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O NADÁCII ADELI

NEMÔŽEME POMÔCŤ KAŽDÉMU,
ALE KAŽDÝ MÔŽE POMÔCŤ
NIEKOMU.
DOKONCA AJ TEN, KTO SÁM
POMOC POTREBUJE.

„Nadácia ADELI vznikla v októbri 2014.

rodinám. Jej prioritou je zlepšenie života

Svoju existenciu buduje na pevných zákla-

tejto skupiny postihnutých, ale aj ich rodín

doch. Jej vzniku totiž predchádzala 6-ročná

a ich čo najlepšie možné začlenenie do

úspěšná činnosť občianskeho združenia

bežného života.

Asociácia pomoci ostihnutým ADELI, ktoré

Naplno svoju činnosť Nadácia ADELI

sa etablovalo na jednu z najúspešnejších

začala rozvíjať práve v roku 2015. Veríme,

slovenských charitatívnych organizácií.

že to bude pokračovanie úspešnej cesty

Nadácia ADELI vznikla, aby pomáhala

pomoci, ktorú začala Asociácia pomoci

ľuďom s telesným postihnutím

postihnutým ADELI.“

(predovšetkým deťom a dospelým s neurologickými poruchami pohybu) a ich
Mgr. Miriam Juhanesovičová
Správkyňa Nadácie ADELI
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Zlepšiť
kvalitu života

Začleniť
do spoločnosti

Vrátiť radosť
zo života

absolvovaním terapie v ADELI

lepším prístupom k informáciám,

aktivitami, ktoré okrem ﬁnančného

Medical Centre. Zlepšenie pohybu,

športu, vzdelávaniu, kvalitnejšie

beneﬁtu prinesú smiech, radosť

mentálnych schopností, seba-

strávenému voľnému času a nad-

a pozitívnu energiu tým, ktorí mali

obsluhy, zvýšenie sebavedomia

väzovaním vzájomných kontaktov

v živote menej šťastia.

a viery v seba samého prináša lepší

medzi ľuďmi a rodinami, ktoré spája

život nielen našim pacientom, ale

spoločný záujem – lepší život pre

aj ich rodinám.

telesne postihnutých ľudí.

ZÁSADY ČINNOSTI NADÁCIE ADELI

ZÁSADY ČINNOSTI
NADÁCIE ADELI
Transparentné
ﬁnancovanie

Cielená pomoc
a využitie prostriedkov

Kreatívny
a individuálny prístup

pre darcov a sponzorov pripra-

100 % získaných ﬁnancií cez všetky

Na potreby pacientov ADELI Centra

vujeme podrobné vydokladovanie

naše aktivity je poukázaných na

reagujeme rýchlo a pomáhame

darovaných ﬁnančných prostried-

liečbu detí a dospelých s neuro-

cielene. Vytvárame aktivity,

kov – potvrdenie o použití ﬁnancií,

logickými poruchami pohybu predo-

spolupracujeme s osobnosťami,

výpisy z bankových účtov, opisy

všetkým na rehabilitačný pobyt

tešíme sa podpore médií a hľadáme

faktúr alebo darovacie zmluvy.

v ADELI Medical Centre, hyper-

nové, netradičné možnosti podpory.

barickú oxygenoterapiu v Oxymed
Centre, na všetky doplnkové terapie
a na ubytovanie a stravu počas
rehabilitačního pobytu.

ADELI MEDICAL CENTER

ADELI MEDICAL CENTER

ADELI Medical Center je medzinárodné rehabilitačné

úplne odstrániť, alebo aspoň zmierniť a tak dieťa priblížiť čo

zariadenie, prevádzkované ADELI, s.r.o. Pôsobí v Piešťanoch

najnormálnejšiemu vývoju jeho zdravých vrstovníkov.

od roku 2004 . Poskytuje intenzívny a individuálny liečebný
program, ktorý mimoriadne dobre vplýva na neurologické

V roku 2011 vzniklo pri ADELI Medical Centre centrum

ochorenia pohybu (detská mozgová obrna u detí aj

hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED. 12-miestna hyper-

dospelých, úrazy mozgu a hlavy, mozgové príhody).

barická komora, ktorou je centrum vybavené, je jednou

Intenzívna neurorehabilitácia v spojení s novými poznat-

z najmodernejších a najväčších hyperbarických komôr na

kami o ľudskom centrálnom nervovom systéme má

Slovensku.

mimoriadny terapeutický účinok na poškodený centrálny
nervový systém.

