NADÁCIA AGEL
V ROKU 2021

NADÁCIA AGEL pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a organizáciám
v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru. Poskytujeme individuálnu finančnú
pomoc fyzickým a právnickým osobám na úhradu rehabilitačných pobytov, na
kúpu zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, alternatívnu liečbu, doplnky
výživy a rôzne terapie. Podporujeme seniorov, matky v núdzi, deti zo sociálne
znevýhodnených pomerov a deti z Centier pre deti a rodiny. Plníme sny zamestnancom a pacientom v ťažkých životných situáciách. Vďaka daru od zamestnancov zdravotníckych zariadení AGEL, v rámci 2 % z daní NADÁCIA AGEL zakúpila
nové prístroje pre dve zdravotnícke zariadenia. NADÁCIA AGEL pôsobí už päť
rokov na Slovensku. Od svojho pôsobenia pomohla 430 žiadateľom a finančná
čiastka presiahla 300 000 Eur.
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Rehabilitačný pobyt pre Oliverka
4-ročný Oliverko musí v dôsledku predčasného narodenia
a diagnózy detská mozgová obrna absolvovať množstvo
rehabilitačných procedúr, na ktoré mu prispela NADÁCIA
AGEL. Vďaka Oliverkovej vytrvalosti sa mu zlepšili celkové
motorické funkcie, státie pri opore, kvalita chôdze a došlo k nárastu svalovej sily v oblasti chrbta, prednej brušnej
steny a nôh.

Balíčky pohody pre pacientov
na ODCH
1 000 balíčkov pohody sme doručili do všetkých zdravotníckych
zariadení AGEL na Slovensku pre pacientov na oddelenia
dlhodobo chorých. Obsahujú rôzne užitočné drobnosti. Veľkú
radosť urobili aj seniorom v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra
Kežmarok.

Rehabilitačný pobyt pomohol
Patrikovi s dvíhaním
NADÁCIA AGEL podporila 5-ročného usmievavého Patrika,
ktorý vďaka príspevku mohol absolvovať rehabilitačný pobyt. Vďaka terapiám a jeho veľkej snahe zosilnel, zlepšila sa
mu stabilita v sede, začal sa dvíhať na kolená a snaží sa už
aj plaziť.

Kyslíkový koncentrátor pre Filipa
14-ročný Filip trpí detskou mozgovou obrnou a ďalšími
diagnózami. NADÁCIA AGEL poskytla finančný príspevok
na zakúpenie prenosného kyslíkového koncentrátora, ktorý
používa v pohodlí domova.
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Veľký bojovník Hugo
Hugo, ktorý už deväť rokov trpí detskou mozgovou
obrnou a pridruženými diagnózami je vytrvalý, snaživý a
usmievavý chlapček. NADÁCIA AGEL poskytla Hugovi finančný príspevok na kraniosakrálnu terapiu, biofeedback,
viaczmyslovú terapiu a taktiež špeciálnu fyzioterapiu,
vďaka čomu sa jeho, nielen telesný ale aj duševný zdravotný stav zlepšuje.

Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL
Projekt „Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL“, sme vyhlásili pre
kolegu/kolegyňu, prípadne pacienta/pacientku, ktorí sa ocitli
v ťažkej životnej situácii. Dostali sme veľa dojímavých príbehov
a starostlivo sme zvažovali potrebnú pomoc. Pozitívne emócie
sme mohli zažiť nielen od obdarovaných, ale aj od kolektívov,
ktorým nie je ľahostajná ťažká životná situácia najbližších.
V rámci tohto projektu vysníval sen kolektív Chirurgickej
kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca pre trojročnú dcérku
kolegyne. NADÁCIA AGEL darovala Carinke rehabilitačný pobyt
v Kováčovej, aby malá slečna mohla behať ako ostatné detičky
a prežiť plnohodnotný život.

Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL
Splnili sme tiež sen, ktorí vysnívali kolegovia a priatelia z
Nemocnice AGEL Bánovce pre pána Petra, ktorý stál pri
lôžkach pacientov s covidom a sám prekonal najťažší priebeh tohto ochorenia. NADÁCIA AGEL uhradila pre Petra rehabilitačný pobyt, aby sa dokázal postaviť na nohy a vrátil
sa s plným nasadením do práce.

Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL
Pomohli sme pani Janke Havlíkovej, sestre z Fakultnej
nemocnice AGEL Skalica, ktorú 24. Júna 2021 tornádo
pripravilo o domov.
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Tvárové masky pre deti a dospelých
NADÁCIA AGEL v spolupráci so spoločnosťou Perfect Distribution darovala do centier pre deti a rodiny, občianskych
združení a zdravotníckych zariadení skupiny AGEL 59 700
kusov tvárových masiek.

Plníme Vaše sny s NADÁCIOU AGEL
Na Medzinárodný deň detí sme vycestovali do Centra pre deti a rodiny Levice a deťom sme darovali športové a
spoločenské hry. V spolupráci s Nemocnicou AGEL Levice sme vyhodnotili aj výtvarnú súťaž na tému ,,Zdravý svet
po pandémii očami detí“. Tento deň sme balíčkom hier obdarovali aj deti z Centra pre deti a rodiny v Jesenskom.

Krst nového maskota NADÁCIE AGEL – doktorky AGI
Nového maskota NADÁCIE AGEL – doktorku AGI spoločne s nami pokrstili detičky z Centra pre deti a rodiny Levice
počas Medzinárodného dňa detí. Tieto deti sa stali krstnými mamami a otcami nového maskota, ktorého pokrstili
záplavou lietajúcich bubliniek a spolu s nami pokrstila medvedíka vodopádom cukríkov aj pani riaditeľka Centra pre
deti a rodiny Levice.
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Nezabudnuteľný Deň s AGEL-om
NADÁCIA AGEL spolupracovala na príprave Dňa s AGEL-om.
Pre viac ako 100 detí, ktoré boli na tábore v Radave a medzi
nimi aj deti zamestnancov skupiny AGEL boli pripravené rôzne
športové, vzdelávacie a spoločenské aktivity.

Delfínoterapia pre Mirka
Mirko je 13-ročný chlapec, ktorému bola diagnostikovaná
vývinová porucha ADHD, pre ktorú je charakteristický neprimeraný stupeň pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.
Taktiež trpí Aspergerovým syndrómom, ktorý ovplyvňuje
spôsob, akým vníma svet a nadväzuje vzťahy s druhými.
Ľudia s týmto syndrómom vidia, počujú a cítia svet inak.
Toto postihnutie je zásadným aspektom ich identity. Vďaka NADÁCII AGEL mohol Mirko absolvovať deflínoterapiu
na Ukrajine, ktorá bola prospešná pre jeho rozvoj, pozitívne
vplývala na fyzické i psychické vyčerpanie. Súčasťou terapie bola masáž, ktorá mu uvoľnila svalstvo na tele a masáž
tváre zase prispela k jeho lepšej artikulácii.

Senzorické, cvičebné, relaxačné
a didaktické pomôcky pre Špeciálnu
základnú školu vo Zvolene
NADÁCIA AGEL poskytla Špeciálnej základnej škole vo Zvolene,
ktorá vzdeláva 125 žiakov s mentálnym, telesným i viacnásobným postihnutím, ale aj žiakov so sociálne znevýhodneného
prostredia, príspevok na zakúpenie senzorických, cvičebných,
relaxačných a didaktických pomôcok. Vďaka špeciálnemu vybaveniu môžu svojich žiakov stimulovať, rozvíjať a aktivizovať
ich zmysly, emocionalitu, koncentráciu, komunikáciu, tvorivosť,
jemnú a hrubú motoriku, fantáziu, kooperáciu, kombinačné
myslenie, rozvíjať ich individuálne schopnosti, sociálne kompetencie a tiež im poskytnúť relax, oddych, upokojenie a pozitívne
ovplyvnenie ich psychického a fyzického smerovania.
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NADÁCIA AGEL podporuje úspešného športovca
44-ročný Maroš Orečný je úspešný slovenský handbiker, ktorý nielenže preteká po celom svete, ale venuje sa a
pomáha aj športovcom i nešportovcom so zdravotným znevýhodnením. Po nehode, ktorá ho pripútala na invalidný
vozík, päť rokov hľadal dôvod prečo žiť. Našiel ho a stal sa handbikerom telom aj dušou. NADÁCIA AGEL začala
Maroša podporovať v tom, čo miluje – športe.

