Výročná správa za rok
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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 a rozptýlenie, 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. V Plamienku pomáhame
smútiacim deťom a ich rodinám po strate rodiča a súrodenca či inej blízkej osoby, ako aj smútiacim
rodinám po strate dieťaťa znovu objaviť farby života.

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. Poskytujeme psychologickú pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a ich rodinám po strate rodiča
a súrodenca či inej blízkej osoby, ako aj smútiacim rodinám po strate dieťaťa. V PLAMIENOK n.o. pracujú
psychológovia, psychoterapeuti, hroví 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, milí naši podporovatelia,
už trinásty rok je za nami a znovu je čas obzrieť sa späť, chvíľku sa pozastaviť, zamyslieť
a potom znovu pokračovať v ceste vpred. Je čas uvedomiť si, čo sme sa vďaka deťom,
o ktoré sa staráme, vďaka kolegom a najbližším, ktorí sú okolo nás, ako aj vďaka vám, ktorí s Plamienkom kráčate, naučili a ako sme pomohli. Pomáhame, aby život nevyliečiteľne
chorých a smútiacich detí bol radostnejší. V roku 2016 sme počas 575 návštev pomohli 30
nevyliečiteľne chorým deťom, 60 rodičom a 23 súrodencom stráviť chvíle, ktoré sa už nikdy
nevrátia, doma, v kruhu rodiny. Keď choroba skracuje život, radosť v rodine môže vytrysknúť v okamihoch blízkosti a lásky, v teple domova.
Do Plamienka aj v roku 2016 prichádzali smútiace deti a rodiny. 72 detí a 56 rodín počas 845 hodín využilo odbornú psychologickú, psychoterapeutickú a poradenskú pomoc po strate blízkej osoby. Zorganizovali sme 2 víkendové
stretnutia smútiacich rodín, ktorých sa zúčastnilo 35 detí a 32 dospelých a 30 skupinových terapeutických stretnutí
detí a adolescentov. Bezplatného letného terapeutického tábora sa zúčastnilo 57 smútiacich detí z celého Slovenska.
Od septembra 2016 sme založili dramaterapeutickú skupinu a začali nacvičovať prvé detské divadelné predstavenie.
Pokračovali sme podobne ako aj v minulých rokoch vo vzdelávaní nášho tímu, spolupracujúcich profesionálov a študentov pomáhajúcich profesií ako aj laickej verejnosti. Venovali sme im 318 vzdelávacích hodín počas 3 vzdelávacích
programov.
Opäť si uvedomujeme, že pomoc ponúkame len vďaka vám, darcom a podporovateľom, ktorí nám dôverujete, pomáhate a kráčate spolu s nami. Ďakujem vám 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 a návštevy, za hlboké ľudské stretnutia a starostlivosť o nás.
Dovoľte mi na záver podeliť sa o myšlienku, ku ktorej ma v roku 2016 priviedli domáce návštevy detí ako aj stretávanie
sa s Vami, ktorí nám pomáhate. Ďakujeme za posolstvo a inšpiráciu.
Život sa naplní, keď doprajeme iným čo máme alebo čo nám samotným v živote nebolo dopriate.

Mária Jasenková
zakladateľka a riaditeľka PLAMIENOK n.o.
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Tím Plamienok n.o. v roku 2016
Vedenie organizácie
Rubén Bild

