Výročná správa
neziskovej organizácie
Modrý anjel / tím krízovej intervencie

2013

Obsah

1.

Základné informácie o organizácii a tíme

3

2.

Poslanie neziskovej organizácie a ňou poskytované služby

6

3.

Základné charakteristiky práce tímu krízovej intervencie Modrý anjel n.o

7

4.

Prehľad činnosti organizácie a tímu v roku 2013

9

Krízová linka a zásahy
Vzdelávanie – interné a externé, účasť na odborných podujatiach

9
10

5.

Partnerské organizácie

12

6.

Hospodárenie v roku 2013

14

Príjmy
Výdavky
Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu
právnických a fyzických osôb v roku 2013
Záväzky
Účtovná bilancia k 31.12.2013 v Euro
Hospodársky výsledok

14
15
16
17
18
18

7.

Poďakovanie

19

8.

Prílohy

20

Rozpis prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane
Prijaté finančné, hmotné a nehmotné dary fyzických a právnických osôb
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch

20
20
23
25

1. Základné informácie o organizácii a tíme
Nezisková organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie bola založená dňa
25.9.2007 a je registrovaná na Obvodnom úrade v Žiline, na Odbore všeobecnej
vnútornej správy pod č. OVVS/NO-10/07.

Kontakt
Sídlo:

Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina

Tel.:

+421 903 821 407 (riaditeľ organizácie)
+421 905 427 968 (odborný garant)
+421 944 171 272

Krízová linka:
E-mail:

modryanjel@modryanjel.sk
www.modryanjel.sk

Fakturačné údaje
Organizácia má pridelené IČO: 37 983 415 a DIČ: 20 231 9999 26.
Číslo účtu:

415 002 64 07 / 3100 Sberbank Slovensko, a.s.

Orgány neziskovej organizácie
Správna rada:

Karin Brániková (predseda)
Radovan Bránik, Janka Petrášková

Revízor:

Anna Petrulová

Riaditeľ:

Branislav Chrenka (Riaditeľ je zároveň štatutárom
organizácie)

Štruktúra riadenia tímu
Odborný garant:
Karin Brániková
Zastupujúci odborný garant: Martin Ondrejkovič
Veliteľ tímu:
Zastupujúci veliteľ tímu:

Karin Brániková
Radovan Bránik
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Členovia a spolupracovníci tímu
Členovia a spolupracovníci tímu sú základom fungovania Modrého anjela. V roku
2013 mal tím 70 členov. Tvorili ho ľudia pracujúci v rôznych pomáhajúcich profesiách
a zásahových zložkách - pedagógovia, lekári, sociálni pracovníci, psychológovia,
duchovní, záchranári, vojaci a ďalší.

Čestný člen: Karol Kálig
Velitelia zásahov UHPO
Radovan Bránik, Karin Brániková, Miroslav Čápek, Boris Demeter, Ivan Sopoliga
Velitelia zásahov
Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Radovan Bránik, Karin Brániková, Miroslav
Čápek, Boris Demeter, Branislav Chrenka, Jana Mózešová, Jana Petrášková,
Anna Petrulová, Ivan Sopoliga, Michaela Šopová
Spolupracovníci tímu
Denisa Adamkovičová, Miroslav Augustín, Gabriela Bačová, Matúš Bakyta,
Martin Ballay, Radovan Bránik, Radovan Bránik ml., Karin Brániková, Vladimír
Benko jr., Roland Cagáň, Miroslav Čápek, Eva Černičková, Boris Demeter, Jana
Dutková, Monika Ďurďovičová, Patrícia Eftimová, Arpád Esztergályos,
Dominik Gáal, Ondrej Gliganič, Ondrej Grešo, Jitka Gurňáková, Miroslav
Harvan, Martin Horák, Mária Humeníková, Mária Chaloupková, Branislav
Chrenka, Branislav Kerek, Ľubomír Krajči, Iveta Králiková, Mariana Kratochvílová, Radovan Kristl, Lenka Lempeľová, Katarína Lukáčová, Marcel Lukáč,
Lenka Matúšková, Zdenka Matúšková, Jozef Minár, Monika Motýľová, Jana
Mózešová, Radoslav Naď, Martin Ondrejkovič, Lucia Pašková, Jana Petrášková,
Anna Petrulová, Zuzana Porubská, Jana Račková, Júlia Remeňová, A. Madlena
Rjabininová, Erika Rusnáková, Veronika Rýšová, Jana Slezáková, Ivan Sopoliga,
Radka Strápková, Michaela Šopová, Andrea Szabová, Josef Šebek, Jozef Teník,
Margita Vernarcová, Lukáš Vlachovič, Miroslav Záhumenský, Adriana
Záhraníková, Martin Zajak, Miroslava Zimányiová
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Pracovné skupiny organizácie s aktívnymi členmi počas
roka 2013 a externí spolupracovníci
Back Office
Jana Mózešová, Janka Petrášková (líder skupiny)

