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Poradenské centrá SKCH
Kampaň Blízko pri človeku

Boj o 2 % z dane
Kamila Poláčková
pomáha ľuďom celým srdcom

Slovenská katolícka charita (SKCH) je neštátna nezisková organizácia, ktorá poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.
Právnou formou SKCH je „Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti“, ktoré zriadila Konferencia biskupov Slovenska a je
samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kanonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení; tvoria ju arcidiecézne a diecézne charity, Bratislavská katolícka charita a Sekretariát Slovenská katolícka charita, ktoré sú samostatnými subjektmi s vlastnou právnou subjektivitou.

CHSC Žilina

ADRESÁR SKCH

EDITORIAL
Kto sú ľudia bez domova? Ako to, že nemajú
kde bývať? Čo ovplyvnilo ich život tak, že musia
prespávať na ulici? Ako prežívajú títo ľudia bežný
deň? Čím sa živia? Kto im pomáha riešiť ich nepriaznivú životnú situáciu? Dá sa ľudom bez domova nejako pomôcť?
To sú otázky, ktoré nám môžu prebehnúť
mysľou pri pohľade na špinavých, zanedbaných ľudí, ktorých môžeme stretnúť na železničných staniciach či v parkoch.
V minulosti som takýchto ľudí, alebo skupinky
stretávala na staniciach, v centre alebo v okrajových častiach mesta. Dnes s nimi prichádzam do
kontaktu každý deň. Môj pohľad na týchto ľudí sa
veľmi nezmenil, lebo ani v minulosti som ich neodsudzovala za to, ako vyzerajú a kde sa ocitli. Tento
fakt, že aj núdzni majú jedinečnú hodnotu ako ľudia, sa snažím šíriť medzi priateľmi a známymi,
ktorí ich tiež stretávajú.
Teraz viem, že v našom meste funguje charitatívno-sociálne centrum a denné azylové centrum.
Ľudia v núdzi tu majú možnosť nájsť prvotnú sociálnu pomoc, na čo nadväzuje aj sociálne poradenstvo. Ide o vybavovanie základných osobných
dokladov, vybavovanie sociálnych dávok a iných
príspevkov. Majú možnosť prijímať poštu na adresu CHSC, uložiť si finančné prostriedky. Ľudia bez
domova tu môžu využiť možnosť celodenného pobytu. Môžu si tu uvariť čaj, kávu, prísť na teplú polievku, zo šatníka si vybrať čisté šatstvo, obuv, dať
si ošetriť drobné poranenia. V stredisku osobnej hygieny sa môžu umyť, okúpať, oholiť. Pravidelní klienti si môžu dať oprať svoje osobné veci.
Denne sa stretávame s osudmi jednotlivcov či
rodín, ktorí nevedia sami prekonať svoj problém. Je
tu niekto, kto im pomáha riešiť ich problémy, ale
za predpokladu aj ich aktívnej účasti.
Aj slovom sa dá – tak povediac – liečiť. V človeku, ktorému sa snažíme pomôcť, nemožno nevidieť jedinečnosť jeho osoby s túžbou po sebarealizácii. Pomoc potom spočíva aj v uplatňovaní spolupatričnosti. V rešpektovaní toho, že sa pošmykol,
s cieľom podať mu pomocnú ruku, aby mohol
kráčať ďalej, cítiť sa opäť hodnotným pre seba,
iných, pre spoločnosť. V podpore, v ktorej ten, čo
pomáha, už nerealizuje svoje úlohy a ciele.
Mgr. Katarína Gregorová
Sociálna pracovníčka CHSC Žilina
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Slovenská katolícka charita
Sekretariát
Adresa: Kapitulská 18,
814 15 Bratislava
Tel.: ++421-2-5443 1506, 5443 2503
Fax: ++421-2-5443 3097
E-mail: info@charita.sk
http://www.charita.sk/
Účet: 683221653/7500
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.charitaba.sk/
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: battarci.charita@stonline.sk
http://www.charitatt.sk/
Účet: 10073-412080/4900 Istrobanka

Diecézna charita Nitra
Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Tel.: 037-772 1738, Fax: 037-772 1798
E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk
Účet: 691943162/0200 VÚB Nitra
Diecézna charita Banská Bystrica
Adresa: Kapitulská 21,
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-472 0272, Fax.: 048-472 0271
E-mail: dcharbb@isternet.sk
http://www.charitabb.sk/
Účet: 736841312/0200 VÚB
Spišská katolícka charita
Adresa: Jesenského 5,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053-4424 519, Fax: 053-4424 519
E-mail: caritas@nextra.sk
http://www.caritas.sk/
Účet: 29634-592/0200
VÚB Spišská Nová Ves
Diecézna charita Rožňava
Adresa: Nám. baníkov 27,
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
Účet: 18137 582/0200 VÚB

