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 prirodzené miesto človeka,
kde žijeme, kde sa radujeme, ale aj smútime.
Byť doma je potreba každého dieťaťa. Sme presvedčení, že je to miesto, ktoré najlepšie zodpovedá
potrebám nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich detí. V domácom prostredí dieťa
i rodina môžu prežívať blízkosť a radovať sa i smútiť naplno. Pomáhame deťom prežiť
ich posledné chvíle doma. Chvíle, ktoré sú pre rodinu veľmi ťažké, ale zároveň
im môžu neskôr uľahčiť vyrovnať sa so stratou.
Naša pomoc rodinám, ktoré strácajú dieťa, stratou nekončí.
V Poradenskom centre deti, ktoré stratili svojho súrodenca, rodiča alebo starého rodiča,
nájdu miesto a ľudí, ktorí rozumejú ich jazyku a aj jazyku ich blízkych dospelých.
Hra je dorozumievací jazyk detí. Vyjadrujú ňou nielen
vnútornú radosť, ale aj bolesť.

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 deťmi a ich rodinami.

Príhovor
Milí priatelia,
ďalší rok je opäť za nami. Premýšľala som podobne ako minulý rok nad posolstvom, ktoré
mi život v Plamienku v roku 2014 priniesol. Premýšľala som o sile a zraniteľnosti, o nás dospelých a o deťoch, o Plamienku, o všetkých, ktorí tu pracujeme. Deti, ktorým pomáhame,
sú síce zraniteľné, ale nie sú slabé. My dospelí, sme nielen silní, ale aj zraniteľní. Plamienok
pomáha deťom a rodinám nájsť vnútornú silu, ale ako inštitúcia je tiež zraniteľný. Život
v Plamienku ma v tomto roku naučil, že sila a zraniteľnosť kráčajú spolu a ak si to priznáme, môžeme žiť naplno.
V roku 2014 sme doma pomohli 30 nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám, navštívili sme ich 512 krát, najazdili sme
91 831 km a strávili sme s deťmi a ich rodinami 762 hodín. Podobne ako aj minulý rok sme prijali do Plamienka nových
kolegov, ktorí s nami budú kráčať a učiť sa. Spolu s nimi sme strávili 144 hodín vo vzdelávacom programe, ktorý pre zamestnancov organizujeme už viac ako 10 rokov a snažíme sa skvalitňovať našu pomoc.
Rok 2014 bol rokom rozvoja aktivít Poradenského centra. Navštívilo ho dvojnásobný počet rodín ako v minulom roku.
Strávili sme 1220 terapeutických hodín s 92 dospelými a 106 smútiacimi deťmi. Na jar roku 2014 sme začali organizovať
pravidelné terapeutické skupiny detí a adolescentov ako nový spôsob pomoci. Zorganizovali sme 2 turnusy terapeutického letného tábora pre deti po strate blízkeho celkovo pre 77 detí a jedno víkendové stretnutie rodín po strate dieťatka.
Vzdelávanie je tretí pilier našich aktivít. Okrem kontinuálneho vzdelávania zamestnancov aj tento rok v letnom semestri prichádzali k nám v rámci nepovinného predmetu na LF UK medici a študenti iných fakúlt pomáhajúcich
profesií a 17 študentov absolvovalo vzdelávací program Sprevádzanie detí a rodín po strate blízkeho. Niektorí z nich sa
potom stali našimi dobrovoľníkmi v centre.
Rok 2014 bol rokom, keď sme prvýkrát vydali knihu Unwanted Journey pre odborníkov aj verejnosť a zahájili tak našu
publikačnú činnosť. Na našom youtube kanáli sme odpublikovali niekoľko videí a snažili sme sa zdieľať život s našimi
priateľmi na sociálnych sieťach.
Plamienok podobne ako aj deti a rodiny, o ktoré sa staráme, je zraniteľný. Ale verím, že za zdieľaním tejto zraniteľnosti
sa skrýva sila. Môžeme pomáhať len vďaka vašej dôvere a podpore, vďaka vašej nezištnosti a porozumeniu.
Ďakujem všetkým, v mene detí, rodín aj celého tímu Plamienka, ktorí nám v roku 2014 pomohli.