Zábavný deň v Leviciach
NADÁCIA AGEL pripravila pre detičky z Centra pre deti a
rodiny Levice ZÁBAVNÝ DEŇ, ktorý si všetci spoločne užili. V zábavnom centre Detský svet ALEX si detičky užili
množstvo atrakcií, mali možnosť si dať namaľovať na tvár
svojho obľúbeného hrdinu, dostali darčeky a o interaktívne
vystúpenie sa postaral klaun Dudoliny, ktorý každému
daroval balónové zvieratko či smajlíka.

Motomed pomôže Amálke
k splneniu vytýčeného sna
Úžasná Amálka je krásne, šikovné, zhovorčivé a usmievavé
dievčatko. Narodila sa s vážnym telesným postihnutím, ktoré
zasahuje kĺby, svaly a šľachy. Amálka absolvovala už množstvo
vážnych ale dôležitých operačných zákrokov, po ktorých by sa
mala postaviť na vlastné nôžky. So svojou mamičkou poctivo
trikrát denne cvičí doma a okrem toho navštevuje tiež špecializované rehabilitačné zariadenia. NADÁCIA AGEL aj vďaka
darcom zakúpila pre Amálku rehabilitačnú pomôcku Motomed,
ktorá jej pomôže rozpohybovať a držať v kondícii horné i dolné
končatiny a k splneniu vytýčeného sna - postaviť sa na vlastné
nožičky.

WWW.NADACIA.AGELSK.SK

STRANA 7

Mikuláš navštívil deti z azylového
domu v Holíči
Mikuláš zavítal do Azylového domu Emauzy v Holíči, kde vyčaroval úsmev na tváričkách všetkých detičiek, ktoré mu za
balíček sladkostí zarecitovali krásne básničky.

2 % z daní od zamestnancov
zdravotníckych zariadení
V roku 2021 NADÁCIA AGEL zakúpila a darovala Nemocnici
AGEL Zvolen prístroj na lokálnu kryoterapiu v cene 7 788
Eur. Prínosom lokálnej kryoterapie je široké použitie na liečbu úrazových, pooperačných, zápalových a degeneratívnych
stavov pohybového aparátu.
Z 2 % z daní NADÁCIA AGEL zakúpila a darovala Nemocnici
AGEL Krompachy centrifúgu pre krvné vaky pre laboratóriá
v cene 41.998,80 Eur.

Ježiško potešil deti v centrách pre deti a rodiny,
deti a mamičky azylového domu, seniorov na
oddelenia dlhodobo chorých a v Senior centre
NADÁCIA AGEL opäť pripravila projekt „Čarovné Vianoce s
NADÁCIOU AGEL“, v rámci ktorého zamestnanci zdravotníckych zariadení pripravili darčeky pre deti z Centier pre deti
a rodiny v Leviciach a Jesenníku, deti a mamičky z Azylového
domu Emauzy v Holíči a tiež pre seniorov na oddeleniach
dlhodobo chorých vo všetkých zdravotníckych zariadeniach
skupiny AGEL a pre seniorov v Senior centre Sv. Kataríny v
Handlovej. Spolu so zamestnancami sme odovzdali viac ako
283 darčekov.
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VŠETKO, ČO SME SPOLU DOKÁZALI,
MÔŽETE SLEDOVAŤ AJ NA:
www.facebook.com/nadaceagel
#nadace_agel

VIEME, AKO POMÁHAŤ!

