Výročná správa za rok

2015

Nezisková organizácia PLAMIENOK

Veríme v nenahraditeľnosť domova.
Veríme, že blízkosť v rodine je zdrojom sily.
Veríme v zmysel pomoci.

Domov je miesto, kde sa prirodzene cítime bezpečnejšie, uvoľnenejšie, sami sebou.
Odmalička nám poskytuje ochranu, keď je nám smutno. Znásobuje okamihy radosti,
keď ich prežívame. Máme tu dovolené plakať aj smiať sa.
Pre nevyliečiteľne choré deti znamená domov ešte omnoho viac. Blízkosť rodiny sa pre ne stáva
nenahraditeľným zdrojom sily a pokoja v momentoch, keď všetko ostatné sklamalo.
Spolu zažívajú neopakovateľné chvíle, ktoré sa stávajú pre rodinu nenahraditeľnými spomienkami
a neskôr jej môžu veľmi pomôcť pri vyrovnávaní sa so stratou.
Stojíme po boku rodín aj v tých najťažších okamihoch po strate najbližšieho.
Prijať odchod blízkeho a naučiť sa nanovo žiť, si vyžaduje obrovské úsilie. Naše Poradenské centrum
podáva deťom a rodičom, ktoré stratili blízkeho, pomocnú ruku na tejto ceste. Je to miesto,
kde môžu naplno vyjadrovať svoje pocity a emócie, či už je to bolesť, hnev alebo smútok.
Zažívame spolu však aj jedinečné momenty úľavy, vnútorného oslobodenia a smiechu.
To všetko je potrebné na zotavenie duše a nájdenie sily pokračovať v živote.

PLAMIENOK n.o. sa venuje 3 hlavným oblastiam:
1. Staráme sa o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. Navštevujeme ich doma do okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Deťom a rodinám poskytujeme komplexnú starostlivosť (lekársku, ošetrovateľskú, psychologicko-sociálnu a duchovnú).
2. V Poradenskom centre poskytujeme odbornú a sociálnu pomoc rodinám a deťom po strate blízkeho.
V centre pracujú psychológovia, terapeuti, sociálni pracovníci a špeciálne vyškolení dobrovoľníci.
Všetky služby, prístroje a zdravotnícky materiál poskytujeme rodinám bezplatne.
3. Vzdelávame odborníkov pomáhajúcich profesií, študentov a dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú,
alebo by v budúcnosti mohli prichádzať do kontaktu s nevyliečiteľne chorými alebo
smútiacimi deťmi a ich rodinami.

Príhovor
Milí priatelia,
rok 2015 je za nami a znovu prichádza čas zastaviť sa a zamyslieť sa aspoň na chvíľu nad
tým, akou cestou sme minulý rok kráčali, koho všetkého sme mohli stretnúť, komu sme
pomohli a od koho sme mohli pomoc prijať. Čo sme sa mohli naučiť a aké skúsenosti sme
mohli ponúknuť iným, aby pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám ako aj smútiacim deťom a ich najbližším bola kvalitnejšia.
Život v Plamienku bol podobne ako po minulé roky bohatý a intenzívny. Ponúkli sme pomoc
38 nevyliečiteľne chorým deťom a ich blízkym v domácom prostredí, ktorí tak mohli spolu doma stráviť čas a hľadať
s našou pomocou to, čo im prináša okamihy radosti a blízkosti. V uplynulých rokoch vzrástlo medzi lekármi povedomie
o pomoci, ktorú Plamienok poskytuje a rozširuje sa nám preto spektrum diagnóz, s ktorými deti prichádzajú. Prichádzajú aj deti s neistou prognózou a ak sa ich stav doma s našou pomocou stabilizuje, po niekoľkých mesiacoch ich môžeme zo starostlivosti prepustiť. V roku 2015 sme týmto spôsobom prepustili 10 detí. Ani v Poradenskom centre život
nestál. 43 detí a 33 dospelých využilo odbornú psychologickú, psychoterapeutickú a poradenskú pomoc po strate blízkej osoby. Zorganizovali sme 2 víkendové stretnutia smútiacich rodín, ktorých sa zúčastnilo 36 detí a 34 dospelých. Pokračovali skupinové stretnutia dospelých, detí a adolescentov, v celkovom počte 29 stretnutí. A ako aj po minulé roky,
zorganizovali sme 2 turnusy bezplatného letného terapeutického tábora pre 71 smútiacich detí z celého Slovenska.
Viac ako 13 rokov sa v Plamienku venujeme aj vzdelávaniu, ktoré nám pomáha udržať a zvyšovať kvalitu našej pomoci deťom a rodinám, ako aj ponúknuť naše skúsenosti iným. V uplynulom roku sa v rámci 4 vzdelávacích programov
(pre zamestnancov, verejnosť, študentov a dobrovoľníkov) vzdelávalo 97 účastníkov počas 298 vzdelávacích hodín.
Je čas znovu si uvedomiť, že v Plamienku pracujú či s nami dobrovoľne spolupracujú ľudia, ktorí venujú kus srdca a svojho osobného času deťom a rodinám. Ponúkajú nielen svoje vedomosti, ale aj svoje vnútro a zraniteľnosť
a zdieľajú s rodinami radostné aj bolestné momenty. Ďakujem všetkým kolegom za túto otvorenosť a zanietenie.
Je čas opäť si uvedomiť, že pomoc ponúkame len vďaka vám, darcom a podporovateľom, ktorí nám dôverujete, pomáhate a kráčate spolu s nami. Ďakujem vám z hĺbky duše v mene všetkých detí a kolegov za vašu štedrosť, finančné i nefinančné dary, užitočné rady, za vaše povzbudzujúce slová, telefonáty, správy, maily či listy. Ďakujeme za osobné stretnutia s vami, za návštevy a hlboké ľudské stretnutia, za starostlivosť o nás.
Ďakujeme, že ste...