čestný prezident

psychologička

psychologička

Nikoletta Balázsová

administrátorka,
fundraiserka

pedagogička

Daša Stašová

Daniela Bachoríková

Katka Mistríková

Simona Mičušíková

Iván Gómez

riaditeľ a koordinátor pomoci
deťom a rodinám v smútení

socálna pracovníčka

Tereza Varenitsová
administrátorka,
PR manažérka

lekárka,
riaditeľka organizácie

arteterapeutka

psychologička

lekár

hrová terapeutka

Linda Horváthová

Monika Varga
Doležalová

Juraj Ružek

Mária Jasenková

Lucia Kralovičová

Veronika Lipková

Katarína Maťová
a zást. riaditeľky

lekárka

lekárka

projektová manažérka

psychoterapeutka, soc. praco
vníčka

Margaréta Šovčíková

Veronika Kurajová

fundraiserka

arteterapeutka

Predsedkyňa správnej rady – Mgr. Svetlana La Garde

Riaditeľka, lekárka

MUDr. Mária Jasenková

Člen správnej rady – Ing. Eduard Marček

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. et. Mgr. Katarína Maťová

Členka správnej rady – Regina Polerecká

Čestný prezident

Prof. Rubén Bild, M.A. PhD

Člen správnej rady – MUDr. Tomáš Stern

Riaditeľ a koordinátor pomoci deťom
a rodinám v smútení

Iván Gómez García

Revízor – Ing. Ľubomír Dluhý

Koordinátorka Poradenského centra

Mgr. Daniela Bachoríková

Koordinátorka Domácej starostlivosti

Hana Kolibiarová, MSW; MUDr. Margaréta Šovčíková, MUDr. Veronika Kurajová

Klinický tím

Monika Galabová

Katarína Čakajdová

Správna rada

Daniela Bálintová
lekárka

Lekári

Mária Jasenková, Veronika Kurajová, Margaréta Šovčíková, Daniela Bálintová
Ondrej Kysel, Juraj Ružek

Zdravotné sestry

Simona Horňáčková, Marcela Knoteková, Monika Korčáková, Lucia Kostická

Sociálne pracovníčky

Hana Kolibiarová, Nikoletta Balázsová, Veronika Janíčková

Psychoterapeutka

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

Pedagogička

Simona Mičušíková

Psychoterapeutka

Katarína Maťová

Psychologičky

Dáša Stašová, Monika Varga Doležalová, Daniela Bachoríková

Arteterapeutky

Linda Horváthová, Katarína Čakajdová

Hrové terapeutky

Lucia Kralovičová, Lucia Šuplatová

Oddelenie rozvoja
Lucia Kostická
zdravotná sestra

Veron
4 ika Janíčková
sociálny pracovník

Ondrej Kysel

Lucia Šuplatová
hrový terapeut

lekár

Simona Hornáčková
sestra

Zuzana Vécseiová
administrátor

Hanka Kolibiarová
sociálna pracovníčka

Radka Husáriková
fundraiserka

Ivana Bojkasová
administrátorka

Monika Korčáková
zdravotná sestra

Timea Némethová

projektová manažérka

Marcela Knoteková
zdravotná sestra

Grof

hrový terapeut

Fundraiserka

Katarína Mistríková, Monika Galabová, Radka Husáriková

PR manažérka

Terézia Varenitsová

Projektoví manažéri

Veronika Lipková, Peter Mačaj, Timea Némethová

Administrátorky

Katarína Mistríková, Ivana Bojkasová, Zuzana Vécseiová, Terézia Varenitsová

Správa webu

Peter Rosa

Správca siete

Gejza Büchler

Správca databázy

Kazimír Križan
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Rok 2016 v Plamienku

Poďakovania detí a rodičov

Domáca starostlivosť
30 chorých detí, s nimi v rodinách 60 dospelých, 26 súrodencov

575 domácich návštev

775 hodín strávených
v rodinách

67 687 najazdených kilometrov
Psychologická pomoc a poradenstvo smútiacim deťom a rodinám
Individuálne a rodinné konzultácie:

„Drahí Plamienkáči, v týchto dňoch viac ako inokedy myslíme na najbližších, najdrahších ľudí, na tých, ktorí sú
v našich srdciach, ktorí napĺňajú naše životy... Plamienok – teda Vy všetci, ktorí ho tvoríte, ste sa stali súčasťou našej
rodiny, dali ste nám čas, ktorý sme mohli stráviť všetci spolu s našou Princeznou Laduškou, čas plný lásky, vzájomnosti, radosti, čas rodiny. Nikdy nebudeme mať dosť slov, ako Vám poďakovať a vieme, že tak to cíti každý, komu ste
pomohli a pomáhate. Želám Vám, aby ste mali stále dosť síl a lásky k poslaniu, čo konáte.“
											
Rodina M.

„Plamienok nám pomohol ako po zdravotnej stránke – môjmu synovi liekmi, zdravotnými pomôckami, tak aj psychicky. Boli tu stále pre nás v každú hodinu, či telefonicky alebo osobne. Starali sa o môjho syna ako o svoje vlastné
dieťa. Vďaka ním sme nemuseli nikde chodiť (trebárs odber krvi), všetko urobili u nás doma. Robili pre nás maximum,
za čo im patrí moja veľká vďaka.“
											
Rodina K.

