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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,
tento rok som si uvedomila aký je rozdiel medzi úspešným a plodným rokom. Úspech je
spojený s energiou vytvoriť niečo nové, s kontrolou, s rešpektom a uznaním od druhých,
neskôr často so slávou. Plodnosť vychádza zo zraniteľnosti a slabosti, ale prináša úprimnú blízkosť, podporu a hlboké vnútorné naplnenie.
Rok 2013 bol v Plamienku plodným rokom. Pomoc sme ponúkli viac ako dvojnásobnému
počtu detí a rodín v domácej starostlivosti aj v Poradenskom centre. Pocítili sme hranice
našich možností, našu zraniteľnosť, ale uvideli aj nové obzory.
Pomohli sme doma 48 deťom a ich rodinám, vykonali sme 520 domácich návštev, strávili sme s rodinami 813 hodín. Prvýkrát v histórii Plamienka narástol z roka na rok počet rodín na dvojnásobok, prvý krát sme pre nedostatok personálu
museli 2 deti odmietnuť. Prijali sme do Plamienka nových kolegov, ktorí s nami budú kráčať a učiť sa. Spolu s nimi sme
strávili 90 hodín vo vzdelávacom programe, ktorý pre zamestnancov organizujeme už viac ako 10 rokov.
V Poradenskom centre sme strávili 822 terapeutických hodín s 57 dospelými a 42 smútiacimi deťmi. Počet hodín sa oproti
roku 2012 zdvojnásobil a počet návštev detí a rodičov sa viac ako zoštvornásobil. Prvý krát sme nemohli uspokojiť všetkých záujemcov o tábor pre deti po strate blízkeho. V Poradenskom centre začali pracovať noví kolegovia, aby rodiny
nemuseli čakať na pomoc dlho.
Plamienok podobne ako aj deti a rodiny, o ktoré sa staráme, je zraniteľný. Môžeme pomáhať len vďaka vašej dôvere
a podpore, vďaka vašej nezištnosti a porozumeniu. Uvedomila som si, že pomoc môžeme od vás dostať iba vtedy,
ak budeme zdieľať našu zraniteľnosť a hovoriť o nej. V tom je tiež rozdiel medzi úspechom a plodnosťou.
V menej detí a rodín ako aj celého tímu Plamienka ďakujem všetkým, ktorí nám v roku 2013 pomohli.

MUDr. Mária Jasenková
zakladateľka a riaditeľka PLAMIENOK n.o.
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Tím Plamienok n.o. v roku 2013
Vedenie organizácie
Ruben Bild

čestný prezident

Simona Mičušíková
pedagóg

Katka Mistríková
administrátorka

Mirka Harišová
sestra

Lucia Kráľovičová
hrový terapeut

Zuzana Matzová
psychologička
a psychoterapeu
tka

Riaditeľka, lekárka

MUDr. Mária Jasenková

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. et. Mgr. Katarína Maťová
Mgr. Mária Berzáková poverená v čase
materskej dovolenky p. Maťovej

Čestný prezident

Prof. Rubén Bild, M.A. PhD

Riaditeľ Poradenského centra

Iván Gómez

Koordinátorka Poradenského centra

Mgr. Daniela Bachoríková

Klinický tím
Zuzana Hettešová
lekárka

Iván Gómez

riaditeľ
centra
Poradenského

vá Mária Jasenková
Daniela Bachoríko
ka
sociálna pracovníč

riaditeľka a lekárka

Linda Hor váthová
psychologička

Martina Šperková
lekárka

Mária Berzáková

Juraj Ružek

zástupkyňa riaditeľky

lekár

Ján Lukáč

projektový manažér

Nina Piovarčiová

sociálna pracovníčka

Katarína Mať
ová
hrov

MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Juraj Ružek, MUDr. Martina Šperková
MUDr. Branislav Chrenka, MUDr. Ondrej Kysel, MUDr. Zuzana Hettešová

Zdravotné sestry

Mgr. Lucia Kostická, Mgr. Simona Horňáčková, Mgr. Miroslava Harišová

Sociálni pracovníci

Mgr. Daniela Bachoríková, Mgr. Hana Kolibiarová, Mgr. Nina Piovarčiová,
Mgr. Richard Tekel, PhD.

