Výročná správa občianskeho združenia ŠPORTOM K RADOSTI za rok 2017

Výročná správa
za rok 2017

1. Príhovor
„Rodičia a deti na oddelení detskej onkológie majú iba jedno želanie, jeden
cieľ bojovať o zdravie a zvíťaziť“ (Monika Brillová)
Milí priatelia a sympatizanti,
máme za sebou rok 2017 a prvý rok, v ktorom sa rozbehlo združenie na pomoc deťom
s onkologickým, nádorovým, či hematologickým ochorením a ich rodinám. Každý pôrod je
ťažký, tak sme sa aj my rozbiehali pomaličky, krôčik po krôčiku. Pomáhali ste nám
naštartovať niečo nové, čo na Slovensku ešte nie je. Aktívne a pravidelné športovanie pre deti
po onkologickej liečbe. Bez volejbalistov by sme sa nerozbehli vôbec. Preto im chcem v prvom
roku našej činnosti poďakovať, že svoje úsilie a športového ducha pomohli odovzdať deťom
a rodinkám. Ďakujeme Evke a Ľubomírovi Vitikáčovcom za výťažky z vianočných turnajov
Pomáhať si treba!.

Rovnaké poďakovanie patrí aj organizátorom plážového turnaja

Volejbalisti deťom – Janette Langovej, Petrovi Zahornackému , Jankovi Špakovi a samozrejme
všetkým volejbalistov a ľuďom, ktorí prispeli akokoľvek.
Na začiatku je veľa práce, ktorú nevidieť v danom roku, pretože prináša ovocie až neskôr.
Chcem sa poďakovať svojej rodine, ktorá je celá zapálená pre našu činnosť a aktívne pomáha
pri každej príležitosti. Chcem sa poďakovať Ferovi Šimkovi a Dominikovi Birošovi z firmy Red
pixel s.r.o., za návrh nášho loga, ako aj všetky grafické návrhy a propagačné materiály,
s ktorými sme pracovali v roku 2016 a 2017.
Vďaka všetkým, ktorí nás podporovali ešte v roku 2016 a naďalej podporujú našu činnosť
a aktivity.

„Najväčšiu starostlivosť treba venovať deťom.“
(Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 58 – 140)

2. Kto sme
Sme združenie, založené v novembri 2016 rodičmi a dieťaťom Lukášom, ktorý od svojich
2 rôčkov bojoval s leukémiou a tá sa po dvoch rokoch opäť vrátila (liečil sa v rokoch 2004 až
2009). Dnes má náš syn 16 rokov a je aktívny športovec v rôznych druhoch športu, no hlavne
zapálený hráč volejbalu. Ako rodičia máme neskutočnú radosť z neho, že po dlhej a ťažkej
liečbe je dnes plný sily, energie, elánu. Šport mu prináša obrovské nadšenie a zmysel jeho
každodenného života. Preto sme sa spolu s ním rozhodli odovzdávať jeho pozitívny
a športový odkaz ostatným deťom s onkologickým ochorením, pretože „bojovať sa oplatí“.

K založeniu združenia nás inšpirovala účasť detí na 6. Medzinárodnej Onko Olympiáde vo
Varšave, kde náš slovenský tím bol zložený z ôsmich detí, ktoré celkovo získali 22 medailí a
boli sme najúspešnejším zahraničným tímom. Ale najdôležitejšie bolo to, že deti získali
nesmierne množstvo zážitkov, víťazstiev, nových kamarátov a neopísateľne veľa šťastných
chvíľ. Jedna naša 14 ročná účastníčka to vyjadrila takto : "Bolo nám tam tak dobre, že sa
nám odtiaľ ani nechcelo ísť domov."
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Naše ciele
Sme občianskym združením s jednoduchým cieľom, ktorý vyjadruje samotný názov
združenia: „Športom k radosti“.
-

Pravidelné športové aktivity pre deti s onkologickým ochorením a pre ich rodiny

-

Organizácia slovenskej výpravy na medzinárodnú Onko olympiádu vo Varšave

-

Účasť na profesionálnych domácich a medzinárodných športových podujatiach

-

Získavať profesionálnych športových mentorov pre deti s nádorovým ochorením

-

Vytvárať spoluprácu s neziskovými organizáciami na spoločné aktivity

-

Vytvorenie komunity detí a ich rodín zameranú aj na zdravotnú, sociálnu a psychologickú
pomoc

-

Viacdňové sústredenia detí a pobyty rodín s podporou pohybových aktivít a zdravého
životného štýlu

-

Medzinárodná spolupráca s neziskovými organizáciami na vytvorenie spoločných projektov
pre skupinu deti s nádorovým ochorením

