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Charitatívno-sociálne centrá
– pomoc ľuďom v núdzi

Správa o chudobe v Európe
Venujte 2 % z dane
13 000 ľuďom v núdzi, o ktorých sa stará Charita

Slovenská katolícka charita (SKCH) je neštátna nezisková organizácia, ktorá poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke,
výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.
Právnou formou SKCH je „Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kanonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení;
jej členmi sú arcidiecézne, diecézne charity a Bratislavská katolícka charita, ktoré sú samostatnými subjektmi s vlastnou
právnou subjektivitou.
ADRESÁR SKCH
Sekretariát Slovenská katolícka
charita
Adresa: Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: ++421-2-5443 1506, 5443 2503
Fax: ++421-2-5443 3097
E-mail: charita@computel.sk
http://www. charita.sk/
Účet: 8010-0502332363/7500 ČSOB

EDITORIÁL
„Skutky milosrdenstva sú dobročinné
skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách. Dávať almužnu chudobným je
medzi týmito skutkami jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky a je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči
Bohu.“ (Porov. KKC 2447)
V každej, najmä v transformujúcej
sa spoločnosti sú ľudia odkázaní na solidaritu a pomoc. Vidíme a skusujeme to i
u nás na Slovensku. Neubudlo núdznych, ale pribudli možnosti pomôcť.
Jedna z možností, ako prejaviť solidaritu a konkrétnu pomoc, sa nám naskytá v tomto čase podávania daňových
priznaní a ročných zúčtovaní dane. Každý z nás daňovníkov môže rozhodnúť
o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej i právnickej osoby na
činnosť Slovenskej katolíckej charity,
ktorá prejavuje službu lásky okrem iných
služieb aj v sociálnych centrách diecéznych charít.
„Čokoľvek ste urobili jednému z
týchto najmenších, mne ste to urobili.“
Nech nás tieto slová Pána Ježiša inšpirujú a urobia vnímavými a vynachádzavými pre pomoc núdznym.
+ Mons. Štefan Sečka
Prezident SKCH

Bratislavská katolícka charita
Adresa: Heydukova 12
811 08 Bratislava
Tel.: 02-5296 4566
Fax: 02-5292 0275
E-mail: bkch@ba.psg.sk
http://www.ba.psg.sk/prezenta/
charitaba/
Účet: 4010078918/3100
Ľudová banka Bratislava
Bratislavsko-trnavská arcidiecézna
charita
Adresa: Hlavná 43, 917 00 Trnava
Tel.: 033-5511 396, Fax: 033-5511 397
E-mail: charita.tt@slovanet.sk
Účet: 10073412080/4900 Istrobanka
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Arcidiecézna charita Košice
Adresa: Bočná 2, 040 01 Košice
Tel.: 055-6255 317
Fax: 055-6255 328
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
http://www.charita-ke.sk/
Účet: 8010-0513026193/7500
ČSOB Košice

Diecézna charita Banská Bystrica
Adresa: Tajovského 1
974 00 Banská Bystrica
Tel.: 048-423 0346, Fax.: 048-423 1726
E-mail: dcharbb@isternet.sk
http://www.isternet.sk/dcharbb/
Účet: 736841312/0200 VÚB

Gréckokatolícka diecézna charita
Prešov
Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970
Fax: 051-7723 970
E-mail: charitagkdch@stonline.sk
http://www.grkatpo.sk/charita/
Účet: 28039-572/0200
VÚB Prešov

Spišská katolícka charita
Adresa: Jesenského 5
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053-4424 519, Fax: 053-4424 519
E-mail: spkchsnv@nextra.sk
http://www.caritas.sk/
Účet: 29634-592/0200
VÚB Spišská Nová Ves

Gréckokatolícka apoštolská
exarchátna charita Košice
Adresa: Dominikánske nám. 13
040 01 Košice
Tel.: 055-7299007, 055-7299008
Fax: 055-7299008
E-mail: grlckola@stonline.sk
Účet: 4 350 228 409/3100
Ľudová banka

Diecézna charita Rožňava
Adresa: Nám. baníkov 27
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415, Fax: 058-7341 292
Účet: 18137 582/0200 VÚB
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Diecézna charita Nitra
Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Tel.: 037-772 1738, Fax: 037-772 1798
E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk
http://www.charitanitra.sk/
Účet: 691943162/0200 VÚB Nitra
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Z DIECÉZNYCH CHARÍT
HALIEROVÁ ZBIERKA BRATISLAVSKO-TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY
Prvé peniaze z halierovej zbierky sme použili na Vianoce. S otcom biskupom Dominikom Tóthom sme 15. 12. 2003 navštívili deti
v Detskom domove v Trnave. Deťom sme zakúpili videokazetu s kresleným príbehom
Ben Hur v hodnote 321,- Sk. Z tejto zbierky
sme tiež na Vianoce obdarili 36 sociálne slabých rodín nákupmi potravín v hodnote
29 205,- Sk.
Do zbierania neplatných halierov sa zapojili
aj dediny z okolia Trnavy. Ku dňu 27. 1. 2004
bol stav Halierovej zbierky 237 331,40 Sk.
Mgr. Lucia Vadrnová

CHSC SNINA – PRESŤAHOVANÉ
Charitatívno-sociálne centrum v Snine, patriace pod Arcidiecéznu charitu Košice, má nové
priestory v bývalom kine Družba na Ulici ČSA
2845/14 v Snine.
Mgr. Peter Senko
A ZASA TU BOL OBĽÚBENÝ KARNEVAL
Dňa 20. 02. 2004 sa konal v Dome sv. Anny
v Starej Ľubovni Gréckokatolíckej diecéznej
charity Prešov karneval, ktorý je neoddeliteľ-

POŽIČOVŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK PRI ADOS CHARITAS MICHALOVCE
Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita
so sídlom v Košiciach zriadila v januári 2004
požičovňu zdravotníckych pomôcok pri ADOS
Charitas v Michalovciach. Pre klientov ADOS a
opatrovateľskej služby to znamená možnosť
používať invalidné vozíky, toaletné vozíky,
vaňový zdvihák, antidekubitárne matrace, podušky a iné pomôcky. Uľahčuje sa tým nielen
život klientov, ale aj práca zdravotných sestier a
opatrovateliek.
Mgr. Anna Ivanková
CHARITNÝ DOM ÚTOČIŠTE V KREMNICI
SA AKČNE POSTARAL O 10 ĽUDÍ
30. 11. 2003 mesto Kremnica zrušilo právnu
subjektivitu Nemocnice s poliklinikou (NsP)
Kremnica. V objekte bývalej nemocnice však
ostalo 10 obyvateľov Domu sociálnych služieb
(DSS) – starých a chronicky chorých ľudí odkázaných na celodennú opateru. So všetkými
boli uzavreté zmluvy o pobyte na dobu neurčitú. Zo zákona 195/98 o sociálnej pomoci vyplýva zriaďovateľovi povinnosť oznámiť klientom 4 mesiace vopred skutočnosť o zrušení zariadenia, aby spoločne mohli hľadať nové vhodné umiestnenie.
Keďže v Kremnici má Charitný dom Útočište
ako jediný neštátny subjekt zriaďovaciu listinu
na prevádzkovanie sociálnych služieb, Banskobystrický samosprávny kraj nás požiadal
o rýchlu pomoc – prevádzkovať DSS 4 mesiace.
Bolo sa treba rýchlo rozhodnúť a priložiť ruku
k dielu. Dostali sme súhlas od riaditeľa DCH
Banská Bystrica PaedDr. Michala Mikulu a zároveň aj od otca biskupa Rudolfa Baláža. Bleskovo sme museli zvládnuť všetky administratívne a praktické náležitosti. Spoločnými silami
sa nám podarilo zabezpečiť 2 prevádzky DSS
(21 ľudí). Od januára 2004 sa nám podarilo
nájsť vhodné umiestnenie pre 8 obyvateľov.
Oľga Lörincová, vedúca CHDÚ

nou súčasťou fašiangového obdobia mentálne
postihnutých detí. Avšak prípravy a radosť začínajú už o mesiac skôr. Deti si zhotovujú škrabošky a ostatné doplnky na karnevalové masky za asistencie majsterky odbornej prípravy
Bc. Andrei Škapurovej a sociálnej pracovníčky
Zuzany Dlugošovej. Po prehliadke masiek sa
začína sladká hostina, ktorú neskôr deti vytancujú na diskotéke. Podobne ako karnevalový rituál prebiehajú pravidelne aj oslavy narodenín
všetkých detičiek Domu sv. Anny. Tieto aktivity
zvyšujú v tejto kategórii handicapovaných detí
sebavedomie a úctu voči sebe samým a dodávajú im silu existovať v tomto hektickom a veľakrát aj ťažkom svete.
Mgr. Soňa Gaborčáková, vedúca Domu sv. Anny
POMOC MLADÝM PO ODCHODE
Z DETSKÉHO DOMOVA
Diecézna charita Nitra rozvíja projekt poskytovania starostlivosti o deti z krízových rodín.
V Detskom charitnom dome Považská Bystrica
sa snaží o vytvorenie samostatného obytného
bloku. Bude určený deťom, ktoré odchádzajú
z detského domova po dosiahnutí 18. roku,
resp. 25. roku a po ukončení štúdia nemajú zabezpečené ubytovanie. V rámci tohto oddeleného bloku bude vytvorená simulácia bytových
buniek, v ktorých budú môcť mladí ľudia z detského domova riešiť svoju bytovú situáciu a zároveň viesť samostatný život. Väzby vytvorené
s detským domovom – s „náhradnou rodinou
dieťaťa“ – zostanú zachované a mladí ľudia sa
budú môcť stále obracať so svojimi radosťami a
starosťami na pracovníkov a dobrovoľníkov
detského domova, ktorí sa budú snažiť naďalej
suplovať úlohu rodiny, ktorá každého svojho

