
VÝROČNÁ SPRÁVA

2016

FINANČNÉ PROJEKCIE
Príjmy

V roku 2016 boli naše aktivity financované najmä z Vašich 2% dane (60,7%), z darov právnických osôb (26,2%) a príjmy z ve- 
rejnych zbierok prostredníctvom dobrovoľných príspevkov FO, darcovskou SMS, predajom reklamných predmetov (13,1%).

Výdavky

26.1. 2016 sme slávnostne otvorili našu socializačnú miestnosť určenú pre rodičov a deti , ktoré sú v procese onkologickej liečby 
alebo transplantácie kostnej drene. Postupne sme túto našu “Obývačku” oživili aktivitami pre rodičov a deti  - tieto výdavky tvorili 
54,3% všetkých výdavkov projektu.  14% sme vynaložili na riadenie a réžiu projektových aktivít, 11,9% výdavkov tvorila podpo-
ra rodín v neľahkej situácii a rodičov s deťmi v doliečovacom procese. Aktívna účasť na domácich a zahraničných konferenciách, 
priniesla mnohé inšpirácie, ktoré postupne pretavujeme do reálnych výstupov (sieťovanie pomáhajúcich organizácii, digitalizá-
cia sterilných boxov). Na konferencie sme vynaložili 9,7% výdavkov. Takmer 10% z výdavkov sme spotrebovali na propagáciu 
nášho projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM. 
Negatívny rozdiel medzi príjmami a výdavkami v roku 2016 sme pokryli pozitívnym saldom z roku 2015.

Graf č.1   Zdroje príjmov na finacovanie aktivít projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM rok 2016

Graf č. 2  Rozloženie výdavkov na aktivity projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM rok 2016

VÝDAVKY
Socializačná miestnosť 27 233
Propagácia projektu, web 4 987
Amabasádori, rodičia akcie 2 398
Vzdelavanie, osveta, konferencie 4 867
Réžia a riadenie 7 050
Podpora pacientov a rodín 3 577
SPOLU 1-12/2016 50 113

PRÍJMY
príspevky FO 767
príspevky PO 12 503
2% 28 964
verejná zbierka 2015/2016 4 242
verejná zbierka 2016/2017 1 245
CELKOM SPOLU 47 721

Podporili nás:

www.lifesupport.sk

Spolupracovali s nami:



Jeden kňaz raz vo svojej kázni rozprával o troch faktoroch, ktoré nám bránia kráčať na 
ceste za slobodou. V našich životoch sú našimi “spomaľovačami” SMÚTOK, STRACH a 
STAROSTI. Aby sme ich prekonali potrebujeme premieňať smútok na radosť, strach na 
nádej a starosti na dôveru. Tak veľmi mi jeho slová pripomenuli obdobie, kedy náš na-
jmladší syn prechádzal procesom transplantácie kostnej drene a neskôr  život ohrozu-
júcimi komplikáciami po úspešnom absolvovaní transplantácie. V tom období sme boli 
plní smútku, strachu a starostí.  Každý z nás sa vyrovnáva s ťažkosťami života svojím 
spôsobom, niektorých z nás vedie viera v Boha, niektorých povzbudzuje  človečentsvo 
ľudí na okolo, iní čerpajú  energiu z prírody atď. Isté je to, že mnohí máme nejaký ťažký 
príbeh za sebou, či pred sebou a je veľkou výhodou, ak počas neľahkého životného ob-
dobia máme niekoho, niečo – kto nám pomáha premieňať SMÚTOK na RADOSŤ, STRACH 
na NÁDEJ a STAROSTI na DÔVERU.

