Ročná správa
Občianskeho združenia
SVETIELKO NÁDEJE

za rok 2008

V tomto vydaní Ročnej správy sme ako ilustrácie použili dielka detských maliarov
z 3. ročníka súťaže KÚSOK ŠŤASTIA v kreslení detí s onkologickými chorobami

1. VZNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE bolo zaregistrované ako nezávislá
mimovládna organizácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa
24.5.2002 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-16888, IČO: 37889346.
Cieľom organizácie je:
·

plniť želania detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym
ochorením, ktoré je spojené s veľkým rizikom úmrtia

·

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

·

zvyšovanie úrovne vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu detí
a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením

·

podpora odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho personálu
a špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením

·

pomoc pri vytváraní podmienok na vzdelávanie detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením

·

vytváranie nových iniciatív v prospech detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich presadzovanie
cez kompetentné miesta

2. HLAVNÉ AKTIVITY
·

zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov

·

podpora činnosti nemocničnej školy

·

modernizácia 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 PROJEKTY
Projekt rekonštrukcie onkologickej a hematologickej kliniky
Cieľ:
Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť priestory “priateľské” pre detského
pacienta s novým dispozičným riešením – hygienický filter pred vstupom,
prijímacia a informačná miestnosť pre rodičov, zákroková miestnosť,
miestnosť na riedenie cytostatík, sklad liekov a zdravotníckeho materiálu,
pult pre sestry, izby so sprchovacím kútom a vlastným sociálnym zariadením,
izba s rozmermi vyhovujúcimi aj imobilným pacientom.
Realizácia:
Priestory oddelenia onkológie boli v stave zodpovedajúcom celkovému stavu
objektu Detskej fakultnej nemocnice, to znamená že od jej vybudovania
neprešli výraznou modernizáciou. Začiatok rekonštrukčných prác sme
naplánovali na august. V prvej etape sme museli nachystať iné priestory,
v ktorých boli dočasne umiestnení hospitalizovaní pacienti, jestvujúce
priestory vysťahovať, zamerali sa nové plastové okná, urobili sa hrubé
murárske práce, nová elektroinštalácia, do izieb sa doviedli nové rozvody
medicínskych plynov, urobili sa nové nátery stien, vyrovnala a pripravila sa
podlaha na uloženie nového tvrdeného PVC.

Na lôžkovom oddelení KPOH vzniklo 13 nadštandardných izieb s kapacitou
26 lôžok. Izby sú 2-lôžkové, jedna 4-lôžková a tri jednolôžkové na
samostatnom úseku intermediárnej starostlivosti. Izby sú vybavené
samostatným sociálnym zariadením (WC, umývadlo a sprchovací kút),
moderným nábytkom, elektricky ovládateľnými polohovateľnými lôžkami
so špeciálnymi matracmi, televízorom, chladničkou, prípojkou na internet,
rozvodom medicinálnych plynov pre každé lôžko, signalizáciou, germicídnym
žiaričom.
Maminky majú k dispozícii vlastnú kuchynku vybavenú umývačkou riadu,
chladničkou, keramickou doskou a mikrovlnnou rúrou, pre chodiacich
pacientov je vyčlenená samostatná jedáleň. Architektonické a dizajnové
farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára príjemné prostredie,
ktoré vôbec nepripomína nemocnicu.
Celkové investičné náklady na rekonštrukciu predstavovali cca 27 mil. Sk.
Občianske združenie Svetielko nádeje prispelo na rekonštrukciu oddelenia
finančným príspevkom 5 059 352 Sk. Táto suma sa skladá zo štyroch čiastok,
a to:
-

zo sumy získanej OZ z 2 % dane v roku 2006 vo výške
3 500 000 Sk

-

z daru Nadácie Tatra banky vo výške
200 000 Sk

-

z benefičného koncertu Donovaly Fest
122 900 Sk

-

zo sumy získanej OZ z 2 % dane v roku 2007 vo výške
1 236 452 Sk

Projekt “Balíček prvého kontaktu”
Cieľ:
Zakúpením balíčkov dostanú deti už pri prvej hospitalizácii základnú výbavu,
ktorú budú potrebovať a používať počas dlhodobej liečby.
Realizácia:
Balíček obsahuje základné hygienické potreby: zubná pasta a kefka,
antibakteriálne mydlo, sprchovací gél, krém na tvár, telové mlieko, balzam
na pery, vlhčené jednorazové utierky, hygienické vreckovky a toaletný papier,
uterák, detský príbor, hrnček, teplomer, šatka na hlavu.
Do balíčkov pribaľujeme aj informačné materiály o našom združení,
o pomoci, ktorú poskytujeme a prikladáme brožúry z Ligy proti rakovine
s rôznymi informáciami.