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: 513026193/7500
ČSOB Košice
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
Gréckokatolícka apoštolská
exarchátna charita
Adresa: Dominikánske nám. 13,
040 01 Košice
Tel.: 055-6259 454
Účet: 4 350 228 409/3100
Ľudová banka
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Z DIECÉZNYCH CHARÍT
CHARITA POMÁHA RÓMOM V LIPANOCH
Rómske komunitné centrum v Lipanoch
rozvíja viacero aktivít pre rozvoj miestnej
komunity Rómov. Centrum sa za pomoci
partnerov stalo inštitucionálnym rámcom
„rómskych“ rozvojových programov regiónu. Je základom pre zabezpečenie sociálnoporadenskej a vzdelávacej výchovy rómskej
komunity, zlepšenia kvality jej života, sociálnej situácie i celkového spoločenského
postavenia.
Činnosti v RKC sú rozdelené do niekoľkých
oblastí. Prvou oblasťou je vzdelávanie detí
vo veku od 3. do 7. rokov. Výchova detí sa
uskutočňuje podľa vopred stanoveného výchovného programu, ktorý zodpovedá výchovno-vzdelávaciemu systému v škôlkach
a školách. S výchovno-vzdelávacími aktivitami pre deti súvisí aj materské centrum.
Určené je deťom, ktorých rodičia sa zúčastňujú na aktivítách RKC, mesta, alebo rodičov, ktorí si potrebujú riešiť úradne, prípadne osobné záležitosti.
Druhá oblasť je zameraná na voľnočasové
aktivity pre deti vo veku do 15. Deťom je
k dispozícii herňa, počítačová miestnosť,
prípadne podľa potreby po dohode s učiteľkou aj trieda nultého ročníka. Pre deti sú
vytvorené krúžky a to: výtvarný, umelecký,
športový, tanečný, počítačový a niekoľko
remeselných.
V centre sa venuje veľká pozornosť aj vzdelávaniu dospelých, napr. v oblasti remeselných prác (tkanie na krosnách, šitie, oprava
odevov a spracovanie ovčieho rúna), ale aj
so zameraním na hospodárenie a vedenie
domácnosti. Je tu aj možnosť získať základy
práce s počítačom. Centrum poskytuje sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo
špeciálne pre rómsku komunitu a tiež duchovnú výchovu.
Okrem aktivít spadajúcich pod vyššie uvedené oblasti sú v centre realizované aj ďalšie aktivity, ako napr. krst rómskych detí,
posviacka veľkonočných pokrmov, športové podujatia, kultúrne podujatia (vystúpenia v meste), diskotéky, organizovanie sociálneho šatníka pre obyvateľov mesta, potravinová pomoc (doplnková strava pre deti – kaša, sladkosti, hygienické potreby).
Pre lepšiu motiváciu zapojenia sa rómskej
komunity do aktivít v mestských škôlkach
a hlavne v RKC od začiatku roku 2006 za-

viedli bodový systém, kde každá aktivita
má svoje bodové ohodnotenie. Vyhodnotenie je raz týždenne. Získané body si môžu
Rómovia vymeniť za rôzne produkty, ktoré
sme získali od donorov (sladkosti, hygienické potreby, potraviny, šatstvo ai.).
Mgr. Marko Urdzík, manažér RKC Lipany
NÁRODNÝ DEŇ ABSTINENTOV
Už po šiesty krát sa v metropole Šariša konali oslavy Národného dňa abstinentov.
Národný deň abstinentov v Prešove organizovala Gréckokatolícka diecézna charita
v spolupráci s Mestom Prešov, Združením
abstinentov Slovenska a s Hnutím Kruciáta
oslobodenie človeka.
V Prešove sa oslavy začali 5. septembra
otvorením informačného stánku na Hlavnej ulici. Okoloidúci v ňom mohli získať
potrebné informácie o závislostiach, ich
liečbe, o doliečovaní, o zariadeniach, ktoré
poskytujú odbornú starostlivosť… V stánku

informácie podávali zamestnanci Gréckokatolíckej diecéznej charity a dobrovoľníci
z Klubu alkoholikov hľadajúcich abstinenciu – Kahan.
Neodmysliteľnou súčasťou osláv sa stala
Krížová cesta mestom Prešov. Konala sa 6.
septembra večer pod vedením dobrovoľníkov z Kruciáty oslobodenia človeka z Bardejova a Levoče.
Hlavný program prešovských osláv Národného dňa abstinentov sa konal 7. septembra. Odborná verejnosť mala možnosť zoznámiť sa s priestormi Resocializačného zariadenia Domu Charitas. Pred slávnostnou
akadémiou sa konala v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove aj slávnostná
svätá liturgia za závislých, ktorú celebroval
generálny vikár o. Marcel Mojzeš.
Na akadémii odzneli príhovory pozvaných
hostí, svedectvá závislých a prezentácie odborníkov o závislostiach, ich liečbe, resocializácii a o práci Gréckokatolíckej diecéznej
charity v tejto oblasti.
Vyvrcholením akadémie bolo odovzdávanie ocenení vo forme plakiet abstinentom,
ako ohodnotenie ich života v abstinencii so
všetkými prekážkami, ktoré musia každodenne prekonávať.
Andrea Čusová
redaktorka mesačníka Cesta, GKDCH Prešov

