok realizuje každý druhý týždeň vo štvrtok aktivity pre deti od 16:00 do 19:00. 
Na týchto podujatiach pre deti pripravujeme tvorivé dielne, súťaže a iné zábavné aktivity ako 
aj hry na rozvoj zručností, vedomostí. Všetky aktivity pre deti organizujú naši dobrovoľníci 
a animátori, ktorí sa s nadšením a láskou starajú o deti.

Štatutár a zakladateľ OZ Loďka nádeje:
Koordinátor dobrovoľníkov:
Členka OZ Loďka nádeje:
Dobrovoľníci:

Tomáš Gargalik
Ing. Tibor Kočík
Bc. Kristína Čumitová
Ing.  Ján Palkov, Ing.  Michal Beneš, 
Bc.  Petra Krajčová, Lea Zelizňaková, Jana 
Dupaľová
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Rok 2018 bol pre OZ Loďka nádeje už štvrtým aktívnym rokom pôsobenia. Počas tohto roka 
členovia a dobrovoľníci spoločne úspešne zorganizovali 34 podujatí, 2 víkendové pobyty, 5 
táborov a 2 zbierky (vianočnú zbierku a zbierku sladkostí). Zbierkami sme podporili 5 rodín 
a pomohli im pripraviť pekné a štedré Vianoce.

Okrem toho sme zrealizovali 2 školenia animátorov pre 30 potencionálnych dobrovoľníkov 
a animátorov voľného času. V  rámci vlastného rozvoja sme sa zúčastnili školení: školenie 
Komposito, Inkubátor nápadov a akreditačné školenie pre dobrovoľníkov v Prahe.

Spolu sa do našich aktivít, ktoré zrealizovalo OZ Loďka nádej a Klub Štvorlístok v roku 
2018 zapojilo vyše 800 detí. Ďalších 200 detí sa zúčastnilo našich denných a pobytových 
táborov. Počas tohto roka deti získali mnoho nových zážitkov, priateľstiev, vedomostí a zažili 
aj veľa skvelej zábavy.

Občianske združenie Loďka nádeje organizovalo v  roku 2018 nasledujúce pobyty, aktivity 
a podujatia:

Prvý polrok v OZ Loďka nádeje a Klube Štvorlístok sa niesol v duchu Cesty okolo sveta. 
Precestovali sme rôzne krajiny sveta a spoločne spoznali kúsok z ich tradícii, kultúry a niečo 
zaujímavé sme sa aj naučili. Cesty okolo sveta sa zúčastnilo približne 100 detí.

• V  januári naša loď mala prvú zastávku vo Švédsku. Zábavné aktivity sa zamerali na 
separovanie odpadu. Ďalšie vylodenie bolo v Anglicku, kde deti mohli ochutnať pravý 
anglický čaj a dozvedieť sa zaujímavosti o Anglicku. Na záver sme sa zrealizovali X ‑box 
turnaj v bowlingu.

• Vo februári sme si zaleteli do ďalekého Japonska. Pre deti boli pripravené ukážky bojového 
umenia Jitsu nášho dobrovoľníka ‑ Janka a  ďalšie zábavné tematické hry typické pre 
krajinu vychádzajúceho slnka.

• Naša ďalšia zastávka na ceste okolo sveta bola Brazília. Pre deti sme pripravili 17. 2. 2018 
Brazílsky karneval v rytme samby. Deti prišli v nádherných maskách a opäť sme pripravili 
bohatý program plný zábavy, tanca, súťaži a hier.

• V našom cestovaní okolo sveta sme pokračovali a v marci, 23. 3. 2018 sme odleteli na 
Veľkonočné ostrovy. Pre deti sme pripravili velkonočné tvorivé dielne, bohatý animačný 
program, hry, súťaže, tancovanie a na záver hľadanie veľkonočných vajíčok. Kto ich našiel 
najviac získal sladkú odmenu.

• V apríli sme sa vrátili do Európy a 5. 4. 2018 sme sa vylodili v Bulharsku. Tento deň sme 
mali Deň naopak. Pre deti si naši dobrovoľníci pripravili aktivity ako bulharský tanec a hry 
s azbukou a kvíz o Bulharsku.