Projekty a fundraising
Karin Brániková, Branislav Chrenka, Jana Mózešová, Janka Petrášková

Mediálna skupina
Matúš Bakyta, Vladimír Benko jr., Janka Petrášková

Vzdelávacia skupina
Karin Brániková (líder skupiny), Radovan Bránik, Branislav Chrenka, Jana Mózešová,
Janka Petrášková

Logistika
Vladimír Benko jr. (líder skupiny), Jana Mózešová, Lenka Matúšková, Júlia Remeňová

Externá spolupráca
Katarína Füreková, Anna Köszeghyová, Krisztina Szevecsek
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2. Poslanie neziskovej organizácie a ňou poskytované služby
Poslanie – kontinuálny rozvoj organizácie v zmysle štatútu a rozvoj profesionálnej
pripravenosti svojich členov. Zabezpečenie vykonateľnosti psychosociálnej podpory a
udržateľnosti služby v nepretržitej pohotovosti výhľadovo na území SR.
Na základe štatútu schváleného 14.5.2010 organizácia Modrý anjel / tím krízovej
intervencie n.o. poskytuje tieto verejnoprospešné služby:
Poskytujeme psychosociálnu podporu 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. Vybudovali sme a
prevádzkujeme vlastnú sieť zasahujúcich jednotiek krízovej intervencie. Spolupracujeme s jednotlivými zložkami Integrovaného
záchranného systému.
Poskytujeme podporu krízovým štábom samospráv, inštitúciám a subjektom
podieľajúcim sa na zmierňovaní a odstraňovaní následkov UTP a preberajúcim
starostlivosť o zasiahnutých v strednodobej a dlhodobej fáze.
Vzdelávame a trénujeme zasahujúcich, zasiahnutých a verejnosť ako spracovať
stres zo zaťažujúcich situácií a udalostí s hromadným postihnutím.
Participácia na vybudovaní a fungovaní siete následnej psychotraumatologickej
starostlivosti.
Publikačná, dokumentačná a osvetová činnosť najmä v oblasti psychosociálnej podpory a krízovej intervencie.
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.
Tvorba a realizácia projektov súvisiacich s prevenciou vzniku UTP a zmierňovaním
ich následkov.
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3. Základné charakteristiky práce tímu krízovej intervencie
Modrý anjel n.o
Vyhľadávanie klientov
Na rozdiel od väčšiny služieb orientovaných na podporu občanov v kríze aktívne v
teréne vyhľadávame klientov nachádzajúcich sa v krízovej situácii. Proaktívne konanie
je jedným z účinných nástrojov krízovej intervencie a umožňuje nám maximalizovať
účinnosť poskytnutých opatrení. Ide o spôsob, akým získavame dôveru klientov a
umožňuje nám to priniesť efektívne podporné opatrenia v najkratšom možnom čase
po udalosti s traumatizujúcim potenciálom priamo na miesta, v ktorých sa cítia bezpečne. Klient nemusí o službu žiadať a ani ju vyhľadávať, získa ju na mieste udalosti,
alebo v domácom prostredí, prípadne na mieste, ktoré sám pre seba vyhodnotí ako
vhodné. Do veľkej miery mu tento prístup uľahčí fungovanie v už aj tak mimoriadne
zaťažujúcej situácii, pretože nie je vystavený stresu z riešenia nečakaných situácií a
návštev rôznych úradov.

Zodpovednosť za úroveň
starostlivosti
Všetci naši zasahujúci členovia sú absolventmi špecializovaného vzdelávania v
psychosociálnej podpore, psychickej
prvej pomoci, krízovej intervencii a
spracovaní stresu. Ich pôvodné povolania ako aj osobnostné charakteristiky
dávajú tiež záruku, že pri poskytovaní
služieb dokážu vyjsť klientom v ústrety
správne a účinne. Kvalita vzdelávania a
poskytovaných služieb je základným
parametrom, na ktorý kladieme v tíme
najväčší dôraz.