MUDr. Mária Jasenková
zakladateľka a riaditeľka PLAMIENOK n.o.
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Tím Plamienok n.o. v roku 2015
Vedenie organizácie

Rubén Bild

čestný prezident

oletta Balazsová Lucia Kráľovičová
Simona Mičušíková Katka Mistríková Nik
socá
pedagogička

administrátorka

lna pracovníčka

hrová terapeutka

Veronika Lipková

projektová manažérka

Veronika Kurajová
lekárka

Správna rada

Riaditeľka, lekárka

MUDr. Mária Jasenková

Mgr. Svetlana La Garde – predsedkyňa správnej rady

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. et. Mgr. Katarína Maťová

Ing. Eduard Marček – člen správnej rady

Čestný prezident

Prof. Rubén Bild, M.A. PhD

Regina Polerecká – členka správnej rady

Riaditeľ Poradenského centra

Iván Gómez García

MUDr. Tomáš Stern – člen správnej rady

Koordinátorka Poradenského centra

Mgr. Daniela Bachoríková

Ing. Ľubomír Dluhý – revízor

Koordinátorka Domácej starostlivosti

Hana Kolibiarová, MSW

Klinický tím

Daša Stašová
psychologička

Iván Gómez

riaditeľ
Poradenského centra

Daniela Bachoríková Mária Jasenková
psychologička

riaditeľka a lekárka

Tereza Varenitsová
Fundraiserka individ. darcov

Juraj Ružek
lekár

Martina Šperková
lekárka

Monika Varga
psychologička

Katarína Maťová

zástupkyňa riaditeľky
psychoterapeut

Margaréta Šovčíková
lekárka

Monika Galabová

Fundraiserka firemných darcov

Katarína Čakajdová
hrová terapeutka

Andrej Tóth
Fundraiser

Lekári

MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Juraj Ružek, MUDr. Martina Šperková,
MUDr. Ondrej Kysel, MUDr. Veronika Kurajová, MUDr. Margaréta Šovčíková

Zdravotné sestry

Mgr. Lucia Kostická, Mgr. Simona Horňáčková, Marianna Tomanová

Sociálne pracovníčky

Mgr. Daniela Bachoríková, Hana Kolibiarová, MSW, Mgr. Nikoletta Balazsová

Psychologičky

Mgr. Daniela Bachoríková, Mgr. Daša Stašová, Mgr. Monika Varga Doležalová,
hrové terapeutky Mgr. art. Lucia Kralovičová, Mgr. Katarína Čakajdová

Psychoterapeutka

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

Pedagogička

PaedDr. Simona Mičušíková

Klinickí dobrovoľníci

Karola Martáková, Silvia Érseková, Radomíra Sedileková, Barbora Chorvátová,
Lucia Šuplatová, Petra Čeganová, Jaroslava Adamove, Zuzana Mancová, Ivona Kunertová,
Andrej Tóth, Barbora Vrábelová, Stanislava Sekretárová, Zuzana Gildeinová,
Simona Ambrosová, Mária Smolárová, Katarína Kučová, Lucia Budáčová

Ivica Bombošová
PR manažérka

Oddelenie rozvoja
Fundraiserka a fundraiser individuálnych darcov Mgr. Tereza Varenitsová, Andrej Tóth

Lucia Kostická
sestra
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Ondrej Kysel
lekár