MUDr. Mária Jasenková
zakladateľka a riaditeľka PLAMIENOK n.o.
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Tím Plamienok n.o. v roku 2014
Vedenie organizácie

Rubén Bild

čestný prezident

Katka Mistríková

Simona Mičušíková

Mirka Harišová

administrátorka

pedagóg

sestra

Lucia Kráľovičová
hrový terapeut

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

psychologička

riaditeľ
centra
Poradenského

psychologička

Daniela Bachoríková Mária Jasenková
psychologička

Linda Hor váthová

Iván Gómez

Daša Stašová

riaditeľka a lekárka

Juraj Ružek
lekár

Martina Šperková

Monika Varga
psychologička

lekárka

Katarína Mať

zástupkyňa ria ová
diteľk
psychoterapeut y

Mária Berzáková

zástupkyňa riaditeľky

Lekári

MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Juraj Ružek, MUDr. Martina Šperková,
MUDr. Ondrej Kysel,

Zdravotné sestry

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

Sociálne pracovníčky

Mgr. Daniela Bachoríková, Hana Kolibiarová, MSW, Mgr. Martina Hrevušová

Psychologičky

Mgr. Daniela Bachoríková, Mgr. Linda Horváthová, Mgr. Daša Stašová,
Mgr. art. Lucia Kralovičová – hrový terapeut, Mgr. Monika Varga

Psychoterapeutka

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová

Pedagogička

PaedDr. Simona Mičušíková

Asistentka psychologičky

Mgr. Barbora Antalicová

Klinickí dobrovoľníci

Simona Ambrosová, Barbora Antalicová, Lucia Budáčová, Silvia Érseková,
Katarína Kučová, Karola Martáková, Radomíra Oláhová, Mária Smolárová, Lucia Šuplatová,
Andrej Tóth, Andrea Mazánová, Daša Stašová, Lucia Martinčeková, Barbora Filipová

Barbora Antalicová

asistentka psychologičky

Oddelenie rozvoja

Lucia Kostická
sestra
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Ondrej Kysel
lekár

Simona Hornáčková Hanka Kolibiarová
sestra

sociálna pracovníčka

Martina Hrevušová
sociálna pracovníčka

Fundraiserka a manažérka organizácie

Mgr. Mária Berzáková

PR manažéri

Ing. Ján Lukáč, Ing. Ivica Bombošová

Projektoví manažéri

Mgr. Lukáš Navrátil, Mgr. Jana Ivanová Fedorková, Mgr. Jana Bytčáneková

Administrátorka, asistentka riaditeľky

Katarína Mistríková

Grof

hrový terapeut
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Rok 2014 v Plamienku
762

hodín strávených
v rodinách

77 detí

512

tábor
pre smútiace deti
– dva turnusy

víkendový pobyt
pre smútiace rodiny
–12 rodín, 14 detí
22 dospelých

návštev
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59 rodičov
a 43 súrodencov
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45 detí
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Starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti v domácom prostredí
Staráme sa o ťažko, nevyliečiteľne choré deti (od narodenia do 18 rokov), ktorých život je ohrozený
a prajú si byť doma. Väčšinu z nich nie je možné zachrániť, ale vďaka pomoci Plamienka môžu zostať
doma až do konca. Zmierňujeme fyzické utrpenie detí a umožňujeme im využívať pohodlie, autonómiu a drobné 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. 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. Služby poskytujeme bezplatne, 24
hodín denne, 7 dní v týždni.
Celej rodine, rodičom a súrodencom chorého dieťatka, 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 2014
Počet detí v starostlivosti

30

Počet dospelých a súrodencov detí v starostlivosti
Priemerná doba starostlivosti o jedno dieťa (v dňoch)

162

Počet domácich návštev

512

Počet hodín strávených v rodinách

762

Počet najazdených kilometrov

91 831

Počet najazdených hodín

1 331

Počet telefonických konzultácií s rodinami

290

Počet hodín strávených telefonickými konzultáciami

25

Detská domáca starostlivosť v detskom domácom hospici PLAMIENOK
Rok		 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet detí		