PROJEKT EURO-CHILDREN A OSLAVY
JUBILEÍ PÁTRA MATTHIEUA
Diecézna charita Nitra – Charitatívno-sociálne centrum Trenčianska Teplá už siedmy
rok spolupracuje s belgickou organizáciou
Euro-children so sídlom v Antwerpách. Spolupráca začala v roku 1992, kedy riaditeľ tejto organizácie kňaz – kanoník páter Robert
Matthieu prvýkrát navštívil Slovensko. Tento
rok páter oslavoval 2 významné jubilea – 60
rokov kňazstva a 50 rokov založenia organizácie Euro-children, kde pôsobí od jej
vzniku. Oslavy sa konali aj v každej skupine
na Slovensku. Oslavy, ktorú pripravila naša
skupina v Novej Dubnici sa zúčastnila aj pracovníčka Euro-children z Antwerp pani Greetje a ďalší významní hostia: primátor mesta
Nová Dubnica Ing. Juraj Šušaník s manželkou, zástupca primátora PhDr. Peter Perichta, riaditeľ DCH Nitra Ing. Juraj Barát, riaditeľ Odboru sociálnych vecí z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Mgr. Ján Kmeť, jeho
zástupca Mgr. Karol Dubčak a vdp. Robert
Tokár. Samozrejme, že nemohli chýbať i rodičia a deti, ktoré chodili a chodia do Belgicka. Ako vedúca skupiny Euro-children Dubnica som pátrovi poďakovala za jeho obetavú prácu a veľkú lásku k deťom i popriala
veľa Božích milostí, zdravia a nech ho neopúšťa optimizmus, aby mohol ešte i naďalej
pomáhať. Darom pre pátra, ktorý vyjadroval
našu vďačnosť bola kronika zachytávajúca
prierez 14 rokov našej spolupráce. Bola to
akcia, ktorá sa nedala uskutočniť bez vzájomnej spolupráce. Všetkým zapojeným patrí úprimné poďakovanie a prosba, aby im to
Boh bohato odmenil.
Kamila Poláčková, koordinátorka projektu
Euro-children Dubnica
SEMINÁR ASSOCIATION DES CITÉS
V PREŠOVE
V dňoch 26. – 30. septembra 2006 sa v Prešove uskutočnil seminár Rady riaditeľov Association des Cités du Secours Catholique
(ACSC) spojený s odbornou medzinárodnou konferenciou zameranou na priblíženie sociálnej situácie v Európe. Spoluorganizátorom tohto podujatia bola Gréckokatolícka diecézna charita, keďže už 13 rokov
spolupracuje s jednym zo zariadení ACSC
poskytujúcim pomoc bezdomovcom, Cité
Myriam v Paríži.
Na konferencii vystúpila JUDr. Anna Aftanasová, riaditeľka ÚPSVR v Starej Ľubovni,
zároveň predsedníčka Sociálnej komisie pri
Prešovskom samosprávnom kraji s témou
Sociálne služby a sociálna pomoc na Slovensku a v PSK. Činnosť charity na Slovensku, priblížil Ing. Mgr. Juraj Barát, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity
z Bratislavy. Generálny sekretára Caritas
Europa, Mariusa Wandersa, sa v príhovore
venoval problematike imigrácie v Európe.
GKDCH Prešov

www.charita.sk
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Poradenské centrá SKCH
KAMPAŇ SKCH: BLÍZKO PRI ČLOVEKU
Mgr. Katarína Michalčíková, manažérka pre komunikáciu a PR

Nevylučujme ľudí v núdzi
Prvého novembra 2006 štartuje Slovenská
katolícka charita (SKCH) projekt Blízko pri
človeku. Jeho podstatou je komunikácia 85
poradenských centier a vyhlásenie verejnej
zbierky na ešte efektívnejšiu pomoc charity
ľuďom v núdzi. Prispieť sa dá na č. ú.:
0176875345/0900 VS 149.
Projektom chce charita apelovať na spoločnosť, aby zastavila sociálne vylučovanie ľudí v núdzi.
Billboardy
Kampaň bude prebiehať prostredníctvom
vyše 100 billboardov po celom Slovensku,
5 000 plagátov a 20 000 letákov. Na internetových stránkach budú na projekt upozorňovať informačné bannery. Kampaň
podporil generálny partner SKCH Slovenská sporiteľňa, mediálni partneri: Alfaomega, Katolícke novina a Cesta.
85 SKCH centier v SR
SKCH má po celom Slovensku 85 poradenských centier na pomoc ľuďom v núdzi.
Konkrétne ide o 21 charitatívno-sociálnych
centier (CHSC) a 64 farských charít. Do
týchto centier môže prísť ktorýkoľvek človek v núdzi. Sociálny pracovník s ním rozoberie jeho situáciu a navrhne postup pomoci.
Niektoré konkrétne prípady núdze
Do poradenských centier SKCH prichádzajú ľudia s rôznymi problémami. Uvedieme
aspoň niekoľko príkladov:
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• rodiny a jednotlivci v sociálnej a hmotnej
núdzi,
• rodičia, ktorí sa nestarajú o svoje deti
z rôznych dôvodov: problémy s alkoholom a inými drogami, nedostatočný pocit
zodpovednosti, strata bývania,
• osamelí rodičia (častejšie matky) s deťmi,
ktorým treba pomôcť pri zaradení sa do
bežného života,
• deti z rodín v núdzi, opustené deti,
• mladí, ktorí odchádzajú z detských domovov po dovŕšení 18 roku života a treba
im pomôcť pri zaradení sa do života,
• starnúci a chorí, o ktorých sa nemôžu,
alebo nedokážu postarať ich dospelé deti,
• ľudia bez domova, chorí, opustení; často
so závislosťou od alkoholu,
• migranti a utečenci.
Čo centrá poskytujú?
• Zoznam voľných pracovných miest
v meste alebo obci,
• sociálny pracovníci pomáhajú záujemcom o prácu napísať životopis a motivačný list,
• pomáhajú pri vybavovaní osobných
a iných dokladov,
• pomáhajú pri vybavovaní sociálnych dávok od štátu,
• sprostredkúvajú zdravotnícku starostlivosť, psychologické poradenstvo alebo
v prípade závislosti resocializáciu,
• v centre je možnosť vziať si oblečenie
a obuv z charitných šatníkov a dostať poukážku na výdaj charitnej stravy,
• centrá poskytujú zoznamy ubytovní,
• v prípade straty domova jednotlivca alebo rodiny, charitný poradca odporučí
charitný azylový dom alebo útulok.