• Naša cesta pokračovala do Talianska 19. 4. 2018. Jarné počasie nám doprialo využiť veľké 
ihrisko vedľa Výmenníka Važecká, kde deti súťažili v  rôznych športových disciplínach 
napr. prekážková drahá, kop na bránu, Ochutnali sme typické talianske jedlá ako je pizza.

• V  júni sme navštívili Egypt ‑ 14.  6.  2018, kde deti riešili rôzne rébusy a  hieroglyfy. Za 
úspešné vyriešenie úloh získali sladké odmeny.

• Posledná plavba 28. 6. 2018 viedla do Austrálie – svet dole hlavou. Pre deti sme pripravili 
rôzne spoločenské hry, dozvedeli sme sa niečo o  Austrálii, vodné hry sme z  dôvodu 
nepriaznivého počasia museli zrušiť.



VÝROČNÁ
SPRÁVA 2018

Február
• Spoločne s  občianskym združením NiJoRo sme spolupracovali s  detským domovom 

v Dobšinej a 23. 2. 2018 sme zrealizovali prvý ples detí z detského domova pre približne 
150 detí.

• Pre deti so sociálne slabších rodín sme pripravili víkendový výlet do mesta Nitra od 17.2 
do 18. 2. 2018, kde sme boli aj ubytovaní. Boli sme na hrade, pozreli sme si pamiatky mesta 
Nitra, boli sme v  miestnej čokoládovni, kde sme si všetci dali horúcu čokoládu. Tento 
víkendový pobyt pre 6 detí sponzorovalo mesto Nitra a Mestská časť Košice Západ.

Marec
• Ako každý rok aj tento sme počas jarných prázdnin zrealizovali malý jarný tábor v termíne 

od 26.2 do 2. 3. 2018 pre 15 detí. Program bol každý deň veľmi pestrý. Boli sme si zaplávať 
vo vodnom parku v aquaparku Tatralandia, zahrali sme si spoločne aj mini golf. Navštívili 
sme výstavu Lega ‑ Bricklandia, kde sa deti vyšantili pri stavaní z kociek lega. Posledný 
deň sme mali pizza party ‑ objednali sme si pizzu a hrali sme tanečné hry vo Výmenníku 
Važecká.

• Školenie animátorov II. sme organizovali s Tatranskej kotline v dňoch od 9.3 do 11. 3. 2018, 
ubytovanie Privát Slodičák. Školenia sa zúčastnilo 11 účastníkov.

• Venovali sme sa týmto témam: úvod do táborovej animácie ‑ všeobecná teória, úlohy 
a zodpovednosti animátora (vedúci a pomocný animátor, zdravotník), denné táborové 
aktivity, plánovanie a organizovanie voľno ‑časových aktivít pre deti a mládež, táborové 
animačné aktivity, detská animácia, výuka klubových tancov (mini disco), bezpečnosť pri 
aktivitách v táboroch, výuka a praktické ukážky moderovania.

• Z občianskeho združenia sa 2 dobrovoľníci zúčastnili školenia Kompasito dňa 18. 3. 2018. 
Školenie bolo zamerané na aktivity pre deti na ľudské práva vo veku od 7 do 13 rokov. 
Školenie organizovalo združenie IUVENTA.

• Zúčastnili sme sa aj školenia Inkubátor nápadov v Trenčianskych Tepliciach v  termíne 
26. 3.–29. 3. 2018. Školenie bolo zamerané na písanie projektov pre mládež cez Erasmus 
plus.