16

16

23

14

22

21

21

48

30

• nádorové diagnózy		

12

8

14

7

11

8

7

15

10

• nenádorové diagnózy		

4

8

9

7

11

13

14

33

20

10

13

9

11

9

6

28

11

• doma		
11

9

11

8

10

7

6

27

10

• v nemocnici		

1

2

1

1

2

0

1

1

Zomrelo		
13
2

Prepustení		
0

0

3

0

2

2

4

7

7

171

191

186

266

292

269

520

512

Priemerná
doba starostlivosti		
39
42,1
(dni)		

51

42

53

80

163

108

162

Počet návštev		

10

59 a 43

183
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Poradenské centrum PLAMIENOK n.o.
pre rodiny a deti po strate blízkeho
Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. pomáha 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 častokrát sprevádzajú stratu blízkeho. Ponúkame bezpečný priestor na otvorené vyjadrenie smútku tak, aby sa smútenie časom nezhoršovalo a nezasahovalo kriticky do každodenného fungovania rodiny. Emocionálna a psychologická 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 a zdieľanie rodín s podobnou skúsenosťou, pretože veríme, že tieto stretnutia majú terapeutický účinok.
V roku 2014 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 2014 sme v priestoroch Poradenského centra zorganizovali aj sériu skupinových stretnutí
pre adolescentov, mladších školákov a predškolákov. Za celý rok sme zrealizovali 19 stretnutí, ktorých sa zúčastňovalo 45 detí a mladých.
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Ďalšou z aktivít Poradenského centra PLAMIENOK n.o. v roku 2014 bol aj spoločný víkendový pobyt v prírode
pre rodiny po strate dieťaťa. Uskutočnil sa v dňoch 26. – 28. 9. 2014 na Myjave v Podkylave. Stretnutia
sa zúčastnilo 12 rodín, z toho bolo 14 detí a 22 dospelých.
Počas víkendových pobytov majú rodiny príležitosť byť spolu ako rodina, ale aj spoznať ľudí, ktorí prežili
niečo podobné ako oni. 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 2014 pripravilo Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. dva týždňové letné tábory Cestovanie v čase
2014. Tábor pre deti a mladých, ktorí stratili blízkeho (rodiča, súrodenca alebo starého rodiča), prebehol v dňoch 12. – 19. 7. 2014 a 20. – 27. 7. 2014 v Oravskom podzámku – Penzión Oravská Horáreň na
Orave a zúčastnilo sa ho 77 detí z celého Slovenska. Pre táborníkov bola pripravená pestrá paleta hier,
výletov, športových súťaží a tvorivých dielní. Deti a mladí mali 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.

9

Naši klinickí dobrovoľníci
V roku 2014 aktívne a pravidelne pomáhalo v Poradenskom centre 14 klinických dobrovoľníkov. Všetci
dobrovoľníci absolvovali kurz Sprevádzanie detí a rodín v smútení a zúčastňovali sa kontinuálneho vzdelávania, ktoré im PLAMIENOK n.o. poskytoval počas uplynulého roka. Dobrovoľníci vniesli svoju energiu,
tvorivosť a nadanie do príprav a realizácie letného tábora Cestovanie v čase, ktorého sa zúčastnili ako vedúci. Dobrovoľníci sa zúčastnili aj víkendového stretnutia pre rodiny v Podkylave, kde svojou prítomnosťou a aktívnosťou vytvorili príjemnú atmosféru. Veľká vďaka im patrí aj za hodiny pripravovania a maľovania makiet zvierat na náš obľúbený Photocall, ktorý je záverom víkendového stretnutia a pamiatkou na
tento strávený čas. Počas roka sa dobrovoľníci venovali na individuálnych stretnutiach deťom, ktoré prichádzali do Centra pravidelne. Dobrovoľník spolu so zamestnancom sa väčšinou stretával v týždenných
intervaloch 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 tri skupiny pre deti
a adolescentov, s ktorými nám dobrovoľníci s nadšením 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, s výzdobou centra podľa ročných období, pomáhali nám skrášliť naše nástenky. Dobrovoľníci sú našou súčasťou, sú členmi nášho tímu. Patrí im vďaka
za zodpovednú, erudovanú, dlhodobú a hlavne srdcom vykonávanú činnosť v Plamienku.