Verejná zbierka
SKCH vyhlásila verejnú zbierku na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a hľadajú účinnú pomoc v poradenských centrách SKCH. Konkrétne je zbierka určená na ešte efektívnejšiu pomoc CHSC
v mestách Trnava, Žilina a Prešov, kde
sa začína sústreďovať oveľa viac ľudí
v núdzi ako doteraz.
Ak môžete, prispejte, prosíme, na č. ú.:
0176875345/0900 VS 149.
Názov účtu je Slovenská katolícka charita.
Za Vaše dary úprimne ďakujeme. O výsledkoch zbierky budeme informovať prostredníctvom médií.
Kontakty na jednotlivé centrá nájdete na
www.charita.sk, na 02/5443 1506 a na
diecéznych charitách.
BRATISLAVSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
A BEZDOMOVCI
PhDr. Katarína Rašlová, riaditeľka BKCH

Bratislava ako najväčšie mesto na Slovensku
je magnetom pre ľudí bez domova. Nachádzajú tu anonymitu, možnosť príležitostnej
práce, ochranu pred rukou zákona, ale aj
naplno rozvinutú subkultúru seberovných.
Tu viac vyžobrú, stretnú štedrých dobrodincov, nájdu viac v kontajneroch. Charitatívno-sociálne centrum Bratislavskej katolíckej
charity sa venuje starostlivosti o bezdomovcov od počiatku svojej existencie. Samozrejme, na počiatku 90-tych rokov to neboli tie
množstvá, ako teraz. Od zavedenia dôkladnejšej formy registrácie v roku 2 000 má

TÉMA
k 31. 12. 2005 v evidencii 2 136 ľudí. Ročne
poskytuje služby pre 700 – 1000 ľudí. Priemerný počet návštev klienta v roku je 4 – 5
krát. Charitatívno-sociálne centrum do konca mája tohto roku vybavilo denne 40 – 50
klientov (8-hodinová pracovná doba, 3 – 4
pracovníci). V máji 2006 bolo centrum zatvorené pre rekonštrukciu budovy, v ktorej
sa nachádzalo. Dovtedy poskytovalo sociálne poradenstvo, uspokojenie základných životných potrieb (jedno teplé jedlo v pracovné dni, možnosť hygienickej očisty a výmenu šatstva a bielizne), základné ošetrenie
rán, sprevádzanie na úrady a pomoc pri vybavovaní dokladov totožnosti, sociálnych
dávok, zamestnania… Aktuálne sa činnosť
obmedzila na výdaj stravy, streetwork a pomoc rodinám v núdzi. V prípade potreby návšteva ľudí bez domova v zdravotníckych
zariadeniach.
Cieľom sociálnej práce s ľuďmi bez domova
a sociálne odkázanými je viesť ich k prevzatiu zodpovednosti za svoj osud do vlastných
rúk, ich oslobodenie od závislosti na cudzej
pomoci, vždy podľa individuálneho osobnostného potenciálu klienta. Znamená to
štrukturovanie pomoci a nutnosť podriadiť
sa pravidlám, čo mnohí nezainteresovaní
pozorovatelia zvonka (často pod vplyvom
sťažností samotných bezdomovcov) kritizujú. Pomôcť nie je len poskytnúť zaopatrenie,
ale má aj výchovnú funkciu. Naučiť klienta
ako sa má správať a vysvetliť, prečo je potrebná zmena správania. A to je najťažšie.
Neprofesionálna pomoc má za následok nekonečný a stále sa zväčšujúci okruh „odkázaných“. Dlhoročná prax, podporená poznatkami z literatúry ukázala, že dlhodobý
pobyt na ulici znižuje šancu zaradiť sa do
pracovného procesu, má za následok nárast
ochorení a ich chronifikáciu, vedie k závislosti na alkohole a psychotropných látkach
aj u tých, ktorí závislí neboli a u závislých vedie k prehlbovaniu závislosti so všetkými
negatívnymi dôsledkami na zdravie, vedie
k deprivácii osobnosti, prehlbuje existujúcu
psychiatrickú a sociálnu patológiu. Ak sa
spojí s bezdomovectvom závažné duševné
ochorenie, vznikajú problémy v komunikácii s danou osobou – okrem komunikácie
o jej bludoch. Takíto ľudia nie sú prístupní
zaradeniu sa do akejkoľvek komunity (napr.
ani prísť sa najesť) a stávajú sa z nich tí,
o ktorých sa príležitostne starajú okoloidúci
a ktorých navštevujú organizácie na mieste
ich pobytu (pani, žijúca v škatuliach, mladý
muž – Nemec pohybujúci sa s obrovským
batohom a pod). Bratislavská katolícka charita sa na základe dlhodobého mapovania
a analýzy situácie v meste a z nej vyplývajúcich potrieb rozhodla pred cca 2 rokmi zamerať svoju aktivitu na služby „prvej pomoci“. Podmienkou je zriadenie krízového centra s 24-hodinovou prevádzkou so štrukturovaným systémom služieb. Priestory pre
túto aktivitu hľadala a hľadá u rôznych subjektov, ale zatiaľ márne.