Projekt “Telefóny”
Cieľ:
Umožniť aj deťom pripútaným na lôžko komunikovať počas liečby s rodinou
a kamarátmi.
Realizácia:
Každoročne zabezpečujeme od mobilných operátorov akciové ponuky na
volanie v rámci ich sietí. Máme predplatených 33 hodín mesačne, ktoré môžu
deti používať na volanie domov alebo kamarátom.

Letný tábor
Cieľ:
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického
ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť,
aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom
a medzi svojimi rovesníkmi.
Realizácia:
Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu
v detskom onkocentre Detskej fakultnej nemocnice za posledných 10 rokov.
Tábor sa uskutočnil za finančnej podpory Ligy proti rakovine a Klubu detskej
nádeje, ktorý ho organizačne zabezpečil. Tábor mal dva turnusy – pre
mladšie deti sa konal v Škole v prírode v Liptovskej Porúbke a pre staršie
deti na chate Javorinka v Starej Turej.

Letný tábor Tralaland
Cieľ:
Hlavnou myšlienkou projektu je, aby z tvárí detí nezmizli úsmev, radosť,
dobrá nálada a nezabudnuteľné zážitky.
Realizácia:
V poslednom augustovom týždni Tralaland opäť ožil. V spolupráci
s OZ Orin Panacea sa po druhýkrát združili tri detské onkologické centrá

z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc, aby deťom v prekrásnej prírode pripravili
nezabudnuteľné zážitky. Týždeň plný hier, piesní, tancov, športu, súťaží
a detského smiechu boli tým najlepším darčekom pre deti, ktoré to naozaj
potrebujú.

Medzinárodný tábor v Maďarsku
Cieľ:
Zvýšenie sebaistoty, posilnenie viery v seba a navzájom, pomocou zážitkovej
terapie podporiť uzdravenie, respektíve pomôcť pri začleňovaní sa naspäť do
spoločnosti zdravých. Podstatou terapeutickej rekreácie je, že všetky aktivity,
ktoré deti vykonávajú, ukrývajú v sebe výzvu. Splnenie tejto výzvy prináša
deťom pozitívny zážitok z úspechu a rozvíja ich sebahodnotenie. Tento tábor
totiž nie je o chorobách a bariérach, o bolesti a bezmocnosti, ale o živote,
o možnostiach, o úsmeve a spolupatričnosti.
Realizácia:
V auguste maďarský tábor Odvahy spustil prvý medzinárodný turnus pre 70 detí
vo veku od 7 do 13 rokov, ktoré trpia nádorovým ochorením z Poľska, Česka,
Slovenska, Rumunska a Talianska. Z nášho onkocentra sa zúčastnilo 5 detí
a tlmočník, ktorí v Hatvane strávili sedem krásnych dní.
Deti si vyskúšali veslovanie na člnoch, jazdu na koni, lukostreľbu i lezeckú
stenu. Podstúpili skúšku odvahy a zúčastnili sa množstva večerných programov.

Kreatívne dielne v nemocnici
Cieľ:
V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňujeme zaujímavý
projekt Kreatívne dielne, vďaka ktorému hospitalizované deti môže viesť
profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť
život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých
výsledkom sú rozkošné dielka. Takto strávený čas im umožní aspoň čiastočne
zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú
zručnosť a kreativitu.
Realizácia:
Snažili sme sa vytvoriť priestor na kreatívnej dielne pre aktívne trávenie
voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme deťom možnosť

využívať nové techniky a materiály z kreatívnej, umeleckej i úžitkovej tvorby
a rozvíjať tak svoju zručnosť a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť
realizovať sa a pestovať si tak pocit uspokojenia z vlastnej činnosti,
sebaúctu, sebavedomie. Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre
príbuzných a priateľov, a takisto miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého
nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby
svojimi prácami.