Dosiahnuteľnosť služby
Pracujeme na sprístupnení našich služieb širokej verejnosti. Pokrývame všetky udalosti s hromadným postihnutím obyvateľstva na území SR, alebo udalosti podobného
rozsahu, ktorých účastníkmi sú slovenskí štátni príslušníci na území členských štátov
EÚ a súčasne zabezpečujeme psychosociálnu starostlivosť aj pri menších a individuálnych nešťastiach za logisticky vhodných podmienok.
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Podpora na mieste nešťastia
Na miestach udalostí vzniká v peritraumatickom čase okamžitá potreba poskytnutia jednej z
foriem psychosociálnej podpory - psychickej prvej pomoci. Ide o súbor základných techník a
opatrení, smerujúcich k rýchlej a účinnej emočnej stabilizácii ľudí nachádzajúcich sa v akútnom ohrození, alebo ich blízkych. Klient môže urobiť čokoľvek, čo mu pomôže zvládnuť prvý
nával zaťažujúcich podnetov.

Podpora v domácom prostredí
S odstupom niekoľkých hodín, až dní je
namieste urobiť druhý krok a začať
poskytovať krízovú intervenciu. Tá
nasleduje potom, ako pominula akútna
potreby psychickej prvej pomoci a
spočíva v hľadaní optimálneho modelu
fungovania pre najbližšie dni. Podľa
okolností sa určí rozsah bezprostredných potrieb klienta, sú mu poskytnuté všetky overené informácie, ktoré
mu môžu pomôcť riešiť množstvo
praktických a formálnych úkonov, spojených s nečakanou udalosťou.

Tvorba siete následnej starostlivosti

Modrý anjel sa od prvých hodín po traumatizujúcej udalosti aktívne podieľa na aktivácii
siete následnej starostlivosti.
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4.Prehľad činnosti organizácie a tímu v roku 2013
Organizácia naďalej zabezpečuje poskytovanie psychosociálnej podpory bezprostredne po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom, čim prispieva k sekundárnej
prevencii vzniku ochorení vyvolaných traumatickým stresom.
Tím krízovej intervencie Modrý anjel v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počas roka
2013 naďalej rozširoval svoju činnosť a personálne kapacity tímu aj na udalosti
menšieho rozsahu, ktoré nedosahujú kritériá pre vyhlásenie udalosti s hromadným
postihnutím osôb, sú však nadmerne zaťažujúce pre zasiahnuté osoby a majú rovnaký
potenciál spoločenského dopadu pre jednotlivca, rodinu či skupinu.
V roku

2013

sa

zmenil

štatutárny zástupca a riaditeľ
organizácie, na miesto zakladateľa a dlhoročného riaditeľa
Radovana Bránika nastúpil
MUDr. Branislav Chrenka, pri
tej príležitosti boli vymenení
aj dvaja členovia správnej
rady a revízor organizácie.

Krízová linka a zásahy
Tak ako v roku 2012, aj počas roku 2013 bolo odbornej aj laickej verejnosti k dispozícii
telefónne číslo krízovej linky Modrého anjela - 0944 171 272. Od 22.3.2012 je na
danom čísle zriadená nepretržitá pohotovostná služba. Službu na linke mávajú
pracovníci Modrého anjela vyškolení v efektívnej komunikácii so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Pracovníci sa striedajú v 12 hodinových službách
– denných od 6:00-18:00 a nočných od 18:00-6:00.
Celkovo sme na linke počas roka 2012 odslúžili 730 služieb (8760 hodín). Počas nich
sme prijali na linke 148 volaní, čo je o 58 volaní viac v porovnaní s rokom 2012.
Najmenej telefonátov na krízovú linku sme prijali v mesiacoch január, marec a jún
2013 (každý mesiac 4 volania), najviac sme mali v mesiaci október (29 telefonátov).
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Aj v roku v roku 2013 sa tímy zložené z dvoch dvojíc terénnych pracovníkov Tímu
krízovej intervencie Modrý anjel (TKI MA) striedali v 12-hodinových pohotovostných
službách, denných (6:00-18:00) a nočných (18:00-6:00), pripravené bezodkladne
vyraziť do zásahu v prípade udalosti s traumatizujúcim potenciálom, ku ktorej bol
privolaný Tím krízovej intervencie Modrý anjel.
Všetky pohotovostné služby slúžili pracovníci bez nároku na odmenu – celkovo
odslúžili 2 413 osoboslužieb, t.j. 28 956 bezplatných osobohodín. V projekte bolo
celkovo zapojených 27 pracovníkov.
V roku 2013 sme zasahovali o.i. aj pri dvoch udalostiach s hromadným postihnutím
osôb (pád mostnej konštrukcie pri Kurimanoch a záplavy v Devíne).

