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Veríme v nenahraditeľnosť domova.
Veríme v chvíle, ktoré sa už nikdy nevrátia.
Veríme v zmysel pomoci.

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 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 Poradenskom centre deti, ktoré stratili svojho súrodenca alebo rodiča, nájdu odborníkov,
ktorí tomuto jazyku rozumejú a dokážu im pomôcť. Rozumejú aj jazyku ich
blízkych dospelých.

• 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 Poradenskom 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.
• Všetky služby, prístroje a zdravotnícky materiál poskytujeme rodinám bezplatne.

Príhovor
Milí priatelia,
je neskorý nedeľný večer a ja sa po rokoch vydávam na cestu. Balím si batoh, oblečenie,
mapu, spacák a vyrážam na púť do španielskeho Santiago de Compostela načerpať silu do
ďalšej práce.
Hlavou mi víria myšlienky. Točia sa okolo Plamienka, ktorý tu na pár dní nechávam. Do domácej starostlivosti sme prijali nové deti, lekár Juraj a pani doktorka Ľubica budú mať viac
práce. Uvažujem nad všetkým, čo chceme v Plamienku tento rok stihnúť tak, aby sme sa
opäť posunuli oproti tomu minulému, roku 2012.
Rok 2012 bol pre nás rokom, v ktorom sa nám podarilo v Plamienku naplno rozbehnúť prácu Poradenského centra.
Počet rodín, ktoré navštívili Poradenské centrum narástol takmer dvojnásobne. Rozšírili sme tiež jeho pôsobnosť. Od
roku 2012 slúži nielen rodinám, ktoré stratili dieťatko, ale aj všetkým deťom, ktoré stratili niekoho blízkeho – či už rodiča,
súrodenca alebo starého rodiča.
Pokračovali sme aj v domácich návštevách nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín. Počas domácich návštev sme liečili
a sprevádzali 84 detí a rodičov v 21 rodinách, s ktorými sme strávili spolu 400 hodín. Ďalších 286 hodín sme strávili
vzdelávaním s účasťou lektorov a odborníkov zo Španielska a Veľkej Británie, vďaka ktorým sa nám darí neustále
zvyšovať kvalitu detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku.
Predo mnou kráčali do Compostely mnohí. Medzi nimi aj Paulo Coelho, ktorý o svojej ceste napísal: „Na púti do
Compostely som si ja, ktorý som väčšinu života venoval hľadaniu ‚tajomstiev‘ vesmíru, nakoniec uvedomil, že žiadne tajomstvá v živote neexistujú. Život je – a vždy bude – iba zázrakom.“
Cesta, ktorú sme prešli s Plamienkom za posledných 12 rokov ma napĺňa podobným presvedčením. Sme svedkami životných príbehov, ktoré sú bolestné, ale zároveň zázračné – plné blízkosti, lásky, životných posolstiev a nádeje. Vďaka dôvere a podpore vás, priateľov a podporovateľov Plamienka, môžeme spoločne tento zázrak života chrániť
a vytvárať priestor na jeho rozvoj tak dlho, ako sa len dá.
Ďakujeme.
MUDr. Mária Jasenková
zakladateľka a riaditeľka PLAMIENOK n.o.
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Starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti v domácom prostredí
Staráme sa o nevyliečiteľne choré deti (od narodenia do 18 rokov), ktorých život nie je možné zachrániť, priamo u nich doma. Zmierňujeme fyzické utrpenie detí a umožňujeme im využívať pohodlie, autonómiu a radosti každodenného domáceho a rodinného života.
Naša liečba zahŕňa podávanie liekov (napríklad na bolesť, dušnosť, svrbenie, vracanie, hnačky, zápchy,
infekcie) rehabilitačné cvičenia, úpravu stravy, sesterskú starostlivosť a polohovanie. Služby poskytujeme bezplatne, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Rodičia aj deti majú možnosť telefonickej konzultácie
v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu.
Poskytujeme podporu, sprevádzanie a ľudskú blízkosť aj rodičom a súrodencom chorého dieťatka. Ponúkame seba samých, blízkosť a dôveru vo vzťahu, v ktorom je možné zdieľať radosť aj bolesť.

