Výročná správa za rok

Nezisková organizácia PLAMIENOK

Život nevyliečiteľne chorých detí je ako plamienok
vo vetre. Krehký a odvážny. Túži sa doplaviť tam,
kde sa cíti najlepšie. Domov.

Domov je prirodzené miesto človeka, kde žijeme, kde sa radujeme
ale aj smútime a to aj vtedy, keď strácame dieťa.
Byť doma je potreba každého dieťaťa. Sme presvedčení, že je to miesto, ktoré najlepšie zodpovedá
potrebám nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich detí. V domácom prostredí dieťa i rodina
dokážu prežívať blízkosť a radovať sa i smútiť naplno.
Pomoc rodinám, ktoré strácajú dieťa, stratou nekončí.
Hra je dorozumievací jazyk detí. Vyjadrujú ňou nielen vnútornú radosť, ale aj bolesť.
V Dennom centre deti, ktoré stratili svojho súrodenca alebo rodiča, nájdu odborníkov,
ktorí tomuto jazyku rozumejú a dokážu im pomôcť. Rozumejú aj jazyku ich
blízkych dospelých.

Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o. zlepšuje kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín, ako aj rodín po strate dieťatka. Všetky služby,
prístroje a zdravotnícky materiál poskytujeme rodinám bezplatne.

• Staráme sa o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. Navštevujeme ich doma do vzdialenosti 2 hodín jazdy autom od Bratislavy. Deťom a rodinám poskytujeme komplexnú starostlivosť (lekársku, ošetrovateľskú, psychologicko-sociálnu a duchovnú).
• V Dennom centre poskytujeme poradenstvo a psychologickú pomoc deťom po strate blízkeho (rodiča,
súrodenca, starého rodiča) a rodinám po strate dieťaťa za akýchkoľvek okolností (napr. choroba, nehoda,
samovražda, otrava, náhle úmrtie a pod.).
• Vzdelávame odborníkov pomáhajúcich profesií a dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s nevyliečiteľne
chorými deťmi.

Tabuľka vývoja
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7

9

6
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12

8

14

7
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0

2

3

3
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8

9
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3

8

7

7
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10
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9
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9
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3

5

7

6

11

9

11

8

10

7

• v nemocnici

0

3

0

1

2

1

2

1

1

2

Prepustení

0

0

0

0

0

0

3

0

2

2

n/a

189

82

132

183

171

191
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266

292

Priemerná
doba starostlivosti
57
u zomretých detí (v dňoch)

89

142

99

39

42,1

51

42

53

80

Počet návštev
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Príhovor
Milí priatelia,
rok 2011 je za nami a prichádza čas pozastavenia a zamyslenia. Prežili sme v Plamienku
spolu s deťmi, rodinami, lektormi a študentmi, darcami, dobrovoľníkmi a našimi podporovateľmi bohatý čas, zažili sme spolu radostné aj ťažšie chvíle.
Plamienok je o službe a pomoci ťažko chorým deťom a ich rodinám. Ponúkame im možnosť zostať doma, hľadať a prežívať spolu s najbližšími drobné radosti života a pritom aj
možnosť oprieť sa o odbornú a ľudskú pomoc nášho tímu. V minulom roku sme tak stáli
po boku 92 ľudí v 21 rodinách. Navštívili sme ich doma 292 krát a strávili pri nich dohromady 540 hodín.
16. marca v roku 2011 sme na Zadunajskej ul. č. 6/A v Bratislave otvorili Denné centrum, ktoré poskytuje psychologickú pomoc a odborné poradenstvo deťom, ktoré stratili svojho súrodenca, rodiča či starého rodiča ako aj ich rodinám.
V roku 2011 využilo služby Denného centra 20 dospelých a 10 detí. V lete sme pre súrodencov v Súľove zorganizovali letný tábor „Nie si sám“, ktorého sa zúčastnilo 14 detí.
V októbri sa 70 rodičov a detí zúčastnilo v Podkylave 9. víkendového stretnutia rodín, ktoré stratili dieťa.
Pokračovali sme vo vzdelávaní odborníkov a študentov, ktorí sa venujú ťažko chorým deťom. Zorganizovali sme tri
vzdelávacie programy, ktorých sa zúčastnilo 69 účastníkov a dohromady sme im venovali 197 výukových hodín.
Pomoc deťom a rodinám sme mohli ponúkať najmä vďaka pomoci, ktorú sme dostávali: dôveru a vďačnosť od detí
a rodín, záujem a nadšenie od študentov, dôveru a finančnú pomoc od jednotlivcov, firiem a inštitúcií, dobrovoľnú
prácu v Dennom centre od dobrovoľníkov, rady od odborníkov.
V mene všetkých detí a rodín, ako aj v mene celého tímu neziskovej organizácie PLAMIENOK ďakujem za túto dôveru,
pomoc a podporu. Sme radi, že sme nekráčali sami.