Apríl
• Pokračujeme vo vzdelávaní. Zúčastnili sme sa od 5.4 do 8. 4. 2018 akreditačného školenia 

pre dobrovoľníkov v  Prahe, ktoré organizovala Česka národná agentúra pre mládež 
a IUVENTA. Získali sme vedomosti o medzinárodnej dobrovoľníckej službe, ako napísať 
grant, aby sme získali pre našu organizáciu dobrovoľníka v rámci tohto programu.
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Máj

• Narodeninový oslava sa konala 3.  5.  2018 vo Výmenníku Važecká. Oslavovali sme 4. 
narodeniny OZ Loďka nádeje a 3. narodeniny Klubu Štvorlístok. Pre deti ale aj hosti 
sme pripravili bohatý program s  tanečným vystúpením skupiny G mini dance, hry aj 
občerstvenie. Oslavy sa zúčastnilo približne 30 detí, 20 rodičov a priateľov občianskeho 
združenia. Atmosféra bola výborná a tešíme sa, že sme spolu s deťmi a priateľmi oslávili 
ďalší rok nášho úspešného pôsobenia.

• Ďakujeme za narodeninový darček za mobilný telefón Huawei Mate 10 Lite od firmy 
Huawei Mobile a za spoločenské hry od firmy ALBI.

• Deň detí sa konal 31. 5. 2018 na veľkom ihrisku za Výmenníkom Važecká. Pre deti sme 
opäť pripravili rôzne súťažné stanovištia za ktoré po úspešnom zvládnutí získali odmeny. 
Deti si mohli dať niečo pekné namaľovať na tvár. Počas akcie nám hrala hudobná skupina 
Mentorry. Hasiči predviedli praktické ukážky svojej práce a zručností. Na záver programu 
bola veľká penová show. Podujatie malo veľký úspech, zúčastnilo sa ho približne 300 detí.

Ďakujeme sponzorom za skvelé ceny do tomboly. Dráčik daroval veľké množstvo hračiek 
a hier, Multikino Ster Century Cinemas Košice darovalo voľné vstupenky a darčekové predmety. 
ZOO Košice darovala rodinnú vstupenku do ZOO a darčekové predmety. Astoria minigolf 
poskytla tri vstupenky na Minigolf. Kníhkupectvo Artforum darovalo krásne knihy. Elektrickú 
energiu pre podujatie poskytol Bar Alcatraz na sídlisku Nad Jazerom Košice. Tento projekt 
bol podporený z rozpočtu mesta Košice, z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc 
‑ DAMKO 2018“.
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V lete 2018 sme zrealizovali 2 prímestské tábory a 3 pobytové tábory, ktorých sa zúčastnilo 
spolu 185 detí.

Prímestské denné tábory:
1. Zvieratkovo 9. 7.–13. 7. 2018 sa niesol celý týždeň o zvieratkách. Pre deti sme pripravili 

rôzne aktivity ale i výlety do kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši a na farme si zajazdili 
na poníkoch. Navštívili sme aj najväčšiu Lego výstavu na Slovensku – Bricklandia.

2. Dobrodružstvo pirátov so Zemplína v  termíne od 6.  8.–10.  8.  2018 bol v  znamení 
dobrodružstva. Navštívili sme Zemplínsku šíravu aj termálny aquapark Šírava. Boli sme 
v  jazdiarni kde si deti zajazdiť na koníkoch. V mestskom parku sme pripravili športové 
aktivity, hľadali sme ukryté pirátske truhličky s pokladom. Na streche Výmenníka si deti 
užili vodné hry na osvieženie.

Pobytové tábory:
1. YouTube tábor v  termíne od 10. 7.–15. 7. 2018 v Podhájskej bol zameraný na YouTube. 

Vôbec to nebolo o sedení za počítačom ale bolo to akčné a zažili sme veľa športových 
aktivít a výletov. Tento tábor navštívili YouTuberi Michal PPZ, Linduš Styles, George. Celý 
týždeň sa deťom venoval Max Bolf. Navštívili sme hlavné mesto Bratislavu aj kúpalisko 
v Nových Zámkoch.

