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O NÁS
Nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI vznikla 27.6.2011 registráciou na Obvodnom úrade v Košiciach pod číslom OVVS/12/2011. Sídlo organizácie sa nachádza na
Pražskej ulici č. 8 v Košiciach. Zakladateľkou je Miroslava Hunčíková, bytom Pražská 8,
Košice. Orgány tvorí správna rada, revízor a riaditeľ neziskovej organizácie.
Organizácia poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb :
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti, medzi ktoré patrí finančná
a materiálna pomoc pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, kompenzácia zvýšených
výdavkov na liečbu pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, organizovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, poskytovanie ubytovania pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, poskytovanie prepravy pre
rodiny s onkologicky chorými deťmi, poskytovanie informačného servisu pre rodiny
s onkologicky chorými deťmi, spolupráca s inými organizáciami, poskytujúcimi služby
pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, dobrovoľnícke aktivity
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, medzi ktoré patrí prevádzkovanie chráneného pracoviska, organizovanie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov neziskovej organizácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti , medzi ktoré patrí poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, poskytovanie
paliatívnej starostlivosti onkologicky chorým deťom, ktorá zahŕňa zdravotnú starostlivosť
poskytovanú lekárom, ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú zdravotnou sestrou,
rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno-pedagogickú starostlivosť, duchovnú starostlivosť, sociálne poradenstvo a dobrovoľnícku pomoc formou ambulantnej
a mobilnej hospicovej služby, zapožičiavanie potrebného prístrojového vybavenia pre
paliatívnu starostlivosť o onkologicky choré deti v domácom prostredí, formou formou
ambulantnej a mobilnej hospicovej služby

ĽUDIA V ORGANIZÁCII
František Míka, predseda správnej rady
Ladislav Soľák, člen správnej rady
Andrea Zemanová, člen správnej rady
Viktória Farkašová, revízor
Miroslava Hunčíková, riaditeľka

PROJEKTY 2013
Detský mobilný hospic
Prvý detský mobilný hospic s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji bol založený
našou neziskovou organizáciou v roku 2012, za finančnej pomoci Ligy proti rakovine SR.
Stali sme sa tak druhým zariadením na Slovensku na pomoc nevyliečiteľne chorým
deťom v poslednom štádiu života. Mobilný hospic umožní chorým deťom stráviť ich posledné chvíle doma s rodinou a blízkymi. V tomto roku sme sa stali členmi Asociácie
paliatívnej a hospicovej starostlivosti Slovenska.
Personálne zloženie detského mobilného hospicu v roku 2013
Lekári :
MUDr. Ladislav Deák , odborný garant a hlavný lekár
MUDr. Natália Galóová, spolupracujúci lekár
MUDr. Viktória Halušková, spolupracujúci lekár
Sestry :
DiS. Jana Vilmonová, Bc. Ivana Andraščíková,
Mgr. Jana Rusinková, Eva Francová
Psychológ :
Mgr. Ľudmila Bíšová
Sociálny pracovník:
Mgr. Jana Rusinková
Riaditeľ, manažér, administratíva, fundraising :
Miroslava Hunčíková

Prehľady za rok 2013
Detský mobilný hospic
V tomto roku sme sa starali o šesť nevyliečiteľne chorých detí — päť chlapcov a jedno
dievča. Umožnili sme im stráviť ich posledné chvíle doma s rodinou. Celkovo sme sa
o ne starali 199 dní a navštívili v domácom prostredí 27 krát. Počas tohto času sa uskutočnilo viac ako 100 telefonických rozhovorov a viac ako 35 osobných stretnutí s rodičmi týchto detí.
Preprava detských onkologických pacientov
Za rok 2013 sme prepravili sme 203 detských pacientov, realizovali 438 prepráv a
najazdili 83242 km.
Ubytovanie v náhradnom domove v Košiciach
Za rok 2013 sme v spolupráci s LPR SR poskytli ubytovanie 100 osobám , ktoré boli ubytované v náhradnom domove pre rodičov a deti v Košiciach a prespali tu 447 krát.
Psychosociálna pomoc
Poskytli sme pomoc sociálneho pracovníka a psychológa viac ako 60 rodinám s deťmi v liečbe, po liečbe, alebo rodinám po strate dieťaťa. V spolupráci s LPR SR sme
pripravili vydanie informačných publikácií pre rodičov a deti, prekladmi z anglických
originálov.
Pobytové stretnutia rodín
Zrealizovali sme relaxačno - pobytové stretnutie pre rodiny s deťmi v liečbe
a po liečbe, tiež víkendové stretnutie pre rodiny po strate dieťaťa, celkovo pre viac
ako 110 osôb.
Iná podpora
V roku 2013 sme podporili Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice zakúpením prístrojového vybavenia a zdravotníckeho materiálu v hodnote 5 064,80 eur a
III. Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice / Detské ARO
Košice zakúpením prístrojového vybavenia a zdravotníckych pomôcok v hodnote
2929,00 eur.
Zbierky
Zrealizovali sme verejnú zbierku s čistým výnosom vo výške 2 687,83 €.