MUDr. Mária Jasenková
zakladateľka a riaditeľka PLAMIENOK n.o.
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Tím neziskovej organizácie v roku 2011
Vedenie organizácie
Riaditeľka, lekárka

MUDr. Mária Jasenková

Riaditeľ Denného centra

Iván Gómez García

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Katarína Maťová

Čestný prezident

Prof. Rubén Bild M. A.

Klinický tím
Lekárka

MUDr. Klára Hottmarová

Lekár

MUDr. Juraj Ružek

Zdravotná sestra

Ľudmila Adame

Zdravotná sestra

Lucia Kostická

Zdravotná sestra

Marianna Rusiňáková

Zdravotná sestra

Katarína Palinkásová

Zdravotná sestra

Jana Oškerová

Garant sociálnej práce

Mgr. Jana Mózešová

Sociálna pracovníčka

Mgr. Daniela Kohútová

Sociálna pracovníčka

Mgr. Semiha Mustafajiová

Psychologička

Mgr. Zuzana Peňáková

Koordinátorka Denného centra

Mgr. Stanislava Grznárová

Oddelenia rozvoja
PR & Fundraising manažérka

Mgr. Jana Melicherčíková

Projektová manažérka

Mgr. Mária Farkašová

Projektová manažérka

Mgr. Katarína Britaňáková

Administrátorka

Mgr. Ivana Kozúbková

Administrátorka

Mgr. Dáša Kráčalová
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Domáca starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti
Staráme sa o nevyliečiteľne choré deti, ktorých život nie je možné zachrániť. Zmierňujeme fyzické utrpenie dieťaťa na čo najmenšiu mieru a vytvárame si s pacientom a rodinou partnerský vzťah, ktorý im
umožňuje využívať pohodlie, autonómiu a radosti každodenného života. Uľahčujeme prístup k aktivitám, ktoré zvyšujú kvalitu života dieťaťa, ako napr. návšteva cukrárne či cirkusu, návšteva priateľov,
atď. Ponúkame seba samých, blízkosť a dôveru vo vzťahu, v ktorom je možné zdieľať radosť aj bolesť.

Komu poskytujeme služby?
• deťom od narodenia do 18 rokov
• rodičom, súrodencom a ďalším blízkym osobám

Ako pracujeme?
• Deti a ich rodiny navštevujeme v mieste ich bydliska vzdialenom do dvoch hodín jazdy autom od Bratislavy.
K dispozícii je podľa potreby lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník.
• Naše služby poskytujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
• Rodičia aj deti majú možnosť telefonickej konzultácie v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu.
• Potrebné prístroje a vybavenie (koncentrátory kyslíka, odsávačky, matrace proti preležaninám, infúzne pumpy,
inhalátory a pod.) rodinám bezplatne zapožičiavame.
„Plamienok nám umožnil ísť domov... Pomohol nám, aby sme boli všetci spolu, prežívali spolu drobné radosti, aj spolu plakali, až
kým nám naša milovaná Veronika neodišla. Zabezpečili nás liekmi aj všetkými prístrojmi, čo Veronika v tú chvíľu potrebovala, boli
s nami denne v kontakte. Hoci bola medzi nami 200-kilometrová vzdialenosť, ochotne kedykoľvek prišli… V tú chvíľu bolo dôležité, aby Veroniku nič nebolelo a aby bola spolu s nami…ďakujem“ .
Martina S.
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Domáca starostlivosť v roku 2011
počet kilometrov najazdených do rodín
počet detí v starostlivosti