590 stretnutí, 72 detí a 81 dospelých

Skupinové terapeutické stretnutia:

30 skupinových stretnutí, 30 detí a mladých po strate blízkej osoby
Víkendové stretnutie rodín po strate blízkeho:

2 víkendové pobyty, 23 rodín,
z toho 35 detí a 32 dospelých

Letný terapeutický tábor
pre smútiace deti: 57 detí

Vzdelávanie

3 vzdelávacie programy: 84 účastníkov, 318 hodín
8

„Na skupiny som začala chodiť preto, aby som bola s niekým môjho veku a s rovnakým osudom. Motivovalo ma aj
to, ako o skupinách hovoril môj brat. Všimla som si na sebe, že som menej smutná. Môj život sa zmenil takmer od
základov. Priatelia, ktorí boli so mnou v skupine, ma povzbudzovali, dosiahla som radosť. Vždy, keď som šla na skupinu, tak mi v duši zablysla iskra nádeje, že budem opäť šťastná a v kruhu ľudí, ktorí pochopia moje pocity. Druhým
ľuďom by som odkázala, že srdce máme len jedno a v Plamienku Vám ho aspoň z časti zlepia. Ďakujem za všetko.”
										
Paťka, 14 r.

„V prvom rade chcem poďakovať za nevšedné podujatie, ktoré ste pre nás rodiny pripravili. Stretnutie s ľuďmi, ktorí
prežili podobné životné osudy, bolo povzbudzujúce a inšpirujúce, hoci sme sa zväčša o svojom bôli nerozprávali. Stačila ich prítomnosť a vedeli sme, že sme na jednej lodi. Od stretnutia som nemal vopred žiadne očakávanie. Nevedel
som, ako bude prebiehať a predsa som sa veľmi tešil. Nemysliac na to, kto a ako bude na nás pozerať, pretože sme
iní. Ale tu sú iní všetci, každý so svojim žiaľom a radosťou. Ak niekto očakával slzavé údolie a klub sebaľutujúcich sa,
ten bol vedľa. Radosť, úsmev a smiech sprevádzali celý pobyt. Najťažším okamihom bolo písanie listu našim deťom.
Ale vedel som, že keď to zvládnem, budem zase o krok ďalej. Nik sa nehanbil za svoje slzy a púšťanie balónov už bolo
zase o niečom inom. Vďaka vám za všetko.“
											
Rodina P.
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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 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 2016
Počet detí v starostlivosti

30

Počet dospelých a súrodencov detí v starostlivosti

86

60 dospelých, 26 súrodencov
Priemerná doba starostlivosti o jedno dieťa (v dňoch)
Počet domácich návštev

575

Počet hodín strávených v rodinách

775

Počet najazdených kilometrov

67 687

Počet najazdených hodín

1054

Počet telefonických konzultácií s rodinami

506

Počet hodín strávených telefonickými konzultáciami

52

Domáca starostlivosť v detskom mobilnom hospici PLAMIENOK
Rok		
2007
Počet detí
• nádorové diagnózy
• nenádorové diagnózy

2008

2009

2010

2011

2012

16

23

8

14

2013

14

22

21

21

48

7

11

8

7

15

2014

2015

2016

30

38

30

10

11

9

8

9

7

11

13

14

33

20

27

21

10

13

9

11

9

6

28

11

20

11

• doma

9

11

8

10

7

6

27

10

18

10

• v nemocnici

1

2

1

1

2

0

1

1

2

1

Zomrelo

Prepustení
Počet návštev

0

3

0

2

2

4

7

7

10

9

171

191

186

266

292

269

520

512

498

575

42

53

80

163

108

162

91

125

Priemerná
doba starostlivosti
42
51
(dni)		