člena podporuje a sprevádza na ceste životom.
Financovanie tohto projektu je sčasti zabezpečené z prostriedkov z výťažku lotérií a iných
podobných hier. Samostatné bývanie v rámci
Detského charitného domu Považská Bystrica
by sme chceli začať do konca roka 2004.
Mgr. Mária Makáňová
STRETNUTIE POSKYTOVATEĽOV DOMÁCEJ HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI
Tím hospicovej starostlivosti pracujúci pod
záštitou Diecéznej charity Nitra organizuje
19. – 20. marca 2004 stretnutie poskytovateľov domácej hospicovej
starostlivosti zo Slovenska a Českej republiky. Toto stretnutie by
malo byť pr vým svojho druhu
na celoslovenskej úrovni. Zároveň pôjde o oboznámenie sa
s podobnými organizáciami pôsobiacimi v Českej republike, čo považujeme za jedinečnú príležitosť
na rozšírenie obzoru pôsobenia a
zlepšenia našej práce, nielen vzhľadom na teritoriálnu blízkosť a historické prepojenie našich štátov, ale
predovšetkým vďaka viacročným
praktickým skúsenostiam zástupcov Českej republiky v oblasti poskytovania hospicovej starostlivosti.
Cieľom stretnutia je výmena skúseností s realizáciou hospicovej starostlivosti v domácom
prostredí klienta, spolupráca s rodinou, ošetrujúcim lekárom, príp. so psychológom, kňazom,
sociálnym pracovníkom. Zameriame sa aj na
úlohu dobrovoľníkov pri poskytovaní domácej
hospicovej starostlivosti a na možnosti ich pôsobenia.
Výstupom tohto stretnutia bude informačný
materiál o organizáciách poskytujúcich domácu hospicovú starostlivosť.
Mgr. Mária Makáňová
PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
Pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami,
ich malých priateľov, rodičov, súrodencov a
známych pripravila Spišská katolícka charita
– konkrétne Dom Charitas sv. Jozefa a Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária
Kolbeho v Spišskej Novej Vsi v spolupráci
s Mestským kultúrnym centrom v poradí už
8. ples ľudí s dobrým srdcom, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 17. januára 2004 o 16.
00 v spoločenskej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Základnou myšlienkou tohto podujatia nebol finančný výťažok, ale integrácia
ľudí s mentálnym postihnutím so zdravou
populáciou. Zabávajúcich účastníkov plesu
prišli osobne pozdraviť J. E. Mons. ThDr.
František Tondra, spišský diecézny biskup,
Mons. ThLic. Ján Zentko, biskupský vikár,
ThLic. Anton Mišek, spišsko-novoveský dekan, Ing. Mária Sabolová, poslankyňa NR SR
a Mgr. Anna Fedorová, primátorka mesta
Spišská Nová Ves.
Ing. Eleonóra Mitríková
www.charita.sk
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CHSC

Charitatívno-sociálne centrá SKCH –
pomoc ľuďom v núdzi
Mgr. Katarína Michalčíková
ho ťažkej ceste a radí mu kroky na
jej zvládnutie, aj mu s nimi pomáha. Ľudia v núdzi, ktorí majú
veľkú vnútornú silu spolupracovať
so sociálnym pracovníkom, sa
snažia prekonávať niekedy aj dlhodobé stavy núdze.

Problémy a riešenia

Práca v charitatívno-sociálnych centrách
(CHSC) je veľmi rôznorodá, lebo sociálni pracovníci Charity musia spolu s klientmi riešiť
často zložité životné situácie a hľadať tie najoptimálnejšie riešenia. Cieľové skupiny CHSC
majú spoločné to, že sa nachádzajú v materiálnej alebo sociálnej núdzi alebo v oboch súčasne. Cieľom CHSC je pomáhať ľuďom v núdzi
s dlhodobým efektom.

Sociálne poradenstvo,
prevencia, resocializácia
Sociálne poradenstvo je prvá služba, s ktorou sa
človek v núdzi v CHSC stretne. Prebieha formou osobného pohovoru, keď sociálny pracovník alebo pracovníčka spolu s klientom analyzujú jeho situáciu. Pritom pracovník vedie zápis
o podstatných veciach. Táto dokumentácia zostane v CHSC na zaznamenávanie nových udalostí pri spoločnom riešení núdzovej situácie.
Sociálny pracovník stanoví anamnézu a navrhne postup riešenia, prípadne možnosti, z ktorých by sa dalo vybrať. Potom sa dohodne s klientom na ďalšom postupe riešenia jeho situácie.

Cieľové skupiny
Najčastejšími klientmi v CHSC sú ľudia bez domova, odkázaní jednotlivci, rodiny, ktoré sa
náhle ocitli v núdzi, rodiny v permanentnej núdzi, osamelé matky s deťmi, migranti a utečenci
a ľudia prepustení z výkonu trestu, závislí od alkoholu alebo drog. Veľká skupina týchto klientov
má požiadavku riešiť len čiastkový problém. Ale
prichádzajú aj takí, čo chcú radikálne zmeniť
svoju situáciu, ale je to pre nich veľmi ťažké. Sociálny pracovník tohto človeka sprevádza na je4
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Nocľah
Častou požiadavkou návštevníka
CHSC je vhodné bývanie. Mnohí
bezdomovci prespávajú na staniciach, v opustených záhradných
chatkách, pivničných priestoroch
alebo v chátrajúcich domoch. Niektoré diecézne charity majú vlastnú nocľaháreň alebo majú kontakty na nocľahárne iných organizácií.
Sociálny pracovník vtedy odporučí
klienta na ďalšieho kolegu alebo
mu poskytne zoznam ubytovní a
nocľahární v okolí. Ak má klient
záujem riešiť otázku ubytovania radikálnejšie a
má na to aj predpoklady, sociálny pracovník mu
vie poradiť.
Vybavovanie dokladov
Pre mnohých klientov je užitočná pomoc pri vybavovaní dokladov. Občianske preukazy, zdravotné kartičky alebo výučné a rodné listy sa v živote na ulici často strácajú a kradnú. Sociálny
pracovník poradí, kde čo vybaviť, zatelefonuje,
napíše list.
Sprcha a oblečenie
Ľudia bez domova oceňujú možnosť osprchovať sa. Niektoré CHSC poskytujú túto službu
priamo vo svojich priestoroch. V CHSC je spravidla zriadený šatník z darovaného oblečenia.
Bezdomovcom sa zíde najmä spodná bielizeň,
ponožky, košele a v zime nejaké teplé svetre, nohavice, vetrovky a topánky. Dôležité sú aj hygienické potreby. Mnohé rodiny v núdzi sa zasa
potešia detskému oblečeniu a topánočkám, fusakom, kočíkom, postieľkam a hračkám.
Práca
V CHSC bývajú k dispozícii zoznamy voľných
pracovných miest z miestnych úradov práce. Sociálny pracovník vie poradiť agentúry, ktoré
sprostredkúvajú brigády. Pomôže klientovi napísať žiadosť a životopis.
Ošetrenie
Pracovníci CHSC niekedy poskytnú klientom
drobné ošetrenie; aplikovanie masti či rýchloobväzu. Ľuďom bez zdravotného poistenia
sprostredkujú základnú lekársku starostlivosť s
dohodnutými lekármi. Niektoré CHSC majú

dohody s lekárňou na poskytnutie životne
dôležitého lieku bez preukazu poistenca. Liek
však musí zaplatiť CHSC. Sociálni pracovníci
vedia zabezpečiť aj návštevu bezdomovca, keď
sa ocitne v nemocnici. Prinesú mu nevyhnutné
veci a porozprávajú sa s ním.
Polievky
Každodennou prácou CHSC je výdaj teplej polievky. V zime niekde pridajú čaj a niekedy sú
okrem chlebíka aj koláče.
Migranti
CHSC zásobuje suchými potravinami, prikrývkami a hygienickými potrebami niektoré hraničné prechody – oddelenia cudzineckej polície, kde bývajú zachytávaní migranti v nepriaznivom stave.