39 342

21 (od 5 mesiacov do 19 rokov)

počet dospelých a súrodencov

92

počet návštev
sprevádzanie
zdravotné

272

240
sociálne

po úmrtí

93

23

najazdený čas
počet hodín strávených v rodinách

757 hodín

540

počet telefonátov s rodinami

165
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Denné centrum
V Dennom centre PLAMIENOK n. o. poskytujeme poradenstvo a psychologickú pomoc deťom po strate
blízkeho (rodiča, súrodenca, starého rodiča) a rodinám po strate dieťaťa za akýchkoľvek okolností (napr.
choroba, nehoda, samovražda, otrava, náhle úmrtie a pod.).

Čo ponúkame?
• individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo
• skupinové stretnutia rodín (rodičov aj detí)
• individuálne alebo skupinové stretnutia detí a adolescentov, ktorí prišli o svojho súrodenca,
rodiča alebo starého rodiča
• víkendové stretnutie rodičov a detí
• letné tábory pre deti po strate blízkeho

„Stretnutie rodín mi dalo možnosť otvorene hovoriť o svojich pocitoch, spomínať na Moniku medzi ľuďmi, ktorí chápu moju stratu
a ja chápem ich. Veľa mi dali aj názory a skúsenosti iných rodičov, ako sa oni vyrovnávali so stratou. A myslím, že to pomohlo aj
mojej dcére Lucii, ktorá sa vedela otvorene vyrozprávať, vyplakať. Teraz ju aj ja lepšie chápem, upokojilo ma, že to, čo prežíva, je
normálne a reálne. Ďakujeme za všetko.”
Silvia R.
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Denné centrum v roku 2011

Otvorenie Denného centra

16. 3. 2011
Letný tábor „Nie si sám 2011“, 23.– 30. júl 2011, Súľov
počet zúčastnených detí

14

Víkendové stretnutie rodín, 7. – 9. 10. 2011, Podkylava
počet zúčastnených rodín

23

návštevy rodín v Dennom centre

33 návštev/128 hodín
počet dospelých
počet detí

20

10
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Vzdelávanie
Neustále vzdelávanie nám pomáha zvyšovať kvalitu našich služieb a zároveň rozvíjať paliatívnu starostlivosť na Slovensku. Sme jediná inštitúcia, ktorá sa špecializuje na pomoc nevyliečiteľne chorým deťom
a ich rodinám. Máme v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti, ktoré sme získali počas desiatich rokov nášho
pôsobenia. Neustále sa snažíme rozširovať si vedomosti. Robíme tak aj prostredníctvom pozývania slovenských a zahraničných lektorov, ktorí vedú kurzy vo vzdelávacom centre. Náš model vzdelávania je
založený na metóde kreatívneho sprevádzania, čo je vyučovací model, ktorý zahŕňa lekársku, psychologickú a duchovnú oblasť. Kreatívne sprevádzanie poskytuje príležitosť vzdelávať sa v oblasti detskej
paliatívnej starostlivosti a zároveň ponúka možnosť osobnostného rastu.

Aké vzdelávacie kurzy v Plamienku prebiehajú?
1. Vzdelávací program pre zamestnancov a budúcich spolupracovníkov hospicu
2. Sprevádzanie detí a rodín v smútení
3. Princípy liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti v detskom domácom hospici pre študentov
lekárskej fakulty
4. Vzdelávanie pre dobrovoľníkov

„Určite by som tento nepovinný predmet odporučila, podľa mňa by mal byť povinný. Ak niekto váha, možno preto, že sa o tejto
téme v škole príliš nehovorí, možno mu pripadá nepodstatná alebo príliš depresívna. Tento predmetmi ukázal, že utrpenie je prirodzenou súčasťou života a práce lekára, že sa dá naň pozerať aj z inej, krajšej perspektívy…”
Katarína B., 5. roč. LFU
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Vzdelávanie v roku 2011

Vzdelávací program pre zamestnancov a budúcich spolupracovníkov hospicu

96 hodín, 19 študentov
Sprevádzanie detí a rodín v smútení

66 hodín, 18 študentov
Princípy liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti
a rodinu v detskom domácom prostredí – nepovinný predmet pre študentov
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

