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1. Vznik neziskovej organizácie Plamienok
Nezisková organizácia Plamienok bola zaregistrovaná rozhodnutím o registrácii
Krajského úradu v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy dňa 30. mája
2003 pod č. OVVS-594/94/2003-NO.
Predmetom činnosti je poskytovanie paliatívnej starostlivosti
zdravotníckom zariadení formou návštevnej služby (mobilný hospic).
2. Kontakt
Plamienok n.o.
Vajanského 3
900 31 Stupava
tel.: 0905 235 931
tel./fax.: 02/62414323
E-mail: info@plamienok.sk, www.plamienok.sk
Číslo bankového účtu: Tatra-banka 2629530681/1100
3. Orgány neziskovej organizácie
Riaditeľ
MUDr. Mária Jasenková
Správna rada
JUDr. Patrícius Baďura
Mgr. Svetlana La Garde
Ing. Eduard Marček
MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Revízor: Ing. Ľubomír Dluhý

4. Zamestnanci neziskovej organizácie

v neštátnom

Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc., ktorá je zároveň odborným zástupcom NO
5. Poslanie a ciele neziskovej organizácie
Plamienok NO vznikla ako partnerská organizácia OZ Plamienok, ktoré bolo
zaregistrované ako nezávislá mimovládna organizácia na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky dňa 8.12.2000 na podporu nedostatočne rozvinutej paliatívnej
starostlivosti o deti so život limitujúcimi chorobami.
Poslaním Plamienok NO je poskytovať paliatívnu liečbu deťom so život limitujúcimi
chorobami a ich rodinám v domácom prostredí v zmysle prevádzkovania neštátneho
zdravotníckeho zariadenia.
Ciele neziskovej organizácie t.č.:
poskytovať paliatívnu liečbu deťom so život limitujúcou chorobou v ich
domácom prostredí (poskytovať domácu hospicovú starostlivosť) v regióne cca
100 km od Bratislavy,
poskytovať poradenské služby pre rodičov a blízke osoby v oblasti duchovnej,
psychologickej, sociálnej.
6.

Prehľad činnosti
september 2003 – žiadosť a podklady na VÚC – Bratislavský samosprávny kraj
na udelenie licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom
zdravotníckom zariadení,
október 2003 – zasadnutie správnej rady Plamienok NO.

7. Príjmy
P.č.

Organizácia

Sk,-

1.

Občianske združenie Plamienok

210 000,00

2.

Philip Morris Slovakia

100 000,00

3.

Úroky v banke

52,68
310 052,68

Spolu
8. Výdavky Plamienok NO
P.č.

Výdavok

1.

Kúpa osobného automobilu FIAT Panda

2.

Poplatky u notára

11 873,60

3.

Bankové poplatky

634,50

Spolu

Sk,200 000,00

212 508,10

Hospodársky výsledok: + 97 544,10 Sk
9. Majetok NO
Auto zn. Fiat Panda v hodnote 200 000,-Sk .
10. Poďakovanie
Vážení darcovia a spolupracovníci, milí priatelia,
Pilotný projekt detskej domácej hospicovej starostlivosti, ktorý začalo
realizovať Občianske združenie Plamienok pod patronátom Detskej fakultnej
nemocnice, dospel.
Prekonal všetky detské choroby, podarilo sa mu získať
samostatnosť. Osamostatnil sa od svojich tútorov a funguje s vlastnou licenciou na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako Plamienok NO s podporou svojho brata
Plamienka OZ.
Plamienok ako symbol života pretrváva i keď plamienky našich mnohých
malých pacientov už zhasli. Zhasli, lebo taký je život. Začína a končí. Koniec je pre
nás všetkých tabu, ktoré tvorí čiernu dieru v úvahách zdravých. Ako sa s ním
vysporiadať, keď príde predčasne či neočakávane? Keď sa dotkne detí? Tento
projekt pomáha tam, kde, „nieto pomoci“. Veľkosť humanitného činu sa meria tým
ako sa vieme postarať o tých, od ktorých už nič nedostaneme. Vďaka veľkosti
humanitného činu Philip Morris Slovakia pokračuje realizácia projektu detskej
hospicovej starostlivosti, čím nám pomáhajú odkrývať tabu bolesti a smútku
z predčasnej a nevyhnutnej straty bezbranných a blízkych.
Zisk, ktorý dosahujeme našou prácou sa nevyčísľuje v korunách. Na jeho
produkciu však peniaze potrebujeme. Našim ziskom je poznanie, že človek nemusí
zostať v najťažších chvíľach života sám, že existujú ľudia schopní nezištnej pomoci.
Tento ľudský rozmer nám dáva silu pokračovať v práci, ktorá sa na prvý pohľad zdá
ako boj s veternými mlynmi. V skutočnosti je to práca na skvalitnení života tých, ktorí
prišli medzi nás len na „krátku návštevu“. V ich mene, v mene ich najbližších
a v mene spolupracovníkov združenia ďakujeme.

MUDr. Mária Jasenková
riaditeľka