Meninové a narodeninové darčeky pre hospitalizované deti
Cieľ:
Plniť sny detí počas liečby.
Realizácia:
Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom oddelení si môže
k svojmu sviatku vybrať vytúžený darček.

Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa
Cieľ:
Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.
Realizácia:
S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka a vieme, že ich
životy nie sú ľahké a niektorí vyjadrili želanie a potrebu stretnúť sa rodinami
s podobným osudom.
Preto sme po druhýkrát zorganizovali víkendový pobyt v termíne od 9. do
11. mája 2008 na Donovaloch v penzióne Encián. Rodiny sa ubytovali,
postupne zoznámili, nasledoval obed, popoludní bol oddych a potom
spoločné športové aktivity /prechádzka/. V podvečer sa podávala ľahká
večera, spoločný večerný program a večer bola opekačka. Pri ohni a dobrom
jedle si rodiny vzájomne odovzdávali skúsenosti a pomáhali si navzájom
zdieľať svoju stratu. V nedeľu akcia pokračovala raňajkami, voľným
programom, obedom a rozlúčkou.
Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený
program podľa ich veku a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnili: lekár
onkológ, zdravotná sestra, nemocničný kaplán a koordinátor programu pre

deti. Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvárach rodičov aj detí a dúfame, že
tieto stretnutia sa stanú každoročnou tradíciou.

Projekt “Víkend na ranči”
Cieľ:
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované pre onkologické ochorenie, a tým
ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko
zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom so svojimi rovesníkmi.
Realizácia:
Víkendový pobyt na ranči sme pre veľký záujem zorganizovali v dvoch
turnusoch, a to pre menšie deti v termíne od 23. do 25.mája 2008 a pre
väčšie deti od 11. do 15. augusta 2008. V každom turnuse sa okrem liečeného
dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný príslušník, v prípade malých detí
rodič, pri väčších to mohol byť aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie
na koňoch, hry, vychádzku do chránenej oblasti Gavurky a večernú opekačku.

Projekt Dopravná služba
Cieľ:
Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť
dopravnú službu, ktorá je však pre našich pacientov nevyhovujúca. Dopravná
služba zabezpečuje totiž prevoz viacerých pacientov v jednom vozidle.
Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým ochorením cestuje spolu s inými
dospelými pacientmi. Nie je to preň vhodné, pretože v dôsledku onkologickej
liečby majú malí onkologickí pacienti zníženú obranyschopnosť organizmu,
čiže nemali by sa prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše, sprevádzajúca
osoba, napríklad mama si musí za cestu v sanitke zaplatiť.
Realizácia:
Vďaka spoločnosti ABB teraz môžeme od 1. marca 2008 prevážať deti
z domova na ambulantnú kontrolu a späť, rovnako aj na plánovanú
hospitalizáciu. OZ Svetielko nádeje zakúpilo sedemmiestne vozidlo Renault
Trafic Generation.
Dopravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým
pacientom, ktorí sa liečia alebo liečili na Klinike pediatrickej onkológie

a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledovné kritériá: sociálna situácia,
aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, že zabezpečujeme prepravu detí
z banskobystrického a žilinského kraja len jedným autom, uprednostníme
pacienta, ktorý má byť prijatý na hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku
pred tým, ktorý ide len na ambulantnú kontrolu. Taktiež prednostne
poskytujeme dopravu pacientom, ktorých rodiny sú v horšej sociálnej situácii
– sú v hmotnej núdzi alebo sú sociálne znevýhodnení a pri posudzovaní
dopravy pacientov zohľadňujeme aj vzdialenosť od ich bydliska.

Projekt “Leto pri mori”
Cieľ:
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického
ochorenia, a ukrátené tým o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby
prežili niekoľko zmeškaných dní pri mori.
Realizácia:
Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli samostatne zorganizovať výlet
do prímorského strediska na Makarskej riviére v Chorvátsku – Drašnice.
V termíne od 27.6. – 6.7.2008 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 17 detí. Užili
si slniečko, vodu a hry. Jeden deň sme zorganizovali výlet loďou na ostrov
Hvar, spojený s obedom na lodi, kúpaním na pláži na ostrove a prehliadkou
ostrova.