2. Pre veľký záujem sme spravili aj druhý YouTube tábor - Rozlúčka s  prázdninami 
v  rekreačnom zariadení Prašníku ‑Dúbrava v  termíne 26.  8.–31.  8.  2018. Navštívili sme 
Mohylu M.R.Štefánika, mali sme turistku v lese ale aj veľa aktivít a rekreačnom zariadení: 
kúpanie v bazéne, diskotéku, nočnú hru. Do programu sa aktívne zapojili Youtuberi Fifqo, 
George, Linduš Styles LenaKomi, SofJuice. Deťom sa splnili sny pretože mali možnosť 
sa stretnúť so známymi slovenskými YouTubermi a  YouTuberkami. Získali od nich 
vlastnoručné podpisy, spraviť si s nimi fotografie, natočiť s nimi video a zažili s nimi veľa 
zábavných chvíľ. Každý deň deti natáčali vlastné videá napr. prank, challenge, sketch, 
vlog. O videách sa mali možnosť poradiť so skúsenými animátormi a YouTubermi. Svoje 
videá prezentovali večer pred ostatnými.

3. Letný pobytový tábor Indiánske leto v Drienici sa konal 13. 8.–18. 8. 2018. Na pár dni sme 
sa stali indiánmi a žili sme ich život v indiánskych kmeňoch Vlkov a Odvážnych Indiánov 
v úzkom kontakte s prírodou. Ako správni indiáni sme jazdili na koňoch, brodili sa blatom 
a kamenistým terénom na túre, obliekli sa ako skutoční indiáni aj si vyzdobili originálne 
indiánske čelenky a odev. Ako správni Indiáni, čo sme si ulovili to sme si aj upiekli. Plávali 
sme v bazéne a užívali si letné dni, ako sa patrí, hrali sme veľa zábavných hier a zbierali 
pierka za svoje úspechy. Statočne sme zvládli aj pravú nočnú hru, a na indiánskej opekačke 
sme si zaspievali a zatancovali.

Naše tábory mali aj medzinárodnú účasť. Zúčastnili sa ich aj deti z Anglicka, Čiech a Vietnamu.

Klubu Štvorlístok zrealizoval sériu podujatí pod názvom „Keď vyrastiem budem…“, ktorého 
sa zúčastnilo približne 120 detí. Tento Projekt bol podporený z  rozpočtu mesta Košice, 
z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc - DAMKO 2018“.
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September
• Keď vyrastiem budem námorníkom a námorníčkou: 13. 9. 2018 ‑ deti si vyrábali námornícke 

tričká, na streche Výmenníka sme hrali námornícke a vodné hry.

• Keď vyrastiem budem super hrdinom a super hrdinkou: 27. 9. 2018 ‑ pre deti sme pripravili 
aktivity a ukážky našich domácich super hrdinov ako sú policajti, hasiči a záchranári. Deti 
museli splniť rôzne úlohy aby sa mohli stať super hrdinom alebo super hrdinkou.

Október
• Keď vyrastiem budem tajným agentom a agentkou: 11. 10. 2018 ‑ pre deti sme pripravili 

náročné úlohy hlavolamy, šifry, záhady, pátraciu akciu špeciálne pre tajných agentov, 
ktoré museli vyriešiť so šikovnosťou a dôvtipom agenta.

• Keď vyrastiem budem tajným čarodejníkom a čarodejníčkou: Halloween sa konal 25. 10. 2018 
vo Výmenníku Važecká. Deti aj animátori mali halloweenske kostýmy. Program bol plný 
hier a súťaží, maľovanie na tvár, vyrezávanie tekvíc, miešanie elixírov, vystúpenie tanečnej 
skupiny, zábavné súťaže aj tombolu. Na záver bolo vyhlásenie najlepšej Halloweenskej 
masky.

Ďakujem firmám: Albi Slovensko, TESCO Extra Košice, Daffer ‑Dobré papiernictvo, Multikino 
Ster Century Cinemas Košice za sponzorské dary do Halloweenskej tomboly.

November
• Keď vyrastiem budem profesionálny hráčom a hráčkou 8. 11. 2018 ‑ pre deti sme pripravili 

rôzne spoločenské hry ale aj herné konzoly PS4 a X ‑Box kde sa deti vybláznili pri rôznych 
hrách.

• Keď vyrastiem budem hercom a herečkou: 22. 11. 2018 ‑ pre deti sme pripravili tvorivé dielne. 
Deti si pripravili kulisy pred samotných vystúpením. Ich úlohou bolo nacvičiť si v  tíme 
krátku scénku, ktorú potom aj predviedli. Program tvorili dramaticko ‑tanečné aktivity, 
scénky a hry. Zahrali sme na rôzne povolania a na koniec sme si spoločne zatancovali mini 
disco tance.

