Nadácia POMOC Jeden
DRUHÉMU

Výročná správa
2005-2014

2005- Vznik

Nadácie JUTEX
Nadácia Jutex je predchodkyňou
nadácie POMOC JEDEN
DRUHÉMU. Bola založená
spoločnosťou Jutex Slovakia
s.r.o., ktorá sa zaoberá
veľkoobchodným a
maloobchodným predajom
podlahových krytín ,
interiérových dverí, tapiet na
stenu a záclon.

2005-2011
Pomoc Nadácie Jutex bola
medzi rokom 2005 až 2011
zameraná najmä na rodiny s
nižším príjmom, mnohodetné
rodiny, náhradné rodiny ako aj
na ľudí s ťažkým zdravotným
stavom. Hlavnú časť pomoci
tvorila pomoc materiálneho
charakteru zo sortimentu
podlahových krytín spoločnosti
JUTEX Slovakia s.r.o.
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Nadácia Pomoc jeden druhému pomáha ľuďom a
deťom, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a rodinám
s nižším príjmom. Príbehy detičiek a rodín, ktoré denne
bojujú s ťažkým osudom, nadácia uverejňuje na svojej
4
webovej stránke. Nejde tu však iba o uverejnenie viet,
ale za každým jedným príbehom stojí preverenie
informácii, rodinnej a finančnej situácie, kontaktovanie
sociálnych kurátorov, aktualizácie príbehov až po
Nadácia zameriava svoju činnosť najmä na
osobné návštevy. Nadácia Pomoc jeden druhému si
pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a ich
chce
byť istá v poskytovaní pomoci a na vlastné oči
rodinám. Rehabilitačné cvičenia zohrávajú pri
vidieť, kam ich pomoc putuje.
liečbe detí s DMO veľmi dôležitú úlohu,
podstatnejšie však je aby boli pravidelné.
Pravidelné rehabilitácie dostávajú rodiny do
veľmi ťažkých finančných situácii a aj to je jeden
z dôvodov, prečo sa Nadácia rozhodla smerovať
svoju činnosť najmä na deti s DMO a podobnými
neurologickými ochoreniami. Uverejnenými
príbehmi rodiny zbierajú financie na zdravotné a
rehabilitačné pomôcky alebo konkrétne
rehabilitačné pobyty. Bez pomoci nás všetkých
to jednoducho nejde. Nie každé dieťatko sa
narodí zdravé a môže sa tešiť zo svojho
hravého detstva.
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Projekty Nadácie POMOC jeden
DRUHÉMU

Kambodža
Materiálna a Individuálna
Pomoc
House of family

Dobrovoľníctvo
Rehabilitačné
Centrum Natália

Od roku 2005 Nadácia v spolupráci s
firmou Jutex poskytuje materiálne
zabezpečenie formou kobercov, PVC
alebo záclon rôznym občianskym
združeniam, školám, domovom
sociálnych služieb alebo iným
zariadeniam, ktoré pomáhajú ľuďom

Poskytnutie koberca
pre materské centrum Blšky

Koberec
pre ZŠ sv. Jozefa
Hlohovec
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Zbierka šatstva
pre OZ Esther

Materiálna POMOC

Materiálnou pomocou rozumieme napríklad zabezpečovanie predmetov základných životných
potrieb, akými sú strava, oblečenie, drogéria, hygienické potreby ale aj vybavenie do
domácnosti (napr. práčka, chladnička), podlahové krytiny, stavebný materiál a iné.
Prepravu materiálnej pomoci (alebo jej doručenie napríklad poštou) si spolu vzájomne
dohadujú darca a príjemca individuálne. Pred uverejnením na internetových stránkach
nadácia starostlivo preveruje všetky príbehy žiadateľov.

Koberec na Dobrom festivale v Prešove

Koberec- Detský domov Pečeňady

Kambodža- House of family
V Sihanoukville patria do projektu 3 domy, ktoré slúžia ako detský domov spolu s
lekárskou starostlivosťou pre 68 detí. Odbornú starostlivosť zabezpečujú lekári a sociálni
pracovníci zo Slovenska a kambodžskí pracovníci. O stravovanie, výučbu a podávanie
liekov sa stará miestny personál. Všetky deti navštevujú od šiestich rokov školu až do
dovŕšenia osemnásteho roku. Po dovŕšení dospelosti sa im končí pobyt v detskom
domove, sú však podporované aj naďalej – bývajú samostatne, ak chcú pokračovať vo
vzdelávaní je im hradená škola a kým nie sú zárobkovo samostatné, dostávajú vreckové.
Po dokončení školy sa im naši kolegovia na projekte snažia nájsť prácu, alebo im
pomáhajú rozbehnúť vlastný biznis.

