Výročná správa 2020
#accacelife

O #accacelife
Naša udržateľná misia
Vnímanie potrieb v prostredí okolo nás a uvedomovanie si našej zodpovednosti voči spoločnosti, v
ktorej pôsobíme sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej činnosti.
Veríme, že angažovanie sa v miestnych komunitách a vytváranie pozitívneho vplyvu na ľudí a
organizácie, ktoré v nich fungujú, je rovnako dôležité, ako každá služba, ktorú Accace poskytuje.
V roku 2018 sme zmenili firemné hodnoty a na podnet kolegov sme založili vlastné občianske
združenie #accacelife, ktoré by nám malo pomôcť napĺňať novú misiu firmy:

Našou misiou je podpora kolegov a klientov, aby pri dosahovaní svojich snov zanechávali vo
svete pozitívnu stopu.
Hoci rok 2020 nebol najľahší a preskúšal mnoho z nás, priniesol aj svetielko nádeje, že dobrých ľudí je
stále veľa. Toľko nezištnej pomoci, dobrovoľníkov, zbierok a projektov, ktoré sa uskutočnili krátko po
vypuknutí pandémie, s cieľom pomôcť či už kritickej infraštruktúre, ľuďom v núdzi, organizáciám
a jednotlivcov, len potvrdzuje príslovie, že v jednote je sila.
Bol to rok precítenia a uvedomenia si, aké hodnoty skutočne vyznávame a čo je najdôležitejšie
v našich životoch. V #accacelife sme si uvedomili, že musíme pomáhať oveľa viac ako kedykoľvek
predtým.
V roku 2020 sme vďaka #accacelife poskytli bezplatné vzdelávanie a finančnú podporu až 49
jednotlivcom a organizáciám na Slovensku. O všetkých aktivitách pravidelne informujeme
prostredníctvom webstránky nášho občianskeho združenia a tiež na našom SmartHead profile
udržateľnosti.

5578,04 EUR
Poskytnutých v roku 2020 na dobrú vec

49
Organizácii alebo jednotlivcov dostalo pomocnú ruku

Desiatky hodín
Vynaloženého času na realizáciu aktivít

ESO POMOCI
Finančná pomoc pre rodiny v ťažkej situácii
V rámci projektu ESO POMOCI sme už od roku 2019 pomohli 9 rodinám v ťažkej životnej situácii
a celkovo sme prerozdelili 3 500 EUR. Projekt ESO POMOCI slúži na poskytnutie nielen finančnej, ale
aj materiálnej pomoci rodinám.
Prečo #esompomoci? Náš názov, Accace je skrátene „účtovnícke eso“ (accounting ace), čo vyjadruje
našu počiatočnú, ale stále prítomnú ambíciu stať sa esom na trhu v poskytovaní účtovných a
poradenských služieb. V Accace nám však nejde len o samotné dosahovanie zisku, ale dlhodobo sa
snažíme byť environmentálne, eticky a sociálne zodpovednou organizáciou. S tým priamo súvisí aj
pomoc ľuďom okolo nás, ktorí nemali toľko šťastia ako my a práve pre nich chceme byť esom pomoci.

Príspevok na pobyt v rehabilitačnom centre pre Karolínku
Jedným z našich poslaní v Accace je v rámci spoločenskej zodpovednosti aj pomoc a podpora
jednotlivcov, či organizácií. Vďaka kampani ESO POMOCI sme pomohli viacerým osobám, medzi
ktoré patrí aj Karolínka, ktorej diagnostikovali Rassmunsenovu encefalitídu, čo je nevyliečiteľný zápal
mozgu. Na Slovensku bola Karolínka druhým dieťaťom, ktorému bolo diagnostikované toto zriedkavé
ochorenie. Šikovné a zdravé dievčatko tak muselo podstúpiť operáciu mozgu. Bohužiaľ, Karolínkin
stav sa zhoršil a po operácií ostala na vozíku. Karolínka je ale veľká bojovníčka a dnes už robí svoje
prvé kroky.
To, že na svete je veľa dobrých ľudí potvrdzuje aj to, že sa pre Karolínku minulý rok v Šali uskutočnili
Beh pre Karolínku a finančný výťažok zo štartovného putoval na pobyt v rehabilitačnom centre, ktorý
dievčatku značne prospel. V #accacelife sme sa preto rozhodli, že Karolínke poskytneme 500 EUR
príspevok na ďalší pobyt v rehabilitačnom centre, aby tak pokračovala v liečbe a vytrvala vo svojom
boji.