V hyperbarickej komore sa 100% medicínsky čistý kyslík

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku rehabilitácie

oxygenoterapia výrazne zvyšuje účinky neurofyzio-

vdychuje za podmienok zvýšeného tlaku. Hyperbarická
pracuje s každým pacientom jeho individuálna skupina,

logického cvičenia a tak sa terapia v ADELI stala ešte inten-

skladajúca sa z 5-6 terapeutov. Liečba trvá denne 5-6 hodín.

zívnejšou a efektívnejšou.

Intenzívna rehabilitácia je doplnená ďalšími terapiami ako
sírovo-bahenné zábaly, liečba kyslíkom, manuálna terapia,

Ročne sa v ADELI Medical Centre rehabilituje asi 1500 pa-

logopédia, terapeutická masáž, ultrazvuková terapia,

cientov z celého sveta. Pozitívne výsledky sa vďaka

a mnohé ďalšie, ktoré umocňujú učinok cvičenia.

intenzite, individuálnemu prístupu a zanieteniu personálu
dosahujú aj v prípade, kde iné terapie nevykazujú zlepšenia.

ADELI Medical Center sa ako jedno z mála rehabilitačných

Slovenských pacientov, žiaľ, na rozdiel do zahraničných,

centier venuje aj rizikovým deťom vo veku od 0-2 rokov

poisťovne podporujú minimálne. ADELI Medical Center má

formou ranej rehabilitácie v programe ADELI BabyMed.

zmluvy s dvoma zdravotnými poisťovňami, ktoré na liečbu

Program je určený deťom, ktorých matky mali v tehotenstve

pacientom prispievajú sumou, ktorá pokrýva približne 10 %

alebo pri pôrode problémy, alebo tým deťom, ktoré po pôrode

nákladov. Preto je pomoc formou podpory z charitatívnych

vykazujú odchylky alebo zaostávanie od normálneho

projektov a organizácií nevyhnutnosťou, ktorá im umožňuje

vývoja. Ranou rehabilitáciou sa dajú mnohé postihnutia

liečbu absolvovať.

V roku 2015 Nadácia ADELI začala naplno rozvíjať svoju
činnosť. Jej navýznamnejšími aktivitami v tomto roku
fungovania boli:

Charitatívny kalendár
„Pokroky z ADELI“

AKO SME POMÁHALI V ROKU 2015

AKO SME POMÁHALI
V ROKU 2015
Po úspešných predchádzajúcich dvoch ročníkoch
ź

Partnerské projekty

charitatívneho kalendára sme v roku 2015 pripravovali

ź

Charitatívny kalendár

ďalší, v poradí už tretí charitatívny kalendár na rok 2016

ź

Individuálne charitatívne akcie

pod názvom Pokroky z ADELI. Autorka projektu, foto-

ź

Verejné zbierky a dary

grafka Katarína Rogelová-Husenicova nafotila detských

Partnerské
projekty

pacientov ADELI Centra a jej krásne, citlivo spracované
fotograﬁe sa stali základom stolového týždenného
česko-slovenského kalendára. Všetky fotograﬁe detí
robila autorka projektu bez nároku na honorár. Výťažok

Prvým partnerským projektom realizovaným pod

z predaja kalendára a zo sprievodných aktivít, rovnako,

hlavičkou Nadácie ADELI bol projekt s Prvou stavebnou

ako v predchádzajúcich ročníkoch umožní deťom

sporiteľnou. Vďaka ﬁnančnej podpore partnera dostali

z kalendára zaplatiť intenzívnu rehabilitáciu v rehabili-

slovenskí pacienti šancu absolvovať špičkovú

tačnom centre ADELI. Krstnou mamou kalendára bola

rehabilitačnú starostlivosť.

ako každoročne populárna slovenská moderátorka Adela
Banášová a za českú stranu sa úlohy krstného otca ujal
populárny spevák zo skupiny Olympic Petr Janda.
Kalendár sa krstil na koncerte Integrácia, na ktorom sa
Nadácia ADELI zúčastnila ako partner.

AKO SME POMÁHALI V ROKU 2015
Individuálne charitatívne akcie

Verejné zbierky a dary

Nadácia ADELI zúčastňuje aj ďalších aktivít – buď ako

Je to ďalšia forma pomoci, prostredníctvom ktorej môžu

partner iných charitatívnych aktivít a projektov, alebo ako

slovenskí pacienti ADELI Centra získať ﬁnancie na reha-

garant podujatí, ktoré si organizujú pacienti ADELI

bilitáciu, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia.

Centra.