SPOLUPRÁCA 2013
Liga proti rakovine SR
Počas roku 2013 sme spolupracovali s Ligou proti rakovine, ktorá finančne podporila z
výťažku Dňa narcisov 2013 vydanie informačných publikácií a pobytové stretnutie
rodín s deťmi v liečbe alebo po liečbe v celkovej sume 6000 eur.
Grantový program Srdce pre deti nadácie Pontis
V roku 2013 sme pokračovali v realizácii aktivít projektu Pomáhame tam, kde je to potrebné, ktorý sme úspešne ukončili k 31.5.2013. Celková suma podpory aktivít projektu
bola vo výške 29 540 eur.
Grantový program nadácie Pontis Hlavy pomáhajú
V rámci grantového programu Hlavy pomáhajú sme v spolupráci s dobrovoľníkmi
mohli preložiť takmer 20 informačných publikácií z anglických originálov do slovenského jazyka.
ČSOB nadácia
Nadácia ČSOB prostredníctvom zamestnaneckého programu podporila prepravu
onkologicky chorých detí sumou 3 000 eur. Projekt sme úspešne ukončili k 31.5.2013.
Coloros Košice
Firma Coloros Košice nás podporila sumou 1415 eur prostredníctvom kaderníckej charitatívnej akcie Redken Strihation 2013.

Počas celého roka sme spolupracovali s Oddelením detskej onkológie a hematológie
DFN Košice a Spoločnosťou detskej onkológie Košice.

FINANČNÁ SPRÁVA 2013
Výnosy 2013, údaje sú uvedené v EUR
Úroky na bežných účtoch
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od právnických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2013
Príspevky z verejných zbierok
Dotácie
Preúčtovanie - výnosy budúcich období
Výnosy celkom - použitie v roku 2013

0,25
1 000,00
17 823,52
68 698,99
9 243,41
44 327,62
2 720,79
615,00
40 327,78
104 101,80

Náklady 2013, údaje sú uvedené v EUR
Náklady účel neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Poskytnuté dary
Osobitné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady správa neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Daň z príjmov

18 533,17
96,00
7 392,28
37,10
24 649,25
20 718,70
7 252,11
185,17
123,00
4 362,75
510,48
8 988,25

1 907,93
47,02
6,70
8 964,00
167,98
159,87
0,04

Náklady účel :
Náklady správa :
Náklady celkom :

92 848,26
11 253,54
104 101,80

Náklady na činnosť organizácie sú rozčlenené podľa nákladov financovania účelu
neziskovej organizácie a nákladov financovania správy neziskovej organizácie.
Náklady na správu neziskovej organizácie sú vo výške 10,81 % celkových nákladov.
Organizácia účtuje od 27.6.2011 v sústave podvojného účtovníctva, v zmysle zák. č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve, §. 9 , odstavec 1 .

Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní v roku 2013
V roku 2013 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie
2012 vo výške 44 327,62 €.
Uvedená suma bola použitá nasledovne:
V roku 2013 vo výške 11 127,91 €.
Suma vo výške 33 199,71 € bola prevedená na výnosy budúcich období a bude
použitá v tejto výške v roku 2014.
Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2013 boli prevedené cez výnosy budúcich období do roku 2014, v súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

POĎAKOVANIE 2013
NAŠE POĎAKOVANIE PATRÍ VŠETKÝM NAŠIM PARTNEROM, SPONZOROM, DARCOM,
RODIČOM A OSTATNÝM KTORÍ NÁS PODPORUJÚ, ABY SME MOHLI POMÁHAŤ TAM, KDE
JE TO POTREBNÉ
ĎAKUJEME

KONTAKTNÉ ÚDAJE
SVETIELKO POMOCI n.o.
Pražská 8 , 04011 Košice
Tel.: +421 903 821 676
E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk
Web :
www.svetielkopomoci.sk
www.mobilnyhospic.sk
Bankový účet : SLSP a.s., Tr.SNP 77, 040 11 Košice
Číslo účtu : 0660876163/0900
IBAN : K2009000000000660876163
BIC: GIBASKBX