10

125 dní
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Psychologická pomoc a poradenstvo deťom
a rodinám po strate blízkeho
V Plamienku pomáhame aj deťom a 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, náhle úmrtie). Pomáhame im prekonať pocit izolácie, viny, úzkosti alebo iné psychologické ťažkosti, ktoré častokrát 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. Podporujeme
stretávanie a zdieľanie rodín s podobnou skúsenosťou, pretože veríme, že tieto stretnutia majú terapeutický účinok.
V rámci psychologickej pomoci poskytujeme/realizujeme:
1. individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo deťom a rodinám po strate blízkeho v priestoroch
Plamienka na Zadunajskej 6/A v Bratislave
2. skupinové terapeutické stretnutia pre deti a adolescentov po strate blízkeho v priestoroch Plamienka
na Zadunajskej 6/A v Bratislave
3. skupinové dramaterapeutické stretnutia pre deti a adolescentov po strate blízkeho v priestoroch
Plamienka na Zadunajskej 6/A v Bratislave
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4. víkendové pobyty pre rodiny po strate blízkeho
5. letný terapeutický tabor pre deti a mladých, ktorí stratili blízkeho (rodiča, súrodenca alebo inú veľmi
blízku osobu).
V roku 2016 sme poskytovali 72 deťom a 56 rodinám po strate blízkeho individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo a zorganizovali sme 30 skupinových stretnutí, ktorých sa zúčastňovalo 30 detí
a mladých po strate blízkej osoby.
V júli 2016 sme v Plamienku pripravili týždňový letný terapeutický tábor s témou Volanie divočiny. Tábor pre deti a mladých, ktorí stratili blízkeho prebehol v dňoch 16. – 23. 7. 2016 vo Vrútkach,
hotel Piatrová a zúčastnilo sa ho 57 detí z celého Slovenska.
V roku 2016 sme zrealizovali dva víkendové pobyty pre rodiny po strate blízkeho. Uskutočnili sa v dňoch
10. – 12. 6. 2016 a 23. – 25. 9. 2016 na Myjave v Podkylave. Stretnutí sa zúčastnilo spolu 23 rodín, z toho
bolo 35 detí a 32 dospelých. Počas víkendových pobytov majú rodiny príležitosť byť spolu ako rodina
a za krátky čas tu nachádzajú okrem spoločnej bolesti aj spoločnú radosť.
Od septembra 2016 sa 6 smútiacich detí, ktoré absolvovali individuálny alebo skupinový terapeutický
program, zapojilo do pravidelných dramaterapeutických skupín. Pod odborným vedením terapeutov
a dobrovoľníkov nacvičovali divadelné predstavenie pre verejnosť Cesta do krajiny, kde nám niekto
chýba.
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Naši dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mladými
Dobrovoľníci sú našou súčasťou, sú členmi nášho tímu. Patrí im vďaka za zodpovednú, erudovanú, dlhodobú a hlavne srdcom vykonávanú činnosť v Plamienku. Počas roka 2016 pomáhalo deťom a mladým po strate blízkej osoby 22 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.
V roku 2016 dobrovoľníci:
- pomáhali s prípravou a realizáciou letného tábora Volanie divočiny, ktorého sa zúčastnili ako vedúci
- zúčastnili sa víkendových stretnutí pre rodiny v Podkylave, kde svojou prítomnosťou a aktívnosťou vytvorili
príjemnú atmosféru
- počas roka sa venovali na individuálnych stretnutiach deťom, ktoré prichádzali do Plamienka pravidelne
- aktívne pomáhali na podujatiach Štefánik Trail, Trh dobrovoľníctva, čitárňach a konferenciách, kde verejnosti
spolu s nami priblížili činnosť Plamienka
V roku 2016 sme sa zapojili do projektu hodnotenia kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Na
základe externého hodnotenia komisiou sme získali certifikát S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!.
Z možných troch úrovní sme získali najvyššiu úroveň – tri hviezdičky, čo znamená, že spĺňame najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov. Symbolické tri hviezdičky sú odrazom vysokej kvality s akou pristupujeme k našim dobrovoľníkom. Boli sme vysoko ohodnotení v tom ako s dobrovoľníkmi komunikujeme, ako
ich začleňujeme do nášho tímu, ako ich oceňujeme, vzdelávame, ako sa o nich zaujímame, ale aj ako vedieme
administratívu a formálne záležitosti.

Psychologická pomoc a poradenstvo deťom a rodinám
po strate blízkeho v roku 2016
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet návštev rodín

13

91

383

614

635

590

Počet hodín strávených s rodinami

76

391

822

1 220

952

845

Počet rodín využívajúcich služby Psychologickej pomoci
po strate blízkeho

10

20

41

87

76

84

13

15

27

38

43

36

0

5

14

49

33

49

15

30

57

92

102

99

8

23

42

106

109

117

16

39

39

77

71

57

4

1

19

29

30

9

5

45

44

30

14

6

0

8

0

Počet rodín, po strate:
Dieťaťa
Rodiča (príp. iného dospelého)
Počet dospelých využívajúcich služby Psychologickej pomoci
po strate blízkeho
Počet detí využívajúcich služby Psychologickej pomoci
po strate blízkeho
Počet detí na detskom letnom tábore
Skupinové stretnutie rodín
Počet stretnutí
Počet detí
Počet dospelých
Víkendový pobyt v prírode pre rodiny, ktoré stratili dieťa
Počet rodín

19

18

17

12

12

9

Počet detí

19

12

23

14

13

16

Počet dospelých

36

41

30

22

26

11

Počet rodín					

14

14

Počet detí 					

23

19

Počet dospelých 					

21

21

Víkendový pobyt pre rodiny, v ktorej dieťa stratilo blízku osobu

14

15

Vzdelávanie
Skúsenosti získané viac ako desaťročnou praxou z 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 2016 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

Školenia, semináre a prednášky v PLAMIENOK n.o.