Projekt “Vianoce a Silvester”
Cieľ:
Umožniť deťom, ktoré v čase Vianoc a Silvestra budú na onkologickom
oddelení stráviť tento sviatočný večer so svojimi blízkymi za krásne
prestretým stolom.
Realizácia:
Projekt sa zrealizoval s podporou nadácie Orange. V Štedrý deň sme pre
detských onkologických pacientov a ich rodiny pripravili štedrovečernú
večeru, ktorá sa podávala priamo na oddelení detskej onkológie. Nakúpili
sme výzdobu, deti si v rámci tvorivých dielní vyrobili nádherné vianočné
svietniky, ktoré zdobili stoly v jedálni, kde sa večera podávala. Oddelenie
sme vyzdobili svetelnými reťazami a girlandami, sklenené svietniky

a sviečky pretvorili priestor jedálne a vytvorili vianočnú náladu. Podávala sa
vianočná kapustnica, filé so zemiakovým šalátom a nápoje.
Na silvestrovskú večeru si deti objednali jedlo z reštaurácie a na záver dňa
po zotmení sme pre nich pred nemocnicou pripravili ohňostroj.

Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba
Cieľ:
Poslaním projektu je organizovať pravidelné návštevy detských
onkologických pacientov hospitalizovaných na KPOH a prispieť tak
k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok, čiže spríjemňovať pobyt
v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho
domáceho prostredia formou hier, čítania knižiek, kreslenia, rozvíjania
tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť
a nepríjemné stránky hospitalizácie. Pre rodičov hospitalizovaných detí,
ktorí trávia so svojimi deťmi v nemocniciach celé mesiace, chceme priniesť
svojou prítomnosťou možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.

Verejná zbierka “Positivo”
Cieľ:
Získať finančné prostriedky na zriadenie “Detskej oázy”, jednotky
s komplexným technickým a prístrojovým vybavením pre onkologických
detských pacientov v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej
Bystrici.
Realizácia:
Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala v priestoroch prevádzok Positivo Café,
Bamboo bar, Pizza Olivo, Barbakan, Lavazza, Point Café, CC Café. Verejná
zbierka sa konala s povolením Obvodného úradu v Banskej Bystrici a trvala
od 1. decembra 2007 do 31. marca 2008.
Hrubý výnos verejnej zbierky:
51 098,00 Sk
- výroba šekov a tabúľ na odovzdanie výnosu
-2 951,20 Sk

- poplatok za vedenie účtu
-129,00 Sk
- daň z úrokov
-0,50 Sk
- úroky
+1,40 Sk
Čistý výnos verejnej zbierky:
48 018,70 Sk
Účel použitia čistého výnosu:
zakúpenie infúznej pumpy, ktorá tvorí súčasť projektu “Detskej oázy”.
Infúzna pumpa je nevyhnutná na presné dávkovania chemoterapie
– protinádorovej liečby, ktorá musí byť podaná za presný čas. Význam
tohto prístroja stúpa u detí najmä v najnižších vekových kategóriách, keď
nie je možné očakávať spoluprácu v rámci liečebného procesu. Prístroj
zabráni neželanej zmene rýchlosti podania lieku (“samovoľné” zrýchlenie
infúzie napr. pri zmene polohy ruky, v ktorej je zavedená kanyla, môže mať
za následok vážne zdravotné komplikácie). Nezanedbateľným prínosom
je aj automatické zastavenie aplikácie s akustickým alarmom v prípade
zvýšeného odporu, ktorý sa vyskytuje napr. pri zalomení infúznej hadičky,
ale tiež pri prasknutí žily. V tomto prípade by pokračovanie v podávaní
cytostatika mimo žilový systém vyvolalo miestne odumretie tkaniva v mieste
aplikácie. Výhodou prístrojov je aj jednoduchá manipulácia a zraková
kontrola dôležitých údajov (rýchlosť podávania a množstvo podaného lieku).