3. Čo robíme
V roku 2017 sme začali s organizáciou aktivít pre deti a celé rodiny so zameraním na šport.
Na medzinárodný deň detskej onkológie 2017 sme zorganizovali bowlingový turnaj
v spolupráci so Spoločnosťou detskej onkológie v Košiciach. Na konci letných prázdnin sme
organizovali podujatie pre 50 účastníkov Koniec prázdnin v Aquacity Poprad. V plaveckom
bazéne si skúšali techniku plávania, iní relaxovali vo vonkajších termálnych bazénoch,
najmenší sa vyšantili v detskom klube a bazéniku. Spoluorganizovali sme turnaj v plážovom
volejbale trojíc Volejbalisti deťom 2017 a to 9.septembra 2017. Turnaja sa zúčastnilo 18
družstiev, pričom jedno sme postavili aj za naše združenie a umiestnilo sa na krásnom 4.
mieste. Výťažok z turnaja vo výške 680€ bol venovaný pre naše združenie, hlavne na
prípravu a účasť detí na Onko olympiáde 2018 v Poľsku. Koncom roka sa zapojili členovia
združenia ako hráči do vianočného spomienkového turnaja Pomáhať si treba!. Výťažok
z turnaja vo výške 446€ bol venovaný opäť deťom na podporu ich športových aktivít a hlavne
na Onko Olympiádu 2018. Od založenia združenia bolo našim cieľom združovať prostriedky
na Onko Olympiádu 2018, kde sme chceli zobrať čo najviac detí. Upevňovali sme spoluprácu
s poľskou neziskovou organizáciou Fundacja spelnionych marzien Varšava. Vytvorili sme
komunitu asi 25 rodín, ktoré sme oslovovali a pozývali na naše podujatia. Podali sme
množstvo žiadostí o granty na športové hry, ktoré žiaľ neboli úspešné.

4. Prečo to robíme?
Chceme dávať pozitívny odkaz a nádej deťom na oddeleniach detskej onkológie, aby v danom
čase bojovali s chorobou a potom môžu bojovať s nami na športoviskách. Aby videli deti,
ktoré tiež boli na oddelení a absolvovali onkologickú liečbu, ako teraz môžu šťastne zažívať
nové skúsenosti a vytvárať si nové priateľstvá. Je to nádej pre rodičov na oddelení, ktorí sú
často zúfalí, aby sa mohli skontaktovať s rodičmi detí po liečbe. Deti po onkologickej liečbe
majú množstvo následkov a práve možnosť byť spolu s ostatnými „spolubojovníkmi“ im dáva
možnosť komunikácie, pozitívnej emócie, že v živote veľa dokázali, ale ešte aj dokážu. Účasť
na medzinárodnej Onko Olympiáde je pre každé dieťa niečo úžasné a my im chceme dávať
možnosť byť výnimoční. Krutá diagnóza im nesmie zobať chuť žiť a dokázať v živote ešte
veľké veci. Na opačnej strane je to motivácia pre zdravé deti a rodičov, aby si svoje zdravie
vážili, nebrali to ako samozrejmú vec a zapojili sa do pohybu a k zdravému štýlu života.
Nechceme, aby deti vzbudzovali ľútosť a súcit, ale rešpekt a úctu. Ich úsmev je to najkrajšie,
čo si želáme vyčariť na ich tvárach.

5. Hospodárenie v roku 2017
Hlavným cieľom v roku 2017 bolo zozbierať a udržať financie na aktivity v roku 2018,
organizovať aktivity v roku 2017 s minimálnou finančnou záťažou.
Príjmy v roku 2017 tvorili členské príspevky, prijaté dary a výťažky z turnajov - 3825€
Výdavky boli v roku 2017 v celkovej výške 622,77€.
Uhradili sa výdavky na Medzinárodný deň detskej onkológie 2017 a bowlingový turnaj, ako
aj Koniec prázdnin v Aquacity Poprad. Výdavky na prevádzkové náklady boli minimálne
a súviseli hlavne s internetovou stránkou a propagáciou združenia.
Zostatok na bankovom účte a v pokladni k 31.12.2017 bol 3202,23€, pre použitie na aktivity
v ďalšom období.

V roku 2017 nás podporili
Netix – Solutions, s.r.o. – tvorba web stránky
Red Pixel s.r.o – František Šimko, Dominik Biroš – návrh nášho loga, grafické
návrhy pre združenie, výroba rekl. materiálov
Volejbalisti deťom 2016 a 2017 – organizátori Janette Langová, Petr Zahornacký a Ján Špak
Pomáhať si treba! – organizátori Eva Vitikač Batešková, Ľubomír Vitikač , FS Šebeš
Všetkým volejbalistom, rozhodcom a dobrým ľuďom, ktorí prispeli akoukoľvek formou
Zdenke Homolovej – našej kreatívnej animátorke, ktorá sa venuje tým najmenším.
Portálu Ľudia ľuďom a všetkým, ktorí prispeli prostredníctvom tejto výzvy.
Martinovi Leškaničovi, Petrovi Šejirmanovi, Janke Santnerovej, Boyser s.r.o.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli rozbehnúť sa akýmkoľvek spôsobom.

ĎAKUJEME !

