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nezisková organizácia
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Nezisková organizácia POD KRÍDLAMI
DOMINIKY vznikla 26.11.2014
registráciou na Obvodnom úrade v
Nitre pod číslom VVS/NO 23-2014 .
Sídlo organizácie sa nachádza na
Hlbokej 77 v Nitre. Zakladateľkou je
Žaneta Petrášová, bytom Hlboká 77,
Nitra. Peňažný vklad zakladateľky pri
vzniku neziskovej organizácie bol vo
výške 33 €. Orgány neziskovej
organizácie tvoria, správna rada –
predseda a traja členovia, riaditeľka.
Dozorným orgánom neziskovej
organizácie je revízor.

Nezisková organizácia bola založená za účelom
zabezpečovania týchto všeobecne prospešných služieb:
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti:
- poskytovanie služieb detského mobilného hospicu pre
nevyliečiteľne choré deti od novorodeneckého veku do
18 rokov veku,
- zabezpečenie rehabilitačných služieb pre deti
zaradené do starostlivosti detského mobilného hospicu,
2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej
pomoci:
- poskytovanie služieb psychológa a sociálneho
pracovníka pre rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi
- materiálna pomoc pre rodiny s nevyliečiteľne chorými
deťmi,
- bezplatné zapožičiavanie prístrojového vybavenia pre
deti zaradené do starostlivosti
hospicu,
- poskytovanie bezplatnej prepravy do zdravotníckych
zariadení pre deti zaradené do starostlivosti hospicu,
- poskytovanie informačného servisu pre rodiny
s nevyliečiteľne chorými deťmi,
- organizovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov
pre rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi,
- spolupráca s organizáciami s podobným zameraním,
- realizácia projektov z grantových fondov,
- dobrovoľnícke aktivity,
- organizovanie a zabezpečovanie odborných školení pre
personál neziskovej organizácie.

Riaditeľka

- Žaneta Petrášová

Predseda

– JUDr. Jana Berecová Titková

Člen správnej rady

– Mgr. Silvia Králová
- Ondrej Petráš
- MUDr. Zuzana Šubová
Revízor

- Gabriela Kvasňovská

Počas roka sme uskutočnili niekoľko aktivít, zrealizovali
niekoľko návštev na detskej onkológii,
absolvovali 10-ky prevozov. Získali sme niekoľko grantov
a finančných darov od firiem.
V krátkosti Vám ich všetky zhrnieme
20.01.2016 sme boli hosťami v TV Lux v relácii Byť doma,
kde sme rozprávali o plánovaní a vybudovaní detského
mobilného hospicu v nitrianskom regióne.
V priebehu roka sme 3x navštívili deti a ich rodičov na
detskej onkológii a priniesli im potrebnú drogériu a hračky.
V januári natočila RTVS príbeh o Dominike a o začiatkoch
našej neziskovej organizácii a odvysielané to bolo v marci.
15.04.2016 Sme v OC Max mali predajný stánok s
hand made výrobkami, ktoré sme dostali do daru.
V tento istý deň sme sa zapojili ako spoluorganizátor
do dňa narcisov.
02.05.2016 Sme mali prednášku na FSVaZ UKF Nitra o tom
čo robíme, čo je detský hospic a ako je potrebná pomoc
pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom.
06.09.2016 sme usporiadali kvapku krvi pre deti s rakovinou

14.09.2016 sme zakúpili auto na prevoz detských
onkologických pacientov

V októbri sme vďaka daru zabezpečili pre rodinku s
dieťaťom v paliatívnej starostlivosti víkendový pobyt v
aquaparku v Poprade.
15.10.2016 Sme boli predstaviť našu organizáciu a prácu
na tanečnej súťaži v Piešťanoch
04.11.2016 sme zabezpečili pre deti na detskú onkológiu
sedáky na stoličky do jedálne aby deti nesedeli na
studených stoličkách
12 a 13.12.2016 sme usporadali vianočné večierky. Prvý
bol pre deti ktoré boli v domácej liečbe a druhý bol pre
deti hospitalizované na detskej onkológii v Bratislave
Všetky deti aj súrodenci dostali vianočné darčeky,
občerstvenie, tortu, potrebnú drogériu, vianočné oplátky.
Počas celého roka sme poskytovali deťom a rodinám z
detskej onkológie bezplatný prevoz do/z nemocnice.
Uskutočnili sme 95 prevozov a najazdili 98 187 km

* Dotácie a granty
13.01.2016 dar od zamestnancov fi.
Actavis 1000€
03.02.2016 dar od zamestnancov fi.
Cesty Nitra 480€
04.02.2016 Dar od fi. Mora Chladnička
na lieky
18.02.2016 Dar od fi. Z+M Servis –
Tlačiareň
04.2016 LEAF získanie dobrovoľníka v
grantovom kole
24.04.2016 NKN a Reydel grant na kúpu
psychologickej pomôcky Scénotest
1200€
07.09.2017 Nadácia SLSP grant na kúpu
motorového vozidla 13 000€

09.11.2016 Dar od firmy SOLA
Switzerland 98 ks príborov do balíčkov
25.11.2016 AmCham dar na
charitatívnom večierku 15 000€
27.12.2016 OZ Myšlienka dar 1200€

Účtovná závierka 2016
Údaje sú vedené v EUR

Výnosy 2016
Pôžička
Prijaté dary
DMS
Nadácia SLSP
Nadácia NKN
AmCham
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2015
Úroky

5000,00
7443,19
366,72
13000,00
1200,00
15000,00
14572,87
0,33

Náklady 2016

Náklady účel neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
PHM
Mzdové náklady + odvody
Projektová réžia
Cestovné
Opravy a udržiavanie
Náklady na reprezentáciu
Nájomné
Web
Poštovné
Telefón, internet
Osobitné náklady
Odpisy DHM a DNM

3378,63
1971,66
1735,27
2295,96
34,60
74,00
216,99
2236,58
56,52
44,90
654,60
2675,62
1657,00

Náklady správa neziskovej organizácie 2016
Administrácia
295,93
Ostatné služby
1483,68

Výnosy:
Náklady účel
Náklady správa

51583,11
17032,33
1779,60

Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky
prijaté v roku 2016 boli prevedené cez výnosy
budúcich období do roku 2017, v súlade s
postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na účel podnikania.

Naše hlavné ciele do budúceho roka:
Poskytovať hospicovú starostlivosť nevyliečiteľne
chorým deťom.
Pomoc psychológa po strate dieťaťa, pomoc
sociálneho pracovníka
Prevoz detských onkologických pacientov do/z
nemocnice.
Pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám z
Nitrianskeho kraja.
Usporiadanie víkendového pobytu pre rodiny po
strate dieťaťa.

Poďakovanie
Naša vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí nás
podporovali, pomáhali nám a verili, že má to
zmysel

Kontaktné údaje
Pod krídlami Dominiky, n.o.
Hlboká 77, 949 01 Nitra
IČO: 45 744 530
DIČ: 202 41 62 305

IBAN: SK3409000000005065722250
Zapísaná: Okresný úrad Nitra, register
neziskových organizácii poskytujúcich
všeobecne prospešné služby, reg.č. VVS/NO23/2014