Poradenské centrum PLAMIENOK n.o. v roku 2014

Rok

2011

2012

2013

2014

13

91

383

614

75,8

390,5

822

1 220,60

10

20

41

87

13

15

27

38

0

5

14

49

15

30

57

92

8

23

42

106

16

39

39

77

Počet stretnutí

4

1

19

Počet detí

9

5

45

14

6

0

17

12

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

14

Počet rodín

19

18

Počet detí

19

12

23

14

Počet dospelých

36

41

30

22

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 2014 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 2014 sme na našich školeniach a kurzoch privítali aj lektorov zo zahraničia:
prof. Rubéna Bilda, M.A. PhD., Ivána Gómeza, Ann Goldman a Marly Kuenerz, Susanu Volosin,
Maríu Borso a Marcela Pakmana.

Školenia, semináre a prednášky v PLAMIENOK n.o.

Rok

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bratislavský seminár detskej		
paliatívnej starostlivosti
(Počet účastníkov)

22

25

25

Počet hodín

25

25

25							

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

28

29

28

19

15

15

15

Počet hodín				 96

96

96

96

96

168

90

144

Kurz pre verejnosť
Sprevádzanie detí a rodín v smútení

		

(Počet účastníkov) 					 15

27

20

18

19

21

17

Počet hodín					 80

66

66

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

Počet hodín					 24

(Počet účastníkov)

24

26

20
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Vydavateľská činnosť

Poďakovania detí a rodičov

V roku 2014 vyšla Plamienku prvá kniha Unwanted Journey, ktorú napísali Prof. Rubén Bild M.A. PhD.
a riaditeľ Poradenského centra Iván Goméz. Ponúka odbornej aj laickej verejnosti inšpirácie ako sprevádzať nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny a ako im byť oporou spolu s najbližšími, priateľmi, známymi. Ponúka čitateľom inšpirácie ako nájsť v sebe dostatok síl a odvahy spolu s rodinami touto cestou
prejsť a otvoriť svoje vnútro zmenám, ktoré prehĺbia našu schopnosť mať rád a v konečnom dôsledku
ľuďom pomôžu a obohatia náš život.

„Milá pani doktorka, veľmi pekne ďakujeme za milé slová aj za pekné fotky, cítili sme sa tam úžasne a radi spomíname na toto stretnutie. Stále sa vraciam k otázke, ktorá tam zaznela, že čo nás tieto naše deti naučili. Za
seba som chcela povedať, že aj keď tu už Eliška nie je fyzicky prítomná, stále nás učí objavovať nové a oveľa
dôležitejšie veci v našom každodennom živote. Naposledy som si tak uvedomila, ako je potrebné žiť v prítomnosti a nestarať a nestrachovať sa až tak o budúcnosť, veď každý deň má dosť svojich starostí. Ďakujeme Bohu
za to, že nám ju dal a že cez ňu sme mohli spoznať Vás a Vašich skvelých ľudí. Všetkých Vás pozdravujeme
a modlíme sa za Vás a za Vašich nových spolupracovníkov, aby mali aj oni srdce otvorené a vedeli rozdávať
lásku a pomoc iným chorým deťom. Ešte raz ďakujeme.“
rodina K., stretnutie rodín v Podkylave

Knihu o paliatívnej starostlivosti je možné zakúpiť v kníhkupectvách:
Martinus, Gorila alebo na Amazon.com. Celý výťažok z predaja knihy použijeme v prospech detí a rodín.
Na našom YouTube kanáli PLAMIENOK n.o.
(https://www.youtube.com/user/PLAMIENOKno)
pribudli v roku 2014 nové videá:
• PLAMIENOK Letný tábor Cestovanie v čase
(2014) komik
• PLAMIENOK n.o. Poďakovanie od rodín
• Sprevádzanie detí a rodín v smútení 2014
• PLAMIENOK n.o. – Smútok ako cesta k radosti
Trailer

