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Mesto Prešov
Mestský úrad
Hlavná 73
080 01 Prešov

SPRÁVA O VYÚČTOVANÍ DOTÁCIE
ZA ROK 2018

Prijímateľ dotácie (presný názov): IMPULZ, občianske združenie
IČO : 37780816
Adresa: Plzenská 1, 080 47 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Ljuba Krišová, štatutárny zástupca
Telefón, e-mailový kontakt: krisova@spse-po.sk; 0948 000 346
Výška poskytnutej dotácie : 360 €
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:

5345/2018

Názov podujatia, projektu: SENIOR AKADÉMIA
Termín konania podujatia, projektu:

január 2018 – november 2018

Účel poskytnutia dotácie :*
Na podporu projektu, určeného pre seniorov. V súčasnosti je najvyužívanejší spôsob
komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí a mobilných technológií, čo mnohí seniori
neovládajú. Preto ich chceme naučiť základy práce na počítači, tablete alebo mobilnom
telefóne a orientovať sa v oblasti internetu.
Naším projektom chceme nielen uviesť seniorov do sveta IT technológií ale našimi
stretnutiami chceme vylepšiť vzťahy medzi seniormi a mladými ľuďmi, zotrieť generačné
rozdiely, aktívne vypĺňať ich voľný čas a zapojiť ich do rôznych spoločenských aktivít.

Stručné vyhodnotenie podujatia, projektu:
Projekt bol zrealizovaný v plnom rozsahu. Za uplynulý rok prebehli 3 kurzy, na
ktorých sa zúčastnilo spolu 30 seniorov z denných centier v Prešove. Naučili sme
ich základnú prácu s počítačom (OS Windows, MS Office, prácu s internetom
a sociálnymi sieťami). Poskytovali sme im poradenstvo k ich vlastným notebookom
alebo tabletom (pomohli sme im preinštalovať operačný systém, nainštalovať balík
Office, obnoviť prihlasovacie údaje do mailu atď.). Seniori sa na naše spoločné
stretnutia vždy tešili, prichádzali k nám plní elánu a chuti učiť sa o čom svedčí aj
článok jedného zo seniorov v Prešovskom večerníku. Po ukončení každej hodiny
sme trávili čas pri malom občerstvení v družnom rozhovore so seniormi, ktorí sa
nám radi zverili so svojimi starosťami, rozprávali nám o svojom živote a rodine.
* vypísať v súlade s podpísanou zmluvou o poskytnutí dotácie : napr. nákup cien,
propagačné materiály, cestovné, strava, ubytovanie a pod.
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Prílohy k vyúčtovaniu dotácie:
1. Fotokópie dodávateľských faktúr s popisom prác, služieb alebo tovaru spolu
s dokladom o ich zaplatení (príp. s objednávkou, dodacím listom alebo
zmluvou).
2. Pri nákupe cien doklad o prevzatí resp. odovzdaní cien.
3. Fotokópiu prezenčnej listiny účastníkov v prípade, ak bol finančný príspevok
poskytnutý na dopravu, ubytovanie alebo stravu.
4. Iné materiály (napr. bulletin, pozvánka, fotodokumentácia z podujatia a pod.).

VŠETKY FOTOKÓPIE MUSIA BYŤ ČITATEĽNÉ!

V Prešove dňa 06. 12. 2018

--------------------------------------------podpis a pečiatka prijímateľa

