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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
V roku 2015 nenastali žiadne zmeny v orgánoch neziskovej organizácie.
František Míka, predseda správnej rady
Ladislav Soľák, člen správnej rady
Andrea Zemanová, člen správnej rady
Viktória Farkašová, revízor
Miroslava Hunčíková, riaditeľka - držiteľka ocenenia Filantrop roka 2014, laureátka
ocenenia Krištáľové krídlo 2015

PROJEKTY
Domáca hospicová starostlivosť
Prvý detský mobilný hospic s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji bol založený
našou neziskovou organizáciou v roku 2012, za finančnej podpory Ligy proti rakovine.
Stali sme sa tak druhým zariadením na Slovensku , ktoré pomáha nevyliečiteľne
chorým deťom v konečnom štádiu života. Mobilný hospic umožňuje chorým deťom
stráviť ich posledné chvíle doma s rodinou a blízkymi. V roku 2013 sme sa stali členmi
Asociácie paliatívnej a hospicovej starostlivosti Slovenska.
Lekári :
MUDr. Ladislav Deák , odborný garant a hlavný lekár
MUDr. Natália Galóová, spolupracujúci lekár
Sestry :
Bc. Ivana Andraščíková, PhDr. Mária Vereščáková, Mgr. Viktória Počová
Mgr. Viktor Benedik, PhDr. Tibor Štefánik
Psychologička :
Mgr. Ľudmila Bíšová
Sociálna pracovníčka:
Mgr. Miriam Hunčíková
Pacientská dôverníčka:
Andrea Zemanová
Riaditeľka, manažérka, administratíva, fundraising :

Miroslava Hunčíková

Prehľady za rok 2015

Detský mobilný hospic
V roku 2015 sme sa starali o päť nevyliečiteľne chorých detí - štyroch chlapcov
a jedno dievča. Pomohli sme im stráviť ich posledné chvíle života doma so svojou
rodinou. Celkovo sme sa o deti starali 432 dní a navštívili v domácom prostredí 34 krát.
Počas tohto času sa uskutočnilo viac ako 135 telefonických rozhovorov a konzultácií
s rodičmi chorých detí. Jedno dieťa bolo z Košického kraja a štyri deti z Prešovského
kraja.
Preprava detských onkologických pacientov
V roku 2015 sme uskutočnili 413 prepráv detských onkologických pacientov a najazdili 67 134 km. V rámci výjazdov domácej hospicovej starostlivosti sme najazdili viac
ako 5 083 km.
Ubytovanie v náhradnom domove v Košiciach
V roku 2015 sme v spolupráci s Ligou proti rakovine SR poskytli ubytovanie 126 osobám,
ktoré prespali v náhradnom domove pre rodičov a deti v Košiciach 757 krát. Z celkového počtu ubytovaných bolo 88 žien, 9 mužov a 29 detí.
Psychosociálna pomoc, pacientská pomoc
Počas celého roka sme poskytovali pomoc psychologičky, sociálnej pracovníčky
a pacientskej dôverníčky viac ako 80 rodinám s deťmi v liečbe, po liečbe, alebo rodinám po strate dieťaťa.
Víkendové stretnutia rodín
Zrealizovali sme dve víkendové stretnutia rodín po strate dieťaťa:
Apríl 2015 -10 rodín, 31 osôb
September 2015 - 17 rodín, 59 osôb
Zbierky
Počas roka sme zrealizovali verejné zbierky s celkovým hrubým výnosom vo výške
5 217,57 eur. Zbierky sa konali formou Darcovskej SMS na území celej SR a príspevkami
na rôznych kultúrnych alebo športových akciách v Košickom alebo Prešovskom kraji.

FINANČNÁ PODPORA
Liga proti rakovine SR
V roku 2015 sme spolupracovali s Ligou proti rakovine, ktorá finančne podporila z výťažku Dňa narcisov 2015 vydanie ďalších 2 druhov informačných publikácií v celkovej
sume 3 162,59 eur.
Grantový program Nadácie Tatra banky
V rámci zamestnaneckého grantového programu Dobré srdce 2015 sme získali finančnú podporu vo výške 625 eur na nákup testovacieho súboru WISCIII—Wechslerova
inteligenčná škála pre deti. Využíva sa pri zisťovaní kognitívneho profilu pred liečbou
a po liečbe, ako aj pri diagnostikovaní kognitívnych deficitov pri tumoroch mozgu.
Nadácia TA3
Projektom Káčer na bicykli 2015 v hodnote 7000 eur podporila nadácia TA3 činnosť
detského mobilného hospicu.
Grantový program Dôvera Nadácie pre deti Slovenska
V rámci grantového programu Dôvera Nadácie pre deti Slovenska sme získali finančnú podporu vo 5 900 eur na projekt Zlepšenie poskytovania služieb detského mobilného hospicu.
Prvá stavebná sporiteľňa -2000 eur
ĽudiaĽudom.sk -1550 eur
Nadačný fond Slovanet - 1200 eur
Active Life, Bodva Spot Club - 1000 eur

