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Vážení priatelia detskej onkológie, 

úvodom tohto  listu by som Vás chcela  požiadať o chvíľočku času a predstaviť Vám aktivity našej 

charitatívnej organizácie OZ Orin Panacea. 

Tento rok slávi  naša charita 20. výročie od vzniku v roku 1994. Počas tohto obdobia sme sa vždy venovali 

deťom, opusteným a chorým.  Posledných 11 rokov sme sa zamerali na detskú onkológiu .  

Ako poslanie nášho OZ Orin Panacea sme si zvolili tieto formy pomoci : 

 

„ Happy Terapia “ 

       chorým deťom pomáha prekonať ich dlhodobé liečebné pobyty v nemocniciach. Je to celoročná terapia 

v týždenných intervaloch pre deti s onkologickými ochoreniami. Ide o prácu s deťmi v tvorivých dielňach 

v priestoroch nemocníc, výroba pohľadníc, maľba na tričká, výroba keramiky, modelovanie sviečok a ďalšie 

zážitkové činnosti.                                                                                                                                                                     

Sú to špeciálne psychoterapeutické programy pre deti a ich rodičov na zvládanie hraničných emočných 

stavov. Deťom a rodičom, ktorí prekonávajú najtragickejšie obdobia vo svojich životoch pomáhame našou 

prítomnosťou a časom stráveným s nimi, zdieľaním ich ťažkých osudov, pozornosťou, láskavým prístupom 

a vkladaním nádeje do ich ubolených srdiečok. 

 

„ Farebnou terapiou “  

skrášľujeme aj nemocničné pavilóny, krásnymi farebnými detskými motívmi z rozprávkového sveta, čím 

chorým deťom vraciame sny a radosť. 

 

Detský onkologický tábor „ Anjelik „              

tento rok oslávil už 7 ročník.  Každoročne  sa ho zúčastňuje viac ako 60 chorých  detí z celého Slovenska. 

Počas týchto dní organizujeme pre deti úžasné aktivity so špeciálnymi terapeutmi, známymi osobnosťami a 

animátormi. Spoločne sa snažíme malých onkologických pacientov obdarovať láskou, optimizmom 

a dobrou náladou.  

 

Našou hlavnou myšlienkou je „ sila prítomného okamihu “                                                                      

pomôžme dnes, pretože zajtra môže byť neskoro ... 
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Prosím Vás o pomoc !  

Keď sa spoja ľudia s láskavým srdcom,  aj zopár centov môže zmeniť životy týchto detí.                                         

Sila zázraku spočíva práve v nás. Aj VY môžete zdieľať pomoc chorým deťom! 

 

 „ RUŽOVÁ NOC “  

  predstavuje benefičný večer kde informujeme verejnosť o celoročnej práci OZ Orin Panacea. Tento rok 

sa uskutoční jubilejný XI. ročník.  Počas večera vystúpia poprední českí a slovenskí umelci: Michal David, 

Bára Basiková,  Yvetta Blanarovičová a detské talenty z La Sophia, Cigánsky Diabli... moderátorkou 

večera bude šarmantná Adriana Poláková ...                    Podujatie nie je financované z finančných 

prostriedkov OZ. Kúpou vstupenky spoločne zabezpečíte realizáciu tohto charitatívneho večera a výťažok 

bude použitý na realizáciu charitatívnych projektov. 

Na záver by som Vám chcela v mene nadácie poďakovať už len za to, že ste si tento list prečítali.  

Verím, že Vás činnosť nášho dobrovoľného tímu zaujala a spoločnými silami dokážeme zrealizovať ďalšie 

úžasné projekty, ktoré pomôžu chorým deťom. 

Tešíme sa na spoluprácu ... 

                                                                                              S úctou  Ivana Christová 
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