Výročná správa
neinvestičného fondu Námestovský anjel
za rok 2016

O tom akí sme, nesvedčia naše schopnosti, ale naše činy.
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1. Napĺňané ciele a definovanie vízie
Rok 2016 bol už siedmym rokom nášho života a pomoci pre rodiny námestovského regiónu. Vo svojom
štatúte sme si vytýčili za cieľ „ združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorazovú pomoc rodinám a
jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo iných závažných dôvodov ocitli vo vážnej finančnej
tiesni “. Našou ambíciou bolo aj v roku 2016 tento cieľ napĺňať. Stabilizoval sa nám počet darcov a
poskytnutých finančných príspevkov, čo nám umožnilo ďalej pravidelne podporovať 18 rodín a pokračovať aj
v jednorázovej pomoci rodinám, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii.
Okrem tohto hlavného cieľa sú prirodzené aj naše ďaľšie ciele a to :
1. Pestovanie povedomia občianskej spolupatričnosti založenej na ľudskosti a citlivom vnímaní svojho okolia,
ako protiváhy k apatii a nevšímavosti a inšpirovanie jednotlivcov a firiem k charite a filantropii vo svojom
domácom prostredí, s možnosťou bezprostredne sledovať a ovplyvňovať dosah svojej pomoci.
V roku 2016 sme pokračovali v snahách o podporu vzniku podobných charitatívnych projektov ako je ten náš.
Už niekoľko rokov sme spolupracovali s obecným úradom v Zákamennom, odkiaľ sme dostali niekoľko
žiadostí o podporu tamojších rodín. Jednorázovo sme podporili 4 zákamenské rodiny, ale čo nás v minulom
roku najviac potešilo, videli sme veľkú snahu obce zvládnuť túto pomoc vlastnými silami, čo sa im skutočne aj
podarilo. Len čas ukáže ako silné je ich odhodlanie . Veríme, že raz budú podobné projekty fungovať úplne
samozrejme takmer v každej obci.
Povedomie o našich aktivitách v meste a regióne pomaly ale isto postupne narastá . Aj keď publicita môže
byť niekedy nápomocná získavaniu darcov, myslíme si že najväčší podiel na postupnom raste darcov majú
osobné referencie našich doterajších darcov a sympatizantov. Úspech či neúspech našej práce nevieme
exaktne zmerať či ohodnotiť. Vieme len že postupne mierne narastá počet našich darcov a v súčasnosti nás
podporuje viac ako 100 darcov, pre ktorých sa snažíme zabezpečovať akýsi charitný servis so sústredením
a následne účelným umiestnením ich pomoci v regióne.
2. Výchova mladých k poznaniu, že pre spoločnosť aj pre nich samotných je dobré a prirodzené pomáhať iným.
V prípade mladých máme ešte menej možností zistiť dosah nášho pôsobenie na ich názory na charitu. Charita
celkom prirodzene nebude medzi mladými nosnou témou. Účasť na misijnom jarmoku v čase vyučovania
s výťažkom pre rodinu spolužiaka asi nie je meradlom spolupatričnosti detí. Niečo také si viac uvedomíme, ak
sami dokážu zorganizovať vlastnú akciu s pomocou spolužiakov ( predaj vlastnoručne „vydanej“ a zviazanej
zbierky básní alebo varenia vianočného punču vo vlastnej obci). Keď sme vo finále požiadaní o rozdelenie
výťažku medzi naše rodiny, snažíme sa prenechať túto úlohu na nich samotných. Je to tá najlepšia skúsenosť
s charitou v praxi a spoznanie dosahu vlastných činov na svet okolo seba.
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2. Hospodárske výsledky
Námestovský anjel n.f. nevyvíja žiadnu podnikateľskú činnosť a jeho príjmy v roku 2016 pozostávali z
príspevkov od fyzických osôb v sume 22290,82 eur a organizácií v sume 6355,30 eur.
Nakoľko fond pracuje od 5.2.2010, v roku 2016 sme sa opäť uchádzali o 2 % z dane príjmov fyzických a
právnických osôb, čo sa odrazilo na hospodárskom výsledku za rok 2016 sumou 6813,59 eur. Teda príjmy
spolu v roku 2014 boli 35459,71 eur.
Rozdelených bolo v roku 2016 celkovo 25002,87 eur . Zostatok na účte k 31.12.2016 bol 17890,46 eur
a tento bol preúčtovaný do nasledujúceho roku. Skladal sa z vkladov zakladateľov 264 eur a zostatku