MATÚŠ MAL PROBLÉM S ALKOHOLOM
CHSC Čadca, DCH Nitra

Matúš bol najmladší z troch detí. Bol športovec dobrý chlapec, len mal veľa kamarátov s ktorými strávil príliš veľa času. Otec
mu zomrel už dávnejšie, žil s mamou. Pracoval príležitostne a čoraz viac sa utiekal
k alkoholu. Mama mu často hovorila: „Maťko, Maťko až ja raz zomriem, ty budeš pod
mostom“. Netrvalo dlho a mama zomrela.
Matúš to nezvládal, nevedel sa o seba postarať, začal piť ešte viac. Mamine slová sa
naplnili. Prišiel o byt a dostal sa na ulicu.
Jeho súrodenci boli z toho nešťastní. Prespával u kamarátov, alebo na ulici.
Keď už bol úplne na dne prišiel do charity.
Veľmi sa hanbil. Bolo to preňho ponižujúce.
Privítali sme ho s láskou. Charita sa stala
preňho denným domovom. Bol veľmi pracovitý. Za odrobenú prácu sme mu našli bývanie na týždeň, aby sme ho ochránili od jeho „kamarátov“. Bolo na ňom vidieť ako sa
mu trasú ruky, ako mu chýba alkohol. Navrhli sme mu, že poznáme zariadenie, kde

Poradenstvo, CHSC Bratislava
by sa mohol dať do poriadku. Mal by strechu nad hlavou a stravu. Uisťoval nás, že to
zvládne, že sa postaví na nohy a nájde si
prácu, že do žiadneho zariadenia nejde.
Držal sa až dovtedy, kým nedostal dávku
v hmotnej núdzi. Nezvládol to. Za jeden
deň nemal ani korunu. Matúš sa potom
dlhšiu dobu neukázal na charite. Hanbil sa
nás, že zlyhal. Pokúšal sa vziať si aj život.
Našťastie to nevyšlo. Našiel odvahu a opäť
prišiel na charitu, naša radosť, že ho vidíme
bola veľká. Prijali sme ho ešte s väčšou láskou ako prvý raz. Bol veľmi prekvapený, že
mu nič nevyčítame. Opäť sme mu navrhli
zariadenie Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Vtedy už začal spolupracovať s nami
aj jeho brat. Peter sa rozhodol, že to teda
skúsi. Dohodli sme termín a ráno sme autom odišli do Žakoviec. Veľmi plakal, bál sa
lebo nevedel čo ho čaká. V Žakovciach bol
prijatý srdečne. Rozlúčili sme sa, ako keď sa
mamy lúčia so synom a dohodli sme sa, že
si budeme písať.
Matúš má za sebou už tri mesiace pobytu
v Žakovciach. Píšeme si a jeho listy sú pre
nás tou najkrajšou odmenou. Pán Boh sa
postaral o svoje dieťa aj prostredníctvom
charity. Nám to dáva silu a istotu, že to čo
robíme má zmysel a máme z toho radosť.

POHĽAD NA VÝZNAM A POSTAVENIE
CHSC V DCH NITRA
PaedDr. Milena Beresecká, vedúca CHSC v Nitre

Charakteristika charitatívno-sociálneho
centra je obsiahnutá v samotnom názve, je
to centrum poskytovania charitatívno-sociálnych služieb. Ak by sme povedali, že je
to centrum sociálnych služieb, tak by sme
zúžili význam centra o jednu dimenziu.
Touto dimenziou je láska vychádzajúca
z viery v Boha ako východisko, motív
a zdroj poskytovania sociálnych služieb,
ktorá však nevylučuje, ale naopak vyžaduje
zároveň vysokú profesionálnu úroveň poskytovania charitatívno-sociálnych služieb.
Služby poskytované v charitatívno-sociálnych centrách sú služby zamerané na človeka v núdzi, pričom núdza môže mať rôzne podoby, od hmotnej cez sociálnu, telesnú, duševnú až po duchovnú.
Jednou z úloh CHSC je reagovať na aktuálne potreby ľudí daného mikroregióna a rozvíjať tie služby, ktoré sú v mikroregióne nedostatkové. Môžeme tiež hovoriť o úlohe
centra ako inkubátora nových služieb. Osamostatneniu určitej novej služby a jej transformácii na samostatné zariadenie diecéznej charity predchádza vznik služby
v CHSC, následne jej rozvoj, skvalitňovanie
a rozširovanie. Je to jeden zo spôsobov
vzniku nových zariadení.
Filozofia rozvoja charitatívno-sociálnej služby konkrétnej cieľovej skupine vychádza zo
zamerania sa na klienta a na naplnenie jeho
potrieb formou komplexných služieb. Uvediem príklad: Poskytovanie služieb seniorom v domácom prostredí. Ak sa pozrieme
na potreby seniora v domácom prostredí pri
súčasnom dodržiavaní princípu subsidiarity,
zistíme, že opatrovateľská služba v rozsahu
danom zákonom 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov je z charitatívneho pohľadu na klienta nedostatočná. Ak je senior
osamelý, príp. jeho blízki rodinní príslušníci
nežijú v mieste jeho bydliska, potom komplexné služby seniorovi v domácom prostredí z charitatívneho pohľadu sú nasledovné:
charitatívna služba v rodinách, sociálne poradenstvo seniorom a rodinným príslušníkom, spolupráca s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Do charitatívnej
služby v rodinách patrí: opatrovateľská služba v rozsahu danom zákonom 195/1998
Z. z. v znení neskorších predpisov, návštevná služba seniora v prípade jeho hospitalizácie v nemocnici, dopravná služba do nemocnice, na lekárske vyšetrenie a zároveň sprievod seniora, pokiaľ jeho zdravotný stav neumožňuje samostatnú návštevu lekára, zapožičiavanie zdravotných pomôcok na dobu, pokiaľ nedostane potrebnú zdravotnú
pomôcku prostredníctvom zdravotnej poisťovne, sociálna služba – spolupráca s lekármi seniora, predpis a donáška liekov, pomoc
a sprievod pri vybavovaní administratívnych
záležitostí seniora, duchovná služba – v prípade záujmu seniora sprostredkovanie návš-