Rok

2003 – 2007

2008

2009

Bratislavský seminár detskej
paliatívnej starostlivosti
(Počet účastníkov)

81

Počet hodín

91								

Školenie pre zamestnancov a budúcich
spolupracovníkov hospicu
(Počet účastníkov)

28

28

29

28

19

15

15

15

37

35

Počet hodín

96

96

96

96

96

168

90

144

112

108

Kurz pre verejnosť
Sprevádzanie detí a rodín v smútení

V roku 2016 sme na našich školeniach a kurzoch privítali aj lektorov zo zahraničia: prof. Rubén Bild, M.A. PhD.,
Iván Gómez García, Marcelo Pakman, Ann Goldman, Susana Volosin, Marly Kuenerz, Daniel Cercos Gonzáles,
Guillermo Calvillo Rossello.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

		

(Počet účastníkov) 		 15

27

20

18

19

21

17

20

22

Počet hodín		 80

66

66

72

72

72

72

72

78

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

20

20

20

12

20

11

25

17

Počet hodín		 24

(Počet účastníkov)

24

26

20

20

18

24

18

24

15

12

7

8

10

15

10

Počet hodín				 15

15

2

3

96

96

108

Školenie pre dobrovoľníkov
(Počet účastníkov)

Iné vzdelávacie programy pre odbornú
aj laickú verejnosť
(Počet účastníkov)							
27
Počet hodín

10
16

16

25		
2
8		

4
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Publikačná činnosť

•

Vydávaním kníh sa snažíme laickej a odbornej verejnosti sprostredkovať
dôležitosť a zmysel detskej paliatívnej starostlivosti.
V roku 2016 sme napísali a vydali rozprávkovú terapeutickú knihu pre
smútiace deti a dospelých Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek.

Prednášková činnosť
V roku 2016 sa pracovníci Plamienka zúčastnili viacerých odborných konferencií a prezentácií:
• XXVI. Getlíkov deň, Bratislava: 14 ročné skúsenosti s liečbou a sprevádzaním nevyliečiteľne chorých detí
(MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Ondrej Kysel)
• 1. Konferencia Slovenskej spločnosti paliatívnej medicíny, Bratislava: Manažment krízových stavov v detskej domácej
paliatívnej starostlivosti (MUDr. Mária Jasenková)
• XXVI. konferencia českých a slovenských onkológov, Tále: 14 ročné skúsenosti s liečbou a sprevádzaním nevyliečiteľne
chorých detí (MUDr. Mária Jasenková)
• VII. česko-slovenská konference o logoterapii, Brno: Paliatívna starostlivost jako touha po živote
(MUDr. Mária Jasenková)
• Konferencia Spol Svet zdravia: Nemocnica bez bolesti 2016: Liečba bolesti v domácom prostredí
(MUDr. Mária Jasenková)
• 2. konference dětské paliatívní péče, Praha: Trajektória lekára, výzvy a limity detskej paliatívnej starostlivosti
(MUDr. Mária Jasenková)
• Pracovná konferencia 1. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP s medzinárodnou účasťou,
Bratislava: Detská domáca paliatívna starostlivosť u detí do 1 roka (MUDr. Ondrej Kysel)
• Detská hospicová starostlivosť o neonkologického pacienta, prednášky v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou,
oddelenie 1. DK a ORL, Bratislava (MUDr. Ondrej Kysel)