20 hodín, 20 študentov
Vzdelávanie pre dobrovoľníkov

15 hodín, 12 dobrovoľníkov
Zahraniční lektori
Prof. Rubén Bild M. A., Iván Gómez García, Annette Kreuz, Ann Goldman, Susana Volosin
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Ako ste nám pomohli | Firmy
ABB, s. r. o.
Abbott Laboratories, s. r. o.
ARIES 94, s. r. o.
Bejbišanca, o. z.
Bella Sk s. r. o.
Bibby Factoring Slovakia, a. s.
BIBBY LINE GROUP
CCS Tax, k. s.
CELIMED s. r. o
Covidien ECE s. r. o.
CSM s. r. o.
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s.
Deloitte Slovakia
dm drogerie markt, s. r. o.
Dobrá krajina, Nadácia Pontis
Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
EAST GLASS, s. r. o.
EMGE s. r. o.
ESET, spol. s. r. o.
Faurecia Slovakia s. r. o
FaxCOPY a. s.
FERONA Slovakia, a. s.
First Data
Fornax Informatika Slovensko, s. r. o.
Gentlecar, s. r. o.
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.
Hornonitrianske bane
HUBERT J.E., s. r. o.
IBM Slovensko, spol. s. r. o.
IKEA Bratislava, s. r. o.
INA Skalica, spol. s. r. o.
Insuria consulting, spol. s. r. o.
International Women‘s Club of Bratislava
Johnson Controls Bratislava s. r. o.
KOH-I-NOOR HARDMUTH SLOVENSKO, a. s.
Kniha do ucha, s. r. o.
Komunitná nadácia Bratislava
Konica Minolta Slovakia spol. s. r. o.
Kros a. s.
KWESTO, s. r. o.
Lekáreň Vitamín
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Leoni Slowakia spol. s. r. o.
LM Partner, s. r. o.
MED-ARTRON, s. r. o.
MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a. s.
Microsoft Slovakia s. r. o.
Motor partner s. r. o.
Mountfield SK, s. r. o.
MW Promotion, s. r. o.
Nadácia J&T
Nadácia Orange
Nadácia Slovenskej Sporiteľne
Nadácia Voda
Nestlé Slovensko s. r. o.
NEW YORKER Slovakia, s. r. o.
Oriflame Slovakia
O.Z. Plamienok pomoci
Pfizer Luxembourg SARL, o. z.
PHARMA GROUP, a. s.
PosAm, spol. s. r. o.
Prologis
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
QS Network, a. s.
Randa a spol.
RENOMIA, s. r. o.
Rhea spol. s. r. o.
Rudolf Haláchy VTM Gastroz
SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o.
SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s. r. o.
SID Slovensko, a. s.
Slovak Telekom, a. s.
Slovenské elektrárne, a. s.
Sodexo s. r. o.
Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.
Swedwood Slovakia, spol. s. r. o.
Teleflex Medical, s. r. o.
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Toli Media s. r. o.
UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
Wrigley s. r. o
Západoslovenská energetika a. s.
ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r. o.

Nezdaňované výnosy v r. 2011
574 632,39 €
dary FO a PO (95 212,69 €)
granty (44 250,31 €)
príjem z 2 % (424 570,78 €)
verejná zbierka (1 116,34 €)
VÚC dotácie (8 434,48 €)
ostatné (1 047,79 €)

Zdaňované výnosy v r. 2011
10 921 €
tržby za vzdelávanie (5 230 €)
tržby za reklamu (4 381 €)
tržby z predaja automobilu (1 090 €)
ostatné (220 €)

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy.
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Úprimné poďakovanie patrí všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2011
zaslaním daru na náš účet, alebo prostredníctvom našej webovej stránky. Teší nás, že sme sa
rozrástli v jednu veľkú rodinu. Zoznam všetkých darcov nájdete na našej webovej stránke www.
plamienok.sk v časti Ako ste pomohli.

Zamestnanci firiem
DELL Volunteers
dm drogerie markt, s. r. o.
Siemens Program and System Engineering s. r. o.

Zákazníci firiem

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

ASBIS SK s.r.o.