Simona Hornáčková Hanka Kolibiarová
sestra

sociálna pracovníčka

Ivana Bojkasová
administrátorka

Zuzana Bartová

asistentka riaditeľky

Grof

hrový terapeut

Fundraiserka firemných darcov

Ing. Monika Galabová, JUDr. Daniela Palkovičová

PR manažérka

Mgr. Ivica Bombošová

Projektové manažérky

Ing. Veronika Lipková, Mgr. Jana Bytčáneková, Ing. Veronika Rakovanová

Administrátorka Poradenského centra

Katarína Mistríková

Administrátorky, asistentky riaditeľky

Mgr. Ivana Bojkasová, Mgr. Zuzana Bartová
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Rok 2015 v Plamienku
664

hodín strávených
v rodinách

71 detí

498

tábor
pre smútiace deti
– dva turnusy

2 víkendové pobyty
pre smútiace rodiny
–26 rodín, 36 detí
47 dospelých

návštev

38 chorých detí
s nimi v rodinách
93 rodičov
a 33 súrodencov

1 381
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hodín v aute
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skupinové
stretnutia detí
a dospelých 29,
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4 vzdelávacie
programy

97 účastníkov
298 hodín

návštev rodín

76

smútiacich rodín,
102 dospelých
a 109 detí

©

m.b.

8

9

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 a ktoré si prajú byť doma so svojimi blízkymi. Vďaka pomoci Plamienka môžu zostať doma, spolu,
až do konca. Zmierňujeme fyzické aj psychické utrpenie detí a umožňujeme im využívať pohodlie,
autonómiu a drobné radosti každodenného domáceho a rodinného života.
Deti navštevujeme v ich domácom prostredí pravidelne. V prípade stabilného zdravotného stavu 1x
týždenne, v prípade zhoršenia, kedykoľvek. Naša starostlivosť zahŕňa liečbu detí prostredníctvom vyšetrenia a následného podávania liekov (napríklad proti bolesti, dušnosti, lieky na zvládnutie infekcie,
proti vracaniu, hnačkám), rehabilitáciu, úpravu stravy, polohovanie, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť. 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 stabilizácie prepustíme dieťa z našej starostlivosti a odovzdáme ho do starostlivosti iných odborníkov. Služby poskytujeme bezplatne, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Celej rodine chorého dieťaťa (dieťaťu, ale aj jeho rodičom a súrodencom) ponúkame podporu, sprevádzanie a ľudskú blízkosť. Ponúkame seba samých a dôveru vo vzťahu, v ktorom je možné zdieľať
radosť aj bolesť.

Domáca starostlivosť PLAMIENOK n.o. v roku 2015
Počet detí v starostlivosti
Počet dospelých a súrodencov detí v starostlivosti

93 + 33

Priemerná doba starostlivosti o jedno dieťa (v dňoch)

91

Počet domácich návštev

498

Počet hodín strávených v rodinách

664

Počet najazdených kilometrov

86 434

Počet najazdených hodín

1 381

Počet telefonických konzultácií s rodinami

303

Počet hodín strávených telefonickými konzultáciami

31

Detská domáca starostlivosť v detskom domácom hospici PLAMIENOK
Rok		 2007
Počet detí
• nádorové diagnózy
• nenádorové diagnózy

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16

23

14

22

21

21

48

30

38

8

14

7

11

8

7

15

10

11

8

9

7

11

13

14

33

20

27

10

13

9

11

9

6

28

11

20

• doma

9

11

8

10

7

6

27

10

18

• v nemocnici

1

2

1

1

2

0

1

1

2

Zomrelo

Prepustení

0

3

0

2

2

4

7

7

10

171

191

186

266

292

269

520

512

498

Priemerná
doba starostlivosti
42,1
51
(dni)		