• Zrealizovali sme víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách pre 4 deti zo sociálne slabších 
rodín v termíne 23. 11.–25. 11. 2018. Boli sme ubytovaní v Novej Lesnej. Urobili sme túru na 
Štrbské pleso kde sme si dali aj teplý čajík. Zahrali sme si zábavné hry na chate.
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December
• Organizovali sme školenie animátorov v termíne 30.11 – 2. 12. 2018. Školenia sa zúčastnilo 

15 potenciálnych dobrovoľníkov a animátorov. Prežili sme inšpiratívny víkend v Tatranskej 
Kotline kde sme sa učili rôzne typy animačných programov a základne vedomosti ako 
pripraviť aktivity a podujatia pre deti a mládež,

• Pred Vianocami sme 14.  12.  2018 pripravili vianočné posedenie s  deťmi a  ich rodičmi 
dobrovoľníkmi, nieslo sa to vo vianočnej atmosfére s plným stolom dobrôt.

• Mikuláš v Klube Štvorlístok sa konal 6. decembra v spolupráci s OZ NiJoRo. Organizovali 
sme Mikuláša pre deti zo sociálne slabších rodín ale aj pre deti so sídliska pre približne 60 
detí. Pripravili sme atraktívny program, občerstvenie, tombolu a na záver prišiel Mikuláš 
s čertom a anjelom s ktorými spoločne rozdával deťom mikulášske baličky.

• Veľká vďaka za podporu OZ a  Mikulášsku zbierku sladkostí patrí žiakom, študentom, 
pedagógom z nasledujúcich škôl:

o  ZŠ Bukovecká 17, Košice
o  Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
o  Gymnázium sv. Košických mučeníkov
o  Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Poďakovanie patrí aj rodinám z  Košíc a  Beluše, ktoré nám osobne prispeli sladkosťami 
a hračkami do Mikulášskej a Vianočnej zbierky.

Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, všetkým dobrovoľníkom pri organizácii podujatia bez 
vás by sa toto skvelé podujatie nepodarilo organizovať.

Ďakujeme firme Geodeticca Košice, ktorá spravila firemnú zbierku pre dve rodiny. 
Spolupracujeme s rodinami zo sociálne slabšieho prostredia. Každá rodina má svoj príbeh 
a rodiny máme overené. Rodiny sú buď viacdetné alebo v hmotnej núdzi, či v ťažkej životnej 
situácii. Rodiny s ktorými spolupracujeme poznáme a vieme, že potrebujú pomoc. Zbierka 
bola úspešná. Obe rodiny dostali materiálnu a aj finančnú pomoc na Vianoce.
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Chceme poďakovať všetkým priaznivcom OZ Loďka nádeje za ich podporu, dobrovoľníkom 
za ich ochotu a čas strávený na našich akciách a ich nasadenie pri práci s deťmi. Bez vás 
všetkých by sme nemohli zrealizovať toľko úžasných podujatí a nedokázali vyčariť úsmevy na 
detských tváričkách a pomôcť rodinám v ich ťažkej situácii.

Ďakujeme našim sponzorom a podporovateľom za materiálnu a finančnú pomoc. Finančné 
prostriedky sme použili na nákup materiálu na tvorivé dielne, odmeny pre deti (sladkosti, 
hračky), balóny na vodné hry, materiál na výzdobu podujatí, na vytlačenie plagátov 
a propagáciu podujatí pre širokú verejnosť.

Ďakujeme firme Sony Mobile SK za sponzorský dar, ktorým je mobilný telefón 
a firme Alza.sk za fotoaparát Sony.

Chceme sa poďakovať aj mestskej časti Košice Nad jazerom za dotáciu, ktorú sme použili na 
realizáciu podujatí narodeniny OZ Loďka nádeje a Deň deti.