Vianoce
Špeciálnym časom v CHSC je tak ako aj inde
vianočný čas. Sociálni pracovníci pripravia pre
Andrea, 25
Má 5-mesačnú dcéru, o ktorú sa dočasne
starajú rehoľné sestry. S priateľom už vyše roka
bývajú v kanáli. Jeho otec si však myslí, že sú
v ubytovni. Vraj keby žili v kanáli, tak by boli
špinaví a smrdeli by. Lenže oni sa chodia každý deň osprchovať k pátrovi Srholcovi. Aj oprať
sa tam dá. Podľa Andrey, keď sa človek stará,
dá sa prežiť aj takto.
Pri sťahovaní sem a tam stratila doklady.
Teraz jej ich v sociálnom centre pomôžu znova
vybaviť, lebo sa jej črtá dobrá brigáda vo Volkswagene.
S priateľom sa pripravujú u rehoľných
sestier na manželstvo. Potom skúsia podať
žiadosť na pridelenie miesta v ubytovni pre rodiny, kde by s nimi už mohla byť aj malá Ninka.
klientov posedenie so Štedrou večerou. A nechýbajú ani darčeky. Ich obsahom sú sladkosti,
ovocie, žiletky, mydlá a iné užitočné veci. Podobná akcia s balíčkom sa často koná aj na Mikuláša.

Farské charity
Niektorými zo služieb charitatívno-sociálnych
centier sa zaoberajú aj farské charity. Farské
charity vznikajú v rámci diecéznych charít na
základe potrieb jednotlivých miest a obcí a majú
dobrovoľnícky charakter. Činnosť je tu zameraná najmä na poskytovanie sociálnych služieb
ľuďom v núdzi – deťom, starým, chorým a osamelým ľuďom, bezdomovcom, sociálne odkázaným. Podľa potreby dobrovoľníci organizujú
prednášky, výlety a zbierky. Práca farských
charít je veľmi dôležitá, keďže dobrovoľní cha-

CHSC
ritní spolupracovníci môžu pomáhať ľuďom vo
svojom okolí pri aktuálnych problémoch, ktoré
sa môžu v ich regióne vynoriť. Mnohé farské
charity reagujú aj na krízy ľudí v iných regiónoch alebo v zahraničí. Farské charity rozvíjajú
svoju činnosť po celom Slovensku a ustavične
vznikajú nové.
Charitatívno-sociálne centrum v Bratislave, BKCH
Na území mesta Bratislava prevádzkuje Bratislavská katolícka charita CHSC na Heydukovej
ulici. Kolobeh práce dvoch sociálnych pracovníčok a pomocného sociálneho pracovníka je
často rovnaký. Stálou zmenou sú však rozličné
stavy núdze, s ktorými sem klienti prichádzajú.
Doobeda poskytujú sociálne poradenstvo a vybavujú záležitosti klientov. Spadá sem vybavovanie osobných dokladov, sprostredkovanie
kontaktov na sociálnu sieť, pomoc pri hľadaní
ubytovania v Bratislave, materiálna pomoc rodinám, sprostredkovanie lekárskej starostlivosti
ľuďom bez domova. S Nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia majú dohodu, že po
15.00 hodine ošetria bezdomovcov aj bez preukazu poistenca. S neďalekou lekárňou zasa
majú dohodu o výdaji životne dôležitých liekov
bez preukazu. Dodatočne, po vybavení kartičky
poistenca sa musí klient preukázať. O 13.30
rozdávajú na stanici polievku a chlieb, niekedy
aj koláče. Polievku si platí Charita sama, nepredané pečivo z predchádzajúceho dňa dostávajú
z dohodnutej pekárne. Pre rodiny majú pripravené balíčky domov. Každý sa musí preukázať
stravným preukazom. Prvý preukaz klient dostane zadarmo. Ďalšie sa od marca poskytujú za
20,- Sk na mesiac. Preukaz sa vybavuje v sociálnom centre aspoň deň vopred. Poobede už klienti čakajú pred dverami na sprchovanie a na
šatník.
Kontakt: Charitatívno-sociálne centrum, Heydukova 12, 811 08 Bratislava, tel.: 02/5296
2712

Jana, 40
má 17-ročného syna Mariána, je slobodnou matkou.
Do CHSC prišla
dnes prvý raz. 15 rokov pracovala ako
kuchárka a neskôr
pracovala v upratovacej firme v Ikei. Potom
však prácu stratila. Teraz si vybavuje „sociálku“. Predávať pouličný
časopis Nota Bene sa hanbí. Najradšej by robila opäť v kuchyni.
„Do 18. roku som žila v detskom domove,
potom sa mi narodil syn. V tom čase ma vyhľadala matka a žili sme spolu v jednom byte.
Avšak, za byt sme postupne nestačili platiť, dlhy sa nahromadili a o byt sme prišli.“
Realitná kancelária jej ponúkla náhradné
bývanie v inom meste, ale ani to nevládala platiť. Bývali tam necelé 4 mesiace. Vtedy jej zomrela matka. Syn prerušil štúdium na SOU,
pretože v novom bydlisku nebol jeho odbor.
Teraz, po návrate do rodného mesta, dostal
prísľub, že bude môcť pokračovať. Jana tvrdí,
že si všetko zavinila sama.
Počas sťahovania po ubytovniach jej
ukradli výučný list. Teraz jej CHSC pomôže
vyžiadať ho zo školy, kde sa p. Jana vyučila.
Posledné dva dni nenašli nič na spanie, a tak
boli v noci na stanici. V CHSC jej tiež poskytli
zoznam ubytovní a nocľahární a tiež aj zoznam
pracovných agentúr. O dva týždne sa má zasa
zastaviť, či už prišiel výučný list.
písaní žiadostí do zamestnania. Sociálna pracovníčka každý týždeň prináša z úradu práce
aktuálne ponuky. Najžiadanejšími službami sú
výdaj polievky a šatstva. Polievka sa rozdáva
v priestoroch Charity. Klienti pomôžu priniesť
varnicu dnu a potom aj pomôžu pri uprataní.

V chladnom období niekedy dostanú klienti
k polievke aj spodnú bielizeň a ponožky. Od júna 2003 je polievka po 3,- Sk.
Ďalšou aktivitou CHSC v Trnave je letný tábor
pre deti zo sociálne slabších rodín. Pre tieto deti tiež v CHSC pripravujú pravidelne akciu na
Mikuláša.
Kontakt: Charitatívno-sociálne centrum, Hlavná 43, 917 00 Trnava, tel.: 033/5511 396
Charitatívno-sociálne centrum v Nitre,
DCHN
Diecézna charita Nitra realizuje v CHSC v
Nitre a v Žiline projekt „Terénna sociálna práca
a resocializácia ľudí z okrajových skupín obyvateľstva“. Vypracovali metodiku troch stupňov
resocializácie ľudí bez domova a predaj pouličného časopisu Nota Bene zaradili do systému
resocializácie. Súčasťou projektu bol aj pracovný seminár „Formy práce s ľuďmi bez domova
na Slovensku“. Jedným z výstupov seminára
bolo vytvorenie pracovnej skupiny z účastníkov seminára, ktorá vypracovala návrh na zaradenie štatútu bezdomovca do pripravovaného
zákona o sociálnej pomoci.
V priestoroch CHSC Nitra sídli aj Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita a
Charitatívna služba v rodinách. V Dennom azylovom centre (DAC), ako nazývajú svoje CHSC,
poskytujú sociálni pracovníci sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu, pod ktorú patrí streetwork a trojstupňový resocializačný systém.
Zároveň tu prevádzkujú stredisko osobnej hygieny, šatník a práčovňu a vydávajú stravu. Službami DAC sa nitrianska charita snaží o komplexné riešenie problematiky ľudí, ktorí sú
v hmotnej a sociálnej núdzi z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.
Kontakt: Charitatívno-sociálne centrum, Samova 4, 950 50 Nitra, tel.: 037/7721792
Ďalšie CHSC v DCH Nitra: CHSC Žilina,
CHSC Trenčín, CHSC Ilava, CHSC Nemšová,
CHSC Čadca, CHSC Trenčianska Teplá
Charitatívno-sociálne centrum v Banskej
Bystrici, DCHBB
Sociálny pracovník Diecéznej charity Banská
Bystrica poskytuje v CHSC sociálne poradenstvo vrátane administratívy a telefonovania
v záležitostiach klientov. Ďalej v centre Charita
poskytuje peňažné úschovy, finančnú výpomoc,
pôžičky, vecnú výpomoc, v prípade potreby zakúpi klientovi cestovné lístky. Súčasťou CHSC
je šatník a obuv. Klienti majú možnosť hygienickej očisty a možnosť oprania oblečenia.
CHSC pracuje aj v teréne; ide najmä o návštevy
chorých a väzňov. Teplé polievky sa vydávajú
každý deň. Novinkou sú olovranty v popoludňajších hodinách.

Rad na polievku
Charitatívno-sociálne centrum v Trnave,
B-TTADCH
Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita poskytuje prostredníctvom CHSC sociálne poradenstvo. V rámci neho je záujem o pomoc pri

Okrem stabilných bezdomovcov bývajúcich
v mestskej nocľahárni alebo na iných miestach,
prichádza na polievku aj nezamestnaná mladá
žena. Tá si ju však vezme do zaváraninového
pohára. K polievke dostávajú chlieb. V zime
urobí sociálna pracovníčka čaj alebo kávu.