Dotácia Mesto Košice - 990 eur
Strelecký klub Hodkovce - 777 eur
PuzzleKošice.sk - 565,60 eur
Firma VSH Development Košice - 385 eur
Detská organizácia Frigo - 329 eur
Rebel´s Gym Prešov - 241,12 eur

Firma Asuan Košice - 200 eur

SPOLUPRÁCA
Počas celého roka spolupracujeme s Ligou proti rakovine SR Bratislava, Oddelením
detskej onkológie a hematológie DFN Košice, Spoločnosťou detskej onkológie Košice
a rôznymi organizáciami zo SR a ČR s rovnakou alebo podobnou činnosťou.

Deň narcisov marec 2015 - dobrovoľnícka pomoc na zbierke v Košiciach

Detské onkologické hry Wroclaw jún 2015 - účasť detských onkologických pacientov,
spolupráca s organizáciou Donor Praha

Naše mesto jún 2015 - dobrovoľnícka aktivita spolu so zamestnancami firmy Getrag

Konferencia Brno október 2015 - prezentovanie činnosti organizácie, nadviazanie

užitočných kontaktov s organizáciami z Českej republiky

FINANČNÁ SPRÁVA
Výnosy 2015, údaje sú uvedené v EUR
Úroky na bežných účtoch
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od právnických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2014
Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2015
Príspevky z verejných zbierok
Dotácie
Preúčtovanie - výnosy budúcich období
Výnosy celkom - použitie v roku 2015

5 ,32
800,00
4 350,65
806,72
31 006,37
6 076,30
38 039,72
56 939,70
7 974,26
2 303,10
64 404,47
82 191,35

Náklady 2015, údaje sú uvedené v EUR
Náklady účel neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Poskytnuté dary
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Tvorba fondov
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Náklady správa neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady náklady
Daň z príjmov

14 068,92
1 588,84
2 260,78
48,19
14 829,11
16 729,08
5 652,77
252,46
74,79
4,25
800,00
646,26
395,00
806,72
4 299,00
8 771,51

1 354,22
110,35
9 177,42
141,12
179,63
0,93

Náklady účel - pomoc rodinám:
Náklady správa - organizácia:
Náklady celkom :

71 227,68
10 963,67
82 191,35

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 13,34 % 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 2014
V roku 2014 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie
2013 vo výške 40 033,61 eur.
Uvedená suma bola použitá nasledovne:
V roku 2014 vo výške 1 993,89 eur a v roku 2015 vo výške 38 039,72 eur.
Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní v roku 2015
V roku 2015 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie
2014 vo výške 56 939,70 eur.
Uvedená suma bola použitá nasledovne:
V roku 2015 vo výške 43,16 eur.
Suma vo výške 56 896,54 eur bola prevedená na výnosy budúcich období a bude
použitá v tejto výške v roku 2016.

Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2015 boli prevedené cez
výnosy budúcich období do roku 2016, v súlade s postupmi účtovania v podvojnom
účtovníctve pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania.

NAŠE HLAVNÉ CIELE SMERUJÚ K NEUSTÁLEMU ZLEPŠOVANIU KVALITY POSKYTOVANEJ
POMOCI PRE ONKOLOGICKY CHORÉ DETI A ICH RODINY V REGIÓNE KOŠICKÉHO
A PREŠOVSKÉHO KRAJA.

POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE PATRÍ VŠETKÝM NAŠIM PARTNEROM, SPONZOROM, DARCOM, DOBROVOĽNÍKOM, RODIČOM A OSTATNÝM KTORÍ NÁS PODPORUJÚ, ABY SME MOHLI POMÁHAŤ DEŤOM Z ONKOLÓGIE.
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