Zdravotnícke pomôcky na meranie glukózy v krvi pre malú Laru
Prostredníctvom kampane ESO POMOCI sme poskytli minulý rok pomoc rodinám, deťom a
jednotlivcom, ktorí potrebovali rehabilitácie, či prístroje na boj s ťažkými chorobami. Na podnet
kolegov z Accace, naše občianske združenie #accacelife pomohlo aj 5-ročnej Lare, ktorej v dvoch
rokoch diagnostikovali diabetes mellitus 1.typu.
Pri tomto ochorení je dôležité sledovať hladinu cukru v krvi. Lare v tom pomáhajú špeciálne senzory,
ktoré zlepšujú jej život. Vďaka nim môže Lara navštevovať škôlku na pol dňa a tráviť čas so svojimi
rovesníkmi. Problémom je ale to, že poisťovňa Lare prepláca len 26 ks senzorov na rok a zvyšok si
musí hradiť rodina sama. Aby Lara mohla žiť plnohodnotný život, potrebuje ročne zvyšných 27
senzorov.

Rozhodli sme sa preto, že Lare a jej rodine prispejeme sumou 300 EUR na nákup zdravotníckych
pomôcok Senzor Enlite, ktoré jej budú neustále merať glukózu v krvi. Vďaka týmto senzorom, tak Lara
môže bez problémov žiť plnohodnotný život.
Sme radi, že môžeme zlepšovať a uľahčovať životy druhých, pretože #pomáhaťtreba.

Finančná pomoc v hodnote 500 EUR na rehabilitácie pre chorého Tomina
Život píše rôzne príbehy. Niektoré veselé a iné už menej. Tomiho cesta na svet bola plná komplikácií.
Narodil sa cisárskym rezom, počas ktorého bol pridusený, diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu
a neskôr sa k tomu pridružili ďalšie diagnózy – ortopedické, neurologické a psychické.
Tomiho problémy si vyžiadali neskôr mnoho operácií končatín, po druhej operácií sa mu stav zhoršil,
stratil cit v chodidle a jeho koordinácia sa zhoršila. Jeho rodina je ale odhodlaná venovať mu všetok
čas a robí všetko preto, aby žil normálny život v maximálnej možnej miere. Pre skvalitnenie jeho
pohybového aparátu potrebuje pohyb a cvičenia s odborníkom.
Našou úlohou v #accacelife bolo na základe podnetu od kolegyne z Accace pomôcť chorému
Tomimu. Rozhodli sme sa preto Tomimu a jeho rodine prispieť sumou 500 EUR na rehabilitácie
prostredníctvom kampane ESO POMOCI, aby tak príbeh, ktorý život píše Tomimu bol čo
najplnohodnotnejší, kvalitnejší a hlavne o čosi veselší.

Aj mladá rodina potrebuje pomoc
Mladá mamička Danka a jej priateľ sa spoznali v detskom domove, v ktorom vyrastali. Ich život nebol
jednoduchý, nakoľko nemali plnohodnotnú rodinu, ktorá by sa o nich starala a ani žiadnu podporu
zvonka. Keď sa Danke a jej priateľovi narodila dcérka, rozhodli sa, že jej budú rodičmi, akých oni
nemali. Finančná situácia mladej rodiny ale nie je ľahká. Danka a jej priateľ žijú v azylovom dome
Brána do života a pre svoju dcérku sa snažia zabezpečiť čo najlepší život.
Vďaka našej kampani ESO POMOCI sme vďaka kolegom z Accace darovali detské potreby, ako sú
plienky, vlhčené utierky či iné hygienické potreby a darčekovú kartu na nákup stravy celkovo v
hodnote 200 EUR.
Sme radi, že môžeme pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú a ďakujeme všetkým podporovateľom,
vďaka ktorým môže naše občianske združenie #accacelife fungovať. Veríme, že posolstvom každej
zodpovednej firmy má byť aj spoločenská zodpovednosť a angažovanie sa v miestnej komunite.

Preplatenie rehabilitácie pre chorého Riška
Riško, ktorý sa predčasne narodil s nízkou váhou, trpí DMO a genetickou poruchou na 21
chromozóme. Akoby toho nebolo málo, Riško ani nerozpráva a nechodí, dokonca sa uňho objavila
epilepsia. Na podnet kolegov z Accace sme sa v rámci kampane ESO POMOCI rozhodli prispieť
sumou 500 EUR na rehabilitačné cvičenia, ktorých sa Riško zúčastňuje. Snaha rodičov zlepšiť Riškov
život je veľká. Riško však potrebuje opakovanú liečbu, aby jeho život bol aspoň trochu plnohodnotný.
Náklady na tieto rehabilitácie sú však vysoké a naša pomoc je len jedna z mála, ktorú potrebuje.