Kontakt: Charitatívno-sociálne centrum, Tajovského 1, 974 00 Banská Bystrica, tel.: 048/413
0346
Ďalšie CHSC v DCHBB: CHSC Zvolen
Charitatívno-sociálna práca v Spišskej katolíckej charite
V Spišskej katolíckej charite (SpKCH) sa poskytuje sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
www.charita.sk
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Sociálna pracovníčka z CHSC v Bratislave

pre verejnosť v rámci týchto zariadení: Dom
Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, Dom
Charitas sv. Damiána de Veuster v Spišských
Vlachoch, Dom Charitas sv. Kláry v Liptovskom
Mikuláši, Dom Charitas Svätej rodiny v Jánov-

ciach-Čenčiciach v pracovných dňoch od 8.00
hod. do 16.00 hod. Najčastejšími klientmi sú
starí, chorí, opustení, matky v núdzi, týrané a
zneužívané dievčatá, chlapci po odchode z detských domovov, mentálne postihnutí a ich rodičia alebo príbuzní.
Sociálne poradenstvo poskytujú najčastejšie pri
hľadaní vhodného ubytovania, hľadanie vhodných kontaktov pri riešení špecifických problémov klientov – alkoholizmu, toxikománie, psychiatrických a iných zdravotných problémov,
problémov týrania a zneužívania, (adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba a pod.), v prípade
potreby telefonický alebo osobný kontakt
s príslušným zariadením alebo odborníkom
(psychológom, psychiatrom, gynekológom a
pod.). Hmotnú núdzu sociálni pracovníci pomáhajú klientom riešiť orientovaním sa na Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, pri hľadaní zamestnania, a tiež na orgány štátnej správy, ktoré
poskytujú dávky sociálnej pomoci, rodičovské
príspevky, prídavky pri narodení dieťaťa. V prípade potreby osobne sprevádzajú pri vybavovaní na úradoch. Pomáhajú pri vybavovaní osobných dokladov, zdravotnej dokumentácie, pri
vypĺňaní úradných tlačív. Pomáhajú tiež mentálne postihnutým ľuďom v núdzi a ich príbuzným, ktorí potrebujú riešiť svoju sociálnu situáciu, pri riešení problémov s bývaním, pracovným uplatnením, so zaradením do sociálnej
siete, sociálno-právnych problémov a problémov integrácie do spoločnosti.
Ďalšie charitatívno-sociálne služby SpKCH poskytuje vo farských charitách. V súčasnosti sa
farské charity v SpKCH venujú: starým ľuďom
(návštevná činnosť), sociálne slabým občanom
a rodinám (šatníky a materiálna podpora), deťom zo sociálne slabých rodín a nevhodného
prostredia (stravovanie, iné programy), vzdelávacím programom pre veriacich, podporou
iných charitatívnych a sociálnych zariadení (finančne a materiálne), podporou pri živelných
pohromách a finančnou podporou misijnej činnosti. V rámci Spišskej katolíckej charity na
6
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Orave a na Liptove je činných 25 farských charít
a na Spiši 5 farských charít.
Kontakt: Dom Charitas sv. Jozefa, J. Wolkra 41,
052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 8366
Charitatívno-sociálne centrum v Rožňave,
Diecézna charita Rožňava
CHSC v Rožňave poskytuje sociálne poradenstvo rodinám, jednotlivcom a nezamestnaným.
Keď majú možnosť v opodstatnených prípadoch ľudí v núdzi aj finančne podporia.
V CHSC dobre funguje šatník. Na požiadanie
pripravia klientovi instantnú polievku.
Kontakt: Charitatívno-sociálne centrum, Nám.
Baníkov 27, 048 01 Rožňava, tel.: 058/732 6415
Ďalšie CHSC v DCH Rožňava: CHSC Kokava
nad Rimavicou
Sociálne centrum (SC) GKDCH Prešov
Sociálne centrum Gréckokatolíckej diecéznej
charity Prešov pracuje ako integrálna súčasť resocializačného systému „Cesta k domovu“ (RS
CKD). Tento systém vznikol v januári 1997 ako
reakcia na nedostatočne riešenú problematiku
resocializácie a ubytovania rizikových skupín
obyvateľstva v regióne zlúčením už existujúceho Charitatívno-sociálneho centra (od februára
1992), Domu Charitas (od novembra 1993) a
nocľahárne Archa (od júna 1997). Klientmi sú
predovšetkým občania po skončení liečby
v zdravotných zariadeniach na liečbu drogovo
závislých osôb, ktorých po liečbe rodinné prostredie nedokázalo prijať späť a potrebovali pomocnú ruku.
Sociálne centrum poskytuje sociálnu prevenciu
a sociálne a protidrogové poradenstvo, ambulantný a terénny kontakt s klientom, prvý kontakt s klientom (osobný aj formou korešpondencie zo vzdialenejších miest, liečební, Detských domovov, NVÚ a pod.) vstupujúcim do
RS CKD a jeho príprava na vstup do zariadení
CKD, zistenie anamnéz a následné usmernenie
klienta vedúce k zmene sociálnej situácie, zostavovanie resocializačných krokov klienta, vyhľadávanie a zachytávanie vhodných klientov
na vstup do RS CKD, sprostredkovanie pobytov
v rámci projektu i mimo neho (v zariadeniach,
ktoré sú pre klientov vzhľadom na ich zdravotný stav vhodnejšie), kontakt s úradmi, liečebňami, a pod. Sociálne centrum poskytuje administratívnu pomoc, potravinovú výpomoc, peňažnú úschovu a spoluhospodárenie, finančné
úhrady (v prípade, ak SC disponuje finančnými
prostriedkami), poskytuje šatstvo a obuv, hygienické potreby, hygienickú očistu a pracuje aj
v teréne (sprevádzanie klientov).
Kontakt: Pod Táborom 33, 080 01 Prešov, tel.:
051/772 3709
Charitatívno-sociálne centrum v Košiciach,
Arcidiecézna charita Košice (ADCHKE)
CHSC v Košiciach poskytuje poradenstvo, ambulantnú prvú pomoc ľuďom v kríze, predovšetkým materiálnu pomoc vo forme šatstva,

obuvi, teplej stravy, potravín a potravinových
balíkov. Súčasťou centier v ADCH Košice sú aj
kuchyne a strediská osobnej hygieny. Cieľovou
skupinou centier sú najmä ľudia bez domova,
mládež z detských domovov, mnohodetné rodiny a sociálne neprispôsobiví ľudia.
V CHSC v Košiciach sídli aj Charitatívna služba
rodinám a psychologická poradňa. Od mája
2003 sa centrum stalo jednou z pobočiek predaja časopisu Nota Bene, čím niektorým klientom v spolupráci s o. z. Proti prúdu pomohli
k zlepšeniu životných podmienok. V minulom
roku sa rozrástol kolektív CHSC o dvoch kolegov, ktorí majú na starosti sociálne poradenstvo
pre klientov a poskytovanie sociálnych služieb.
Práca CHSC je úzko prepojená s charitnou nocľahárňou Emauzy, ktorá zavŕšila druhý rok
fungovania. V druhej polovici roku 2003 bola
stále poškodzovaná a vykrádaná zo strany
miestneho rómskeho obyvateľstva. Bolo ťažké
čeliť týmto problémom, ale Charita nakoniec
zvládla aj tento problém.
Jednou z noviniek CHSC v Košiciach je aj potenciálna možnosť získať do prenájmu budovu
pri Železničnom učilišti v Košiciach na prevádzkovanie azylového domu pre bezdomovcov
s počtom cca 100 miest. Zmluvu o prenájme zatiaľ prerokovávajú so Železnicami SR.
ADCH Košice má poradňu pre migrantov a
utečencov v Košiciach oddelenú od CHSC, pretože do nej prichádza viac migrantov ako
v iných mestách. V ADCH Košice sídli národná
koordinátorka celoslovenského charitného projektu „Pomoc ľuďom na cestách“, teda migrantom a utečencom.
Kontakt: Charitatívno-sociálne centrum,
Obrancov mieru 2, 040 01 Košice, tel.: 055/632
3029
Ďalšie CHSC v ADCHKE: CHSC Humenné,
CHSC Michalovce, CHSC Snina, CHSC Trebišov

Jozef, 37
Pred dvoma týždňami mal brigádu: firemný dokladač. Už
ho však vyhodili. Vyučil sa na SOU dopravnom. 10 rokov
pracoval v strojárskom
podniku, ten však
skrachoval. Jozef už 4
roky nemá stálu prácu.
Má manželku a 3
deti; 7-mesačné bábätko, 1, 5-ročnú a 11-ročnú
dcéru. Bývajú v garsónke. Za nájom platia
4 000,- Sk a na živobytie im zostane už len
1 200,- Sk. Jozef je momentálne na úrade práce.
Sociálne dávky nepoberá, lebo ako rodina dostanú 5 200,- Sk na 5 ľudí.
Hlavný problém je vyžiť z tých 1 200,- Sk.
Sociálna pracovníčka Jozefovi vypísala mesačný preukaz na stravu pre rodinu. Každý deň si
môžu prísť po balíček. A tiež mu ponúkla možnosť využiť šatník sociálneho centra.