Vzdelávanie – interné a externé, účasť na odborných podujatiach
Počas celého roka 2013 odborný garant tímu - Karin Brániková - bezplatne poskytovala pracovníkom tímu na vyžiadanie individuálne supervízie.
Aby sa zabezpečilo zdieľanie dobrej praxe a skúseností medzi terénnymi pracovníkmi
zapojenými do Pilotného projektu, zrealizovali sme aj skupinové supervízne stretnutie. Supervízor aj organizačný tím pripravili supervíziu v rámci dobrovoľníckych
hodín.
Rok 2013 sa niesol aj v znamení šírenia
osvety a vzdelávania externých, ako aj
interných skupín o problematike krízovej
intervencie.
Dva krát sme vzdelávali diplomatických
pracovníkov (spolu asi 30 účastníkov) Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky.
Vzdelávanie v terénnej krízovej intervencii
sme realizovali aj pre terénnych pracovníkov
občianskych združení Odyseus a Ulita.
Vzdelávanie v terénnej krízovej intervencii sme realizovali aj pre terénnych pracovníkov
občianskych združení Odyseus a Ulita.
Počas jesene 2013 sme rozbehli nábor nových spolupracovníkov tímu. O spoluprácu
s tímom sa uchádzalo 40 osôb. Výberovým konaním prešlo 15 uchádzačov. Podarilo
sa nám získať dostatočný počet záujemcov (11), ktorí sa rozhodli prijať záväzok a
nastúpiť do vzdelávania.
Do konca roka 2013 sme zrealizovali 2 (80 hodín) z 5-tich modulov (celkovo 200
hodín) Vzdelávania spolupracovníkov tímu 2013/2014. Ide o štandardný výcvik,
ktorý je nevyhnutnou podmienkou nasadenia v terénnej práci a doposiaľ ho absolvoval každý člen Tímu krízovej intervencie Modrý anjel.
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Výcvik vedú traja lektori (vedúci lektor
výcviku a odborný garant Mgr. Karin
Brániková, MPH., lektor p. Radovan
Bránik, lektor Basic Life Support
MUDr. Branislav Chrenka) a dvaja
pomocní lektori, ktorí sú tiež zodpovední za technickú a organizačnú
stránku
výcviku
(Mgr. Janka
Petrášková a Mgr. Jana Mózešová).
Vedúci lektor výcviku garantuje výcvik
po odbornej stránke a zodpovedá tiež
za bezpečnosť výcvikových metód,
nakoľko výcvik kladie vysoké nároky na účastníkov v emočnej aj osobnostnej rovine.
Jedným z bezpečnostných opatrení je tiež možnosť prehodnotiť po prvom module
svoju účasť na výcviku, keďže toto je prvý čas, kedy majú frekventanti skutočnú
skúsenosť so záťažou, ktorá ich čaká. Všetkých 11 účastníkov výcvik dokončilo.
Na výcvik nám bezplatne zapožičalo priestory Farské centrum pre rodinu v Karlovej
Vsi (Rehoľa Minoritov).
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5. Partnerské organizácie
Týmto ďakujeme uvedeným organizáciám za vzácnu a profesionálnu spoluprácu,
ktorou pomáhajú šíriť myšlienku ako aj konkrétnu prácu v oblasti krízovej intervencie
a tým sa stali lídrami zavádzania tohto typu starostlivosti v Integrovanom záchrannom systéme.