Psychológovia

Mgr. Daniela Bachoríková, Mgr. Linda Horváthová

Psychoterapeuti

MUDr. Zuzana Matzová, Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

Hrový terapeut

Mgr. Art. Lucia Kralovičová

Pedagóg

Mgr. Simona Mičušíková

ý psychotera

peut

Veronika Trulíková Branislav Chrenka
Fundraising a PR

Lekári

lekár

Oddelenie rozvoja

Lucia Kostická
sestra
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Ondrej Kysel
lekár

Simona Ho

rnáčková

sestra

Hanka Kolibiarová
sociálna pracovníčka

Richard Tekel

sociálny pracovník

Fundraisor a manažér organizácie

Mgr. Mária Berzáková

P. R. Manažér

Ing. Ján Lukáč

Projektový manažér

Ing. Veronika Trulíková

Administrátorka, asistentka riaditeľky

Katarína Mistríková, Michaela Vondrášek

k

še
Miška Vondráka
administrátor
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Rok 2013 v Plamienku
813

hodín strávených
v rodinách

39 detí

520

tábor
pre smútiace
deti

víkendový pobyt
pre smútiace rodiny
23 detí
30 dospelých

návštev

48 chorých detí
s nimi v rodinách
96 rodičov
a 46 súrodencov

1 270

najazdených
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programy

422

telefonických
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s rodinami

83 účastníkov
196 hodín
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terapeutických hodín,

383

návštev rodín

41

smútiacich rodín,
57 dospelých
a 42 detí
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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. V prípade, že prognóza choroby nie je jednoznačná, prijmeme
dieťatko do domácej hospicovej starostlivosti na prechodnú dobu 3-6 mesiacov. Po uplynutí tejto
doby opäť zhodnotíme vývoj zdravotného stavu a v prípade zlepšenia prepustíme dieťatko do starostlivosti iných odborníkov.
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 2013
Počet detí v starostlivosti

48

Počet dospelých a súrodencov detí v starostlivosti

96 a 46

Priemerná doba starostlivosti o jedno dieťa

108 dní

Počet domácich návštev

520

Počet hodín strávených v rodinách

813

Počet najazdených kilometrov

86 016

Počet najazdených hodín

1 270

Počet telefonických konzultácií s rodinami
Počet hodín strávených telefonickými konzultáciami

45

Detská domáca starostlivosť v detskom domácom hospici PLAMIENOK
Rok		 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet detí		

11

16

16

23

14

22

21

21

48

• nádorové diagnózy		

8

12

8

14

7

11

8

7

15

• nenádorové diagnózy		

3

4

8

9

7

11

13

14

33

Zomrelo		
7

13

10

13

9

11

9

6

28

• doma		
6

11

9

11

8

10

7

6

27

2

1

2

1

1

2

0

1

• v nemocnici		

1

Prepustení		
0

10

422

0

0

3

0

2

2

4

7

Počet návštev		

132

183

171

191

186

266

292

269

520

Priemerná
doba starostlivosti		
(v dňoch)

99

39

42,1

51

42

53

80

163

108

11

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 2013 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 2013 bol aj spoločný víkendový pobyt
v prírode pre rodiny po strate dieťaťa. Uskutočnil sa v dňoch 27. – 29. 9. 2013 na Myjave v Podkylave.
Stretnutia sa zúčastnilo 17 rodín z toho 30 dospelých a 23 detí.
Počas víkendového pobytu mali rodiny možnosť zdieľať svoje spomienky, skúsenosti, pocity a ťažkosti.
Pobyt okrem iného ponúkol priestor na relax, oddych od každodenných problémov a povinností 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 aj po strate – či už pomocou liečivej sily prírody, prostredníctvom hudby alebo vody. Zároveň sme sa učili spolu pomáhať
druhým a pripravovali sme spoločne maľované svietniky.