Johnson Controls International s. r. o

Beyond Media, s. r. o. (gorila.sk)

Študenti
Súkromné gymnázium v Bratislave
Gymnázium Pezinok
SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča

Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
za ich odhodlanosť, obetavosť a najmä čas,
ktorý sa nám rozhodli venovať.
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VI Družba

Náklady v r. 2011
499 714,48 €
domáca starostlivosť o deti (221 928,55 €)
denné centrum (32 799,84 €)
vzdelávacie centrum (99 504,42 €)
respitné centrum (3 362,41 €)
medializácia a propagácia (29 420,57 €)
iné (112 698,69 €)

Tabuľka náklady
P. č. Náklady
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ O DETI A RODINY

v EUR

v EUR

221 928,55

1

Lieky, poplatky za lieky, špeciálny zdravotný materiál, zdravotné prístroje

7 148,81

2

Sociálna finančná pomoc rodinám

3 900,00

3

Telefóny do rodín a poštovné

6 318,78

4

Pohonné hmoty

7 115,79

5

Oprava a údržba motorových vozidiel (3)

1 707,61

6

Poistenie (auto, kancelárske priestory, zamestnanci)

1 846,17

7

Nákup sl. motorových vozidiel (Citroen NEMO, PICASSO)

8

Hračky pre deti

9

Mzdové náklady (11 zamestnancov, odvody, gastrolístky a sociálny fond)

10

Kancelárske potreby, výtvarný materiál, detské hudobné nástroje, hygienické pomôcky, drobný
nákup do služobných áut, drobný ná kup na prevádzku organizácie, drobný hmotný majetok

25 204,00
448,64
152 762,04
15 476,71
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Tabuľka náklady pokračovanie
P. č. Náklady
VZDELÁVACIE CENTRUM

v EUR

v EUR

99 504,42

11

Náklady na správu kanc. priestorov, garáží, elektrická energia

12

Cestovné zamestnancov na odborné kongresy a konferencie doma a v zahraničí

13

Nákup literatúry, brožúry, letáky

2 246,51

14

Cestovné – letenky lektorov (5 lektorov, 25 letov)

7 505,17

15

Ubytovanie a strava pre lektorov (90 ubytovacích dní pre 5 lektorov)

4 851,98

16

Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania (69 študentov, 197 výukových hodín, 5 lektorov )

4 713,05

17

Vzdelávacie služby a supervízna činnosť (5 lektorov)

18

Technické vybavenie organizácie – reproduktory, tablet ASUS, safescan, tefefón, elektrocentrála
MEDIALIZÁCIA A PROPAGÁCIA

19

3 412,64
799,61

72 978,56
2 996,90
29 420,57

TV, rozhlas, printové mediá a web portály, náklady na reprezentáciu (občerstvenie pre darcov,
Vianočný večierok pre sponzorov, kvety pre rodiny, sviečky, pohľadnice, Mikulášske balíčky
pre deti, darčeky pre prednášajúcich, dary pre sponzorov...)
DENNÉ CENTRUM

20

Stretnutie smútiacich rodín v Podkylave

21

Letný tábor

22

Zakúpenie parkovacieho miesta pre rodiny

23

Správa priestorov, elektrická energia
RESPITNÉ CENTRUM

24

32 799,84
10 001,44
8 257,28
11 000,00
3 541,12
3 362,41

Náklady na správu priestorov, elektrická energia
INÉ

112 698,69

25

Odpisy

34 236,32

26

Ostatné služby (účtovníctvo, audit, IT podpora, notárske služby, kurzy, ostatné)

35 091,98

27

Dane (daň z úrokov, DPPO, daň z nehnuteľností )

28

Bankové poplatky

29

Ostatné náklady

1 601,10
1 147,08
40 622,21
499 714,48

16

Správa audítora

17

Výkaz ziskov a strát – 1

18

Výkaz ziskov a strát – 2

19

Výkaz ziskov a strát – 3

20

Súvaha – 1

21

Súvaha – 2

22

Súvaha – 3

23

Súvaha – 4

24

Sme radi, že radosť a nezištnú pomoc
môžeme zdieľať spolu.
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IČO: 36 077 259, Č. účtu: 262 953 0681 / 1100
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