ZO SEKRETARIÁTU SKCH

Adopcia na diaľku: Slovenská katolícka charita
verzus Humanistické hnutia na Slovensku
Slovenská katolícka charita realizuje projekt
„Adopcia na diaľku“ pre chudobné deti v Indii
už od roku 1996.
Novovzniknutá slovenská pobočka organizácie
„Humanistické hnutia“ nedávno informovala o založení novej adopcie na diaľku do Afriky. Slovenská katolícka charita
(SKCH) ubezpečuje adoptívnych rodičov, ktorí prostredníctvom SKCH podporujú svoje adoptované deti z Indie, že
SKCH nemá nijaké spojenie
s „novým humanizmom“ – ako
sa profilujú samotné Humanistické hnutia. Za svoj základ
„Naša pomoc ľuďom v núdzi
pramení z hlbokej kresťanskej
tradície úcty k človeku a z rešpektovania spravodlivosti.“
povedal Juraj Barát, generálny
sekretár SKCH.
K činnosti Humanistických hnutí na Slovensku sa vyjadril aj prezident SKCH
Mons. Štefan Sečka:
„V poslednom období badať aktivity rôznych
hnutí a spoločenstiev. Je to predovšetkým Humanistické hnutie na Slovensku. S prekvapením zisťujeme, že rozbiehajú aktivitu adopcie
na diaľku. Hoci vždy platia Kristove slová: ,Kto
nie je proti Vám, je za Vás.‘ Tu nemožno zostať
ľahostajným. Vytvárajú dojem otvorenosti pre
všetko ľudské, svoju činnosť nezameriavajú na
aktivizovanie ľudí bez vyznania, ale obracajú sa
NOVÉ STANOVY SKCH
V januári na svojom zasadaní schválila Konferencia biskupov Slovenska obnovené Stanovy
Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Hlavnými zmenami sú prijatie Gréckokatolíckej apoštolskej exarchátnej charity Košice do Konfederácie SKCH a nové zadefinovanie vzťahu
diecéznych charít ku Konfederácii SKCH; ich
transformácia zo subjektov Konfederácie na
členov. Poslednou dôležitou zmenou je odsúhlasenie nového loga Slovenskej katolíckej
charity.
SKCH U PREZIDENTA SR
23. 1. 2004 sa Ing. Mgr. Juraj Barát, generálny
sekretár SKCH, zúčastnil na novoročnom stretnutí prezidenta SR Rudolfa Schustera s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO)
v Prezidentskom paláci. Témou stretnutia bola
úloha MVO na Slovensku. Hovorca Grémia 3.
sektora Ondrej Buzala apeloval na politikov, že
nemajú MVO využívať na svoje predvolebné
kampane a vážiť si, čo MVO robia na Slovensku
napríklad aj v oblasti dobrovoľníctva.

predovšetkým na cirkevné organizácie, farské
úrady, aktivizujú stretnutia, kde chcú predstaviť svoj projekt Adopcie na diaľku v Keni.
Ušľachtilá a správna myšlienka, ale… Ideový základ hnutia je v protiklade s kresťanským presvedčením. Naopak vo svojich postojoch a
cieľoch otvorene proti kresťanstvu ,bojuje‘1. Sami deklarujú, že
základom ich filozofie života a
snaženia je 1. džinizmus (spolu
s hinduizmom a budhizmom,
ktoré sú historickými náboženstvami Indie), 2. nenásilie prezentované: L. N. Tolstojom, M.
Gandhim, M. Lutherom Kingom, nakoniec 3. náukou argentínskeho spisovateľa M. R. Colosa, alias Sila. Je to akýsi synkretizmus?
Vo svedomí cítim potrebu upozorniť na túto skutočnosť spoločenstvo veriacich. Preto som sa rozhodol napísať tieto riadky i list na biskupské úrady na Slovensku, v ktorom chcem povzbudiť k odmietnutiu spolupráce s Humanistickým hnutím na
Slovensku.“
Slovenskí adoptívni rodičia podporujú prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity
1080 detí zo 6 sociálnych centier v Indii. Minimálna výška podpory na jedno dieťa je 420 Sk
mesačne. V medzinárodnom projekte „Adopcia
na diaľku“ je SKCH partnerom Center For a
Child Developement v Indii. Nad rozdeľovaSTRETNUTIE NÁRODNÝCH KOORDINÁTOROV DOMÁCEJ OPATROVATEĽSKEJ A
OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
V polovici februára sa v nemeckom Freiburgu
uskutočnilo stretnutie národných koordinátorov domácej opatrovateľskej a ošetrovateľskej
starostlivosti kvôli odovzdávaniu skúseností a
vzájomnej informovanosti.
Slovenský projekt má názov Agentúry domácej
starostlivosti (ADS). Skladá sa z agentúr
domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
a z opatrovateľskej starostlivosti. Slovenská národná koordinátorka Ing. Margita Kulinová
prezentovala slovenský projekt, v ktorom Slovenská katolícka charita spolupracuje s nemeckou charitou.
Na stretnutí sa zúčastnili koordinátori z Rumunska, Belgicka, Srbska, Bosny-Hercegoviny,
Francúzska, Holandska, Ukrajiny a z ďalších
krajín. Najdiskutovanejšou témou bolo ďalšie
smerovanie domácej starostlivosti a nutnosť jej
neprestajného skvalitňovania. Koordinátori si
navzájom radili, ako riešiť rôzne problémy vo
svojich krajinách. Jednou z tém bola aj otázka
advokácie pre najviac odkázaných ľudí v sociálnej oblasti.

ním finančnej pomoci má dohľad hlavná koordinátorka sestra Maria Goretti Quadros, ktorá
spravuje centrum vo Vamanjoor, a riaditelia
jednotlivých sociálnych centier. Celý projekt sa
realizuje pod záštitou miestnych diecéznych
biskupov. Koordinátorkou pre Slovensko je
Mária Takáčová z SKCH. Finančné dary dobrodincov, ktorí prispievajú nepravidelne alebo
menšou čiastkou, sa použijú prechodne na doplnenie príspevkov pre deti, ktorých adoptívni
rodičia museli z osobných dôvodov ich podporu ukončiť.
SKCH zároveň oznamuje, že ČSOB zmenila
číslo účtu pre Adopciu na diaľku. Na nové
príkazy na úhradu a vklady hotovosti na účet
už platí nové číslo: 502332363/7500. Predtlačené poukážky s pôvodným číslom účtu
1011-0502332363/7500 je možné použiť ešte
do augusta 2004.
SKCH úprimne ďakuje všetkým adoptívnym
rodičom, ktorých zásluhou môžu tieto deti študovať, dostanú učebnice a školské pomôcky,
jedlo, oblečenie, či dáždniky a pršiplášte na obdobia dažďov. Umožňujú im tak krajšie detstvo
a nádej na lepší život v dospelosti.
1Porov. Učiteľom – humanistom, Spoločnosť Prome-

teus, vyd. Eko-Konzult, Bratislava 2003, s. 92–93. Sami v knihe deklarujú zámery humanizmu: humanizmus, etická kultúra, racionalizmus, sekularizmus,
ateizmus... V modernej spoločnosti vytvárajú tieto
organizácie spoločenstvá pre tých, čo nachádzajú
zmysel a hodnoty života bez tradičných náboženstiev a bohov. (s. 93.) „Hlavným znakom humanizmu na súčasnej svetovej scéne je, že sa hlási k vedeckému naturalizmu.“ s. 50.

CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE
V ZÁKONNÍKU NEZISKOVÉHO PRÁVA
Ing. Mgr. Juraj Barát a JUDr. Anna Greschnerová zo Slovenskej katolíckej charity (SKCH) absolvovali pracovné stretnutia s JUDr. Petrom
Haňdiakom z 1. slovenského neziskového servisného centra (SNSC). Stretnutia sa týkali navrhovaného Zákonníka neziskového práva.
Otázka zo strany SKCH pre navrhovateľov Zákonníka z 1. SNSC sa týkala zaradenia cirkevných organizácií (Účelových zariadení Cirkví a
náboženských spoločností) do Zákonníka. Z
rozhovorov vyplynulo, že cirkevné organizácie
sú zahrnuté do Zákonníka. K ich zahrnutiu 1.
SNSC presvečil veľký podiel účelových zariadení Cirkví na žiadaní o 1% z daní v minulých rokoch. Novinkou však bude povinná registrácia
na Spolkovom úrade ako druh spolku, čo pre
SKCH znamená len jedna z mnohých iných registrácií.
Stranu pripravila: Mgr. Katarína Michalčíková,
manažérka pre komunikáciu a PR SKCH

www.charita.sk
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CARITAS

Správa o chudobe v Európe –
potreba rodinne orientovanej politiky
Caritas Europa, ktorej členom je aj Slovenská
katolícka charita, vydala minulý týždeň 2. správu o chudobe v Európe: „Tváre chudoby v Európe“ – potreba rodinne orientovanej politiky.
Medzi skúmanými krajinami bola aj Slovenská
republika.