V roku 2013 sme v priestoroch Poradenského centra zahájili pravidelné terapeutické skupinové
stretnutia pre deti rôznych vekových skupín.
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V júli 2013 pripravilo Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. týždňový letný detský tábor Farby života 2013.
Tábor pre deti, ktoré stratili blízkeho (rodiča, súrodenca alebo starého rodiča), prebehol v dňoch 20. – 27. 7.
2013 v Oravskom podzámku – Penzión Oravská Horáreň na Orave a zúčastnilo sa ho 39 detí z celého
Slovenska.

Poradenské centrum PLAMIENOK n.o.

Rok

2011

2012

2013

13

91

383

75,8

390,5

822

10

20

41

13

15

27

0

5

14

15

30

57

8

23

42

16

39

39

Počet stretnutí

4

1

Počet detí

9

5

14

6

Počet návštev rodín v Poradenskom centre

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.

Počet hodín strávených s rodinami v Poradenskom centre
Počet rodín využívajúcich služby Poradenského centra
Počet rodín, po strate:
Dieťaťa
Rodiča (príp. iného dospelého)
Počet dospelých využívajúcich služby Poradenského centra
Počet detí využívajúcich služby Poradenského centra
Počet detí na detskom letnom tábore
Skupinové stretnutie rodín

Počet dospelých
Víkendový pobyt v prírode pre rodiny, ktoré stratili dieťa

14

Počet rodín

19

18

17

Počet detí

19

12

23

Počet dospelých

36

41

30

15
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Vzdelávanie
Skúseností 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 2013 sme zorganizovali nasledovné školenia, semináre a prednášky:
• Školenie pre zamestnancov a budúcich spolupracovníkov hospicu
• Školenie pre klinických dobrovoľníkov 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“
• Kaleidoskop – Súcit a odpustenie pre odborníkov pomáhajúcich profesií a študentov v posledných
ročníkoch štúdia
V roku 2013 sme na našich školeniach a kurzoch privítali aj lektorov zo zahraničia: prof. Rubéna Bilda,
M.A. PhD., Ivána Gómeza, Ann Goldman a Marly Kuenerz.

Školenia, semináre a prednášky v PLAMIENOK n.o.

Rok

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bratislavský seminár detskej		
paliatívnej starostlivosti
(Počet účastníkov)
Počet hodín

9

22

25

25

16

25

25

25							

Školenie pre zamestnancov a budúcich
spolupracovníkov hospicu
(Počet účastníkov) 					 28

28

29

28

19

15

15

Počet hodín					 96

96

96

96

96

168

90

(Počet účastníkov) 						15

27

20

18

19

21

Počet hodín						80

66

66

72

72

72

20

20

20

20

12

20

Počet hodín						24

24

26

20

20

18

15

12

7

8

Počet hodín								
15

15

2

3

Kurz pre verejnosť
Sprevádzanie detí a rodín v smútení

		

Princípy liečby a starostlivosti
o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny
(študenti medicíny a pomáhajúcich profesií)
(Počet účastníkov)

Školenie pre dobrovoľníkov
(Počet účastníkov)

Kaleidoskop
(Počet účastníkov)											
27
(Počet hodín)