Hasičský a záchranný zbor SR

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR):
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Bratislava
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Trnava
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Košice

Policajný zbor SR:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bratislave Petržalke
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bratislave Dúbravke
Obvodné oddelenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Senci
Falck Záchranná a.s.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava (ZDZS)

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave:
Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Klinika detskej hematológie a onkológie
Oddelenie urgentného príjmu
Oddelenie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Bratislava
Antolská, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Univerzitná nemocnica Bratislava:
Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica sv. Cyrila aMetoda, Petržalka
Klinika infektológie a geografickej medicíny, UNB, Nemocnica akad.
L. Dérera, Kramáre
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V roku 2013 vznikla aj platforma neziskových organizácií (RISC) podieľajúca sa na
sanácii následkov povodní (predominantne) a s víziou riešiť v budúcnosti aj ostatné
udalosti s hromadným postihnutím osôb.
Modrý anjel, n.o. sa stal jedným z jej zakladajúcich členov a ako strategický a kľúčový
partner tretieho sektora pre Hasičský a záchranný zbor SR figuruje aj v deklarácii Ministerstva vnútra (Deklarácia o spolupráci ministerstva a mimovládnych neziskových
organizácií pri plnení úloh rezortu). Toto bolo umožnené vďaka uzneseniu Vlády Slovenskej republiky z dňa 22. februára 2012 č. 68, na ktorom schválila Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.
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6. Hospodárenie v roku 2013
V roku 2012 príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc eur,
preto bolo možné aj počas roka 2012 viesť v organizácii jednoduché účtovníctvo.

Príjmy
Celkové príjmy za rok 2013 sú vo výške 35 472,85 €.
Najvýznamnejším príjmom organizácie bol grant „Človek človeku“ vo výške 20
000,00 € od Nadácie SPP na pilotný projekt „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom.
Dary fyzických a právnických osôb tvorili v tomto roku prvýkrát väčšiu čiastku – tím
prijal dary vo výške 6 128,96 €. Zoznam darcov a darované sumy, ako aj zoznam hmotných a nehmotných prijatých darov si môžete pozrieť v prílohách správy na str. -20.
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu
aj na základe bilaterálnych dohôd – príjmy z poskytovania služieb boli 5 389,62 €.
Počas roka 2013 sa Modrý anjel opäť stal prijímateľom 2% z dane – na účet nám celkovo prišlo 2 308,27 €. Získaný obnos máme povinnosť využiť a vyúčtovať do konca
roka 2014. Rozpis jednotlivých prijatých prostriedkov si môžete pozrieť v prílohe na
str. -

Príjmy 2013 Modrý anjel n.o.
1. Grant - Nadácia SPP

20 000,00 €

56%

2. Grant – Nadácia Allianz SP

4 000,00 €

3. Poskytovanie služieb a predaj vlastných výrobkov

5 389,62 €

4. 2% z podielu zaplatenej dane

2 308,27 €

7%

5. Iné dary a príspevky

2 128,96 €

6%

6. Ostatné - úroky

1 646,00€

5%

Spolu
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35 472,85 €

11%
15%

Výdavky
Celkové výdavky organizácie Modrý anjel za rok 2013 sú 40 247,73 €.
Najväčšiu časť výdavkov tvorila v roku 2013 prevádzková réžia (33 454,96 €), v ktorej
sú zahrnuté položky:
Honoráre za prácu pracovníkov slúžiacich na krízovej linke
Honoráre za prácu psychosociálnych manažérov MA
Honoráre za prácu terénnych pracovníkov MA
Refundácia komunikačných nákladov súvisiacich so zásahmi
Refundácia cestovných nákladov súvisiacich so zásahmi
Refundácia iných oprávnených výdavkov súvisiacich so zásahmi
Prevádzka krízovej linky
Administratívne spracovanie zásahov
Refundácia výdavkov súvisiacich s administratívnym spracovaním zásahov
Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2013/2014 - lektorné, materiál a služby, administratívna a organizačná podpora, občerstvenie
Ostatné cestovné náklady - cesty z miesta vedenia tímu do sídla organizácie, účasť na
odborných podujatiach
Spotrebný materiál, kancelárske potreby; Kopírovanie, tlač, väzba dokumentov;
Ceniny; Bankové poplatky
V službách (6 783,88 €) sú zahrnuté najmä náklady na rôzne služby súvisiace s poskytovaním služieb a náklady za vzdelávanie. Ostatné výdavky (8,89 €) sú výdavky na
sociálny fond z minulých rokov.

Výdavky Modrý anjel n.o.
1. Prevádzková réžia

33 454,96 €

2. Služby

6 783,88 €

3. Ostatné

8,89 €
Spolu

83%
17%
0%

40 247,73 €

Organizácia nemala v roku 2013 dostatok finančných zdrojov na úhradu bežných prevádzkových nákladov – nákladov nesúvisiacich priamo s realizovanými projektami. Aby bol
napriek tomu počas celého roka zabezpečený základný chod organizácie, odpracovali
pracovníci pracovnej skupiny Back Office stovky hodín dobrovoľnícky.

