VÝROČNÁ SPRÁVA
neziskovej organizácie

Falck n.o.
za rok 2015

Základné údaje o neziskovej organizácii:

Názov:

Falck n.o.

Sídlo:

Bačíkova 7, 040 01 Košice

IČO:

45 737 568

Druhy poskytovaných služieb: Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v
oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na:
·

poskytovanie služieb pri organizovaní kultúrnych,
spoločenských podujatí, konferencií, seminárov
a workshopov,

·

organizovanie výstav,
vedeckých
spoločenských podujatí, kongresov,
poskytovanie konzultácií.

a kultúrnofestivalov a

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby
v oblasti v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej
kultúry, t.j.
·

záujmové, občianske a iné vzdelávanie,

·

tvorba,
publikovanie
a
vydávanie
vlastných
informačných materiálov v tlačenej a multimediálnej
podobe.

Nezisková organizácia poskytuje sociálnu pomoc a
humanitárnu starostlivosť, spolupracuje s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti.
Vznik neziskovej organizácie:

23.12.2011

Registrácia:

register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby pod číslom OVVS/28/2011

Orgány neziskovej organizácie: Správna rada: Ing. Slavomír Sabol
Mgr. Jana Mračnová
Ján Jeňo
Riaditeľ: Ing. Ivo Krpelan
Revízor: Ing. Erika Vondrová

Poslanie neziskovej organizácie:
Chceme, aby každé dieťa na Slovensku vedelo poskytnúť prvú pomoc. Také je poslanie Falck
neziskovej organizácie, ktorá už niekoľko rokov bezplatne vzdeláva deti v materských
a základných školách. Hravou formou ich učí čo robiť, keď sú svedkami úrazu kamaráta alebo
niekoho s rodiny.
Správa o činnosti neziskovej organizácie za rok 2015:
Nezisková organizácia Falck n.o. vznikla dňa 23.12.2011, kedy nadobudlo rozhodnutie
registrového úradu právoplatnosť. Rok 2015 obdobne ako rok predchádzajúci využili členovia
správnej rady, ale predovšetkým jej riaditeľ na jej marketingovú propagáciu najmä s cieľom získať
potrebné zdroje na vykonávanie činnosti a poskytovanie služieb za účelom poskytovania ktorých
bola nezisková organizácia Falck n.o. založená. V roku 2015 sa nám úspešne podarilo
z vyzbieraných finančných prostriedkov pripraviť a financovať vzdelávací projekt Sofus, ktorého
hlavným cieľom je vzdelávanie detí v školskom veku v oblasti prvej pomoci.
VZDELÁVACÍ PROJEKT SOFUS je rámcové označenie pre súbor navzájom previazaných
viacstupňových multižánrových aktivít predchnutých zásadami altruistického a humanistického
prístupu k životu. Na zvýšenie účinnosti a dosahu využíva možnosti zážitkového učenia - nosiče,
ktoré dokážu citlivé a štruktúrované posolstvo odovzdať s pridanou hodnotou pozitívnej emócie
a predĺžiť jeho pôsobenie v čase aj za horizont svojho bezprostredného trvania. Ide o ilustrovanú
knihu príbehov - príručku 1.pomoci (príbeh vrátane spevníka) s priloženým hudobným nosičom
s pesničkami a audioknihou. Práve tento materiál je predpokladom pre následnú účinnú distribúciu
cieľov projektu cielenou a metodicky usmernenou aplikáciou tohto obsahu aj prostredníctvom
aktivít Supertriedy.
Projekt je rozdelený do viac stupňov a preto aj v nasledujúcich obdobiach sa budeme podieľať na
jeho príprave a spolufinancovaní.

Hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2015:
V roku 2015 nezisková organizácia ako prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely
získala viaceré príspevky na svoju činnosť. Činnosť organizácie v roku 2015 bola zameraná na
spolufinancovanie vzdelávacieho projektu SOFUS. Prezentačné aktivity vykonávané jej riaditeľom
a členmi správnej rady, nepredstavovali výdavky na tieto aktivity významnú položku v jej
hospodárení.
Údaje v tabuľke sú uvedené v EUR:
Vybrané ukazovatele

31.12.2015

Majetok celkom

10 215,27

Bankové účty

10 215,27

Záväzky

0

Rozdiel majetku a záväzkov

10 215,27

Príjmy

13 555,86

Výdavky

6 500

Rozdiel príjmov a výdavkov

6 959,94

Daň z príjmov

0

Ciele a zámery neziskovej organizácie na rok 2016:
Prvoradým a najdôležitejším cieľom neziskovej organizácie Falck n.o. je v ďalšom období naplno
sa venovať poskytovaniu služieb, za účelom poskytovania ktorých bola založená, predovšetkým
vzdelávaniu a spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

V roku 2015 plánuje pokračovať v projekte Sofus. Jeho hlavnou myšlienkou je hravou formou
naučiť deti ako zachrániť ľudský život. Projekt je smerovaný pre základné školy. Tento zámer sa
bude realizovať v spolupráci s občianskym združením Supertrieda.

