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1. Sny našich pacientov a naše poslanie
Deti majú svoje sny a želania.
Stačí si ich vypočuť, alebo vycítiť a máte námety na zmysluplnú a užitočnú prácu.
Chceme plniť tieto sny, chceme byť svetlom, ktoré rozžiari tváre detských pacientov a chceme byť nádejou,
ktorú mladí ľudia na nemocničnom lôžku nikdy nesmú stratiť.
Sme tu pre deti, ktoré sú z dôvodu onkologického, prípadne iného vážneho somatického ochorenia
dlhodobo hospitalizované v nemocnici. Samotná liečba, ale aj rôzne ob medzen ia psychologicko-sociálneho
charakteru kladú vysoké nároky na psychiku dieťaťa. Výrazne zasahujú do života celej rodiny malých
pacientov, preto sa snažíme do našich aktivít zapojiť aj ich rodičov a súrodencov.
Podávame po mocnú ruku v dobrej viere, že sa nám spoločne podarí nájsť zabudnutú radosť a pokoj v duši,
ktoré sa deťom stratili pod ťarchou ochorenia. Máme ambíciu spestriť mrazivé prostredie bielych stien
a vytvoriť láskavú at mosféru dočasného domova. Po máhame zlepšiť kvalitu ich života v čase
hospitalizácie, ale zameriavame sa aj na resocializáciu pacientov po ukončení vlastnej liečby. Chce me
zvyšovať úroveň komplexnej diagnostiky a liečby, ale aj zlepšovať podmienky pre v zdelávanie detí a ich
kultúrny rast.
Svoj program plníme bez štátnej podpory, teda iba vlastnou činnosťou a z darov poskytnutých verejnosťou.
Snažíme sa priniesť úľavu a rozptýlenie deťom a ich rodičo m, v zdialiť ich od myšlienok spojených
s chorobou

2. Zámery a ciele občianskeho združenia


plniť želan ia detí a mlad istvých s onkologickým alebo iný m vá žnym ochorením, ktoré je spojené
s veľkým riziko m úmrtia



pomoc pri všestrannom zlepšovaní kvality života onkologicky a inak vážne chorých detí počas
hospitalizácie a snaha o resocializác iu týchto detí aj po skončení vlastnej liečby



zvyšovanie úrovne vybavenia pre ko mplexnú diagnostiku a liečbu detí a mlad istvých s onkologickým
alebo iný m vážny m ochorením



podpora odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a špeciálnych pedagógov, ktorí
pracujú s deťmi a mlad istvými s onko logickým alebo iným vážny m ochorením



pomoc pri vytváraní podmienok pre v zdelávanie detí a mladistvých s onkologickým alebo iným
vážnym ochorením



vytváranie nových iniciatív v prospech detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážny m
ochorením a ich presadzovanie cez ko mpetentné miesta
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3. Hlavné aktivity















zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov
modernizác ia interiéru herní, návštevných miestností
nákup audiovizuálnej techniky
podpora činnosti nemocničnej školy
výstavy detských výtvarných prác
divadelné a hudobné predstavenia
nákup drobnej techniky a pomôcok
nákup lekárskych prístrojov
podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov
výlety a pobyty pre bývalých pacientov
organizovanie verejných finančných zbierok
vydávanie informačných materiálov
vydávanie a predaj ko lekcie po zdravov
výroba a predaj suvenírov s logom zd ruženia

4. Realizované projekty


projekt Kolekcia pozdravov
Má dva ciele. Chce me pripo menúť ľuďo m, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú
mimo riadnu pomoc v mimoriadnej životnej situácii a tý m tiež spropagovať ciele
a poslanie OZ. Predajo m pozdravov získavame peniaze na financovanie našich ďalších
projektov. Tak sme spojili pe kné s užitočným. Myšlienku podporil básnik Milan Rúfus
výberom svojich básní pre deti a o deťoch. Obrázky kreslili deti počas liečby alebo in í
výtvarníci.



projekt Bezdrôtové telefóny
Tri nové telefóny veľmi uľahčili ko munikáciu detí s rodičmi na diaľku. Malý pacient
pripútaný na lôžko počas chemoterapie u ž má pri sebe svojich blízkych aj touto formou.
 projekt TV-prijí mač, vi deá a hry na pl ay-station pre nemocničnú školu
Čas liečby plynie v nemocn ici zv lášť pomaly. Moderná technika pomáha deťo m
v tomto čase otvárať cestu do iného sveta cez hry, ro zprávky, filmy a tým
odvracia pozornosť od bolesti a uvoľňuje napätie.
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5. Hospodárenie občianskeho združenia
PRÍJMY
Zostatok z minulého roka

VÝDAVKY
0 Sk

Úroky

566 Sk Projekty

Finančné dary

520 500 Sk Prevádzková réžia

19 767 Sk
9 778 Sk

Mzdové náklady
Spolu

521 066 Sk Spolu

0 Sk
29 656 Sk

Občianske združen ie SVETIELKO NÁDEJE pri oddelení detskej onkológie v Nemocnici F.D.Roosevelta
v Banskej Bystrici začalo svoju činnosť v auguste 2002.
Vzh ľadom na krátkosť času neboli pripravené ďalšie pro jekty na rea lizáciu a preto nevyužitý finančný
zostatok bol presunutý do roku 2003.

6. Členovia občianskeho združenia
Občianske združen ie pracovalo v ro ku 2002 v tomto zložen í:
predseda združen ia
ekonómka
koordinátorka dobrovoľníkov
koordinátorka spolupráce so školou
fundraising
market ing
členovia

MUDr. Bician Pavel
Ing. Čipčalová Jana
Mgr. Kraushuberová Oľga
Mgr. Paulusová Viera
Bc. Piklerová Johana
Rosa Augustín
Mgr. Bernátová Adriana
Dubberke Michae l
Mgr. Kocúrová Martina
MUDr. Laho Ladislav, CSC.
Mgr. Lauková Mária
MUDr. Škrip ková Štefánia
Žmijáková Alena

7. Poďakovanie
Ďakujeme širo kej verejnosti, ktorá kúpou pohľadníc prispela na účet zdru ženia.
Ďakujeme aj ďalším, ktorí svoju spoluúčasť vyjadrili finančným alebo vecným
darom.
Nadácia MARKÍZA
Tlačiareň KOPRINT
LESOTA XÁCIA
JE-KO
ZVL-Industries
Cancer children foundation
Základná škola

Brat islava
Banská Bystrica
Žilina
Ružo mberok
Žilina
Hriňová
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