Domáca starostlivosť PLAMIENOK n.o. v roku 2012
Počet detí v starostlivosti

21

Počet dospelých a súrodencov detí v starostlivosti

63

Priemerná doba starostlivosti o jedno dieťa

5 mesiacov, 13 dní

Počet domácich návštev

269

Počet hodín strávených v rodinách

400 hodín

Počet najazdených kilometrov

36 258 km

Počet najazdených hodín

615 hodín

Počet telefonických konzultácií s rodinami

251 telefonátov

Počet hodín strávených telefonickými konzultáciami

354 hodín

Detská domáca starostlivosť v detskom domácom hospici PLAMIENOK
Rok			 2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet detí			

11

16

16

23

14

22

21

21

• nádorové diagnózy			

8

12

8

14

7

11

8

7

• nenádorové diagnózy			

3

4

8

9

7

11

13

14

Zomrelo			
7

13

10

13

9

11

9

6

• doma			
6

11

9

11

8

10

7

6

2

1

2

1

1

2

0

• v nemocnici			

1

Prepustení			
0

6

2006

0

0

3

0

2

2

4

Počet návštev			

132

183

171

191

186

266

292

269

Priemerná
doba starostlivosti			
u zomretých detí (v dňoch)

99

39

42,1

51

42

53

80

163
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Poradenské centrum PLAMIENOK n.o.
pre rodiny a deti po strate blízkeho
Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. slúži deťom, ktoré stratili blízkeho (rodiča, starého rodiča, súrodenca) a rodinám, ktoré stratili dieťa za akýchkoľvek okolností (napr. choroba, nehoda, náhle úmrtie).
Deťom a rodinám pomáhame v centre prekonať pocit izolácie, viny, úzkosti alebo iné psychologické
ťažkosti, ktoré často krát sprevádzajú stratu blízkeho. Ponúkame bezpečný priestor na otvorené vyjadrenie smútku tak, aby sa smútenie časom nezhoršovalo a nezasahovalo kriticky do každodenného fungovania rodiny. Podporujeme ďalší zdravý vývoj dieťaťa a pôsobíme ako prevencia, pretože deti, ktoré
náhle stratili blízkeho môžu byť neskôr v živote náchylnejšie ku klinickým depresiám alebo užívaniu
drog. Podporujeme stretávanie a zdieľanie rodín s podobným osudom, pretože veríme, že tieto stretnutia majú terapeutický účinok.
V roku 2012 sme poskytovali deťom a rodinám po strate blízkeho individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo v priestoroch Poradenského centra na Zadunajskej 6/A v Bratislave.

Ďalšou z aktivít Poradenského centra PLAMIENOK n.o. v roku 2012 bol spoločný terapeutický víkendový pobyt v prírode pre rodiny po strate dieťaťa. Uskutočnil sa v dňoch 28. – 30. 9. 2012 na Myjave
v Podkylave. Stretnutia sa zúčastnilo 18 rodín z toho 41 dospelých a 12 detí.
Počas víkendového pobytu mali rodiny možnosť zdieľať svoje spomienky, skúsenosti, pocity a ťažkosti.
Pobyt tiež ponúkol priestor na relax, oddych od každodenných problémov a povinností ako aj možnosť
prežiť pestrý a pútavý rodinný program. Tento rok sme okrem rozhovorov a zdieľania v skupine spoločne
hľadali cesty, ako sa opäť radovať a žiť po strate – či už pomocou liečivej sily prírody, symbolickou cestou
labyrintom, hľadaním spoločného rytmu alebo návratom ku koreňom a k ľudovej tradícii.
Program víkendového pobytu v roku 2012 zahŕňal:
• spoločný výlet
• spomienkové púšťanie balónov
• skupinovú terapiu
• bubnovačku pod vedením bubnovej školy Rytmika
• aqua-gym v bazéne
• večer s folklórnou skupinou.

V roku 2012 sme v priestoroch Poradenského centra zorganizovali aj sériu 4 spoločných sobotných
skupinových stretnutí pre rodiny, ktoré stratli dieťa. Stretnutia prebehli v dňoch: 11. 2., 10. 3., 21.
4. a 2. 6. 2012.
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V júli 2012 pripravilo Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. týždňový letný detský tábor „Cestou necestou
2012.“ Tábor pre deti, ktoré stratili blízkeho (rodiča, súrodenca alebo starého rodiča), prebehol
v dňoch 21. – 28. 7. 2012 v Zázrivej na Orave a zúčastnilo sa ho 39 detí z celého Slovenska.
Pre malých táborníkov bola pripravená pestrá
paleta hier, výletov, športových súťaží a tvorivých dielní. Všetky táborové aktivity boli pripravované pod vedením riaditeľa Poradenského
centra, psychológa a psychoterapeuta Ivána
Gómeza, s cieľom poskytnúť deťom bezpečný
priestor na vyjadrenie toho, čo prežívajú. O deti
sa starali odborníci a dobrovoľníci vyškolení na
prácu s deťmi po strate blízkeho.

Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. v roku 2012
Počet detí
využívajúcich
služby
Počet návštev
rodín

91

Počet hodín
strávených
s rodinami

390,5
Sobotné stretnutie
rodín

16
Počet detí – 9
Počet dospelých –14
Počet hodín –

(4 soboty x 4 hodiny)

23

Počet rodín
využívajúcich
služby

20 Počet dospelých

využívajúcich služby

30

Počet detí na detskom
letnom tábore
„Cestou necestou 2012“

39

Víkendový pobyt
v prírode pre rodiny,
ktoré stratili dieťa

18
Počet detí –12
Počet dospelých – 41
Počet rodín –
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Vzdelávanie
Skúsenosti získané viac ako desaťročnou praxou v oblasti práce s nevyliečiteľne chorými deťmi a ich
rodinami chceme odovzdávať aj ďalším odborníkom a študentom pomáhajúcich profesií. Kontinuálne školíme aj našich zamestnancov, pretože chceme, aby sa úroveň našich služieb neustále zlepšovala. Uplatňujeme pri tom model kreatívneho sprevádzania vyvinutý prof. Rubénom Bildom, M.A., PhD,
ktorý zahŕňa vzdelávanie v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti a zároveň možnosť osobného rastu
a napredovania.

V roku 2012 sme zorganizovali nasledovné školenia, semináre a prednášky:
• školenie pre zamestnancov a budúcich spolupracovníkov hospicu
• kurz pre verejnosť Sprevádzanie detí a rodín v smútení
• nepovinný predmet pre študentov pomáhajúcich profesií s názvom „Princípy liečby a starostlivosti
o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v detskom domácom prostredí“
• školenie pre dobrovoľníkov (19. 1. 2012).

Školenia, semináre a prednášky v PLAMIENOK n.o. v roku 2012

Školenie pre
zamestnancov
a budúcich spolupracovníkov hospicu

192
Počet účastníkov –15
Počet hodín –

Princípy liečby
a starostlivosti
o nevyliečiteľne choré
deti a ich rodiny

20
Počet účastníkov –12
Počet hodín –

Kurz pre verejnosť
Sprevádzanie detí
a rodín v smútení

72
Počet účastníkov – 19
Počet hodín –

Školenie
pre dobrovoľníkov
(19. 1. 2012)
Počet hodín –

2

Počet účastníkov –

7

V roku 2012 sme na našich školeniach a kurzoch privítali aj lektorov zo zahraničia:
prof. Rubéna Bilda, M.A. PhD, Ivána Gómeza a Ann Goldman.
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Ako ste nám pomohli | Firmy
A – omega, s.r.o.
ABB, s.r.o.
ALLEXIS S. R. O.
Associácia komunitných nadácií
Axa investiční společnost, a.s
Babčan, technic & more, spol. s r.o.
BABYzľava – like, s.r.o.
Bella SK s.r.o.
Bibby Factoring Slovakia, a. s.
BigMedia, spol. s r. o.
Creon Design, s.r.o.
CSM, s.r.o.
CURADEN Slovakia s.r.o.
D.A.S., a.s.
Datalan, a.s.
Deloitte Slovakia, s.r.o.
dm drogerie markt, s.r.o.
ebis holding, a.s.
Ernst and Young, s.r.o.
ETC s.r.o.
Ferona Slovakia, a. s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
First Data Slovakia, s. r. o.
Geografický ústav SAV
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
HB REAVIS Group
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Hilti Slovakia spol. s r.o.
HUBERT J.E. spol. s.r.o.
INA Skalica s.r.o.
ISS Facility Services spol. s r.o.
International Bazaar of Luxembourg
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jemné Melódie
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. – Lozorno
Jozef Januška – ELEKTROMONTÁŽE
Komunitná nadácia Bratislava
KPMG Slovensko, spol. s r.o.
KROS a.s.
Lekáreň Vitamán
Lesy Slovenskej Republiky, š.p.
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LPS Liešťany
MAVICO, s.r.o.
MED-ARTRON, s.r.o.
MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a.s.
Motor Partner s.r.o.
Arkey s.r.o. – Mushroom.sk
Nadácia Academia Nova
Nadácia J&T
Nadácia Nové Zámky
Nadácia Orange
Nadácia Pontis
Nafta, a. s.
Nadácia For Provision
NEXA, s.r.o.
Obec Hontianske Tesáre
Plant service s.r.o.
POTIFOB s.r.o.
QS Network, a.s.
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
SID Slovensko, a.s.
Siemens Business Services, s. r. o.
Siemens System Engineering, s.r.o.
Slovak Telekom, a. s.
Slovanet, a. s.
Slovenské Magnezitové Závody, a. s. Jelšava
Slovmag, a. s. Lubeník
Slovnaft a.s.
Sodexo s.r.o.
Správa služieb diplomatického zboru, a. s.
Swedwood Slovakia, spol. s.r.o.
TEERAG-ASDAG Slovakia s.r.o.
TOP Trading – J.O.L., s.r.o.
UniCredit Bank Slovakia, a.s
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Unimedia s.r.o.
Vinisoft Technologies, s.r.o.
VM Telecom, s.r.o.
VTM Gastroz Rudolf Haláchy
VÚ ŠR Okresný súd Bratislava III
Wrigley s.r.o.
ZIPP Bratislava s.r.o.

Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2012.
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.

Ako ste pomohli – zamestnanci firiem
First Data Slovakia, s. r. o.
IBM Bratislava Regional Accounting Centre
Johnson Controls International s.r.o. – zamestnanci oddelenia Purchasing

Ako ste pomohli – zákazníci firiem
ASBIS SK s.r.o.
Beyond Media, s.r.o. (gorila.sk)
KRKA Slovensko, s.r.o.

Ako ste pomohli – podujatia
Festival Trnavská 13
Geriho zázračná lampa n.f.
Benefičná výstava Deti deťom Prievidza
Zbierka študentov Prvého súkromného gymnázia v Bratislave
Adventné popoludnie Chorvátskeho kultúrneho spolku

Ďakujeme aj našim dobrovoľníkom za ich odhodlanie, ochotu a čas.
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Finančná správa
Spolu výnosy v roku 2012: 651 624,73 €

Náklady v r. 2012: 519 085,92 €

Nezdaňované výnosy v r. 2012: 637 253,93 €

náklady na správu a ostatné nákl. (113 993,03 €)

prijaté finančné dary od PO (92 978,66 €)

domáca starostlivosť (246 845,01 €)

granty (7 479,69 €)

Poradenské centrum (22 107,74 €)

prijaté finančné dary od FO (90 399,77 €)

Vzdelávacie centrum (105 512,08 €)

2 % dane (422 106,09 €)

cestovné zamestnancov (2 360,85 €)

BSK dotácie (9 579,32 €)

medializácia a propagácia (28 267,21 €)

príjmy z vlastnej činnosti (9 492,1 €)
verejná zbierka (5 218,3 €)

Tabuľka náklady

Zdaňované výnosy v r. 2012: 14 370,80 €

P. č. Náklady
		 NÁKLADY NA SPRÁVU A OSTATNÉ NÁKLADY

služby – vzdelávanie (4 300 €)
služby – reklama (9890,8 €)
služby – stretnutie rodín (180 €)

1

v EUR

v EUR

113 993,03

Správa priestorov, garáží, elektrická energia 		

7293,41

2

Odpisy		

62 209,66

3

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

37 712,36

4

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

2 828,86

5

Bankové poplatky		

714,30

6

Ostatné náklady (poistenie, správne poplatky, RTVS, drobné opravy, ostatné náklady)		

3 234,44

		
		 DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ

Plamienok n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002
Z.z. sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto správe.
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246 845,01

8

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

4 657,51

9

Sociálna finančná pomoc rodinám		

6 989,30
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Správa audítora

Tabuľka náklady pokračovanie
P. č. Náklady
10

v EUR

v EUR

Telefóny do rodín a poštovné		

5 979,45

11

Pohonné hmoty		

9 384,31

12

Oprava a údržba motorových vozidiel (3)		

2 270,84

13

Poistenie (auto, kancelárske priestory, zamestnanci)		

2 017,52

14

Hračky pre deti		

32,24

15

Mzdové náklady (zamestnanci + dohodári, odvody, gastrolístky a sociálny fond)		

212 475,20

16

Kancelárske potreby, výtvarný materiál, detské hudobné nástroje, hygienické pomôcky, 		

3 038,64

		

drobný nákup do služobných áut, drobný nákup na prevádzku organizácie,

		

drobný hmotný majetok

		
		 PORADENSKÉ CENTRUM

22 107,74

17

Detský letný tábor Zázrivá (ubytovanie, strava 21. – 28. 7. 2012)		

9 541,00

18

Stretnutie smútiacich rodín Podkylava (ubytovanie, strava)		

7 224,78

19

Občerstvenie, cestovné rodín, osobitné náklady		

3 083,08

20

Respitné centrum		

2 258,88

		
		 VZDELÁVACIE CENTRUM
21
		
22
		
23
		

3 celoročné vzdelávacie programy vedené zahraničnými lektormi, 46 účastníkov, 284 hodín
CESTOVNÉ ZAMESTNANCOV
na odborné kongresy a konferencie doma a v zahraničí
MEDIALIZÁCIA A PROPAGÁCIA

2 360,85
28 267,21

TV, rozhlas, printové médiá a web portály, náklady na reprezentáciu (občerstvenie pre darcov, 		

28 267,21

Vianočný večierok pre sponzorov, kvety pre rodiny, sviečky, pohľadnice, Mikulášske balíčky

		 SPOLU

18

105 512,08

519 085,92		
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Výkaz ziskov a strát – 1
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Výkaz ziskov a strát – 2
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Výkaz ziskov a strát – 3
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Súvaha – 1
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Súvaha – 2
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Súvaha – 3
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Súvaha – 4
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