www.charita.sk

5

TÉMA
tevy kňazom. Bezplatné sociálne poradenstvo pre seniorov a ich rodinných príslušníkov o všetkých charitatívno-sociálnych službách v CHSC, o starostlivosti chorého na
lôžku, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o peňažných príspevkoch za opatrovanie, poskytovanie informácií o iných zariadeniach a ich službách, ktoré v regióne
poskytujú.Úzka spolupráca s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti zriadenou diecéznou charitou pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti seniorovi v domácom prostredí a tiež spolupráca aj s ostatnými ADOS v regióne. Pokiaľ má senior blízkych príbuzných, je samozrejmosťou, že seniorovi poskytuje CHSC len tie služby, ktoré
nemôžu zabezpečiť príbuzní. Dôsledné zachovávanie princípu subsidiarity v charitatívno-sociálnej praxi je tiež jednou zo záruk
profesionality charitatívnych služieb. Zároveň spätne výchovne pôsobí na rodinných
príslušníkov a vedie ich k zodpovednosti za
svojich seniorov. Podobný model poskytovania komplexných charitatívno – sociálnych
služieb existuje aj pre iné cieľové skupiny
(bezdomovci, sociálne slabé viacpočetné rodiny, deti, zdravotne postihnutí a pod.). Čím
viac potrieb má uspokojených daná cieľová
skupina, inými slovami povedané, čím sú
komplexnejšie služby, tým vyššia je efektivita týchto služieb. Význam CHSC nespočíva
len v prieskume potrieb ľudí určitého mikroregiónu na území konkrétnej diecéznej charity a následne v rozvoji žiadaných sociálnych služieb pre občanov, ale zároveň jeho
význam siaha za rámec vlastnej organizácie.
Z pohľadu kvality poskytovaných sociálnych
služieb by malo mať CHSC povesť poskytovateľa kvalitných sociálnych služieb v danom regióne a malo by byť o krok vpred
oproti ostatným poskytovateľom. Zárukou
kvality je orientácia na potreby klienta, vysoká profesionalita zamestnancov a zároveň
ich ochota k dobrovoľníckemu vkladu do
svojej služby a komplexnosť poskytovaných
služieb. Z tohto pohľadu má CHSC svoje
významné miesto nielen medzi zariadeniami
diecéznych charít ale aj medzi ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb.
PRÍBEH PANI MONIKY ZO SVIDNÍKA
GK DCH, Sociálne centrum Svidník

Od vzniku Sociálneho centra vo Svidníku,
ktorý patrí pod Gréckokatolícku diecéznu
charitu Prešov, je našou stálou klientkou,
nazvime ju, Monika. Monika je vzdelaná žena v stredných rokoch. Je rozvedená a má
vo svojej opatere syna.
Pred niekoľkými rokmi mala zdravotné
problémy, ktoré neboli liečené a prerástli
do psychických problémov. To sa však neskôr spustilo ako jedna veľká lavína. Dala
výpoveď v zamestnaní, prestala sa zaujímať o maloletého syna a stala sa z nej fanatička náboženstva, ktorá si nedala od nikoho nič poradiť. Odmietala prijímať sociálne dávky, zanedbávala hygienu vlast-
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ného tela i domácnosti. Jej mama, ktorá už
má svoj vek a tiež zdravotné ťažkosti a aj
súrodenci poskytovali Monike iba finančnú pomoc tým, že za ňu platili inkaso, robili jej nákupy a pod. Viac sa jej pomôcť
nedalo. Nepočúvala ich. Aj to, čo jej nakúpili, rozdávala.
Napokon, vďaka Bohu sa nám podarilo
čiastočne z jej strany dobrovoľne, čiastočne
nedobrovoľne a s Božou pomocou ju doviesť na lekárske vyšetrenia. Následne bola
Monika hospitalizovaná a bola jej nasadená
liečba, na ktorú je potrebný náš stály dohľad.
V spolupráci s psychológom, lekármi a Sociálnou poisťovňou jej priznali plný invalidný dôchodok. Jej terajší psychický stav je
oveľa lepší, ako bol predtým, a to si všimlo
aj jej okolie. Pani Monika sa začala zaujímať
o syna, o domácnosť a začala si uvedomovať potrebu peňazí. Syn jej medzi tým zmaturoval, ale ostala medzi nimi niekoľkoročná priepasť chýbajúcej komunikácie. Jej
mama je nám veľmi vďačná.
Monika aj naďalej zostáva našim každodenným klientom.
CHARITATÍVNO-SOCIÁLNE CENTRUM
V ŽILINE
CHSC a DAC v Žiline