Fotoreportáž rodinných osudov v Európskom parlamente
Hlavným benefitom tejto správy je, že nie je obmedzená na akademickú, či výskumnú štúdiu,
ale je pevne zakotvená v každodenných aktivitách a skúsenostiach 48 členských organizácií
Caritas Europa (CE) v celej Európe. Okrem dotazníkového šetrenia v členských organizáciách
CE vyslala reportérov a profesionálnych fotografov (Samuel Bollendorff – L'Oeil Public
z Franczúska, Reiner Riedler z Rakúska a Yuri
Mechitov z Gruzínska) do 8 európskych krajín.
Oficiálne zverejnenie správy 16. 2. 2004 v Bruseli v Európskom parlamente sprevádzala vernisáž výstavy originálnych fotografií a skutočných príbehov 12 rodín z 8 krajín Európy. Jednou z nich bolo aj Slovensko, potom Francúzsko, Moldavsko a ďalšie krajiny.

Skupiny ľudí v najhoršej sociálnej situácii

Zaujímavé je, že napriek rozdielnym indexom
ľudského rozvoja v skúmaných krajinách
(napr. Nórsko je na 1. mieste na svete, Island
na 2., Albánsko na 95. a Moldavsko na 108.
mieste), problematika rodín v núdzi je v týchto
krajinách veľmi podobná.
Zo správy vyplýva, že v najhoršej sociálnej situácii sa nachádzajú rodiny s väčším počtom
detí a osamelé matky s deťmi. Potom nasledujú
rodiny, kde jeden alebo viac členov je chronicky chorých, telesne či mentálne postihnutých
alebo závislých od alkoholu a drog. Ďalšími sú
na jednej strane migranti, utečenci a žiadatelia
o azyl a na druhej strane utečenci vracajúci sa
späť do svojej krajiny. Nakoniec sa v zložitej sociálnej situácii nachádzajú málo platení a nezamestnaní.

Príčiny zlej sociálnej situácie rodín

Správa konštatuje, že okrem niektorých výrazných výnimiek ako Francúzsko a Nemecko, je
nedostatok v samotnej rodinnej politike.
V smerniciach sociálnych systémov väčšiny národných vlád sa pozornosť sústreďuje na jednotlivca s určitým smerovaním na špecifické rizikové skupiny, ako sú starší ľudia alebo deti.

Odporúčania národným vládam a Európskej únii

Správa sa sústredila na kľúčové sociálne zásady, akými sú daňová politika, platobné prevody, detské dávky, politika zamestnanosti, bývanie, výchova a zdravotníctvo, ktoré majú vplyv
na rodiny a predovšetkým na tie najchudobnejšie. Caritas Europa žiada pre rodinu priateľské
(family-friendly) daňové systémy, ktoré budú
rodinu uznávať za základnú bunku spoločnosti.
Členské organizácie predložili veľa špecific-
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kých odporúčaní. Caritas Europa ako sieťová
organizácia predložila svoje vlastné odporúčania, predovšetkým v súvislosti s desaťročnou
Lisabonskou stratégiou EÚ. Z kritického hľadiska táto stratégia pokrýva široký okruh politických problémov, vrátane odporúčania boja
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Mgr. Katarína Michalčíková
Caritas Europa je jedným zo siedmich regiónov Caritas Internationalis, celosvetovej konfederácie 162 katolíckych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti humanitárnej pomoci a sociálnych služieb. Caritas Europa združuje 48 organizácií aktívnych v 44 európskych krajinách.
Vo svojich aktivitách sa Caritas Europa zameriava na problémy chudoby a sociálnej nerovnosti, na záležitosti migrácie a azylovej politiky
na území Európskej únie i v ostatných európskych krajinách. Taktiež sa venuje podpore aktivít jednotlivých členov v oblasti medzinárodnej spolupráce, humanitárnej pomoci a rozvoja.
Slovenská katolícka charita je členom Caritas
Europa. Je členom jej najvyššieho riadiaceho
orgánu, ktorý koordinuje činnosť európskych
charít. SKCH pracuje v komisii pre európsku
spoluprácu, kde zastupuje krajiny strednej a
východnej Európy.

CARITAS INTERNATIONALIS
POMÁHA OBETIAM ZEMETRASENIA V IRÁNE
Vatikán 2. január 2004 – Caritas Internationalis odštartovala výzvu na pomoc obetiam nedávneho devastujúceho zemetrasenia v Iráne.
Výzva žiada o príspevky na urgentne potrebné
podporné prostriedky pre tých, čo prežili zemetrasenie, ktoré zabilo najmenej 30 000 ľudí
a zanechalo desiatky tisícov ľudí bez strechy
nad hlavou. Do 2. 1. získala Caritas finančné
prísľuby a nefinančné príspevky v celkovej
hodnote 800 000 amerických dolárov.
Pomoc je vyhradená na veci, ktoré tí, čo prežili
nevyhnutne potrebujú, ako sú napríklad sušené a balené potraviny, hygienické potreby pre
rodiny, kuchynské potreby, potreby pre deti,
deky, ohrievače a oblečenie. Zbierka bude takisto miestnym klinikám poskytovať podporu
potrebnú na chirurgické operácie.
Okamžite bol zostavený medzinárodný tím pozostávajúci z ľudí z niektorých zo 162 členských organizácií Konfederácie charít, ktorý
odletel do Teheránu, aby pomohol Iránskej
charite pri napĺňaní potrieb obetí zemetrasenia.
Prostredníctvom miestnych partnerov pracujúcich v teréne, Caritas poskytla jedlo a zdravotnícke potreby provizórnemu táboru v meste
Bam. Miestna katolícka cirkev v Iráne poslala
zbierku od všetkých cirkví vláde, s cieľom pomôcť záchranným prácam. Tím Caritas organizuje konvoj najurgentnejších potrieb z Teheránu, ktorý by mal pomôcť aspoň 1000 ľuďom.

Po tom, ako tím Caritas zistil najurgentnejšie
potreby, sformuloval výzvu pre Konfederáciu
so žiadosťou o pomoc. Okrem podpory pre
iránsku charitu, poslali niektorí členovia príspevky prostredníctvom dôveryhodných partnerov, ako napríklad Global Partners, Iránska
spoločnosť červeného polmesiaca a Islamic Relief UK. Od členov Caritas z celého sveta bolo
odoslaných množstvo odkazov solidarity pre
ľudí z Iránu.
Caritas Internationalis je konfederáciou 162 katolíckych pomocných, rozvojových a sociálne služby
poskytujúcich organizácií, ktoré existujú vo viac
ako 200 krajinách a teritóriách.
www.caritas.org

GLOBALIZÁCIA SOLIDARITY
Pracovný plán Caritas Internationalis na obdobie 2003 – 2007, vydaný v novembri 2003
„Človek sa modlí za zázraky, ale pracuje, aby dosiahol výsledky… “ sv. Augustín.
Tento plán je výsledkom rozsiahleho participatívneho procesu, ktorý zvýraznil jednotlivé oblasti práce na medzinárodnej úrovni: potrebu
regionálneho fóra, ktoré by umožnilo diskusiu
a vytvorenie vlastných pracovných plánov, ktoré by zahŕňali témy ako napríklad HIV/AIDS,
inter-religiózny dialóg a miero-tvorba a zmierovacie procesy; pokračovanie v práci našich
dvoch organizácií 'think tank-ového' typu zameraných na rodové záležitosti a tvorbu mieru;
zlepšenie komunikácie; plnšia účasť na Svetovom sociálnom fóre a iných sociálnych a
občianskych hnutiach; začatie práce na formulácii stratégie týkajúcej sa starostlivosti o planétu Zem; prehĺbenie uvedomenia si našej katolíckej identity; regionalizácia práce na
HIV/AIDS; zdôraznenie obhajoby v oblasti ekonomickej spravodlivosti, boj s hlavnými príčinami chudoby, obhajoba mieru spolu so zlepšením advokátskej kapacity; zlepšenie koordinácie našich reakcií na veľké krízové stavy; začlenenie hodnôt a princípov partnerstva medzi
kľúčové hodnoty práce Caritas; posilnenie
štruktúr Konfederácie, ktoré im umožnia realizáciu pracovného plánu. Musíme zdôrazniť,
že tento plán nepredstavuje všetku prácu Caritas Internationalis. Okrem bežných záležitostí
prebieha mnoho aktivít z pracovného plánu na
obdobie rokov 1999 – 2003, ktoré nie sú v tomto pláne spomenuté.
Tento plán sa zrodil z výzvy pápeža Jána Pavla
II. „zaviazať sa k reálnej a konkrétnej láske ku
každej ľudskej bytosti“ pochádzajúcej z Nuovo
Millennio Ineunte. V tomto odkaze pre Valné
zhromaždenie Svätý Otec zdôraznil, že túžba
globalizovať solidaritu by mala byť najmä „odpoveďou na naliehavé výzvy Kristovho evanjelia“. Je dôležité, aby každý člen Konfederácie
charít mal účasť na zaručení, že tento plán, zrodený z kontemplácie, je realizovaný pre chudobných a tých na okraji spoločnosti nášho
sveta.
Arcbiskup Fouad El Hage, prezident Caritas Internationalis
Duncan MacLaren, generálny sekretár Caritas
Internationalis