10
16

16
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Ako ste nám pomohli | Firmy
ABB, s.r.o.
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Allexis, s.r.o.
Asmira s.r.o.
AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
BABYzľava - like, s.r.o.
Bella SK s.r.o.
BigMedia, spol. s r.o.
BiiGood, s.r.o.
Brose Bratislava, spol. s r.o.
CANON SLOVAKIA s.r.o.
Continental Matador Rubber, s.r.o.
DISKUS, s. r. o.
Duslo, a.s.
ECOLAB s.r.o.
ECOPRESS a.s.
ETC s.r.o.
Eurolab Lambda a.s.
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Faxcopy, a.s.
FERONA Slovakia, a.s.
Fortuna4you, s. r. o.
FOXX NEW MEDIA s.r.o.
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
GELB s.r.o.
Generali Poisťovňa, a. s.
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Hill‘s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.
Hilti Slovakia spol. s r.o.
HITCHHIKER, s. r. o.
Hochel s.r.o.
HUBERT J.E. spol. s.r.o.
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
I.D.C. Holding, a.s.
INA Kysuce, a.s.
International Women Club of Bratislava
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
KLUB NÁDEJE, občianske združenie
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Ako ste pomohli – Nadácie, štátna správa
KONGRES management s.r.o.
KPMG Slovensko spol. s r.o.
KROS a.s.
Lekáreň Vitamín
LOTTERIE s. r. o.
MAVICO, s.r.o.
MBS Consult, s. r. o.
MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s.
Motor Partner s.r.o.
Mountfield SK, s.r.o.
MUDr. Jošthová, s.r.o.
Multi - shop s. r. o.
NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
Olympic Casino Slovakia s.r.o.
Plant Service s.r.o.
PosAm, spol. s r.o.
Profesia, spol. s r.o.
ProLogis Slovak Republic s.r.o.
Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
SID Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovanet, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
Sodexo s.r.o.
TABERNUS, s. r. o.
TRANSPETROL, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Unimedia s.r.o.
Ventil a Fiting Bratislava spol. s r.o.
Vinisoft Technologies, s.r.o.
VM Telecom, s.r.o.
VOX s.r.o.
VÚ ŠR Okresný súd Bratislava III
Wircom s.r.o.
WRIGLEY Slovakia s.r.o.
Zipp Bratislava, s. r. o.

Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia J&T
Nadácia Nové Zámky
Nadácia Orange

Nadácia Penta
Nadácia Pontis
Nadácia Ronalda McDonalda
Nadácia SPP

Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2013. 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
ASTRIUM, s. r. o.
Blue Community – obč.združenie zamestnancov IBM
DELL s.r.o.
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
First Data Slovakia, s. r. o.
Generali Poisťovňa, a. s.
IBM Regional Accounting Centre Bratislava

IBM Slovensko, spol. s r.o.
ING Životná Poisťovňa, a.s.
Microsoft Slovakia s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
SLOVNAFT, a.s.

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

KRKA Slovensko, s.r.o.
UTYLIS s.r.o.

Ako ste pomohli – Podujatia
Adventné popoludnie Chorvátskeho kultúrneho spolku
Alizé – galavečer Svetlo nádeje
Benefičná výstava Deti deťom Prievidza
Festival Trnavská 13
O.Z. URBAN ACTION – Kérky pre život
O.Z. VESTIGIUM – Štefánik Ultratrial 2013

Siget ples
Zbierka študentov Gymnázia Bilíkova v Bratislave
Zbierka študentov Prvého súkromného gymnázia v Bratislave
Zbierka študentov ZŠ Chtelnica
Zbierka študentov ZŠ Kupeckého Pezinok

Ďakujeme aj našim dobrovoľníkom za ich odhodlanie, ochotu a čas.
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Finančná správa
Spolu výnosy v roku 2013: 755 205,88 €
Nezdaňované náklady v r. 2013: 626 524,65 €

Nezdaňované výnosy v r. 2013: 744 924,43 €
prijaté finančné dary od PO (87 100,39 €)

náklady na správu a ostatné nákl. (157 042,28 €)

granty (3 424,31 €)

domáca starostlivosť (301 488,45 €)

prijaté finančné dary od FO (100 542,89 €)

Poradenské centrum (22 379,34 €)

2 % dane (535 826,76 €)

Vzdelávacie centrum (84 828,80 €)