„Smädných napájať,
nahých odievať,
pocestných sa ujať,
chorých navštevovať.“

Výdaj stravy, CHSC Žilina
V skutkoch milosrdenstva sú výstižné slová, ktoré sa v rámci poskytovaných služieb
pre ľudí bez domova, v núdzi či kríze i chorých, starých a osamelých realizujú v rámci
poskytovaných služieb v Charitatívno-sociálnom centre. Charitatívno-sociálne centrum v Žiline poskytuje svoje služby
starým, chorým, osamelým, opusteným,
ľuďom bez prístrešia, prepusteným z výkonu väzby a sociálne slabším rodinám.
Vznik CHSC sa datuje od roku 1996. Služby poskytuje v dvoch základných rovinách.
Charitatívna služba v rodinách (CHSR) je
zameraná na pomoc starým, chorým a osamelým ľuďom v meste Žilina prípadne
v blízkom okolí v ich domácom prostredí
od pondelka do piatku. Ďalšie služby
ľuďom v núdzi sa poskytujú v Dennom azylovovom centre.

Denné azylové centrum
Denné azylové centrum je určené pre ľudí
bez domova. Centrum poskytuje v rámci
prvej sociálnej pomoci ľuďom bez domova
základné potreby a služby. Klienti v centre
môžu využiť služby v priebehu dňa od pondelka do piatku. Poskytujeme nasledovné
služby: možnosť denného pobytu, poskytovanie stravy, ktoré spočíva v podávaní jedného teplého jedla denne (polievky a pečiva), výdaj šatstva a obuvi v šatníku pre ľudí
bez domova a sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, vykonanie základnej telesnej hygieny (umývanie, holenie, kúpanie v stredisku
osobnej hygieny) a tiež sociálne poradenstvo, ktoré nadväzuje na prvotnú sociálnu
pomoc a je určené tým ľuďom, ktorí sú
ochotní po zmiernení hmotnej núdze riešiť
svoju situáciu.
V spolupráci s klientom hľadáme možné
spôsoby riešenia tohto stavu. Venujeme sa
aj sociálnej prevencii, ktorá je rozdelená od
viacerých stupňov. Je poskytovaná tým,
ktorí sú ochotní spolupracovať na zmene
spôsobu života. Sprevádzame ich pri vybavovaní osobných dokladov, hľadáme dočasné ubytovanie, zamestnanie, umožňujeme klientovi príjem pošty na adresu
CHSC, dočasné uloženie finančných prostriedkov. Dôležitou súčasťou je aj resocializačná a nápravná činnosť prebiehajúca
tiež vo viacerých stupňoch – resocializačné
aktivity pre ľudí bez domova, prepustených z výkonu trestu, závislých na alkohole, alebo psychotropných látkach, ktorí sú
zapájaní do pomocných prác v rámci centra, prípadne organizujeme skupinové brigády pod dozorom sociálneho pracovníka.
Niektorí klienti sú v rámci resocializácie
zapojení do predaja pouličného časopisu
Nota bene. Cieľom tejto aktivity je umožniť
zlepšenie sociálnej situácie ľuďom bez
stáleho ubytovania ich vlastným pričinením. Medzi tzv. doplnkové služby môžeme
zaradiť napríklad ošetrenie menších poranení. V zimných mesiacoch boli rozšírené
poskytované služby aj o možnosť ubytovania v nízkoprahovej nocľahárni. Niektorí
klienti centrum navštevujú pravidelne, iní
sporadicky.
V rámci terénnej sociálnej práce (vyhľadávacej činnosti), streetworku v uliciach mesta aj na jeho okrajových častiach oslovujeme nových aj starých klientov a ponúkame
im možnosť využiť služby centra a motivujeme ich, aby si zachovali svoju ľudskú dôstojnosť. V minulosti bola poskytovaná aj
prepravná služba. V rámci celoslovenského
projektu „Pomoc ľudom na cestách“ sme
zabezpečovali dodávku potravín, hygienických potrieb, zdravotného materiálu a šatstva do humanitárneho skladu, ktorý bol
vybudovaný v našom regióne.
V praxi sa nám teda overila potreba existencie poskytovania služieb v rámci CHSC
vzhľadom na potreby spoločnosti a ľudí,
ktorí sú odkázaní na tieto služby.

HUMANITÁRNA POMOC

ZO SKCH SEKRETARIÁT
KOMUNIKAČNÝ SEMINÁR
Zástupcovia Slovenskej katolíckej charity
(SKCH) a diecéznych charít (DCH) absolvovali dvojdňový komunikačný seminár.