Propagáciu sponzorov sme realizovali formou reklamného baneru vo Výmenníku Važecká aj 
na plagátoch podujatí na sociálnej sieti OZ a tiež na webovej stránke OZ Loďka nádeje, www.
vymenniky.sk aj a mestskej časti Nad jazerom: www.jazerokosice.sk/cms/

ĎAKUJEME
Tomáš Gargalik,

predseda Občianskeho združenia Loďka nádeje
a Dobrovoľníci OZ Loďka nádeje.
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1. PLES DETÍ Z DETSKÉHO DOMOVA DOBŠINA

CESTA OKOLO SVETA - BRAZILSKY KARNEVAL
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CESTA OKOLO SVETA - TALIANSKO

DEŇ DETÍ
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DENNÝ TÁBOR - DOBRODRUŽSTVO PIRATOV ZO ZEMPLÍNA

DENNÝ TÁBOR - DOBRODRUŽSTVO V KLUBE ŠTVORLÍSTOK
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HALOWEEN PARTY

JESENNE BLAZNENIE
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KED VYRASTIEM BUDEM HERCOM HEREČKOU

KED VYRASTIEM BUDEM PROFESIONALNY HRAČ
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KED VYRASTIEM BUDEM SUPER HRDINA

KEŇ VYRASTIEM BUDEM NAMORNIČKA/NAMORNIK
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MIKULAŠ V KLUBE ŠTVORLÍSTOK

MIKULAS
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NARODENINY LOĎKY NÁDEJE

POBYT S DEŤMI VYSOKE TATRY
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PRIMESTSKY TABOR ZVIERATKOVO

ROZLUČKÁ S YOUTUBERMI TÁBOR
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ŠKOLENIE ANIMÁTOROV

TÁBOR INDIÁNSKE LETO
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VÝLET NITRA

VELKA NOC
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YOUTUBE TÁBOR
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

Príjem:
Mesto Košice: ...........................................................................................................................................200,00 €
Mesto Košice ‑ Grantový program Damko 2018 „Deti a mládež Košíc“: ........................640,00 €
Mestská časť Košice Západ: ............................................................................................................... 100,00 €
Mestská časť Košice Nad jazerom: ..................................................................................................120,00 €
Mesto Nitra: ................................................................................................................................................ 100,00 €
Letné tábory (účastnícke poplatky) ........................................................................................ 22 496,42 €
Prímestské tábory (účastnícke poplatky): ............................................................................... 4 416,00 €
Sponzorské dary:.................................................................................................................................... 420,00 €
Školy v prírode (účastnícke poplatky): ........................................................................................640,00 €
Účastnícky poplatok za školenie: ....................................................................................................455,00 €
Spolu: ....................................................................................................................29 517,42 €
 
Náklady:
Náklady na komunikáciu: ......................................................................................................................134,00 €
Materiál na program: ............................................................................................................................1 324,78 €
Občerstvenie na podujatiach: ........................................................................................................... 1 147,75 €
Obedy na táboroch: ...............................................................................................................................663,05 €
Ubytovanie (tábory, pobyty, školenia): .................................................................................... 14 992,65 €
Cestovné (vlak, autobus): ..................................................................................................................1 087,57 €
Tovar *: .......................................................................................................................................................3 026,62 €
Odmeny pre animátorov: ................................................................................................................. 4 616,00 €
Služby*: ..................................................................................................................................................... 2 558,63 €
Spolu: ...................................................................................................................29 551,05 €

*služby ‑ poplatky pošta, tlač plagátov, grafické úpravy, vstupenky, administratívne poplatky.
*tovar – tovar potrebný do OZ a táborov, odmeny pre deti do tomboly a do súťaži.
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SPONZORI



KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov:  OZ Loďka nádeje
Zakladateľ: Tomáš Gargalik
Adresa: Južná trieda 83, 040 01 Košice
IČO: 42328373
DIČ: 212128560
Telefónne číslo: 0944 960 050
E‑mail: lodka.nadeje@gmail.com
IBAN: SK1183300000002100600758, Fio Banka
FB stránka:  OZ Loďka nádeje
WEB: www.lodkanadeje.maweb.eu


