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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. Ivana Gombkötö Žoldošová
- Miroslav Habara
- MUDr. Zuzana Šubová

Revízor

- Gabriela Kvasňovská

Účtovná závierka 2014
Údaje sú vedené v EUR

Výnosy 2014
Prijaté dary

237,00

Náklady 2014
Náklady správa neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
49,00
Ostatné služby
41,00
Ostatné dane a poplatky 91,00
Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky
prijaté v roku 2014 boli prevedené cez výnosy
budúcich období do roku 2015, 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:

Získanie licencie na detský mobilný hospic
Prevoz detských onkologických pacientov
do/z nemocnice

Pomoc onkologicky chorým deťom a ich
rodinám z Nitrianskeho kraja

Poďakovanie 2014
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