príspevkov darcov v sume 14290,72 eur ( ktorý tvoria dosiaľ nerozdelené príspevky darcov a sú zároveň aj
hospodárskym výsledkom fondu v roku 2016 ).
Fond nemá nijakých zamestnancov a všetky výdavky spojené s jeho chodom sú financované zakladateľmi
fondu . Preto sú príspevky darcov poskytované príjemcom pomoci vždy v plnej výške.
3. Prehľad o činnosti fondu
3.1 Poskytovanie finančnej pomoci
V roku 2016 sme pravidelnými mesačnými príspevkami podporovali 18 rodín . V priebehu roka 2016 sme
ukončili prispievanie 4 rodinám z dôvodu stabilizovania finančnej situácie ( nástup do zamestnania, ukončenie
liečby atď. ) a začali sme s podporou 4 nových rodín. Ďalším 5 rodinám sme poskytli jednorázovú finančnú
výpomoc na čiastočnú úhradu pooperačnej liečby, financovanie zdravotnej pomôcky, pôžičku na úhradu dlhu,
či na bežné výdavky v rodine spojené s výchovou detí. Jednorázovo sme pred vianočnými sviatkami podporili
v minulom roku až 20 rodín v súhrnnej čiastke 2000 eur.
V predvianočnom čase sme sa podieľali na organizovaní charitatívneho koncertu v kultúrnom dome
v Námestove. Po hudobnej a organizačnej stránke ho zastrešovali mladí hudobníci z Námestova a okolia. Na
vstupnom sa im podarilo vyzbierať 2606 eur, ktoré boli cez náš účet poukázané študentke Veronike z Babína,
ktorá pri autonehode ochrnula na nohy. Príspevok bude použitý na nákladnú liečbu v zahraničí.
Forma pravidelnej finančnej pomoci je zvolená hlavne z dôvodu zlej finančnej situácie v týchto rodinách. Aj
preto lebo sme po získaní množstva informácií z prostredia školy, sociálneho úradu, lekára a tiež na základe
osobných stretnutí s rodinami nadobudli presvedčenie, že rodiny vedia s finančným darom zodpovedne
nakladať a využijú ho predovšetkým pre potreby detí.
Okrem finančnej stránky pomoci sa nám v spolupráci s tradičným partnerom z Tvrdošína - Misiou
mladých v roku 2016 opäť podarilo zorganizovať v ubytovacom zariadení chaty Danica na brehu Oravskej
priehrady už štvrtý letný tábor pre deti z „našich“ rodín. V čase od 1.8. do 5.8.2016 sa ho zúčastnilo
celkom 35 detí a odniesli si z neho nové priateľstvá, zručnosti ale hlavne kopec zážitkov.
Aj v roku 2016 stále platilo, že väčšina podporovaných rodín žije mimo Námestova.
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3.2 Oslovovanie a získavanie darcov
Na získaní čiastky 22.290,82 eur sa v roku 2016 podieľalo viac ako 100 darcov. Z toho bolo 93 darcov
pravidelných a 11 darcov prispelo jednorázovo alebo občasne. Veľmi cenná je skutočnosť, že darcovia
prispievajú pravidelne a svoj príspevok považujú nielen za prejav ľudskej solidarity ale aj životného štýlu.

4. Orgány n.f. Námestovský anjel
Správna rada, správca.
Správna rada je trojčlenná: 1. Jarmila Janidžárová
2. Mudr. Alena Matušáková
3. Pavol Šelian
Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Rozhoduje o základných otázkach fondu.
Správca fondu: Ing. Jaroslav Genšor
Správca je štatutárnym orgánom neinvestičného fondu a koná v jej mene.
Revízor : Ing. Emília Nováková
Revízor je kontrolným orgánom fondu. Zúčastňuje sa na schôdzi správnej rady s hlasom poradným.
V tomto hodnotiacom období nenastali zmeny v orgánoch neinvestičného fondu ani neboli vykonané zmeny
v štatúte neinvestičného fondu.
Výročná správa n.f. Námestovský anjel bola prerokovaná a schválená správnou radou dňa 26.3. 2016 v
súlade so zákonom č. 147/1997 Z.z.

V Námestove dňa

......................
Jarmila Janidžárová

...........................
Mudr. Alena Matušáková

členka dozornej rady fondu

členka dozornej rady fondu

......................
Pavol Šelian

...........................
Ing. Jaroslav Genšor

člen dozornej rady fondu

správca fondu

......................
Ing. Emília Nováková - revízor fondu
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