10
15

Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z
príjmu právnických a fyzických osôb v roku 2013
Najneskôr do konca roka 2013 sme mali povinnosť využiť a vyúčtovať prostriedky
prijaté v roku 2012, tj. zostatok 38,28 € z celkovo prijatých 452,90 €. Mohli sme tiež
použiť prostriedky prijaté v roku 2013 (2 308,27 €). Spolu sme teda mohli využiť 2
346,55 €.
Použili sme všetky získané prostriedky, t.j. celkovo sme k 31.12.2013 z prijatých prostriedkov použili 2 346,55 € na úhradu nákladov spojených so zásahmi pri udalostiach,
na ktoré sme nemali zmluvného zadávateľa alebo ktoré nebolo možné z hľadiska
miesta, typu, rozsahu alebo času zaradiť do realizované projektu podporeného
Nadáciou SPP; na nákup materiálno-technického zabezpečenia tímu, na vzdelávanie
nových spolupracovníkov tímu, na úhradu nákladov spojených s účasťou našich
pracovníkov na súčinnostných cvičeniach (CARESS 2013, Tunel Bôrik) a odborných
podujatiach (RESCUE FORUM 112).

Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej
dane z príjmu právnických a fyzických osôb v roku 2013
1. Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2013/2014

1 059,76 €

(príprava, tlač a väzba manuálov; honoráre lektorom)

2. Honoráre za prácu terénnych pracovníkov KIT MA

800,00 €

3. Konferencie a semináre (účastnícke poplatky, ubytovanie,

328,00 €

4. Materiálno-technické zabezpečenie tímu (uniformy - vesty

130,69 €

refundácia doprava)

terénnych pracovníkov; reflexné vesty pre klientov)

5. Súčinnostné cvičenia (Tunel Bôrik - refundácia doprava)
6. Prevádzka krízovej linky

21,50 €
6,60 €

Spolu

2346,55 €

Z prostriedkov prijatých v roku 2013 nám teda ostáva na využitie a zúčtovanie
do 31.12.2014 0,- €.
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Záväzky
K 31.12.2013 eviduje organizácia záväzky vo výške 143,27 €, ktoré predstavujú
záväzky voči pracovníkom a záväzok za telekomunikačné služby.

Výdavky Modrý anjel n.o.

1. Záväzky zo sociálneho fondu

8,89 €

2. Záväzky voči pracovníkom

2 693,52 €

3. Ostatné

3 625,00 €
Spolu

6 327,41 €

Počas roka 2013 organizácia významne znížila svoje záväzky - vyrovnala väčšinu
záväzkov, ktoré sa nazbierali v predchádzajúcich rokoch voči pracovníkom a organizáciám.

Porovnanie stavu záväzkov organizácie v rokoch 2012 a 2013
8000
6000

Úvery a pôžičky

4000
Záväzky voči pracovníkom

2000
0

Záväzky zo sociálneho fondu

2012
2013
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Účtovná bilancia k 31.12.2013 v Euro
V prílohách správy si môžete pozrieť na str. Výkaz o príjmoch a
výdavkoch a na str. Výkaz o majetku a záväzkoch.

Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok

1. Rozdiel príjmov a výdavkov

-4 774,88 €

2. Rozdiel majetku a záväzkov

1 174,67 €

10
18

7. Poďakovanie
Aj v tomto roku sa s presvedčením vrátime na úplný začiatok našej práce,
na ktorom bola hlavne viera v zmysel.
Srdečne a s úctou ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí
svojou prácou a prezentovaním svojho presvedčenia pomáhajú šíriť našu
spoločnú vieru v zmysel poskytovania krízovej intervencie ako súčasti
psychosociálnej podpory každému jednému človeku, ktorého zasiahla
hrozná udalosť, ktorú by nikto z nás nikdy nechcel zažiť.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami pretavujú toto presvedčenie do
prebdených nocí, do konania malých osobných zázrakov na konci ktorých
je niekomu trochu ľahšie a život predsa dáva trochu viac zmysel.
Pomáhajte nám prosím ďalej zatvárať peklo. Aj na to sú predsa anjeli.
Ak to nemáte ako robiť osobne, kúpte niekomu kúsok anjela pre chvíle,
kedy ho bude najviac potrebovať.