Od roku 2011 sme sa stali jedným z hlavných sponzorov
projektu House of Family v meste Sihanoukville v
Kambodži, ktorý je zastrešený Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Tento
projekt, so zameraním na HIV pozitívne siroty, poskytuje
deťom zdravotnú a sociálnu starostlivosť (ubytovanie,
oblečenie, stravu, školské a predškolské aktivity, lekcie
angličtiny, voľnočasové aktivity, výchovné programy).

Medzi najobľúbenejšie aktivity na
každý deň patrí volejbal. V
pondelky a nedele sa deťom
venuje profesionálny tréner aikida
a nedeľa je venovaná tancu
Apsara, ktorý je národným tancom
a predstavenie je pre návštevníkov
neopakovateľným zážitkom.

Život v House of Family v Sihanoukville
je plný rôznych aktivít, napríklad deti
pomáhajú pestovať, polievať a zbierať
úrodu hydroponickej zeleniny, ktorú
potom s radosťou jedia na obed alebo
večeru, s kúskami inej zeleniny alebo
mäsa. Takýto bio jedálniček je veľmi
dôležitý pre zdravie detí, ktoré viac ako
iné potrebujú pravidelný prísun
vitamínov. Deti tiež rady pridajú ruku k
dielu i v kuchyni alebo na farme, kde
pomáhajú s kŕmením sliepok.

Darca si sám vyberie komu prispeje na základe intenzity a sily príbehu

Nadácia poskytuje
individuálnu pomoc na
základe žiadostí. Žiadatelia
si tak môžu zbierať
finančné prostriedky od
externých darcov.

V roku 2012 nadácia na
rehabilitácie prispela 4000
EUR
V roku 2013 to bolo 5382
EUR
V roku 2014 to bolo v sume
12103 EUR

V prípade ak si darca nevie
vybrať, môže prispieť na konto
nadácie, kde sa finančné
prostriedky prerozdeľujú
medzi žiadateľov na
rehabilitačné pobyty.

Individuálna POMOC
Pred uverejnením na internetových stránkach nadácia starostlivo
preveruje všetky príbehy žiadateľov.

V roku 2013 si žiadatelia od externých darcov
vyzbierali 335 EUR
V roku 2014 táto suma rapídne stúpla na
17826 EUR

V roku 2012 Nadácia prispela na individuálne
príbehy 6584,86 EUR
V roku 2013 v sume 12444 EUR
A v roku 2014 to bola už suma 21554 EUR

Od roku 2014 sa nadácia Pomoc jeden druhému orientuje predovšetkým na pomoc
deťom s detskou mozgovou obrnou či podobnou neurologickou poruchou a ich
rodinám.
Z tohto dôvodu bolo v júli 2014 Nadáciou zriadene rehabilitačné centrum Natália,
ktoré sa spočiatku špecializovalo na cvičenie s deťmi konceptom Bobath.

V roku 2015 sa k rehabilitačným metódami pridala i metóda TheraSuit a v
súčasnosti centrum navštevujú deti od 2 rokov s detskou mozgovou
obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami,
ktorým je odporúčané cvičenie metódou TheraSuit, Bobath konceptom a
ďalšími terapiami.

Centrum Natália

Od otvorenia v júli
2014 do konca roku
2014 navštívilo
Centrum spolu
289
spokojných
klientov.

V októbri 2014 rozbehla Nadácia
Pomoc jeden druhému v spolupráci s
DSS Pastuchov a Klubom Kľúčik
Hlohovec, nový projekt
zameraný na integráciu
hendikepovaných detí a
dobrovoľníkov prostredníctvom
výtvarných, modelovacích a
hudobných workshopov.

Dobrovoľníctvo
Výtvarné a modelovacie
workshopy vedené
arteterapeutkou sa
konali každý druhý
týždeň priestoroch
Spojenej školy v
Hlohovci.

Hudobné workshopy pod
vedením skúseného
muzikoterapeuta sa konali
raz mesačne v DSS
Pastuchov.

V školskom roku
2014/2015 prebehlo
spolu 7 výtvarných a 3
modelovacie workshopy.