BSK dotácie (10 362,96 €)

cestovné zamestnancov (2 321,89 €)

príjmy z vlastnej činnosti (639,79 €)

medializácia a propagácia (58 463,89 €)

prijaté dary – vecné dary (7 027,33 €)

Zdaňované náklady v r. 2013: 6 936,10 €

Zdaňované výnosy v r. 2013: 10 281,45 €

služby – vzdelávanie (6 410 €)
služby – reklama (3 345,35 €)
služby – stretnutie rodín (170 €)

služby – lektori (6 580,00 €)
energie, náklady – byt pre rodiny PC
(356,10 €)

iné ostatné výnosy (356,10 €)

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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Tabuľka náklady
P. č. NÁKLADY
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ

Tabuľka náklady pokračovanie
v EUR

v EUR

302 378,79

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

5 339,23

Sociálna finančná pomoc rodinám		

7 337,00

Telefóny do rodín a poštovné		

4 866,90

v EUR

v EUR

Ostatné služby (účtovníctvo, audit, poplatky za internet, IT podpora, notárske služby,
grafické práce, kurzy a školenia zamestnancov mimo organizácie, letenky zamestnancov
na konferencie, parkovné, kopírovanie, skenovanie, ostatné) 		

P. č. Náklady

67 361,59

Pohonné hmoty (výjazdy do rodín)		

13 407,61

Dane (daň z nehnuteľností )		

584,06

Oprava a údržba motorových vozidiel (3)		

586,06

Bankové poplatky		

656,40

Poistenie (auto, kancelárske priestory, zamestnanci)		

1 066,45

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

19 757,37

Hračky pre deti		

169,22

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

262 780,24

MEDIALIZÁCIA A PROPAGÁCIA

57 573,55

(2 kampane: 2 % a individuálni darcovia)		
Kancelárske potreby, výtvarný materiál, detské hudobné nástroje, hygienické pomôcky, 		
drobný nákup do služobných áut, drobný nákup na prevádzku organizácie,
drobný hmotný majetok, kvety pre rodiny, mikulášske balíčky

6 826,08

TV, rozhlas, printové médiá a web portály, náklady na reprezentáciu (občerstvenie pre darcov,
Vianočný večierok pre sponzorov)		
SPOLU

PORADENSKÉ CENTRUM

626 524,65

22 379,34

Detský letný tábor Oravský Podzámok (ubytovanie, strava, kreatívny materiál, 13. – 20. 7. 2013)		

7 260,94

Stretnutie smútiacich rodín Podkylava (ubytovanie, strava)		

6 290,71

Občerstvenie pre klientov centra, cestovné karty pre rodiny do centra, vstupenky pre rodiny
a poistenie pre zamestnancov a dobrovoľníkov		

2 930,45

Administratívne priestory – drobný nákup, nábytok, klimatizácia – odpis za rok 2013		

5 897,24

VZDELÁVACIE CENTRUM

57 573,55

84 828,80

4 vzdelávacie programy vedené zahraničnými lektormi, 83 účastníkov, 196 hodín
CESTOVNÉ ZAMESTNANCOV

2 321,89

na odborné kongresy a konferencie doma a v zahraničí		
NÁKLADY NA SPRÁVU A OSTATNÉ NÁKLADY

157 042,28

Správa priestorov, garáží, elektrická energia		

262,30

Odpisy		

68 420,56
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Správa audítora
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Účtovná závierka – 1
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Účtovná závierka – 2
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Účtovná závierka – 3
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Účtovná závierka – 4
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Účtovná závierka – 5
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Účtovná závierka – 6
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Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava, Tel. / Fax: +421 2 2071 8169
riaditeľka organizácie: +421 908 686 897
oddelenie rozvoja: +421 905 883 733, +421 903 602 090
E-mail: info@plamienok.sk, www.plamienok.sk
IČO: 36 077 259, Č. účtu: 262 953 0681 / 1100
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