Vý ročná správa OZ SVETIELKO NÁDEJE za rok 2003.

1. VZNIK OBČIANS KEHO ZDRUŽENIA
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJ E bolo zareg istrované ako nezávislá mimovládna organizácia
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24.05.2002 pod číslo m spisu: VVS/1-900/90-16888, IČO:
37889346.
Cieľom org anizácie je:
● plniť želania detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážny m 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 mp lexnú diagnostiku a liečbu detí a mladistvých 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 vzdelávanie detí a mladistvých s onkologickým alebo iný m vážnym
ochorením
● vytváranie nových iniciat ív v prospech detí a mladistvých s onkologickým alebo iný m vážnym
ochorením a ich presadzovanie cez ko mpetentné miesta

2. HLAVNÉ AKTIVITY


zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov
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zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov
podpora činnosti nemocničnej školy
modernizác ia interiéru herní, návštevných miestností
výstavy detských výtvarných prác
divadelné a hudobné predstavenia pre deti na oddelení
nákup lekárskych prístrojov
podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov
výlety a pobyty pre bývalých pacientov

3. REALIZOVANÉ PROJ EKTY
Výlet do Safari parku Gänserndorf, Rakúsko
Cieľ:
Splnenie detských želan í. "Od mena" za ťažké chvíle, ktoré deti a celé rodiny prežívali počas onkologickej
liečby a hospitalizác ie.
Realizác ia:
Jednodňový výlet organizovaný pre deti liečené v detskom onkocentre a ich rodinných príslušníkov dňa
21.6.2003- spolu 45 osôb.
Návšteva Safari-parku a zábavného parku v Gänserndorfe, na 6 km dlho m okruhu sa deti mohli potešiť
z pohľadu na ríšu exotických zvierat a u robiť si pekné snímky z ich zau jímavého života. V stredisku
voľného času sa hrali na ihrisku, jazd ili na poníkoch....
Pri spiatočnej ceste bolo zabezpečené občerstvenie v McDonald´s v Brat islave
Letný tábor
Cieľ:
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tý m ukrátené o zážitky
patriace k detskému veku, u mo žniť aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým
programo m a medzi svojimi rovesníkmi.
Realizác ia:
Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 ro kov, ktoré podstúpili liečbu v detsko m onkocentre
Rooseveltovej nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor sa uskutočnil v dňoch 15. - 28.07.2003 na chate
Inovec v Trenčianskom Jastrabí. Zúčastnilo sa ho 21 detí. Celotáborový program bol inšpirovaný filmo m
Hviezdne vojny. Spoluorganizátorom bola CK Agentúra O.K., s.r.o., Žiar nad Hronom. Finančne na letný
tábor prispela sumou 100 000 Sk Liga proti rakovine. O program sa starali vedúci (študenti VŠ) vyškolení
CK Agentúrou O.K. a t iež zástupcovia Svetielka nádeje. Det i sa naučili pracovať s prírodným materiálo m,
vážiť si základné ľudské hodnoty, ako aj ovládať svoju vôľu a rozvíjať ďalšie schopnosti..
Výlet do Tropicari a Budapešť
Cieľ:
Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť morské akváriu m.
Realizác ia:
Vý let s me zorganizovali ešte pred koncom prázdnin 23. 8. 2003. Bol to určite netradičný zážitok pre 18
detí a ich rodinných príslušníkov. Tropicariu m je najväčšie morské akváriu m v strednej Eu rópe. Deťo m sa
tu veľmi páčilo, najviac ich zaujali žraloky a raje, ktorých sa mohli aj dotknúť.
Deň s tetou Reginou
Cieľ:
Zorganizovanie popoludnia pre deti plného zaujímavých programov, súťaží, stretnutí s populárnymi ľu ďmi,
mo žnosť spoznať rozhlasovú techniku, vyskúšať si moderovanie a veľa iných atrakcií.
Realizác ia:
Deň s tetou Reginou sa konal 7. júna 2003 v areá li Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Deti súťažili,
jazdili na koňoch, skákali v nafu kovacom aute, vyskúšali si moderovanie v ro zhlase, videli vystúpenie
skupiny historického šermu, hasičský výcvik

