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VÝROČNÁ SPRÁVA
Zhodnotenie roka 2012
Úvod
Cieľom Občianskeho združenia NitraOnko je:


Podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení.



Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby.



Metodické pôsobenie a vytváranie organizačného zázemia pre školenia v oblasti
zníženia nežiaducich účinkov liečby onkologických ochorení, využitia nových techník
ožarovania, modernejších spôsobov liečby a psychologickej podpory liečených
pacientov.



Zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii.



Skvalitnenie života pacienta počas a po onkologickej liečbe.



Spolupráca s inými združeniami, prípadne inými orgánmi a organizáciami a členstvo v
nich, v oblasti onkologického výskumu a liečby onkologických ochorení.



Organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a
spoločensko-súťažných programov a podujatí na podporu a propagáciu cieľov
združenia.



Spolupráca s médiami a propagačné činnosti súvisiace s predmetom činnosti
združenia.



Publikačná a propagačná činnosť v oblasti onkológie.



Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti onkológie.



Získavanie domácich a zahraničných grantov a inej podpory, ktoré podporujú oblasť
činnosti združenia, organizovanie verejných zbierok.



Príprava a implementácia projektov súvisiacich s činnosťou združenia.
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Zhodnotenie činnosti združenia v roku 2012
Občianske združenie NitraOnko organizovalo v roku 2012 aktivity, ktoré smerovali najmä
k založeniu a stabilizovaniu činnosti občianskeho združenia.

Čo sme doteraz spravili ?

















príprava a registrácia Stanov združenia na Ministerstve vnútra SR;
zabezpečenie ustanovujúceho Valného zhromaždenia;
vymenovanie účtovníka združenia – vedenie účtovníctva;
pridelenie IČO na Štatistickom úrade SR;
registrácia na Daňovom úrade – DIČ;
zriadenie účtu združenia v banke;
zriadenie vlastnej web stránky;
zápis do registra - 2% z daní pre rok 2013, registrácia u notára;
predložili sme Žiadosť o edukačný grant
vytvorenie evidencie členov (členská základňa k 31.12.2012 – 14 členov);
požiadali sme Etickú komisiu vo Fakultnej nemocnici Nitra o umožnenie zberu dát
onkologických pacientov na vykonanie výskumu;
spracovali a podali sme projekt na 6 aktivít ( vzdelávanie, spracovanie informačnej
brožúry, informačnú kampaň, propagáciu v médiách poradenské služby pacientom)
spracovali a podali sme žiadosť na Medzinárodný klub žien na podporu a zakúpenie
polohovacieho prístroja “New Horizont Prone Breastbroard”, ktorý bude slúžiť na
polohovanie pacientky pri ožarovaní prsníkov;
získanie sponzorských príspevkov a darov na činnosť združenia;
ukončenie roka 2012.

Plány a aktivity združenia na rok 2013
A čo pripravujeme ďalej ?
 vytvoriť návrh rozpočtu na rok 2013;
 Za pomoci schváleného a podporeného Edukačného grantu pripravíme:
Dva 1 dňové vzdelávacie semináre ( v meste Nitra a Levice ) s prednáškami
odborníkov na výživu a onkológiu pre cieľovú skupinu cca 30 onkologických
pacientov, „Prispejme k svojmu zdraviu“. Prednášky budú zabezpečovať odborníci na
výživu a onkológiu pre cieľovú skupinu cca 30 onkologických pacientov pre
dispenzarizovaných pacientov s rôznymi onkologickými diagnózami. Prednášajúcimi
budú vysokoškolskí pedagógovia a lekári – odborníci pre oblasť špeciálnej výživy a
onkológie.
 Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zabezpečíme :
„Poradenské služby psychológa pre onkologických pacientov“
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Cieľom je zabezpečenie poradenskej a informačnej pomoci pre onkologických
pacientov a rodinných príslušníkov. Cieľom iniciatívy je zlepšenie poradenstva a
informovanosti cieľových skupín v oblasti onkologických ochorení a výživy počas
ochorenia. Súčasťou projektu je aj zlepšenie kvality života pacientov poskytovaním
psychologických služieb.
 Budeme pripravovať výskum, zber dát onkologických pacientov so zmeraním na
problematiku výživy - formou dotazníka;
 zabezpečovať neustálu propagáciu združenia;
 priebežne zabezpečovať publicitu výsledkov činnosti združenia;
 hľadať a oslovovať záujemcov a nových potenciálnych členov, prípadne sponzorov
združenia;
 zapájať sa do výziev na získanie rôznych nadačných grantov na podporu činnosti
združenia.

Výročná správa bola schválená na 3. zasadnutí Valného zhromaždenia Občianskeho
združenia NitraOnko.
V Nitre, dňa 20. decembra 2012.

.........................................................

MUDr. Juraj Detvay, PhD.
riaditeľ OZ NitraOnko
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