Nadácia ADELI na základe povolenia Ministerstva vnútra

V roku 2015 sa Nadácia ADELI podporila viaceré chari-

SR v roku 2015 uskutočnila verejné zbierky prostred-

tatívne aktivity: Challenge Day na Zimnom štadióne

níctvom umiestnenia stacionárnych pokladničiek jednak

v Trenčíne určený pre Vendelína Krivačku a Martina

na individuálnych charitatívnych akciách pre našich

Polakoviča, Beneﬁčný koncert pre Mária Lednického

pacientov, alebo so súhlasom organizátora na rôznych

v amﬁteátri Tajch, Smolenický piknik na Smolenickom

kultúrnych a športových podujatiach, prípadne priamo

zámku, ktorý pomohol Eme Krajčírovej, FIT MAX DAY

v priestoroch konkrétnych ﬁriem.

v Trnave pre Juraja Kmeťa, Beneﬁčný koncert pre Soﬁu

Firmy a individuálni darcovia v roku 2015 poskytovali

Šubertovú v piešťanskom Clube v Podzemí u EGA,

individuálnu ﬁnančnú pomoc jednotlivcom aj formou

Športovú benefíciu Rozhýb svoje mesto v Piešťanoch

daru. Ak ﬁrma alebo jednotlivec pošle ﬁnančné pros-

pre Alexandru Mesárošovú, Beneﬁčný koncert Rebeccin

triedky na účet Nadácie ADELI, získava tak možnosť

krok vpred v Piešťanskom dome umenia, ktorý podporil

kontroly nad poskytnutými ﬁnanciami a ich využitím, čo

Rebeccu Kališovú či bratislavský Zumba maratón

nie je možné pri poskytnutí ﬁnančnej pomoci priamo na

Move2Help pre Kristínu Hattalovú.

súkromný účet pacienta.

V roku 2015 sme pripravili a spustili do prevádzky
webovú stránku Nadácie ADELI. Stránku sme počas roka
pravidelne dopĺňali hlavne o informácie o možnostiach
ﬁnancovania.
Facebookový proﬁl ADELI Centra je obľúbeným fórom
pre výmenu názorov, informácií a skúseností rodičov,
alebo príbuzných osôb s telesným postihnutím. Je
obľúbené a využívané a to nielen našimi pacientmi,
partnermi, ale aj našimi sympatizantmi.

WEBOVÁ STRÁNKA A FACEBOOK

WEBOVÁ STRÁNKA
A FACEBOOK

CIELE NA ROK 2016

CIELE NA ROK 2016
Nadácia ADELI bude v roku 2016 naplno rozvíjať svoje aktivity.
Nadviaže na väčšinu aktivít občianskeho združenia Asociácia pomoci
postihnutým ADELI, ktoré bude svoju činnosť postupne utlmovať.
Koncom roka 2015 sa Nadácia ADELI zaregistrovala ako príjemca
2 % z daní. Urobíme všetko preto, aby v tejto aktivite patrila medzi
najúspešnejšie subjekty.
Realizácia projektových aktivít – partnerské projekty a vlastné projekty.
V roku 2016 bude pod hlavičkou Nadácie ADELI realizovaný
Charitatívny stolový kalendár a taktiež aj Charitatívny aukčný salón
ADELI.
Ďalšou z aktivít je umelecký kalendár z diel umelcov, ktorí nás
podporujú pri realizácii charitatívneho aukčného salóna ADELI.
Financie získané z jeho predaja poputujú, rovnako ako všetky
prostriedky, ktoré nadácia svojou činnosťou získa, na rehabilitáciu
postihnutých detí a dospelých.
Ďalšími aktivitami budú charitatívny golfový turnaj Nadácie ADELI na
piešťanskom golfovom ihrisku, charitatívny beh HelpRun a jarný
charitatívny bazár v Piešťanoch. Veríme, že z podujatí sa stanú nové
piešťanské tradície a budú tak pomáhať nielen tento rok, ale aj
v nasledujúcich rokoch.
Na jeseň 2016 by sme chceli zorganizovať charitatívny koncert, na
ktorom pokrstíme Charitatívny detský kalendár na rok 2017 a pred
Vianocami máme v pláne v Piešťanoch pripraviť zimný charitatívny
bazár spojený s mikulášskym programom.
Nadácia ADELI bude podporovať individuálne aktivity členov Klubu
Nadácia ADELI – športové, kultúrne a iné podujatia.