42

53

80

163

108

162

91

Počet návštev

10

38
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Poradenské centrum
Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. pomáha rodinám po strate blízkej osoby. Deťom, ktoré stratili svojho blízkeho (rodiča, súrodenca alebo inú veľmi blízku osobu) a dospelým, ktorí stratili dieťa alebo svojho
partnera 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 sprevádzajú
stratu blízkeho. Ponúkame bezpečný priestor na otvorené vyjadrenie smútku tak, aby sa smútenie časom
nezhoršovalo a nezasahovalo kriticky do každodenného fungovania rodiny. Prostredníctvom tvorivých
aktivít a rozhovorov hľadáme spôsob, ako nachádzať silu a vôľu ísť ďalej, ako časom nájsť v živote nový,
zmysluplný smer. Emocionálna, psychologická a sociálna podpora čo najskôr po strate blízkeho človeka
napomáha viesť šťastnejší a spokojnejší život. Pomoc a podporu poskytujeme aj deťom a rodinám, ktoré
zažili stratu blízkeho už dávnejšie, ale ťažkosti stále pretrvávajú. Podporujeme stretávanie rodín, aby spolu mohli zdieľať to, čím po strate blízkeho prechádzali a prechádzajú. Veríme a aj naše skúsenosti potvrdzujú, že tieto stretnutia majú terapeutický účinok.
V roku 2015 sme poskytovali deťom a rodinám po strate blízkeho individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo v priestoroch Poradenského centra na Zadunajskej 6/A v Bratislave.
V roku 2015 sme v priestoroch Poradenského centra zorganizovali aj sériu skupinových stretnutí
pre deti, adolescentov a dospelých. Za celý rok sme zrealizovali 29 stretnutí, ktorých sa zúčastňovalo
44 detí a mladých a 8 dospelých.
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V rámci Poradenského centra Plamienok sme v roku 2015 zorganizovali aj dva víkendové pobyty pre rodiny
po strate blízkeho. Uskutočnili sa v dňoch 5. - 7. 6. 2015 a 25. – 27. 9. 2015 na Myjave v Podkylave. Stretnutí
sa zúčastnilo spolu 26 rodín, z toho bolo 36 detí a 47 dospelých. Počas víkendových pobytov majú rodiny príležitosť byť spolu ako rodina a za krátky čas tu nachádzajú okrem spoločnej bolesti aj spoločnú radosť, vzájomnú podporu, inšpiráciu, spoznávajú ľudí, ktorí prežili niečo podobné ako oni a pocit, že nie sú
sami. Rodiny majú čas na hlbšie rozhovory, zdieľanie spomienok, skúseností, pocitov a ťažkostí. Pobyty
poskytujú priestor na relax, oddych od každodenných problémov a povinností, možnosť prežiť pestrý
a pútavý rodinný program. Tento rok sme spoločne hľadali cesty, ako sa opäť radovať a žiť aj po strate
– či už pomocou liečivej sily prírody, prostredníctvom hudby alebo vody. Vnímali sme veľkú podporu
a blízkosť, ktorú si rodiny medzi sebou odovzdávali a vzájomne sa povzbudzovali v živote, ktorý majú
pred sebou.
V júli 2015 pripravilo Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. dva týždňové letné terapeutické tábory na
tému Zmeňme svet za sedem dní. Tábor pre deti a mladých, ktorí stratili blízkeho (rodiča, súrodenca alebo
inú veľmi blízku osobu), prebiehal v dňoch 11. – 18. 7. 2015 a 19. – 26. 7. 2015 v Oravskom podzámku –
v Penzióne Oravská Horáreň a zúčastnilo sa ho 71 detí z celého Slovenska. Pre táborníkov bola pripravená
pestrá paleta hier, výletov, športových súťaží a tvorivých dielní. Deti a mladí zažili mnoho radosti a zábavy, ale aj hlbokých, terapeutických chvíľ, spoznali rovesníkov s podobným osudom a našli priestor aj na
hlbšie rozhovory. 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.
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Naši dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mladými
V roku 2015 pomáhalo deťom a mladým v Poradenskom centre 19 dobrovoľníkov. Všetci dobrovoľníci absolvovali kurz Sprevádzanie detí a rodín v smútení a počas roka mali možnosť zúčastňovať sa kontinuálneho
vzdelávania, ktoré im PLAMIENOK n.o. poskytoval. Dobrovoľníci vniesli svoju energiu, tvorivosť a nadanie
do príprav a realizácie letného tábora Zmeňme svet za sedem dní, ktorého sa zúčastnili ako vedúci. Dobrovoľníci sa zúčastnili aj víkendových stretnutí pre rodiny v Podkylave, kde svojou prítomnosťou a aktívnosťou
vytvorili príjemnú atmosféru. Veľká vďaka im patrí aj za hodiny pripravovania a maľovania makiet na náš obľúbený photocall, ktorý je záverom víkendového stretnutia a pamiatkou na tento spoločne prežitý čas. Počas roka sa dobrovoľníci venovali na individuálnych stretnutiach deťom, ktoré prichádzali do Poradenského
centra pravidelne. Dobrovoľník spolu so zamestnancom sa väčšinou v týždenných intervaloch stretával
s jedným dieťaťom alebo súrodencami a pomocou tvorivých aktivít ich sprevádzal v tom, čím prechádzali po
dobu niekoľkých mesiacov, niekedy rokov. Tento rok sme otvorili dve skupiny detí a tri skupiny adolescentov,
s ktorými nám dobrovoľníci pomáhali. V každej skupine bol jeden dobrovoľník a spolu s dvomi zamestnancami pripravovali program čo najzaujímavejší a najprospešnejší pre skupinu. Počas roka sme mali stretnutia
pre dobrovoľníkov, kde sa mohli spolu stretnúť a stráviť vzájomný čas. Na týchto stretnutiach sme utužovali
vzťahy, ale zároveň aj tvorili veci pre radosť rodinám. Dobrovoľníci nám pomáhali s tvorbou darčekov pre
rodiny k Vianociam a s výzdobou Poradenského centra podľa ročných období. Dobrovoľníci nám aktívne
pomáhali na podujatiach Štefánik Trail a Trh dobrovoľníctva, kde verejnosti spolu s nami priblížili činnosť
Plamienka. Dobrovoľníci sú našou súčasťou, sú členmi nášho tímu. Patrí im vďaka za zodpovednú, erudovanú, dlhodobú a hlavne srdcom vykonávanú prácu v Plamienku.

Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. v roku 2015

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

13

91

383

614

635

75,8

390,5

822

1 220,60

951,5

10

20

41

87

76

13

15

27

38

43

0

5

14

49

33

15

30

57

92

102

8

23

42

106

109

16

39

39

77

71

Počet stretnutí

4

1

19

29

Počet detí

9

5

45

44

14

6

0
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Počet návštev rodín v Poradenskom centre
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
Počet rodín

19

18

17

12

12

Počet detí

19

12

23

14

13

Počet dospelých

36

41

30

22

26

Víkendový pobyt v prírode pre rodiny, v ktorej dieťa stratilo blízku osobu
Počet rodín					
14

14

Počet detí 					

23

Počet dospelých 					

21

15

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. Pre ľudí zaujímajúcich sa o problematiku smútenia organizujeme kurz Sprevádzanie detí a rodín v smútení, ktorý vedie Iván Gómez, riaditeľ Poradenského centra. Absolventi kurzu sa môžu stať klinickými dobrovoľníkmi v našom Poradenskom centre a pracovať priamo s rodinami po strate blízkej osoby.

V roku 2015 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
V roku 2015 sme na našich školeniach a kurzoch privítali aj lektorov zo zahraničia:
prof. Rubéna Bilda, M.A. PhD., Ivána Gómeza, Ann Goldman, Susanu Volosin,
Rodolfa Verna, Rafaela Manrique.

Školenia, semináre a prednášky v PLAMIENOK n.o.

Rok

2005

2006

2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bratislavský seminár detskej
paliatívnej starostlivosti
(Počet účastníkov)

25

25

Počet hodín

25

25							

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

28

29

28

19

15

15

15

37

Počet hodín			 96

96

96

96

96

168

90

144

112

Kurz pre verejnosť
Sprevádzanie detí a rodín v smútení

		

(Počet účastníkov) 				 15

27

20

18

19

21

17

20

Počet hodín				 80

66

66

72

72

72

72

72

Princípy liečby a starostlivosti
o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny
(študenti medicíny a pomáhajúcich profesií)
20

20

20

20

12

20

11

25

Počet hodín				 24

(Počet účastníkov)

24

26

20

20

18

24

18

15

12

7

8

10

15

Počet hodín						15

15

2

3

96

96

(Počet účastníkov)									
27

25

Školenie pre dobrovoľníkov
(Počet účastníkov)

Iné vzdelávacie programy pre odbornú
aj laickú verejnosť
Počet hodín

10
16

16

8

17

Prednášková a publikačná činnosť

Písali o nás

V roku 2015 sa pracovníci Plamienka zúčastnili viacerých odborných konferencií a prezentácií.
• „V detskom domácom hospici na prechodnú dobu” (MUDr. Mária Jasenková) v rámci VIII. festivalu kazuistík, Žilina
• „Keď rozum nestačí na to, aby sme sa rozhodli. Rozhodovanie v detskej paliatívnej starostlivosti“
(MUDr. Mária Jasenková) V rámci konferencie „Istoty zákona vs. neistoty života“ Onkologický pacient z pohľadu
bioetiky, práva a medicíny, MEDIUS komora pre medicínske právo a Inštitút aplikovanej bioetiky Alexandra Spesza
a Vysoká škola Danubius, Košice
• „Liečba infekcií u nevyliečiteľne chorých detí v domácej hospicovej starostlivosti” (MUDr. Mária Jasenková) V rámci
celoslovenská pediatrickej konferencie 1. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava
• na Galandových dňoch, na 47. Celoslovenskej pediatrickej konferencii s medzinárodnou účasťou v Martine
(Kostická, Hornačková)
• na Jeseniovej LF v Martine (ústav Ošetrovateľstva) sme prednášali študentom na predmete Ošetrovateľstvo
v pediatrii o paliatívnej starostlivosti (Kostická, Hornačková, Kolibiarová)
• Pozvanie sme prijali aj na Nitrianske univerzitné dni 2015, kde sme prezentovali Plamienok a kazuistiky našej práce
na katedre sociálnej práce UKF v Nitre (Kolibiarová, Stašová).
• Plamienok sme predstavili na Bilingválnom gymnáziu v Petržalke „Dobre vidíme iba srdcom” (Bachoríková,
Varga Doležalová), na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej na Drieňovej (Stašová, Čakajdová)
a tiež na Katedre sociálnej práce UKF v Nitre (Kolibiarová, Stašová)
• Zúčastnili sme sa Profesia days s prezentáciou „Prečo sa stať dobrovoľníkom v Plamienku…?” (Bachoríková, Stašová)
a Trhu dobrovoľníctva (Stašová, dobrovoľníci)
• Naše motýliky OZ nás pozvalo, aby sme sa stretli s rodičmi a urobili Seminár pre rodičov s názvom
„Podpora súrodencov detí s viacnásobným postihnutím“ (Stašová)
• Zúčastnili sme sa odbornej konferencie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku
– Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb – SUZA (Balazsová)
• Zúčastnili sme sa Celoslovenskej pediatrickej konferencie 1. detskej kliniky LF UK a DFNsP
(Jasenková, Kurajová, Kysel, Šovčíková).