18

Kazuistický seminár v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (MUDr. Margaréta Šovčíková)
• Prednáška pre študentov odboru diplomovaná sestra zo Strednej zdravotníckej školy Habdáková: Dieťa a rodina
v paliatívnej starostlivosti a ich sprevádzanie v procese smútenia (MUDr. Veronika Kurajová, MUDr. Ondrej Kysel)
• Plamienok sme predstavili: študentom zdravotníckych škôl, Bratislava (MUDr. Margaréta Šovčíková), študentom
ošetrovateľstva, Martin (MUDr. Veronika Kurajová, Mgr. Lucia Kostická) a študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda,
Trnava (Mgr. Nikoletta Balázsová, Hana Kolibiarová, MSW)
• Stretnutie hospicov v strednej Európe, Budapešť
(MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Veronika Kurajová, Mgr. Veronika Janíčková)
• Krajský seminár pre zdravotné sestry: Kreativita v ošetrovateľstve v detskej paliatívnej starostlivosti
(MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Veronika Kurajová, Mgr. Veronika Janíčková, Mgr. Lucia Kostická)
• Konferencia IRI Conference on Education and Society, Budapešť
(Andrej Harinek, Kristína Nagyová, Mgr. Lucia Kralovičová)
• Konferencia Špeciálnej pedagogiky vo svetle desaťročí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
(Kristína Nagyová, Mgr. art. Lucia Kralovičová)
• Láska a smútok: Praktické odporúčania ako pomôcť deťom a dospelým; Prvá konferencia Slovenskej spoločnosti
paliatívnej medicíny (Mgr. Katarína Maťová)
• Láska a smútok: Ako pomôcť detským pacientom a ich rodinám, ktoré ich strácajú; Praktické odporúčania pre lekárov,
sestry a ďalších zdravotných pracovníkov; XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej
republiky (Mgr. Katarína Maťová)
• Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky, Bratislava
(Mgr. Monika Varga Doležalová, Mgr. art. Lucia Kralovičová)
• Príbehy ako emocionálny kanál smútenia. Skupinová práca s adolescentmi, ktorí stratili blízku osobu, Bratislava
(Mgr. Monika Varga Doležalová, Mgr. art. Lucia Kralovičová)
• Konferencia Komunitnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
(Mgr. Daša Stašová, Mgr. Daniela Bachoríková)
• Seminár na Klinike detskej hematológie a onkológie (Mgr. Daniela Bachoríková)
• Proces smútenia nie je o tom, ako zabudnúť, ale o tom ako nechať ísť (Bild, Gómez, 2014) CPPPaP Petržalka,
Bratislava (Mgr. Katarína Čakajdová, Mgr. Daša Stašová)
• Dobre vidíme iba srdcom (A. Saint – Exupéry), ZŠ Nevädzová (detský parlament), Bratislava
(Mgr. Katarína Čakajdová, Mgr. Daša Stašová)
• Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek, interaktívne čítanie, knižnica Dúbravka, Bratislava
(Mgr. Katarína Čakajdová, Mgr. Daša Stašová)
• Nechcenou cestou. Sprevádzanie rodín v smútení, BSK (Mgr. Katarína Čakajdová)
• Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek, interaktívne čítanie, Čitáreň Líščie údolie, Bratislava
(Mgr. Daša Stašová, Mgr. art. Lucia Kralovičová, Barbora Chorvátová)
• Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek, Komunitná psychológia na Slovensku – workshop
(Mgr. Daša Stašová, Mgr. Daniela Bachoríková)
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Pomohli ste nám | Firmy a firemní zamestnanci
AGRO ALIANCE SK, s.r.o.
AP2 s. r. o.
BE COOL, s.r.o.
Beyond Media, s.r.o.
BEJOUCHKA, s.r.o.
Bella SK s.r.o.
BILANZ s. r. o.
Britská obchodná komora v Slovenskej republike
CCS Consulting, s.r.o.
CCS Tax, k.s.
CDP spol. s r. o.
CENTRUM POISTENIA, s.r.o.
Cesty Nitra, a.s.
Cloetta Slovakia s.r.o.
creActive s.r.o.
Datavard s. r. o.
Dell, s.r.o.
Doprastav a.s.
EKOM spol. s.r.o.
Elipsa, s.r.o.
EMEA business, s. r. o.
EN-MAR s.r.o.
ePastell.sk, s.r.o.
ETC s.r.o.
exe, a.s.
Faxcopy, a.s.
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
Felbermayr IMMO, s.r.o.
Fleming Events, s. r. o.
FOX NITRA, S.R.O.
Frenocar s.r.o.
GASTRO PLUS, s.r.o.
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
GOLEM TECH, s.r.o.
HIMEX, a.s.
HIT Production, spol. s r. o.
HLAVINA s.r.o.
Hochel s.r.o.

Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o.
HOTEL TURIEC, a.s.
I.K. NOW s.r.o.
INCOS s.r.o
INIT real, s.r.o.
InnoTEC, s.r.o.
ITOSS, s.r.o.
JAMA - GASTRO, spol. s r.o.
KES-CU, spol s.r.o.
KOGA Bau s.r.o.
KOGA Rent s.r.o.
KROS a.s.
Kúpele Nimnica, a. s.
Lada s.r.o.
Lekáreň Vitamin
Leon Slovakia s.r.o.
MarDur s.r.o.
Marlink s.r.o.
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia
MBS Consult, s.r.o.
MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s.
MHN s. r. o.
MioBio, s.r.o.
Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.
MOTOSAM, a. s.
Nails Shop s.r.o.
Národná banka Slovenska
Novplasta, s.r.o.
OfficeLand, s.r.o.
Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o.
PD Habura, a.s.
Pediatria Modra, spol. s r.o.
Pharmaceutical Research Associates CZ. s.r.o.
PIXEL FEDERATION, s.r.o.
Plant service s.r.o.
Prologis Slovak Republic Management s.r.o.
Prvá prepravná spoločnosť, s.r.o.
PT ENGINEERING s.r.o

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
SANOMED s.r.o.
SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.
SENIOR GASTRO, s.r.o.
SERVIND SLOVAKIA s.r.o.
Slovakia Incoming s. r. o.
SLOVNAFT, a.s.
Správa služieb diplomatického zboru, a. s.
STEFE Martin a. s.
Svet zdravia, a.s.
Tatra Banka, a. s.
TERKOV GASTRO S.R.O.
The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o.
Veg life, s. r. o.
Vobiscum, s.r.o.
Vox spol. s r.o.
ZIJA s.r.o.
EKVIA s.r.o.
Orange Business Services Slovakia s.r.o.
Volkswagen Slovakia, a.s.
MEDUSA GROUP, s. r. o.
GLOBESY, s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Medirex, a.s.
A3M Slovakia, s.r.o.
Aliter technologies, a.s.
Profesia, spol s.r.o.
HOTEL ARCADIA ***** BRATISLAVA
Accelerate s.r.o.
JANDL, marketing a reklama, s.r.o.
MOTOR PARTNER, s.r.o.
Unimedia, s. r. o.
MAPLE & FISH s.r.o.
Q Consulting Group, s.r.o.
BERNÍK & partneri, s.r.o.
JURAJ KUNAK s.r.o.

Ako ste pomohli – Nadácie, občianske združenia školy a štátna správa
Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA
Nadácia Penta
ČSOB nadácia
Medzinárodný klub žien v Bratislave (IWC)
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Nadácia Allianz pri Nadácii Pontis
Nadácia Televízie Markíza
Nadácia Pontis Dobrá krajina
Nadácia J&T
Nadácia Centrum pre filantropiu

Nadačný fond Slovanet
Nadácia Tatra banky
Nadácia Slovenskej Sporiteľne
Nadácia Poštovej banky
Nadácia SPP

Nadácia TV JOJ
LESY Slovenskej republiky
SEOYON E-HWA o.z.
Kvapka pomoci deťom O.Z.
GERIHO zázračná lampa n.f.
Srdcom k srdcu n.o.
Združenie miest a obcí Slovenska
O.Z. Ľadové Medvede

ŽHK Iskra Banská Bystrica
Miestny spolok Turňa nad Bodvou
Gymnázium Grösslingová
Stredná odoborná škola Holíč
SZŠ BESST
Základná škola Alexandra Dubčeka
Základná škola Jána Kupeckého
Gymnázium Matky Alexie

Evanjelické Gymnázium Tisovec
Gymnázium F. G. Lorcu
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Gymnáziu L. Stoöckela v Bardejove
Hotelová akadémia Mikovíniho
ZŠ s MŠ Ždiar

Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2016.
Teší nás, že sme sa rozrástli v jednu veľkú rodinu.

Ako ste pomohli – Obce

Ako ste pomohli – Zákazníci firiem

Obec Hontianske Tesáre

Asbis SK, s.r.o.
Beyond Media, s.r.o.
Kaviareň a čokoládovňa Mlsná Emma

Ako ste pomohli – Podujatia
O.Z. Vestigium – Štefanik Trail 2016
O.Z. Vestigium – UltraLanovka
Siget Ples
Festival Pomlé v Šamoríne
Urban Action o.z. – Kérky pre život

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok
stav k 1. 1. 2016
pohyb
stav k 31. 12. 2016

2 935 269,04 Eur
431 764,16 Eur
3 367 033,20 Eur

Záväzky
stav k 1. 1. 2016
pohyb
stav k 31. 12. 2016

32 960,62 Eur
6 809,62 Eur
39 770,24 Eur
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Finančná správa
Spolu výnosy v roku 2016: 982 485,30 €