Preplatenie fyzioterapie na boj so svalovou dystrofiou
V Accace a #accacelife veríme, že aj malá pomoc dokáže veľké zázraky, a preto neustále pomáhame!
Vďaka kampani ESO POMOCI sme pomohli viacerým rodinám a jednotlivcom. Jedným z nich je aj
Milan, ktorý trpí viac ako 30 rokov svalovou dystrofiou. Na pohľad zdravému mužovi sa zo dňa na deň
zmenil život, keď mu začali prvé zdravotné problémy, ktoré doktori diagnostikovali ako svalovú
dystrofiu.
Zhoršujúci sa zdravotný stav mu neumožňoval pokračovať v jeho práci. Odumieranie svalov
spôsobilo, že zdravý Milan skončil na vozíku. Jeho stav sa neskôr dokonca zhoršil vinou lekárov, a tak
skončil na dva roky pacientom napojeným na pľúcnu ventiláciu a odkázaný na pomoc svojej
manželky.
Pravidelné cvičenia s jeho manželkou, ktorá je aj zároveň jeho osobnou asistentkou mu zlepšujú jeho
zdravotný stav a prvé známky zlepšenia sú viditeľné. Na podnet našich kolegov z Accace sme sa
rozhodli prispieť sumou 300 EUR na sériu cvičení s fyzioterapeutom v domácom prostredí, ktoré
pomôže zlepšiť jeho zdravotný stav.

Pomoc slobodnej mamičke so synčekom s ADHD
Každý človek si zaslúži pomoc a lepšiu budúcnosť. V rámci kampane ESO POMOCI sme za rozhodli
pomôcť slobodnej mamičke so synčekom, ktorému bolo diagnostikované ADHD, poruchy reči a
správania. Mamičke sme sa rozhodli pomôcť 500 EUR poukážkou na nákup potravín, aby si tak mohli
zabezpečiť potrebnú stravu, ktorú mnoho ľudí považuje za samozrejmosť.
Život skúša každého jedného človeka, no nie každý to zvládne sám. Spolu pomáhame tým, ktorí svoju
energiu a silu čerpajú z maličkostí a od života nepotrebujú veľa. Aj vďaka vašim finančným
príspevkom môžeme ako občianske združenie #accacelife pomáhať tam, kde len sila vôle nestačí.

Webináre pre neziskové organizácie
Účtovná závierka a dane z príjmu pre mimovládnu sféru
Spolu s Nadáciou Pontis sme zorganizovali sériu 3 pro bono webinárov zameraných na účtovnú
závierku a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v podvojnom účtovníctve.
Každý z webinárov trval približne hodinu a prebiehal cez webovú aplikáciu ZOOM.

Podpora projektu Kto pomôže Slovensku
Finančná pomoc projektu Kto pomôže Slovensku počas koronakrízy
Obdobie pandémie bolo síce náročné, no prinieslo so sebou mnoho charitatívnych projektov, ktoré
dokázali spojiť jednotlivcov, komunity a firmy s cieľom navzájom si pomôcť.
Rozhodli sme sa preto pomôcť sumou 1 000 EUR projektu Kto pomôže Slovensku, ktoré pomohlo už
niekoľkým nemocniciam, domovom sociálnych služieb, či iným zariadeniam, ktoré bojovali s
koronavírusom.

Podpora projektu Zmudri
Finančná podpora online kurzov pre finančné a daňové vzdelávanie
stredoškolákov
Zmudri je nezisková online platforma zameraná na vzdelávanie mladých ľudí. Keďže nám záleží na
vzdelávaní a finančnej gramotnosti ďalších generácií, rozhodli sme sa finančne aj odborne podporiť
vznik videa „ Ako na daňové priznanie“.
Video bolo uverejnené na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), na tvorbe
sme sa podieľali obsahovo a na produkciu sme poskytli 2 000 EUR.

Prehľad príjmov a výdavkov občianskeho združenia #accacelife
Zdroje príjmov
Asignačná časť dane
8 664,48
Dary
650,67
Poskytovanie prostriedkov
Projekt ESO POMOCI
2433,37
Dar - Zmudri
2000
Dar - Kto pomôže Slovensku
1000
Dar - škôlka
84,2
Pomoc ľudom bez domova
26,22
Výdavky
Iné náklady spojené s prevádzkou
34,25
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