O našich klientoch a našej práci vyšlo niekoľko článkov.

Na našom YouTube kanáli PLAMIENOK n.o. (https://www.youtube.com/user/PLAMIENOKno)
pribudli v roku 2015 nové videá:
•
•
•
•
•

PLAMIENOK n.o. medzi priateľmi Stefanik Trail (2015)
Stretnutie smútiacich rodín jún 2015 PLAMIENOK n.o.
Summer camp 2015 PLAMIENOK n.o.
PLAMIENOK n.o. – letný tábor
Podaj labku, daruj 5 Euro
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• Plamienok pomáha vďaka vašej pomoci: In: Časopis GoodWill, február/marec 2015
• Ľudmila Grodovská: Pomohli nám v najťažšej chvíli. In: Časopis Slovenka, č. 9/2015
• Ľudmila Grodovská: Som zástancom života (rozhovor s MUDr. Máriou Jasenkovou, riaditeľkou Plamienka)
In: Časopis Slovenka, č. 44/2015
• Marcela Fuknová: Cena času. In: Časopis Život, november 2015
• Martina Pašková: Odchod súrodenca. In: Časopis Mama a ja, november 2015

Poďakovania detí a rodičov
„Oceňujeme medicínsku podporu a ochotu individuálneho prístupu v liečbe bolesti u našej dcéry. Je super, že 24 hodín máme
istotu, kam sa obrátiť. Nevieme si predstaviť, na koho by sme sa obrátili, keby Plamienok nebol aj preto, lebo každý prevoz už je
veľmi bolestivý a skoro nemožný. Do nemocnice ísť nechceme, lebo dcéra ju veľmi zle znášala, doma má kľud.
Ďakujeme, že to robíte.“
„Dobrý deň, dnes doobeda ste boli u mojej dcéry a môjho vnúčika a touto cestou vám chcem veľmi poďakovať za váš prístup
a pomoc. Je to veľmi ťažké zvládať túto situáciu, čo potom ešte moja dcéra... Ja bývam na východe a práve preto si veľmi vážim
vašu prácu, do ktorej dávate určite aj svoje srdce. Ja pri dcérke a vnúčikovi nemôžem byť, ale viem, že sú v dobrých rukách...
Ďakujem z celého srdca.“
„Na skupiny som sa nahlásila, aby som trávila čas s ľuďmi, ktorých mám rada, a ktorí majú podobný skoro rovnaký osud ako ja.
Odkedy chodím na skupiny, dosiahla som to, že sa viem o strate rozprávať aj bez toho, aby som sa rozplakala. Môj život sa zmenil
v tom, že som sa akoby so svojou stratou vyrovnala. Viem, že to bude bolieť stále, ale bude to bolieť menej. Ak ste človeka, ktorého
ste stratili ľúbili, budete ho ľúbiť navždy, aj keď tu už s nami nie je. So stratou som sa vyrovnala vďaka Plamienku.”
„Plamienok mi dal pomocnú ruku pri prekonávaní ťažkého obdobia pri strate a pomohol pri riešení problémov nielen so synom, ale
aj v ťažkých situáciách. Iným rodinám by som odkázal, že v Plamienku nájdu správnych odborníkov, pomocníkov na riešenie ťažkých situácií. Našu spoluprácu vnímam pozitívne a som za ňu vďačný.”
„Pri príchode na toto úžasné víkendové stretnutie sme všetci mali spoločné iba jedno a to bolesť. Či smútok. No dnes po
dvoch, či troch dňoch je to inak. Máme toho oveľa viac spoločného. Sú to zážitky, radosti, smiech (ktorý lieči), tanec a vôbec
veľa pekných spomienok, tiež jeden druhého vedieť pochopiť a trošku povzbudiť, ale hlavne pocit, že na to všetko nemusíme byť
samotní a o to asi ide. Môžeme iba poďakovať a byť vďační všetkým vám skvelým ľuďom Plamienka za to, že ste tu pre nás, za
to, že patríte do našich životov. Ďakujeme.“
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Pomohli ste nám | Firmy a firemní zamestnanci
AB – Sped s.r.o.
ABB s.r.o.
AGROING Slovensko, s.r.o.
Albatros spol. s r.o.
ALOSS s. r. o.
Astrium Services BC s.r.o.
Atos IT Solutions and Services s. r. o.
AXA životná poisťovňa a.s.
Bella SK s.r.o.
CANON SLOVAKIA s.r.o.
CCS Consulting, s.r.o.
CCS TAX, k.s.
CDP, spol. s r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Continental Matador Rubber, s.r.o.
Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
CV Products s.r.o.
Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s.r.o.
DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
Datavard s.r.o.
Dell s.r.o.
dm drogerie markt, s.r.o.
Doprastav a.s.
eGroup Solutions, a.s.
EKVIA s.r.o.
Elentec Europe s.r.o.
Energyr spol. s r.o.
ETC s.r.o.
ewila s.r.o.
exe, spol. s r.o.
FaxCopy a.s.
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
FRENOCAR, s.r.o.
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Generali Poisťovňa, a.s.
Geografický ústav SAV