Spolu náklady v roku 2016: 741 833,25 €

Nezdaňované výnosy v roku 2016: 966 738,85 €

Nezdaňované náklady v roku 2016: 735 744,82 €
prijaté finančné dary od PO (118 165,70 €)
granty (5 091,10 €)

domáca starostlivosť (390 392,18 €)

prijaté finančné dary od FO (219 029,11 €)

psychologická pomoc a poradenstvo
smútiacim deťom a rodinám (114 857,75 €)

prijaté dary – vecné dary (11 821,31 €)

publikačná činnosť (2 344,54 €)

2 % dane (599 398,90 €)

vzdelávacie centrum (139 266,76 €)

BSK dotácie (9 574,99 €)

prevádzkové náklady (88 883,59 €)

verejná zbierka (1 318,32 €)
ostatné výnosy (2 339,42 €)

Zdaňované náklady v roku 2016: 6 088,43 €

Zdaňované výnosy v roku 2016: 15 746,45 €

Vzdelávacie centrum
služby – vzdelávanie (5 610,00 €)
služby – reklama (3 655,06 €)
predaj knihy (4 475,20 €)
predaj knihy – elektronická verzia (6,19 €)
predaj vyradeného automobilu (2 000 €)

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

338 500,64

Lieky a špeciálny zdravotný materiál 		

6 614,35

Prístroje: nákup a servis		

5 673,36

Auto kúpa (odpisy za rok 2016) 		

1 364,97

PHM + servis áut		

10 055,17

Telefóny		

5 710,11

Poštovné, kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál		

7 512,00

Finančná pomoc rodinám (zážitkový program, po úmrtí), hračky a kreatívny materiál)		

1 341,10

Mzdy a odvody odborníkov domácej starostlivosti, poistenie zdravotných pracovníkov		

256 659,00

Administratívne priestory – náklady na správu, energie, drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2016 		

43 570,47

PSYCHOLOGICKÁ POMOC A PORADENSTVO SMÚTIACIM DEŤOM A RODINÁM

P. č. Náklady
VZDELÁVACIE CENTRUM

114 857,75

v EUR

v EUR

165 355,19

3 celoročné vzdelávacie programy vedené zahr. lektormi, 84 účastníkov, 318 hodín (služby, doprava, 		
(mzdy, material, občerstvenie, upratovanie, poštovné, telefóny)

135 478,27

Konferencie a vzdelávacie aktivity zamestnancov (letenky, konferenčné poplatky, ubytovanie)		

3 266,36

Odborná literatúra a časopisy		267,18
Administratívne priestory – náklady na správu, energie, drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2016		
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

26 343,38

106 767,51

Mzdy administratívnych pracovníkov		

34 061,04

Kancelárske potreby, poštovné		

4 844,24

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

25 883,75

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

2 513,98

Fundraisingové aktivity: medializácia a propagácia		

33 601,19

Letný terapeutický tábor pre deti po strate blízkeho		
(ubytovanie, strava, kreatívny materiál), 16. – 23. 7. 2016

19 337,27

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

114,90

Víkendové stretnutie smútiacich rodín Podkylava 		
(ubytovanie, strava), 2 termíny: 10. – 12. 6. 2016 a 23. – 25. 9. 2016		

13 524,18

Ostatné náklady (občerstvenie, poistenie, ostatné náklady)		

5 748,41

Terapeutické skupiny pre deti a adolescentov 		
(mzdy, material, občerstvenie, upratovanie, poštovné, telefóny)

10 110,91

SPOLU

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

1 253,12

Kreatívny materiál		

499,90

Finančná pomoc smútiacim rodinám		210,70
Mzdy a odvody odborníkov centra, poistenie		

44 938,13

Administratívne priestory – náklady na správu, energie, drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2016		

20 155,88

Poštovné, kancelárske potreby, drobný nákup, letáky, iné...		

4 827,66

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

V roku 2015 sme nadobudli kancelárske a administratívne priestory v hodnote 199 013,85 €. V roku 2016
sme začali s rekonštrukciou priestorov, ktoré budú používané ako administratívne, skladové a kancelárske priestory pre zabezpečenie domácej hospicovej starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti. Rekonštrukciu plánujeme ukončiť v roku 2017. Hodnota rekonštrukcie do 31. 12. 2016 predstavovala sumu 99 280 €.

16 352,16

Vydanie a propagácia terapeutickej knihy 		
(Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek)

12 524,76

Terapeutická omaľovávanka		

3 827,40

24

741 833,25

25

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

33

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