Projekt nadácie JOJ
Nadácia TV JOJ organizovala zbierku, z ktorej sme dostali príspevok vo výške
250 000 Sk.
Za tieto prostriedky sme zakúpili prístrojové vybavenie:
- odsávačku
- polohovateľné lôžko s pasívnym antidekubitným matracom
- lineárny dávkovač
- infúznu pumpu
- pulzný oximeter
- infúzny stojan
- kyslíkový koncentrátor

Projekt nadácie Tatra banky “Partnerstvá v regiónoch”
Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program “Partnerstvá v regiónoch”,
v ktorom na základe predložených projektov v každom samosprávnom kraji
vybrala neziskové organizácie s ktorými uzavrela trojročný partnerský vzťah,
počas ktorého bude finančne podporovať programy nášho združenia ročne vo
výške 200 000 Sk.
V tomto roku sme finančnú podporu použili na zakúpenie laptopov
a DVD filmov, ktoré požičiavame hospitalizovaným deťom na onkologickej
a hematologickej klinike v Detskej fakultnej nemocnici.

Projekt Kolekcia pozdravov
Cieľ:
Pripomenúť ľuďom, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc
v mimoriadnej životnej situácii.
Realizácia:
Predajom pozdravov 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 “Mobilný hospic”
Cieľ:
Získanie finančných prostriedkov na vybudovanie a prevádzku detského
mobilného hospicu v regióne Banskobystrického a Žilinského kraja.
Realizácia:
Dobrovoľná verejná zbierka prebieha v Hypermarketoch TESCO Banská
Bystrica a Žilina.
Dátum udelenia povolenia:

8.9.2008

Číslo rozhodnutia o povolení zbierky:

SVS-233004-2008/08456

Čas konania verejnej zbierky:

1.10.2008 – 31.10.2009

Miesto konania verejnej zbierky:

celoslovenská pôsobnosť

Vyúčtovanie a účel použitia vyzbieraných financií budú zverejnené v ročnej
správe za rok 2009.

Benefičný koncert Michala Červienku
Dňa 15. apríla 2008 zorganizoval Michal Červienka benefičný koncert pre
naše občianske združenie. Koncert sa konal v komornom divadle DK Banská
Bystrica. Ako hostia vystúpili Martin Budinský – hráč na cimbal, Dalibor
Karvay – husle a Komorný orchester konzervatória J. L. Bellu pod vedením
Igora Valacha.
Výťažok z koncertu bol 47 392 Sk. Bol to nezabudnuteľný zážitok a dúfame,
že sa podarí koncert zorganizovať aj v budúcom roku.

4. HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby za predaný tovar
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté dary
SPOLU

55 050,00 Sk
7 040,00 Sk
199 532,11 Sk
127,79 Sk
1 170 427,62 Sk
1 518 299,00 Sk
408 865,22 Sk
5 796 147,78 Sk
64 720,00 Sk
9 220 209,52 Sk

Náklady
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Predaný tovar

718 645,73 Sk
78 927,50 Sk
6 336,00 Sk

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Iné ostatné náklady
Odpisy DHM a DNM
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Daň z príjmov
SPOLU

28 941,75Sk
167 423,06 Sk
894 078,30 Sk
603 653,00 Sk
212 396,00 Sk
39 913,00 Sk
4 258,00 Sk
5 921,18 Sk
0,79 Sk
10 118,37 Sk
8 184 694,84Sk
1 117 611,84 Sk
375 986,00 Sk
28 390,00 Sk
52 247,47 Sk
12 529 542,83 Sk

Suma príspevkov z podielu zaplatenej dane je rozdielna ako bola skutočne
vyplatená, pretože na základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na účel podnikania, sa musia uvedené príspevky vykazovať vo výnosoch na
základe ich použitia a nie na základe ich zaplatenia.

Stav
Pokladňa
Bežný účet
Finančné investície
v podielových fondoch
Termínovaný vklad
SPOLU

k 1.1.2008

k 31.12.2008

23 688,32 Sk
6 442 162,22 Sk

73 568,20 Sk
88 504,09 Sk

1 088 162,14 Sk
100 000,00 Sk
7 654 012,68 Sk

0,00 Sk
7 800 000 Sk
7 962 072,29 Sk

5. ČLENOVIA ZDRUŽENIA
Občianske združenie pracovalo v roku 2008 v tomto zložení:
predseda združenia

Bician Pavel

účtovníčka

Strečková Silvia

koordinátori dobrovoľníkov a sociálna práca

Andrišeková Kristína
Moravčík Ľuboš

koordinátorka spolupráce so školou

Paulusová Viera

koordinátorka projektov

Rosová Veronika

vedúci dopravnej služby

Snopko Miroslav

členovia rady

Jančová Jolana
Haas Peter
Klimčáková Martina
Kovačechová Mariana
Lauková Mária
Piterka Ján
Spiššák Libor
Škripková Štefánia

6. POĎAKOVANIE
Ďakujeme jednotlivcom a organizáciám za finančnú a vecnú podporu pri
príprave a realizácii projektov občianskeho združenia.
ABB, s.r.o.