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
GOLEMTECH s.r.o.
GunPowder, s. r. o.
Halla Visteon Slovakia s.r.o.
HIMEX, a.s.
HOCHSTAFFL Slovakia spol. s.r.o.
Hotel Arcadia
HUBERT J.E. spol. s.r.o.
I.D.C. Holding, a.s.
Internetshop s.r.o.
Interway, a.s.
IPSOS s.r.o.
MUDr. Jošthová, s.r.o.
Klub nádeje
KROS, a.s.
Lekáreň Vitamin
LM Partner s.r.o.
Martinus.sk, s.r.o.
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
METRANS/Danubia/, a.s.
Metsa Tissue Slovakia s. r. o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
MOTOR PARTNER, s.r.o.
NAFTA a.s.
Národná banka Slovenska
Nestlé Slovensko s.r.o.
NOVIS Poisťovňa a.s.
Novplasta, s.r.o.
Officeland, s.r.o.
OTP Banka Slovensko, a. s.
Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o.
Park Inn Danube Hotel
PD – Habura, a.s.
Plant service s.r.o.
PosAm spol. s r.o.
PRESTO, s.r.o.

ProDentes, s.r.o.
Profesia, spol. s r.o.
Prvá internetová, s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Pricewaterhouse
Coopers Slovensko, s.r.o.
Ružencové bratstvo Šaľa
SAShE s.r.o.
SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.
Schvelm, s.r.o.
Slovanet, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovnaft a.s.
Sodexo, s.r.o.
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Sutherland Global Services s.r.o.
Syngenta Slovakia s.r.o.
Spojená základná škola a 1. súkr. gymnázium, BA
Tatra banka, a.s.
The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
TNS Slovakia, s.r.o.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
TRIV, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Unimedia, s.r.o.
Uniqa poisťovňa, a.s.
Vobiscum, s.r.o.
VOX spol. s r.o.
VTM GASTROZ
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o.
ZŠ s MŠ Ždiar
ZUNO BANK AG, pobočka zahran. banky

Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2015.
Teší nás, že sme sa rozrástli v jednu veľkú rodinu. Ďakujeme aj našim dobrovoľníkom
za ich odhodlanie, ochotu a čas.

Ako ste pomohli – Obce
Obec Malženice
Obec Jalšové
Obec Lošonec
Obec Jablonec
Obec Bíňovce
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Obec Veľké Kostoľany
Obec Hubina

Bratislavský samosprávny kraj
ČSOB nadácia
Nadácia Pontis Dobrá krajina
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Medzinárodný klub žien v Bratislave (IWC)
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Nadácia Televízie Markíza
Nadácia J&T
Nadácia Penta
Nadácia ESET
Nadácia Centra pre filantropiu

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Nadačný fond Slovanet
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA
Nadácia Poštovej banky

BeyondMedia, s.r.o. (gorila.sk)
Asbis Sk spol. s r. o. (asbis.sk)

Ako ste pomohli – Podujatia
O.Z. VESTIGIUM – Štefánik Trail 2015
Základná škola s materskou školou Cádrová
Prvé súkromné gymnázium
Pomoc študentov Gymnázium Matky Alexie

Pomoc študentov Stredná odborná škola Holíč
Pomoc študentov Cambridge International School
Pomoc študentov Deutsche Schule Bratislava

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok
stav k 1. 1. 2015
pohyb
stav k 31. 12. 2015

Ako ste pomohli – Nadácie, občianske združenia a štátna správa

Obec Pusté Sady
Obec Zelenec
Obec Ružindol
Obec Suchá nad Parnou
Obec Dolné Lovčice
Mesto Vrbové
Obec Veľká Mača
Obec Krakovany