2% Z DANE

Venujte 2 % z dane 13 000 ľuďom v núdzi,
o ktorých sa stará Charita
Od tohto roku je možné namiesto 1 % poukázať 2 % zo zaplatenej dane organizáciám, ktoré
sa venujú niektorej z nasledujúcich činností:
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana
ľudských práv, ochrana a tvorba životného
prostredia, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Organizácie, ktoré chcú byť
prijímateľmi 2 %, sa museli zaregistrovať Notárskou komorou SR v centrálnom zozname
prijímateľov.
My vás prosíme, aby ste 2 % z vašej dane, o ktorých môžete slobodne rozhodnúť, venovali
Sekretariátu Slovenskej katolíckej charity alebo
niektorej diecéznej charite.
Slovenská katolícka charita sa stará o ľudí v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, vyznanie a
politické zmýšľanie. Diecézne charity pomáhajú
opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi,
postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, migrantom a
utečencom, tehotným ženám a matkám s deťmi
v núdzi. Sekretariát Slovenskej katolíckej charity organizuje humanitárnu pomoc a koordinuje
národné projekty a činnosť diecéznych charít,
prezentuje službu DCH na verejnosti a v médiách a zastupuje SKCH v ústredných orgánoch
a v zahraničí; v Caritas Europa, Caritas Internationalis a v medzinárodných platformách pre
humanitárnu a rozvojovú pomoc. Prostredníctvom Charity podporíte 13 000 ľudí v núdzi,
o ktorých sa staráme.
V rámci Konfederácie Slovenská katolícka charita sa o vaše 2 % uchádza Sekretariát SKCH a

Presné názvy Sekretariátu
SKCH a diecéznych charít
Sekretariát SKCH s presným názvom, sídlom a
IČO:
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
IČO: 00179132
Diecézne charity s presným názvom, sídlom a
IČO:
Bratislavská katolícka charita
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
IČO: 31780521
Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43, 917 00 Trnava
IČO: 35602619

diecézne charity. SKCH a všetkých
jej deväť členov je zaregistrovaných
Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov.
Na poukázanie 2 % potrebujete vedieť presný názov organizácie, jej
sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie (IČO).
Za poukázanie 2 % z vašej zaplatenej dane vám
úprimne ďakujeme. Pomôžete nimi napĺňať
naše poslanie: pomáhať ľuďom v núdzi bez rozdielu.
Ďakujeme!
Mgr. Katarína Michalčíková, manažérka pre komunikáciu a PR SKCH

prijímateľov. Zoznam prijímateľov uchádzajúcich sa o 2 % z dane v roku 2004 bol zverejnený
15. januára 2004.
Ako poukážete 2 % organizácii, ktorú ste si vybrali?
(Tento postup sa vzťahuje len na daňovníkov,
ktorí nepodávajú daňové priznanie.)

Komu môžete poukázať 2 % z vašej zaplatenej
dane?
Jednej z organizácií, ktorá je zaregistrovaná Notárskou komorou SR v centrálnom zozname

1. Vyberte si organizáciu z centrálneho zoznamu prijímateľov, ktorej chcete poukázať 2 % z
vašej zaplatenej dane za rok 2003.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom
uvediete:
– vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu
bydliska,
– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane
(t. j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane),
– uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2003),
– identifikačné údaje prijímateľa, a to jeho obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu,
identifikačné číslo organizácie (IČO).
3. Pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s
potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu. Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej
dane v prospech organizácie, ktorú ste vybrali.
POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať
príslušnému daňovému úradu najneskôr do
30. apríla 2004.
>>>

Diecézna charita Nitra
Samova 4, 950 50 Nitra
IČO: 35602406

Gréckokatolícka diecézna charita Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
IČO: 35517388

Diecézna charita Banská Bystrica
Tajovského 1, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 35659726

Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita Košice
Dominikánske nám. 13, 040 01 Košice
IČO: 35539488

Postup krokov na poukázanie 2
% z dane zamestnancov
2 % zo zaplatenej dane môžete poukázať na
verejnoprospešný účel, ak
– ste písomne požiadali svojho zamestnávateľa o
vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na
daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných
požitkov;
– vám zamestnávateľ po vykonaní tohtoročného
zúčtovania vystavil potvrdenie o zaplatení dane,
v ktorej okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok na tejto dani;
– ste si vypočítali výšku 2 % zo zaplatenej dane
(z tohto potvrdenia), ktorá nie je nižšia ako
20,- Sk.

Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35514221
Diecézna charita Rožňava
Nám. baníkov 27, 048 01 Rožňava
IČO: 35515325
Arcidiecézna charita Košice
Bočná 2, 040 01 Košice
IČO: 35514027

Právna subjektivita
Právna subjektivita Sekretariátu SKCH aj všetkých diecéznych charít je rovnaká:
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej
spoločnosti.

Tlačivá
Tlačivá: Potvrdenie o zaplatní dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre
fyzické a pre právnické osoby nájdete na
www.charita.sk alebo na Sekretariáte SKCH
a na diecéznych charitách.

www.charita.sk
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2 % Z DANE
Postup krokov pre právnické
osoby pri poukázaní 2 %
zo zaplatenej dane za rok 2003
– Po zaplatení dane je právnická osoba oprávnená predložiť miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma
zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane, ktorá je
minimálne 250,- Sk pre jedného prijímateľa,
sa má poukázať ňou určenému prijímateľovi
alebo viacerým prijímateľom.
– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane obsahuje
● presné označenie daňovníka, ktorý podáva
vyhlásenie, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka,
● sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej
dane,
● zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň,
čiže rok 2003,
● identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov, obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
● uvedenie výšky sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.
– Správca dane poukáže podiel zaplatenej
dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení,
ak sú splnené tieto podmienky:
● daňovník predloží vyhlásenie správcovi dane do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane (najneskôr do 15. 4. 2004),
● daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia podľa písmena a) nedoplatok na
dani,
● prijímateľ je uvedený v Zozname prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane.
Poznámka:
Pri podávaní vyhlásenia o poukázaní sumy
zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v roku 2004 za zdaňovacie obdobie roka 2003 sa postupuje podľa
zákona o dani z príjmov, pričom pri posudzovaní splnenia podmienok na poukázanie
podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
o dani z príjmov sa použije ustanovenie § 51a
zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení zákona č. 247/2002 Z. z.

Postup krokov na poukázanie
2 % z dane daňovníkov
podávajúcich daňové priznanie
2 % z dane za rok 2003 môžete poukázať
na verejnoprospešný účel, ak
– ste mali príjmy:
a) zo závislej činnosti a funkčné požitky (ako
zamestnanec),
b) zo živnosti,
c) z podnikania vykonávaného na základe
10

Slovenská katolícka charita 1 /200 4

ROZVOJOVÁ POMOC
iného ako živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia),
d) z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia
alebo z poskytnutia práv z priemyselného
alebo iného duševného vlastníctva vrátane
práv príbuzných autorskému právu, znalci,
tlmočníci, novinári),
e) z kapitálového majetku, z prenájmu a
ostatné príjmy
– ste podali daňové priznanie príslušnému
daňovému úradu (podľa trvalého pobytu)
– ste zaplatili daň za rok 2003 a nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb
ani za predchádzajúce obdobia (túto skutočnosť overuje správca dane)
– výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je
nižšia ako 20,- Sk
Komu môžete poukázať 2 % z vašej zaplatenej dane?
Jednej z organizácií, ktorá je zaregistrovaná
Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Zoznam prijímateľov uchádzajúcich sa o 2 % z dane v roku 2004 bol
zverejnený 15. januára 2004.
Ako poukážete 2 % organizácii, ktorú ste si
vybrali?
1. Vyberte si organizáciu z centrálneho
zoznamu prijímateľov, ktorej chcete poukázať
2 % z vašej zaplatenej dane za rok 2003.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom
uvediete:
– vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu
bydliska,
– sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej
dane (t. j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane),
– uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
platí daň (treba uviesť rok 2003),
– identifikačné údaje prijímateľa, a to jeho
obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu
formu, identifikačné číslo organizácie.
3. Pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie
príslušnému daňovému úradu. Ten prevedie
2 % z vašej zaplatenej dane v prospech organizácie, ktorú ste vybrali.
POZOR! Vyplnené vyhlásenie musíte poslať
vášmu daňovému úradu najneskôr do 15.
apríla 2004, resp. do 15 dní po termíne
splatnosti dane a podania daňového priznania, ak ste požiadali o predĺženie lehoty na
podanie daňového priznania.
Zdroj 1. SNSC

Platforma MVRO
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Slovenská katolícka charita je členom slovenskej Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (P MVRO). Platforma je strešnou organizáciou mimovládnych neziskových organizácií zameraných na zahraničnú rozvojovú a
humanitárnu pomoc so sídlom na Slovensku.