za celý tím
Karin Brániková
veliteľ tímu
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8. Prílohy

Rozpis prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane
Počas roka 2013 sa Modrý anjel opäť stal prijímateľom 2% z podielu zaplatenej
dane. Prostriedky na náš účet poukazovali jednotlivé daňové úrady – konkrétnych darcov nebolo možné identifikovať ak nám o sebe nedali vedieť.
Celková suma prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane bola v roku
2013 – 2 308,27€. Použili sme všetky získané prostriedky, t.j. celkovo sme k
31.12.2013 z prijatých prostriedkov použili 2 346,55 € (spolu so zostatkom z
roku 2012 v sume 38,28 €)

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste týmto spôsobom podporili našu činnosť.

Prijaté finančné, hmotné a nehmotné dary fyzických a
právnických osôb
Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Nech Vám Vaše dobro svet dobrom
opláca.
Mená darcov uvádzame v abecednom poradí.
Prijaté finančné dary fyzických osôb
1. p. P. Fedorko

1 500,00 €

2. p. L. Steiner

237,96 €

3. p. V. Malíková

110,00 €

4. p. P. Vadovič

100,00 €

5. p. Z. Krútilová

60,00 €

6. p. A. Pelikán

50,00 €

7. p. L. Matúšková

21,00 €

8. p. Ľ. Vavrek

10,00 €
Spolu
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2 088,96 €

Prijaté hmotné a nehmotné dary právnických a fyzických osôb,
dobrovoľnícka práca

Areaprint, s.r.o.

bezplatne vytlačený baner s logami darcov, ktorí nám
finančnou alebo materiálnou pomocou pomohli pri
realizácii cvičenia, vyhotovenie reflexných magnetických
tabúl a fólií na autá, ktorými chodíme do zásahov

v termíne január až marec 2013 bezplatne
poskytnuté priestory na realizáciu vzdelávacieho
programu Vzdelávanie spolupracovníkov tímu
2012/2013

Farské centrum pre rodinu
Bratislava Karlova Ves,
Rehoľa Minoritov

p. Katarína Füreková

p. Vladimír Havlík ml.

p. Peter Mózeš ml.

p. Tomáš Petrášek

p. Peter Mózeš ml.

bezplatné opakované konzultácie k vedeniu
účtovníctva a k vypracovaniu daňového priznania

grafické úpravy a konzultácie

viazanie manuálov na realizáciu vzdelávacieho programu
Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2012/2013

bezplatné dodanie intranetového riešenia pre manažment
systému pohotovostí, správ zo zásahu a interných dokumentov
tímu; technická podpora k počítačom a tvorbe a správe
webovej stránky; bezplatné zapožičiavanie dataprojektora;
darovanie kancelárskych potrieb a občerstvenia

ďakujeme za bezplatné poskytnutie dymovníc

nám bezplatne na cvičenie poskytol bagety
pre zasahujúcich, hercov a hostí

pán Brojo - Champion Food s.r.o.
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nám poskytnutím priestoru a vybavenia v okolí hraničného
priechodu Berg umožnili bezpečnú realizáciu cvičenia a
podielali sa na inštalácii a deinštalácii zapožičaného vybavenia

Colný úrad Bratislava

Pán Retzer, majiteľ cukrárne Arriba nám bezplatne poskytol
na cvičenie zákusky pre zasahujúcich, hercov a hostí

Cukráreň Arriba

Ľubica, s.r.o.

nám poskytla zľavu pri nákupe uniforiem - modrých a sivých viest - Modrých anjelov

Shirtinator Slovakia, s.r.o.

nám zabezpečil maskérov a figurantov, ktorí sa
postarali o realistické znázornenie poranení a zahrali
ranených a mŕtvych pri cvičení, ktoré sme realizovali

Slovenský červený kríž

Toitoi&Dixi,s.r.o.

bezplatne poskytli sanitárnu techniku, jej dovoz a odvoz

WIP autovrakovisko, s.r.o.

WFG firemný servis, s.r.o.

p. Slavo Uhrin

bezplatná potlač uniforiem - viest - Modrých anjelov našim logom.

nám bezplatne poskytlo vraky áut a tiež ich dovoz
a odvoz na miesto, kde sa konalo cvičenie

nám bezplatne poskytuje služby virtuálnej kancelárie

bezplatné fotografické zaznamenávanie činnosti nášho tímu cvičenie Caress 2013
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