V októbri 2014 sa riaditeľka MUDr. Mária Jasenková
zúčastnila konferencie TEDx Bratislava s prednáškou
Čo som sa naučila od detí
(http://www.tedxbratislava.sk/portfolio_page/
maria-jasenkova-co-som-sa-naucila-od-detiwhat
-i-learned-from-children/)
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„Milý darca, milá darkyňa, volám sa Majka a mám krásne štyri deti. Nedávno nás zasiahla neuveriteľná tragédia. Moje deti stratili otca a všetci sa nevieme dodnes s tým vyrovnať. Modrí anjeli nám poradili Plamienok,
ktorý sme začali navštevovať. Sú tu úžasní ľudia, ktorí nám pomáhajú doslova dňom i nocou, pretože smútok
nie je ohraničený. Smútok bolí viac než zlomená ruka, či vyvrtnutý členok a bolí omnoho dlhšie. Bolí mesiace,
roky, bolí celý život... Títo ľudia nám pomáhajú opäť nájsť cestu, po ktorej sme išli. Je to pre nás veľmi ťažké,
pretože musíme „kráčať“ bez človeka, ktorý pre nás znamenal tak mnoho a ktorého sme milovali bezhranične.
Keďže sme zďaleka, kvôli našim obmedzeným príjmom by sme nemohli dochádzať do Plamienka so sídlom
v Bratislave. Vďaka Vám máme túto cestu zabezpečenú. Zo srdca Vám ĎAKUJEME.“
Pani O.

„Tento tábor mi pomáha dosť, viem sa tu odreagovať cez prázdniny, proste sú tu iní ľudia, zažívam tu nové
kamarátstva, priateľstvá, čiže určite troška vypnúť a zbaviť sa trošku pri tom smútku, ktorý prežívame.
V tomto tábore mi hlavne pomáhajú sedenia a komunikácia s animátormi a s ostatnými deťmi, čo si
prežili niečo podobné čo ja.“
Juraj K., 17 r.
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Ako ste nám pomohli | Firmy a firemní zamestnanci
ABB s.r.o.
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Grác, s.r.o.
Allexis, s.r.o.
AXA životná poisťovňa a.s.
Bella Sk s.r.o.
Beyond Media, s.r.o.
BigMedia, spol. s r.o.
Blue Star Club
CANON SLOVAKIA s.r.o.
CCS TAX, k.s.
Datavard s.r.o.
Dell s.r.o.
DISKUS, s. r. o
ETC s.r.o.
exe, spol. s.r.o.
Faxcopy, a.s.
Gebruder Weiss s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.
KROS, a.s.
Lekáreň Vitamín

LM Partner s.r.o.
MAREK & PARTNERS
Microsoft Slovakia s.r.o.
Motor Partner s.r.o.
NAFTA a.s.
New Hattrick s.r.o.
Plant service s.r.o.
Profesia, spol. s.r.o.
Prvá stavebná sporitetľňa, a.s.
Radosť Music Club
Slovak Telecom, a.s.
Slovanet, a.s.
Slovesnké elektrárne, a.s.
Slovnaft a.s.
Sodexo s.r.o.
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.
Terkov Gastro s.r.o.
TRIV s.r.o.
UTYLIS, s.r.o.
VM Telecom, s.r.o.
VOX spol. s r.o.

Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili v roku 2014. 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 – Zákazníci firiem
BeyondMedia, s.r.o. (gorila.sk)
Asbis Sk spol. s.r.o. (asbis.sk)

Ako ste pomohli – Podujatia
Alizé s.r.o. – galavečer
O.Z. URBAN ACTION – Kérky pre život
O.Z. VESTIGIUM – Štefánik Ultratrial 2014
Pomoc študentov 1. súkromného gymnázia v Bratislave

Pomoc študentov Gymnázia Bilíkova v Bratislave
Pomoc študentov Gymnázia na Grösslingovej ul. v Bratislave
Pomoc študentov Prvého súkromného gymnázia v Bratislave
Súkromná ZŠ Besst v Trnave

Ďakujeme aj našim dobrovoľníkom za ich odhodlanie, ochotu a čas.

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Ako ste pomohli – Nadácie, občianske združenia a štátna správa
Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia ČSOB
Nadácia ESET
Nadácia J&T
Nadácia Pontis
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Nadácia SPP
Nadácia Šanca pre každé dieťa
OZ Vestigium
URBAN ACTION, o.z.