Novinky z Platformy MVRO

Koncom januára 2004 prišli na Slovensko
zástupcovia Európskej komisie pre rozvojovú
pomoc, s ktorými sa stretli aj zástupcovia Platformy mimovládnych rozvojových organizácií
(MVRO). Delegácia z EÚ zastupovala rôzne
inštitúcie ako je ECHO (Úrad pre humanitárnu
pomoc), Europe Aid (správca rozpočtu EK pre
rozvojovú pomoc).
26. januára 2004 sa vo Viedni uskutočnilo 1.
stretnutie Platforiem MVRO z kandidátskych
krajín, kde bola možnosť vzájomnej výmeny informácií, skúseností a získania nových poznatkov o rozvojovej pomoci EÚ.
12. februára 2004 zasadala členská schôdza
Platformy MVRO, ktorá prijala 5 nových členov. V súčasnosti má Platforma 18 riadnych
členov a 5 pozorovateľov.
Informácie o spomínaných stretnutiach a iných
udalostiach Platforma MVRO poskytuje svojim
členom a zainteresovaným ľuďom o rozvojovú
pomoc cez mailing list a vytvorenú web-stránku:
http://www.mvro.sk
Kontaktná adresa Platformy MVRO: Štefánikova 22, 811 01 Bratislava, tel./fax: 02/5245
0297/6, e-mail: office@mvro.sk

1. grantové kolá na financovanie projektov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci pre prioritné a projektové krajiny
Na rok 2003 bolo zo štátneho rozpočtu vyčlenených 140 mil. Sk na oficiálnu rozvojovú pomoc. Vláda SR schválila 2. júla 2003 Národný
program oficiálnej rozvojovej pomoci (v ang.
skrátka: NP ODA) na rok 2003, ktorý stanovuje jednotlivé komponenty rozpočtu oficiálnej
rozvojovej pomoci, alokovaný rozpočet a podmienky poskytovania pomoci. Slovenská republika, ako nastupujúci donor, by mala využiť
svoje komparatívne výhody oproti donorom
z EÚ. Má unikátnu skúsenosť ako sa dostať
z nejednoduchého prechodu od komunizmu
k demokracii a skúsenosť s celým reformným
procesom. Toto je aj jedno z vysvetlení, prečo si Slovensko vybralo krajinu Srbsko a
Čiernu Horu ako prioritnú krajinu, ktorej sa
bude poskytovať oficiálna rozvojová pomoc.
Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s Platformou MVRO pripravilo dokument – Country Strategy Paper, v ktorom je
zachytené politicko-ekonomicko-sociálno-kul-

MVO
túrne pozadie krajiny s načrtnutými problémami a ponukou s ich čiastočným riešením vďaka
aj slovenským subjektom.
Okrem prioritnej krajiny si Slovensko z pomedzi vyše 150 krajín označovaných ako menej
rozvinuté vybralo 12 projektových krajín: Afganistan, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Sudán, Tadžikistan a Uzbekistan.
V tejto súvislosti sa rozpočet pre ODA na rok
2003 rozdelil na dva hlavné komponenty –
Bratislava-Belehrad Fond a UNDP Trust Fond
(Poručnícky fond s Rozvojovým programom
OSN).
Administrátorom Bratislava-Belehrad Fondu sa
po výberovom konaní stala Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA), ktorá vyhlásila
5. februára 2004 1. grantové kolo na financovanie projektov slovenskej ODA pre Srbsko a
Čiernu Horu. Finančná alokácia 55 000 tisíc Sk
je určená pre slovenské subjekty, ktoré svoj
projekt podajú do 30. apríla 2004, splnia všetky formálne náležitosti a prejdú výberovým kolom.
1. grantové kolo na financovanie projektov slovenskej ODA pre 12 projektových krajín bolo
spustené 26. novembra 2003 a ukončené 26.
januára 2004. Prihlásilo sa 39 subjektov, medzi
ktorými boli mimovládne organizácie, podnikateľský sektor a štátne inštitúcie. Administrátorom UNDP Trust Fondu je UNDP (Rozvojový program OSN), ktorý má regionálnu kanceláriu v Bratislave. Výber projektov a ich následná implementácia by mala začať v najbližších
mesiacoch.
Bližšie informácie o grantových kolách sú na
web-stránke: http://www.slovakaid.sk
Výzvou pre všetky slovenské subjekty je a bude
informovať slovenskú verejnosť o problematikách rozvojových krajín, ktoré sú vo väčšej núdzi, ako je Slovensko a povzbudiť verejnosť do
konkrétnych prejavov solidarity.
Ing. Mária Čalfová

Z DUŠE
Efekt 02/ 2004 sa venuje
najmä účtovníctvu
Začiatkom marca vyšlo II. tohtoročné číslo časopisu Efekt, odborného periodika pre mimovládne organizácie. V sekcii Téma sa Efekt venuje problematike výročných správ, a to aj z pohľadu praktických skúseností niekoľkých mimovládnych organizácií.
K zdaňovaniu fyzických
osôb si môžete prečítať
príspevok v sekcii Dane,
v sekcii venovanej finančnému manažmentu sa
dozviete ako analyzovať
a kalkulovať náklady a tiež tu nájdete ďalšie
pokračovanie seriálu o samofinancovaní. Efekt
prináša aj špecializovanú dvojstranu na získanie 2 % podielu z dane. Významná časť rozsahu čísla je venovaná účtovníctvu. Efekt 02/
2004 prináša dokončenie príspevku z minulého čísla k účtovnej uzávierke a formuláre výkazov pre mimovládne organizácie. V rubrike
Granty a školenia sa v Efekte dočítate o aktuálnych ponukách grantových programov, školení, tréningov. Formuláre výkazov a aktualizované informácie o grantoch a školeniach môžete nájsť aj na www. casopisefekt. sk. Ďalšie číslo Efektu vyjde v máji.
Predplatné časopisu Efekt si môžete objednať
na týchto kontaktoch: L. K. Permanent, P. O. Box 4,
834 14 Bratislava, tel.: 02/ 4445 3711, fax.: 02/ 4437
3311, e-mail: lkpermanent@lkpermanent.sk
alebo na www.casopisefekt.sk.
1. SNSC

Zákonník neziskového práva
Rozhodnutím Rady vlády pre MVO zo dňa 20.
2. 2004 bude na základe pripomienok jednotlivých platforiem vypracované I. aktualizované
znenie Zákonníka neziskového práva, ktoré
bude zaradené do legislatívneho procesu.
O priebehu prác na zákonníku vás budeme informovať. (1. SNSC)

VRANY
Tajomné vrany sa zdvihli a so svojím typickým pokrikom odleteli. Čakám, či sa ešte
vrátia, či priletia ďalšie…
Rozmýšľam.
O sebe, o vzťahoch,
o živote… O minútach,
ktoré pomaly (či rýchlo)
plynú a miznú v nenávratne. O chvíľach, ktoré sa nedajú vrátiť späť,
hoci by som si to toľkokrát priala! Nie, nebudem túžiť po tom, čo sa už zmeniť nedá. Veď
môžem predsa zmeniť prítomnosť! Chcem vedieť oceniť všednú sivú chvíľu – je vzácna, lebo
je. Takáto istá ešte nikdy neplynula, ani sa nikdy nezopakuje.
Vážim si, že práve v tejto chvíli môžem byť
tu a toto teraz je jedinečné. Bez fráz, bez vzletných slov – cením si, že žijem. Okamih je dar.
Mnohé okamihy skladajú môj deň, mnohé dni
môj život. Nechcem živoriť, chcem žiť naplno.
Naplno sa oddať „bežnej“ radosti z úprimného
rozhovoru, naplno vdychovať ranný vzduch
cestou do obchodu, naplno precítiť utrpenie
tela v horúčkach, naplno si poplakať, naplno
sa posťažovať… – aby som mohla byť opäť naplno vďačná za príliv i odliv v mojej duši. Naplno a skutočne vedieť kto som a kam smerujem a týmto poznaním nechať prežiariť svoje
bolesti a bolestičky.
Žijem. Keď trpím, život je tak strašne dlhý.
Keď sa teším, vtedy sa akosi ponáhľa. Ale žijem
môj život, jediný a jedinečný, preto krásny.
Som vďačná za všetko, čo ho napĺňa, za slabosť i silu, za každého, kto ho vedome i nevedome ovplyvňuje.
Mám chuť formovať prítomnú chvíľu. Tou
formujem a utváram dôležitú etapu svojho jestvovania. Nie iba svojho. V konečnom dôsledku
vlastne prítomnosť môjho prežívania pôsobí aj
na bytie iných. Mám zodpovednosť, lebo tento
okamih už nikdy nebudem môcť vrátiť späť. A
keby som ho aj chcela vrátiť, tak iba v radostných spomienkach!
Vrany prilietajú a znova odlietajú. Niečo
mi to pripomína…
Mgr. Ivana Novotná
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venujte

2%

z vašej dane

13 000 ľuďom
v núdzi
o ktorých sa stará Charita
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