Ako ste pomohli – Zákazníci firiem

1 268 882,59 Eur
-229 419,11 Eur
1 039 463,48 Eur

Záväzky
stav k 1. 1. 2015
pohyb
stav k 31. 12. 2015

27 843,76 Eur
5 136,86 Eur
32 980,62 Eur
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Finančná správa
Spolu výnosy v r. 2015: 1 467 647,28 €

Spolu náklady v r. 2015: 1 316 256,70 €

Nezdaňované výnosy v r. 2015: 850 471,85 €

Nezdaňované náklady v r. 2015: 712 958,41 €

prijaté finančné dary od PO (125 341,34 €)
granty (10 929,92 €)
prijaté finančné dary od FO (115 179,90 €)

Domáca starostlivosť (213 069,20 €)

prijaté dary – vecné dary (9 739,91 €)

Poradenské centrum (360 228,56 €)

2 % dane (565 733,78 €)

Vzdelávacie centrum (126 594,16 €)

BSK dotácie (17 000,00 €)

prevádzkové náklady (13 066,49 €)

ostatné výnosy (úroky, iné ostatné výnosy)
(6 547,00 €)
verejná zbierka (0,00 €)

Zdaňované výnosy v r. 2015: 10 330,43 €

Zdaňované náklady v r. 2015: 4 770,00 €
Služby za vzdelávanie (poplatky za kurzy)

Náklady na TAM-DEF fond v roku 2015: 603 298,29 €
služby – vzdelávanie (4 770,00 €)
služby – reklama (5 211,59 €)
predaj knihy (330 €)
predaj knihy – elektronická verzia (18,84 €)

Výnosy z TAM-DEF fondu v roku 2015: 606 845,00 €
22

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

213 069,20

P. č. Náklady
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

v EUR

v EUR

13 066,49

Lieky a špeciálny zdravotný materiál 		

6 142,75

Mzdy administratívnych pracovníkov		

3 608,06

Prístroje: nákup a servis		

882,00

Kancelárske potreby, poštovné		

145,99

PHM			

10 810,43

Služby: účtovníctvo, audit, internet, webhosting, ostatné služby		

2 576,28

Mzdy a odvody odborníkov, poistenie zdravotníckych pracovníkov		

178 684,95

Administratívne priestory: spotreba energie, daň z nehnuteľností, údržba priestorov		

893,03

Sociálna pomoc rodinám		

4 687,59

Fundraisingove aktivity: medializácia a propagácia		

379,07

Iné náklady (kreatívny materiál pre deti, odborná literatúra, poštovné, kancelárske potreby, 		

11 861,48

Dane a poplatky (bankové poplatky, kolky, kurzová strata)		

863,86

Ostatné náklady (občerstvenie, poistenie, ostatné náklady)		

4 600,20

servis auta, iné náklady)
PORADENSKÉ CENTRUM

360 228,56

ÚSPORY (TAM – DEF fond)

Detský letný tábor Oravský Podzámok 		
(ubytovanie, strava, kreatívny materiál), 2 turnusy: 11. – 18. 7. 2015 a 19. – 26. 7. 2015		

27 654,73

Víkendové stretnutie smútiacich rodín v Podkylave (ubytovanie, strava)		
2 termíny: 5. – 7. 6. 2015 a 25. – 27. 9. 2015

7 987,96

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

7 408,65

Terapeutické skupiny pre deti a adolescentov		

194,43

Mzdy odborníkov centra, poistenie		

168 241,11

Poskytnuté dary PO, FO		

550,19

Administratívne priestory – drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2015		

51 248,49

Iné náklady (kreatívny materiál pre deti, odborná literatúra, poštovné, kancelárske potreby, cestovné,		
osobitné náklady, náklady na predané cenné papiere, iné ostatné náklady...

96 943,00

VZDELÁVACIE CENTRUM

SPOLU

603 298,29

1 316 256,70

126 594,16

3 celoročné vzdelávacie programy vedené zahraničnými lektormi, 97 účastníkov, 298 hodín		
(správa priestorov vzdelávacieho centra, služby, doprava, ubytovanie, občerstvenie, materiál, 		
odborná literatúra, poštovné, kancelárske potreby, internet, telefóny)

122 733,16

Odpisy		

3 861,00
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603 298,29

TAM – DEF fond		
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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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PLAMIENOK n.o.
Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava, Tel. / Fax: +421 2 2071 8169
riaditeľka organizácie: +421 908 686 897
oddelenie rozvoja: +421 903 505 550
E-mail: info@plamienok.sk, www.plamienok.sk
IČO: 36 077 259, č. účtu: 262 953 0681 / 1100
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2953 0681, BIC (SWIFT): TATRSKBX
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:
www.facebook.com/plamienok.no