Sme rodičia detí, ktoré prešli transplantáciou kostnej drene a mnohé z nich aj dlhodo-
bou onkologickou liečbou. Rozhodli sme sa stáť pri tých rodinách, ktoré aktuálne pre-
chádzajú obdobným životným osudom, aby sme im aspoň občas pomáhali premieňať 
ich smútok na radosť, ich strach na nádej a ich starosti na dôveru. Vieme aké je to náročné 

obdobie pre celú rodinu a preto sa snažíme zjemňovať chvíle rodičov a ich detí  strávené na 
Klinike Hematológie a Onkológie,  na Transplantačnej jednotke kostnej drene DFNsP na Kramároch v Bratislave, postupne budu-
jeme komunitu rodín, ktorých deti sú už v doliečovacom procese po transplantácii kostnej drene a snažíme sa osvetovo pôsobiť 
aj na našu spoločnosť, najmä propagovať darcovstvo kostnej drene. Aj vďaka ľuďom s veľkým srdcom – dobrovoľným darcom 
kostnej drene  naše deti dostali druhú šancu na život.

Projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM vznikol v roku 2015, držíte v rukách výročnú správu za druhý rok fungovania tohto projektu, 
za rok 2016.

Veľká vďaka všetkým, ktorí ste nás podporovali a pomáhali spolu  s nami s úsmevom. Bez Vás podporovateľov by sme neboli 
schopní realizovať naše myšlienky a aktivity v projekte POMÁHAME S ÚSMEVOM.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v roku 2017.

        S úctou,

         Ľudmila Hurajová
         zakladateľka a manažérka 
         projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM
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Náš tím

Medzinárodné konferencie

Naša aktívna účasť na medzinárodných konferenciách 
prináša ovocie v oblasti sieťovania pomáhajúcich organizácií 
na Slovensku a v zahraničí. Ku koncu roka 2016 sme sa sta-
li ofciálnym členom medzinárodnej organizácie Childhood 
Cancer International.

EBMT 2016 – Valencia
PanCare stretnutie Lisabon
KDHO Tále

I. ročník “ Víkend pre rodičov”

“Transplantáciou kostnej drene nič nekončí, ba práve 
naopak všetko začína “ – to je veta primárky TJKD MUDr. Júlie 
Horákovej, PhD. Pochopili sme to všetci až po absolvovaní 
tohto procesu s našimi deťmi. Preto jedným z našich cieľov 
je budovať komunitu rodín s deťmi v doliečovacom období a 
zamerať sa na ich vzdelávanie – ako pomôcť deťom prežívať 
ich nový život, čo najkvalitnejšie bez zbytočných komplikácií. 
Prvý ročník bol zameraný na témy: očkovanie a fertilita u detí 
po transplantácii a onkologickej liečbe.

Kalendár 2017

Snažíme sa aktívne pristupovať k hľadaniu možných zdrojov 
financovania naších aktivít. V roku 2016 sme pripravili ka- 
lendár  na rok 2017, ktorého výťažok z predaja v rámci verej- 
nej zbierky SLOVENSKO POMÁHA S ÚSMEVOM pripsieva  
k financovaniu našich aktivít.

Ďakujeme všetkým umelcom, ktorí prišli bez nároku na honorár v roku 2016 medzi rodičov a deti a spríjemnili im ich dni  
v nemocnici. (trio Chick to chick, Robo Papp, Mária Čírová, Bystrík, Oľga Záblacká, Katarína Uhríková, skupina Cinnamon, Zu-
zana Fedorová, Katarína Gillerová , fotograf Tomáš Záhumenský, vizážistky Beáta Hetešová, Daniela Klementovičová, Mirka 
Némethová - IN ZONE studio).

Socializačná miestnosť – “Obývačka”

Rodičia a ich deti môžu načerpať tak prepotrebnú energiu na ich 
ceste za životom. Aktivity v “Obývačke” sú zamerané najmä na 
rodičov, ale sú činnosti, ktoré môžu absolvovať spolu so svojimi 
deťmi. V roku 2016 v našej “Obývačke” prebiehali relaxačné masáže, 
cvičenie jógy, arteterapia, mini-koncerty, kino pre veľkých aj malých, 
psychologické stretnutia s Naďou, vianočný večierok, burza vecí pre 
veľkých aj malých.

Ďakujeme za spoluprácu v roku 2016 celému oddeleniu TJKD 
pod vedením primárky MUDr. Júlie Horákovej PhD.  a najmä psy-
chológom z oddelenia Radkovi Blahovi a Milicke Malej.