Občianske združenie Supertrieda pre školský rok 2015/2016 zadefinovalo spoločnú tému projektu
Supertrieda pre základné školy a stredné školy – a to tému Prvej pomoci.
Téma pomáhania a prvej pomoci bude nadväzovať a stane sa súčasťou projektu Sofus, ktorého
nositeľom je kniha pre deti s príbehmi záchranárskeho sokola Falka a jeho lesnými kamarátmi a
CD s pesničkami na dopovedanie príhod z knihy, ktoré deťom pomôžu zapamätať si kľúčové
pojmy ako rozhodnosť, statočnosť, pohotovosť a odvaha.
Projekt Supertrieda učí deti vzájomnému rešpektu, pomáhaniu si, učí ich pochopiť potreby človeka
v núdzi a snaží sa ponúknuť témy, ktoré nútia deti o nutnosti pomáhania si diskutovať, pripravovať
umelecké diela, písať texty príbehy.

Cieľom spoločného projektu Sofus, projektu Supertriedy a neziskovej organizácie Falck je
zrozumiteľným spôsobom prezentovať potrebu a nutnosť pomoci druhému a na druhej strane v
príbehoch, ktoré sú pre deti zrozumiteľné a pesničkách, ktoré si deti môžu spievať, ponúka presný
návod ako kritickú situáciu riešiť, či ide o zranenia alebo iné krízové situácie.

V školskom roku 2015/2016 budú triedy, ktoré sa zúčastnia projektu Supertrieda, pripravovať
scenáre, diskutovať a vzdelávať sa v problematike pomáhania a v problematike poskytovania prvej
pomoci. Supertrieda je súťažou a je súčasťou učebných osnov pre základné a stredné školy a teda
dá sa povedať, že prostredníctvom Supertriedy sa problematika prvej pomoci ale aj pomáhania
ako takého dostane opäť do školských tried. Tento krát na hodinách slovenského jazyka, hudobnej
a výtvarnej výchovy, na hodinách etiky aj náboženstva, ale aj na hodinách telesnej výchovy,
pretože Supertrieda je projektom, ktorý prináša pohybovú kultúru do vyučovania.

V rámci preberania problematiky pomáhania bude kniha a CD Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha
materiálom, ktorý bude deti na nižších stupňoch sprevádzať, ktorá im bude ukazovať ako treba
jednotlivé situácie riešiť, poskytovať pomoc. Niekoľko tisíc detí bude súťažiť, bude sa pripravovať,
skúšať si scény a situácie, bude disktutovať s učiteľmi ale aj medzi sebou o tom, kedy a ako je
treba pomôcť, budú hľadať informácie z kníh, brožúr aj internetu. A tu je nezastupiteľná úloha
odborníkov z Falck-u, ktorí sú pripravení a ochotní im v rámci svojich možností poskytnúť všetky
informácie, ktoré budú deti potrebovať. Supertrieda je projektom pre deti od 6 do 18 rokov a autori
očakávajú, že budú príbehy, ktoré deti na túto tému pripravia a prednesú, plné rôznych situácií a
riešení, že budú originálne a čo je najpodstatnejšie - na ich konci bude správne riešenie všetkých
“patálií”, do ktorých sa postavy z ich príbehov a predstavení dostanú.

Supertrieda za 10 rokov svojej existencie reálne dokázala, že je schopná vniesť medzi deti aj
vážne témy, ktoré deti dokážu často krát uchopiť spôsobom, ktorý je prekvapivý a vždy prinesie
obohatenie na oboch stranách. Deti sa mnohému naučia a často krát prinesú taký pohľad na danú
tému, ktorý dospelého človeka pozitívne prekvapí.

Našim spoločným plánom je priniesť nové príbehy, primäť deti z celého Slovenska, aby sa
zaoberali problematikou pomáhania si a špeciálne prvej pomoci, aby prostredníctvom vlastných
zážitkov a skúseností, ktoré si vymenia či medzi sebou alebo s dospelými začali nielen uvažovať,
ale aby si osvojili fakt, že pomáhať si je nielen normálne, ale aj “cool ” (pre deti nad 16 rokov). A
my chceme, aby sa naučili, čo majú robiť aby zachránili niekomu život alebo pomohli mu vyhnúť sa
kritickej situácii.

Od októbra 2015 do začiatku apríla 2016 sa budú môcť zapojiť všetky školy na Slovensku
(www.supertrieda.sk) a spracovať zadanú tému podľa vlastných predstáv. Či sa rozhodnú pre
divadelné predstavenie alebo videoklip, bude na deťoch a učiteľoch. Vyvrcholením projektu
a zároveň celoročnej práce detí a učiteľov v rámci Supertriedy budú súťažné festivaly, ktoré budú
prebiehať v mesiaci máj v Nitre, Košiciach, Prešove, Bratislave, Banskej Bystrici a v Martine.
Celoročná práca bude vyhodnotená na celoštátnom finále, ktoré sa uskutoční koncom júna 2016 a
bude spojené so Slávnostným galavečerom víťazov a hostí Supertriedy.

Orgány neziskovej organizácie veria, že sa im tento cieľ podarí naplniť v čo možno najväčšej miere
aj vďaka príjmom podielu zaplatenej dane.
V Košiciach, 23.marca 2016

Ing. Ivo Krpelan
riaditeľ Falck n.o.