Kultúrne podujati a realizované pre deti na oddelení:
- Viktor (2x) - detský spevák
- Lucia Šoralová a Zbyňo Džadoň – muzikáloví speváci
- Do ktor Klaun – Adrián Ohrádka
- Do ktor Clown – ujo Miro, mím z Liptovského Mikuláša
- Paľo Drapák - spevák
- Jo zef Talostan – kúzeln ík
- Divadlo hruškajab lko
- Predstavenie Soľ nad zlato – ZŠ Go lianova B.Bystrica
- Predstavenie O uplakanej princeznej – skupina Vyšivanka, Košice
Rekonštrukcia os vetlenia
Cieľ:
zvýšiť kvalitu osvetlenia, ktorá bola nevyhovujúca a tým prispieť k vytvoreniu priazn ivejšej at mosféry.
Inštalovať moderné svietidlá s nízkou spotrebou a elektronickou regulác iou.
Realizác ia:
Rekonštrukcia sa ro zrástla na vý menu stropov, elektroinštalácii a vy maľovanie stien na onkologickom
oddelení detskej klin iky. To bola len prvá etapa, ktorú s me realizovali za plnej prevádzky na chodbách.
V ďalších etapách budú nasledovať nemocničné izby, školské triedy, jedáleň, odborné pracoviská. Už teraz
mô žeme povedať, že sme p rin iesli svetlo a s n ím nádej na ďalšie spríjemnenie ne mocničného prostredia.
Projekt Kolekcia pozdravov
Cieľ:
Pripomenúť ľuďo m, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú mimo riadnu pomoc v mimo riadnej životnej
situácii.
Realizác ia:
Predajo m po zdravov získavame peniaze na financovanie našich ďalších projektov. Myšlienku podporil
básnik Milan Rúfus výberom svojich básní pre deti a o deťoch. Obrázky kreslili deti počas liečby alebo iní
výtvarníci.
Verejná zbierka Nie je halier ako halier
Cieľ:
Získať finančné prostriedky na projekty OZ.
Realizác ia:
Dobrovoľná verejná zb ierka prebiehala v p riestoroch hypermarketov a väčších obchodných domov
v stredoslovenskom regióne (spolu 13 miest). Akciu med iálne podporili Slovenský rozhlas a Rádio Lu men,
reklamné spoty sa vysielali na regionálnych TV v miestach konania zbierky.
Verejná zb ierka sa koná s povolením Ministerstva vnútra a Ministerstva financií SR a trvá do 30.6.2004.

4. Hos podárenie občianskeho združe nia

PRÍJ MY
Zostatok z 2002
Úroky
Finančné dary
Predaj vlastných výrobkov
Spolu 2003
Stav pokladne a bežného účtu k
Pokladňa
Bežný účet
Spolu

VÝDAVKY
491 327 Sk
1 678,00 Sk
768 245,00 Sk
59 735,00 Sk
1 320 985,00 Sk

Projekty
Mzdové náklady
Daň z úrokov
Spolu
1.1.2003
547,00
490 780,00
491 327,00

1 130 074,00 Sk
31 600,00 Sk
183,00 Sk
1 161 857,00 Sk
31.12.2003
54 658,00
104 470,00
159 128,00

5. Členovi a občianskeho združenia
Občianske združen ie pracovalo v ro ku 2003 v tomto zložen í:
predseda združen ia
ekonómka
koordinátorka dobrovoľníkov
koordinátorka spolupráce so školou
fundraising
market ing
členovia

MUDr. Bician Pavel
Bobková Katarína
Mgr. Kraushuberová Oľga
Mgr. Paulusová Viera
Bc. Piklerová Johana
Rosa Augustín
Mgr. Bernátová Adriana
MUDr. Laho Ladislav, CSC.
Mgr. Lauková Mária
MUDr. Škrip ková Štefánia
Žmijáková Alena

6. Poď akovanie
Ďakujeme jednotlivco m a o rganizáciám za finančnú a vecnú podporu pri príprave a rea lizácii pro jektov
občianskeho združenia.
7.B, Základná škola M.R.Štefánika
ANATEX
Banák Vladimír
BAUMAX
BRICK
BURDA -TOYS
CQ Service spol.s.r.o.
Čillingová Anna
DAN-ZEL
EUROTHERM
FED CUP TEAM SLOVENSKO
FOUR
Harmanecké papierne
Hegedus Ladislav
HELP n.f.
HOFFMANN-LA ROCHE
Ing. Filipp Róbert
Ing. Petrovič Martin
Ing. Ján Gréner
Ing. Oravcová
Jakubčák Dušan
JE-KO
JUDr. Kalinová
Kuzmániová Z.
Liga proti rakovine
LUXIUM
McDonald´s
Mestský úrad
Mgr. Námo rníková Oľga
Ministerstvo financií
MOTOR-CAR Bratislava
MsP
Nadácia po moc deťom
NIVA DISPLA Y

Žiar nad Hrono m
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Brat islava
Brat islava
Horovce
Liptovský Mikuláš
Brezno
Banská Bystrica
Harmanec
Partizánske
Brat islava
Brezno
Banská Bystrica
Poprad
Ružo mberok
Banská Bystrica
Poltár
Brat islava
Brat islava
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Halič
Brat islava
Banská Bystrica
Čadca
Zvolen
Brat islava

Novácke chemické závody
Obec
Obec
Pfizer H.C.P.
PHILIPS Lighting
PHOENIX ZEPPELIN
PKB
PRO s.r.o.
Rímsko - katolícka cirkev
SAD BBDS
SATUR TRA VEL
Schering A G
Slovenský rozhlas rád io Reg ina
SLOVMA G
Šebestyenová Z.
Šimko Jo zef
Tatra banka
Tlačiareň KOPRINT
Užíková Soňa
Veriaci
Vo jenský Útvar
Základná škola J.Zemana
Základná škola Golianova
Základná škola M .R.Štefán ika
Základná škola Pionierska

Nováky
Závada
Kaloša
Brat islava
Brat islava
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Banská Bystrica
Uzovská Panica
Banská Bystrica
Zvolen
Brat islava
Banská Bystrica
Lubeník
Liptovský Hrádok
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Zuberec
Nemecká
Nová Baňa
Banská Bystrica
Žiar nad Hrono m
Brezno