Bratislava

Amgen Switzerland SG Slovakia

Bratislava

anonymní darcovia
Autotechna, s.r.o.

Zvolen

Babicová Iveta

Banská Bystrica

Balajtiová
Boldiš
Caniová Zuzana
Catay
Creogroup

Piešťany

Confal, s.r.o.

Slovenská Ľupča

Číž Blažej

Davital, s.r.o.

Banská Bystrica

Debnárová
Dermek Vladimír
Dvořáčková
ďakujeme.sk
Ďurčo František
EX Daka

Banská Bystrica

Fiolková
Gajdošík Rudolf
Gallová Jana
Garajová
Haladek Rado
Holáčikovci
Hotelová a obchodná akadémia

Brezno

Hríň Pavol

Banská Bystrica

Hrkotová Marieta
Iskrička nádeje, n.f.

Partizánske

Janíková
Kaliar
Kováčová Katarína
Konto Orange, n.f.

Bratislava

Koščákovci

Kežmarok

Krajská prokuratúra

Liptovský Mikuláš

Krajská prokuratúra

Banská Bystrica

Kyska
LM Partner
Lubimex, s.r.o.
Magyar Peter
Majer

Strelníky

Maruniaková
Masaryková Magdaléna
Maspex, s.r.o.
Mlichová Martina

Lehota pod Vtáčnikom

mesto

Banská Bystrica

Mojžiš Marek
Monarex audit consulting, s.r.o.

Banská Bystrica

Moškuriaková Oľga

Banská Bystrica

Nagyová Janka
Nadácia TV JOJ

Bratislava

Občianske združenie Vinica
občania

Kremnica

obec

Slovenské Kľačany

Odborová organizácia povodie Hrona

Banská Bystrica

Pasternák Slávko
Petit Press, a.s.

Bratislava

Petrovič Peter
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

Banská Bystrica

Piry Martin
Pilarová
Plavecká štafeta

Banská Bystrica

Piterka Ján

Banská Bystrica

Pekárik Juraj
Poddôstojnícka akadémia
Polmex, s.r.o.

Jarovce

PRO, s.r.o.

Banská Bystrica

Rádio Lumen

Banská Bystrica

Rettka Igor
Róková Iveta
Rušin
Samec

Strečno

Sárová Mária
SC Európa

Banská Bystrica

Siman Jozef

Heľpa

Skorka Radoslav
Slovenská televízia
Struhár Pavol

Bratislava

Šáliová
Šipošová Zuzana
Šišoláková
Školský internát zdravotná škola

Banská Bystrica

Nadácia Tatra banky

Bratislava

Tandem

Banská Bystrica

Tatra banka

Banská Bystrica

Tlačiareň KOPRINT

Banská Bystrica

Topoľská Iveta
Tóthová
Valica
Vavreková Dagmar

Banská Bystrica

Vrabčeková
zamestnanci lekárne

Bytča

Základná škola

Brezno

Základná škola

Pliešovce

Základná škola

Podbrezová

Základná škola

Zvolen

Základná škola, Ďumbierska

Banská Bystrica

Základná škola Jána Zemana

Nová Baňa

Základná a materská škola

Brusno

Základná a materská škola

Hriňová

Základná škola Dr. Jánskeho

Žiar nad Hronom

Základná umelecká škola

Brusno

Základná umelecká škola

Slovenská Ľupča

Záles
Žovincová
Všetkým darcom, ktorí sa zapojili prostredníctvom verejnej zbierky.
Všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám poukázali 2 % z dane z príjmu.

Občianske združenie
SVETIELKO NÁDEJE
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
tel.: 0908 073 073, 048 / 472 65 77
office@svetielkonadeje.sk
www.svetielkonadeje.sk
IČO: 37889346
DIČ: 2021703200
Bankové spojenie: 262 0756 262/1100
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR,
č. spisu VVS/1-900/90-16888 z 24.5.2002

