Výročná správa neziskovej organizácie
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o.
za rok 2010
Prehľad činností MODRÝ ANJEL / tím krízovej intervencie n. o. vykonávaných v roku 2011
Nezisková organizácia v súlade so štatútom zabezpečovala nasledovné všeobecne prospešné služby:
Na pokyn ministra vnútra SR sme 4 dni asistovali Policajnému zboru SR pri likvidácii následkov streľby v
Devínskej Novej Vsi vo vzťahu k civilnému obyvateľstvu a tiež k rodinným príslušníkom a blízkym
zraneného policajta.
V prípade viacerých udalostí s hromadným postihnutím obyvateľstva (povodne v Kežmarku, Handlovej,
Ihľanoch, Jurskom) sme v spolupráci s Policajným zborom SR, Hasičským a záchranným zborom SR a
orgánmi samosprávy poskytovali občanom zasiahnutým následkami týchto udalostí rozsiahlu
posttraumatickú starostlivosť.
V spolupráci s Ministerstvom obrany SR sme v 200 hodinovom vzdelávacom kurze v psychickej prvej
pomoci, krízovej intervencii a psychosociálnej podpore získali 18 nových členov tímu. Vzdelávanie sa
uskutočnilo na vojenskej základni vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici.
V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom sme v 200 hodinovom vzdelávacom kurze získali 20
nových spolupracovníkom z bratislavského a nitrianskeho kraja. Vzdelávanie sa uskutočnilo v priestoroch
Bratislavského samosprávneho kraja a jeho prevažná časť bola zrealizovaná v roku 2010.
V 69 prípadoch spolupracovníci Modrého anjela poskytovali starostlivosť v akútnej fáze po náhlej
traumatizujúcej udalosti civilnému obyvateľstvu (tragické autonehody, vraždy, samovraždy, nezvestnosť,
prírodné katastrofy) a zabezpečovali aktiváciu siete následnej starostlivosti.
V spolupráci s Odborom krízového riadenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme spracovali
návrh na úpravu „Návrhu koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného
systému v Slovenskej republike na roky 2011 – 2015“ v zmysle rozsiahlejšej, ako pôvodne navrhovanej
účasti orgánov sociálneho zabezpečenia. S tým istým partnerom sme spolupracovali na pripomienkovaní
„Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky“ v zmysle doplnenia bodu 2.2.2 – Výkonný
subsystém Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytovanie detskej kurately v krízových
oblastiach a dopracovania úlohy neziskových organizácií v uvedenom systéme.
V spolupráci s Československou obchodnou bankou sme spustili systém poprepadovej starostlivosti o
zamestnancov a klientov banky v prípade mimoriadnych udalostí v pobočkách ČSOB. Rovnaký systém
pripravujeme v spolupráci s OTP bankou.
Modrý anjel publikoval na 6 dvojstranách časopisu Ministerstva vnútra „Revue civilná ochrana“ články o
krízovej intervencii a psychosociálnej podpore.
Orgány MODRÝ ANJEL / tím krízovej intervencie n.o.
V roku 2010 došlo k zmenám v orgánoch neziskovej organizácie, predchádzajúci členovia správnej rady,
revízorka a riaditeľka sa svojich funkcií a členstva v neziskovej organizácii vzdali a boli zvolení noví
členovia. Tieto zmeny boli registrovému orgánu riadne a včas oznámené.
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Mgr. Karin Brániková, PHD.

Revízor:
Mgr. Katarína Lukáčová

Riaditeľ:
Radovan Bránik

Zmena názvu a štatútu
Na základe jednomyseľného rozhodnutia správnej rady došlo k zmene názvu Meritum n.o. na Modrý anjel
– tím krízovej intervencie n.o..
Správne rada rozhodla o zmene štatútu, došlo k výmazu niektorých všeobecneprospešných služieb a k
schváleniu nových v nasledovnom znení:
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) Poskytovanie psychosociálnej podpory v akútnej fáze po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom
(ďalej len UTP) v nepretržitej dostupnosti na území SR vrátane jej organizačného, personálneho,
materiálneho a technického zabezpečenia prostredníctvom vybudovania a prevádzkovania vlastnej siete

zasahujúcich jednotiek krízovej intervencie v spolupráci s jednotlivými zložkami Integrovaného
záchranného systému.
b) Poskytovanie podpory krízovým štábom samospráv, inštitúciám a subjektom podieľajúcim sa na
zmierňovaní a odstraňovaní následkov UTP a preberajúcim starostlivosť o zasiahnutých v strednodobej a
dlhodobej fáze.
c) Vzdelávanie, výcvik, tréning a cvičenia v oblasti psychosociálnej podpory, najmä krízovej intervencie,
spracovania stresu zo zaťažujúcich situácií a udalostí s hromadným postihnutím osôb pre zasahujúcich,
zasiahnutých a verejnosť.
d) Participácia na vybudovaní a trvalej udržateľnom fungovaní siete následnej psychotraumatologickej
starostlivosti.
e) Publikačná, dokumentačná a osvetová činnosť najmä v oblasti psychosociálnej podpory a krízovej
intervencie.
f) Poskytovanie informácií médiám s cieľom znižovať napätie a deeskalovať konflikty súvisiace s
medializáciou pri udalostiach s traumatizujúcim potenciálom a zvyšovať informovanosť verejnosti o
psychosociálnej podpore v zmysle primárnej prevencie.
g) Tvorba a realizácia projektov súvisiacich s prevenciou vzniku UTP a zmierňovaním ich následkov
Správna rada rozhodla aj o zrušení čl. IV. štatútu neziskovej organizácie a boli vymazané všetky predmety
podnikania uvedené v tomto článku, teda vydavateľská činnosť, organizovanie kurzov a školení,
konzultačné služby a poskytovanie konzultačných služieb pri získavaní prostriedkov z grantovej politiky
európskej únie.
Finančný súhrn za rok 2010
Príjmy neziskovej organizácie
Príjmy od právnických osôb
Príjmy od fyzických osôb
Príjmy z asignácie 2% z dane
Príspevky z grantov
Úroky a ostatné príjmy
Spolu

1150.00 EUR
0.00 EUR
0.00 EUR
0.00 EUR
0.00 EUR
1150.00 EUR

Výdavky neziskovej organizácie
Dary - finančná podpora
Akcie pre cieľovú skupinu
Propagácia verejnoprospešného účelu
Prevádzka neziskovej organizácie
Mzdové náklady
Spolu

0.00 EUR
0.00 EUR
0.00 EUR
2121.84 EUR
595.60 EUR
2717.44 EUR

Modrý anjel - tím krízovej intervencie n. o. v danom roku nenadobudla žiaden majetok.
Prílohou k Výročnej správe je: Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2010 a Výkaz o príjmoch a výdavkoch
za rok 2010.
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