V roku 2015 Nadácia ADELI

ﬁnančne podporila napríklad týchto

pacientov:

Jakub Vraniak, 4 roky
Jakubko má 4 rôčky. Do dvoch rokov to bol zdravý, veselý chlapček.
Dostal však herpetický zápal mozgu, ktorý vyústil do autoimunitnej
encefalitídy. Boj o život vyhral, ale ostal ležať, nevedel papať, piť, chodiť,
rozprávať...
Hneď, ako mu to zdravotný stav dovolil, začal rehabilitovať. Navštívil
Adeli centrum v Piešťanoch, kde urobil veľké pokroky. Učia ho tu znovu
chodiť, používať ľavú rúčku, venuje sa mu aj pani logopedička, ktorá ho
učí ako správne používať jazýček, aby mohol znova papať a rozprávať.
Potrebuje však rehabilitácie opakovať...

Peter Vaško, 27 rokov
Narodil sa v r.1989 s rázštepom chrbtice a viacerými ďalšími
diagnózami. Lekári mu dávali len minimálnu šancu na život. Prekonal
zápal mozgových blán a potom ho v dôsledku ostatných chorôb
opakovane operovali. Peter sa však nevzdal a začal spolu s mamkou
bojovať. Vďaka neustálemu cvičeniu a terapiám sa dokázal v rámci
svojich možností osamostatniť. Pohybuje na invalidnom vozíku, ale
veľmi túži naháňať sa po ihrisku za loptou, pretože má veľmi rád futbal.
Snaží sa čo najviac začleniť do sveta zdravých. Vyštudoval Vysokú
školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach.
Absolvoval rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center, ktorý mu veľmi
prospel. Na dosiahnutie svojho sna – zahrať si jedného dňa futbal
–potrebuje túto účinnú rehabilitáciu aspoň dvakrát do roka opakovať.
Pobyt je však ﬁnančne nákladný a Peter si ho dokáže ﬁnancovať iba
s pomocou nadácie...

Kristínka Hattalová, 16 rokov
Kristínka sa narodila pred pätnástimi rokmi s diagnózou DMO. Vtedy sa
začal šialený kolotoč vyšetrení a testov. Absolvovala aj veľa liečení
a rehabilitácií. Veľký zlom nastal, keď jej rodičia objavili ADELI Medical
centrum Piešťany. Tu Kristínka za prvé dva pobyty nabrala silu
a kondíciu a veľmi sa skamarátila s terapeutmi a lekármi. Na konci
tretieho pobytu v ADELI sa sama posadila. Na ďalšom pobyte skúšala
chodiť a išlo to. Každý večer sa Kristínka pred spaním modlí, aby sa čo
najskôr opäť dostala do ADELI a mohla robiť ďalšie pokroky a jedného
dňa byť aspoň trochu sebestačná a samostatná.
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PRÍBEHY PODPORENÝCH
PACIENTOV

FINANČNÁ ČASŤ

KOMPLETNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ZA ROK 2015 OVERENÁ AUDÍTOROM
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Tržby za tovar (predaj charitatívnych kalendárov)

21817,98 Eur

Prijaté príspevky od iných organizácií

38298,- Eur

Prijaté príspevky od fyzických osôb

4783,64 Eur

Prijaté príspevky z verejných zbierok

8280,81 Eur

FINANČNÁ ČASŤ

PREHĽAD PRÍJMOV NADÁCIE ADELI ZA ROK 2015
PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU

PREHĽAD O DARCOCH,
KTORÝCH DARY PREVÝŠILI 331 EUR

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB, KTORÝM NADÁCIA ADELI
POSKYTLA PROSTRIEDKY A INFORMÁCIA, AKÝM
SPÔSOBOM SA PROSTRIEDKY POUŽILI

Všetky poskytnuté prostriedky boli využité na úhradu rehabilitačných pobytov.

FINANČNÁ ČASŤ

VÝDAVKY PODĽA JEDNOTLIVÝCH
DRUHOV ČINNOSTÍ NADÁCIE VRÁTANE
VÝDAVKOV NA SPRÁVU NADÁCIE
Celkové výdavky

20 139,11 Eur

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

18758,51 Eur

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

236,51 Eur

Výdavky na správu nadácie:
Spotreba materiálu

318,69 Eur

Ostatné služby

76,39 Eur

Notárske služby

95,71 Eur

Auditorske služby

400,00 Eur

Bankové poplatky

132,21 Eur

Počas roka 2015 neprišlo k žiadnym zmenám v nadačnej listine a v zložení jej orgánov.
Správca nadácie nepoberal v roku 2015 žiadnu odmenu.
Nadácia nemala v roku 2015 zriadené žiadne nadačné fondy.
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FINANČNÁ ČASŤ

Hlboká 45, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 79 15 900
E-mail: info@nadaciaadeli.sk
www.nadaciaadeli.sk