Majetok
stav k 1. 1. 2014
pohyb
stav k 31. 12. 2014

2 311 994,36 Eur
196 370,88 Eur
2 508 365,24 Eur

Záväzky
stav k 1. 1. 2014

5 958,65 Eur

pohyb

1 179,72 Eur

stav k 31. 12. 2014

7 138,37 Eur
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Finančná správa
Spolu výnosy v r. 2014: 1 056 910,65 €

Spolu náklady v r. 2014: 914 442,72 €

Nezdaňované výnosy v r. 2014: 1 049 817,63 €

Nezdaňované náklady v r. 2014: 909 332,59 €
prijaté finančné dary od PO (77 181,08 €)
náklady na správu a ostatné nákl. (327 047,03 €)

granty (50 117,15 €)

domáca starostlivosť (366 639,57 €)

prijaté finančné dary od FO (129 122,33 €)

Poradenské centrum (36 347,28 €)

prijaté dary – vecné dary (4 629,04 €)

Vzdelávacie centrum (100 540,36 €)

2 % dane (572 962,37 €)

cestovné zamestnancov (4 840,08 €)

BSK dotácie (13 725,27 €)

medializácia a propagácia (73 918,27 €)

príjem z predaja cenných papierov (200 410,19 €)
verejná zbierka (1 670,20 €)

Zdaňované náklady v r. 2014: 5 110,13 €

Zdaňované výnosy v r. 2014: 7 093,02 €

služby – vzdelávanie (4 320,00 €)
služby – reklama (1 112,97 €)
služby – stretnutie rodín (120,00 €)
predaj knihy (1 527,20 €)

služby lektorov vzdelávacích kurzov (4 440,00 €)
služby súvisiace s predajom knihy
– preprava (110,86 €)
daň z príjmov právnických osôb (559,27 €)

predaj knihy – elektronická verzia (12,85 €)

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

366 639,57

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

10 386,23

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

40 513,02

Sociálna finančná pomoc rodinám		

4 872,83

Telefóny do rodín a poštovné		

5 587,55

Pohonné hmoty (výjazdy do rodín)		

13 074,24

Dane (daň z nehnuteľností, daň z príjmov)		

1 243,79

Oprava a údržba motorových vozidiel (4)		

785,77

Bankové poplatky		

968,11

Ostatné náklady (predaj predaných cenných papierov, poistenie priestorov, správne poplatky, 		
drobné opravy priestorov)

198 815,02

Poistenie (auto, kancelárske priestory, zamestnanci)		

1 809,85

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

315 438,55

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

14 684,55

PORADENSKÉ CENTRUM

36 347,28

Detský letný tábor Oravský Podzámok (2 turnusy: 12. – 19. 7. 2014 a 20. – 27. 7. 2014, 		
ubytovanie, strava, kreatívny materiál a ďalšie náklady súvisiace s organizovaním tábora)		

26 925,82

Stretnutie smútiacich rodín v Podkylave (ubytovanie, strava, ostatné náklady súvisiace		
s organizovaním stretnutia)

4 613,90

Občerstvenie pre klientov centra, cestovné karty pre rodiny do centra, vstupenky pre rodiny 		
a knihy pre rodiny		

4 473,56

Administratívne priestory – drobný nákup, nábytok, klimatizácia – odpis za rok 2014		

334,00

VZDELÁVACIE CENTRUM

100 540,36

CESTOVNÉ ZAMESTNANCOV
4 840,08
na odborné kongresy a konferencie doma a v zahraničí		

4 840,08

2 fundraisingové kampane: 2 % a individuálni darcovia 		
(TV, rozhlas, printové médiá a web portály)		

70 629,27

Náklady na reprezentáciu (občerstvenie pre darcov, 		
Vianočný večierok pre sponzorov)		

3 289,00

SPOLU

909 332,59

327 047,03

Správa priestorov, garáží, elektrická energia		

16 750,39

Odpisy nehmotného a hmotného majetku		

68 756,70
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73 918,27

100 540,36

3 vzdelávacie programy vedené zahraničnými lektormi, 53 účastníkov, 336 hodín		

NÁKLADY NA SPRÁVU A OSTATNÉ NÁKLADY

MEDIALIZÁCIA A PROPAGÁCIA
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Správa audítora
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Účtovná závierka – 1
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Účtovná závierka – 2

28

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

