
Andrejka sa ocitla v nemocnici, keď sa všetci tešili na sviatočné chvíle v kruhu svojich blízkych. Šokujúca správa 
o vážnej diagnóze zasiahla celú rodinu. Pre malú slečnu sa zrazu všetko zmenilo. Bezstarostný svet hračiek v jej 
detskej izbe vystriedala na dlhé mesiace náročná liečba v nemocničnej izbe…   

Život píše príbehy…
… a Svetielko nádeje pozná stovky príbehov detí, ktorým do života vstúpilo onkologické ochorenie. Deťom 
a ich rodinám podávame pomocnú ruku v najťažšom období ich života. Od prvej chvíle ako sa ocitnú na Klinike 
pediatrickej onkológie a hematológie im poskytujeme pomoc a podporu prostredníctvom našich projektov.

Za uplynulých 15 rokov…
… sme sa postarali o viac ako 550 pacientov a  ich rodinných príslušníkov. V  rámci prepravnej služby sme 
najazdili 456  456 km, zrealizovali sme 2  228 prepráv. V  rámci detského mobilného hospicu sme najazdili 
21 934 km, v starostlivosti sme mali 30 pacientov. Výletov a rekondičných pobytov sa so Svetielkom nádeje 
zúčastnilo 450 detí a 200 rodinných príslušníkov. Detskú faktultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici 
sme podporili čiastkou 1 066 927,99 EUR najmä na zakúpenie prístrojov a vybavenie oddelenia a ambulancie.
  Vďaka Vám dnes realizujeme trvalo udržateľné projekty, ponuku ktorých sme postupne za tých 15 rokov 
rozširovali. Sú to projekty ako detský mobilný hospic, prepravná služba, byt pre rodiny onkologických 
pacientov, liečebný pedagóg a sociálny pracovník na oddelení, rekondičné pobyty pre vyliečené deti, balíček 
prvého kontaktu a mnohé ďalšie, s najvyšším úžitkom pre našich pacientov a ich rodiny.

pomáhame vďaka vám…
… chceme pomáhať stále viac. 
A spolu dokážeme viac, preto i naďalej potrebujeme silných a stabilných partnerov.

Prosíme Vás o Vašu podporu a partnerstvo formou asignácie dane. Darujte vaše dve percentá Svetielku 
nádeje. Môžete nás podporiť aj inými spôsobmi, bližšie informácie nájdete na www.svetielkonadeje.sk

Za Vašu podporu a priazeň Vám ĎAKUJEME! 

MUDr. Pavel Bician
predseda OZ Svetielko nádeje a zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie
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