Komunikačný seminár, SKCH Sekretariát
Zorganizoval ho sekretariát SKCH, keďže
považuje za dôležité vzdelávanie svojich zamestnancov a kolegov v oblasti komunikácie a médií. Na seminári sa zúčastnil generálny sekretár SKCH Ing. Mgr. Juraj Barát,
ďalšie tri zamestnankyne SKCH a osem zamestnancov z DCH. Počas školenia odzneli
zaujímavé témy ako tvorba komunikačných
stratégií, vzťahy s verejnosťou v kontexte
celkovej komunikácie organizácie, vzťahy
s médiami, krízová komunikácia a ďalšie.
Posledná časť seminára bola venovaná tréningu prezentačných schopností. Výsledkom seminára bolo, ako povedal generálny
sekretár SKCH Ing. Mgr. Juraj Barát, že:
„Slovenská katolícka charita si overila, čo
robí vo svojej práci dobre. Zároveň sa otvorili témy, v ktorých sa chce charita ako celok zdokonaliť a robiť ich lepšie.“ Lektorovanie zastrešili profesionálky z úspešných
PR agentúr; Petra Jakubcová, Senior Manager z agentúry Interel Public Relations
a Diana Dobrucká, Executive Director
z agentúry PRime time.
SKCH ďakuje obom agentúram, keďže
robili tento seminár bez nároku na honorár. Obom lektorkám SKCH ďakuje za
venovaný čas a osobnú zanietenosť pre
vzdelávanie ľudí z charity.
Komunikačný seminár sa konal 2. a 3. augusta na sekretariáte Slovenskej katolíckej
charity na Kapitulskej ulici v Bratislave. Jeho cieľom bolo vzdelávanie charitných zamestnancov v oblasti internej a externej
komunikácie a tréning prezentačných
zručností.
Mgr. Katarína Michalčíková,
manažérka pre komunikáciu a PR

DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA V LURDOCH

ZBIERKA NA POMOC CIVILNÉMU
OBYVATEĽSTVU V LIBANONE

Francúzska katolícka charita – Secours
Slovenská katolícka charita vyhlásila zbierCatholique (sesterská organizácia Slovenku pre ľudí vo vojnou zasiahnutom Libanoskej katolíckej charity) ponúka možnosť
ne. SKCH bude pomáhať postihnutému cidobrovoľníckej
služby
vilnému obyvateľstvu prostredníctvom Cav Lurdoch.Od r. 1956 maritas Internationalis (SKCH je jej členom),
lé pútnické mestečko Cité
ktorá pracuje na tomto území už niekoľko
Saint-Pierre v Lurdoch vírokov. Charita si praje pokoj pre územia zata pútnikov prichádzajúsiahnuté vojnovým konfliktom na Blízkom
cich zo štyroch kútov sveVýchode. „Slovenská katolícka charita sa prita. Francúzska katolícka
pája k vyhláseniu Caritas Internationalis, ktocharita (Secours Catholirá aj so svojimi 162 členmi požaduje okamžité
que) pútnikov sprevádza
zastavenie bojov, prepustenie zajatcov a umoža pomáha im nájsť odpočinenie bezpečného príchodu humanitárnej ponok. Dobrovoľnícka činmoci.“, povedal generálny sekretár SKCH
nosť v Cité Saint-Pierre,
Ing. Mgr. Juraj Barát. Zbierka je povolená
ktoré leží na úpätí hôr v tiministerstvom vnútra SR od 15. 8.2006
chu a pokoji je vyjadrením
a bude trvať do konca roka. O jej výške
poslania Francúzskej kaa konkrétnom použití bude SKCH informotolíckej charity. Úlohou
vať prostredníctvom médií.
dobrovoľníka je slúžiť pútAk máte možnosť, prispejte, prosím,
nikom a biednym. Dobrona číslo účtu: Istrobanka
voľník pomáha pútnikom
10006-55615010/4900
VS 148
– sprevádza ich službou aj
Názov účtu je Slovenská katolícka charirozhovorom. Imobilným pútnikom pota, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava.
máha pri ich presune, sprevádza ich pri
programe, robí im spoločníka, pomáha im
Vaše dary budú venované na pomoc civilpri stravovaní, osobnej hygiene, ale aj zanému obyvateľstvu Libanona, postihnutébezpečovaním chodu jedálne či čistoty ubymu vojnovým konfliktom. Úprimne ďakutovania. Podmienky, ktoré musí spĺňať dobjeme! Do septembra sa vyzbieralo
rovoľník: vek od 18 do 75 rokov, dobrý
298 736,– Sk.
zdravotný stav, schopný pracovať 6 až 8 hoKM
dín denne a 6 dní v týždni, nedeľa a deň odchodu nemusia byť dni
voľna, znalosť francúzskeho jazyka. Podmienky pobytu: príchod dobrovoľníka do Cité Saint-Pierre vo
Francúzsku je možný
v dňoch od pondelka do
štvrtka do 12,00 z organizačných dôvodov, dobrovoľník si sám hradí náklady na cestovné a zabezpečuje dopravu zo svojej
krajiny, Francúzska katolícka charita poskytuje
dobrovoľníkovi zdarma
stravu, ubytovanie, posteľnú bielizeň a oblečenie.
Záujemcovia
spĺňajúci
vyššie uvedené podmienky sa môžu prihlásiť priamo v Cité Saint-Pierre poštou, telefonicky alebo emailom.
Kontaktné údaje: CITE
SAINT-PIERRE, Avenue
Mgr Rodhain, 65100 LOURDES, France,
Tel. +33 5 62427116,
Fax. +33 5 62427119,
E-mail: benevoles@citesaFoto: REUTERS/Yannis Behrakis (LEBANON), courtesy
intpierre.net.
www.alertnet.org
Katarína Lovásová
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ROZHOVOR

Kamila Poláčková pomáha ľuďom celým srdcom
Usmievavá, milá a úprimná. Okrem toho
odhodlaná prekonávať všetky prekážky,
keď sa jedná o pomoc ľuďom. To je naša
drahá Kamila Poláčková, vedúca Charitatívno-sociálneho centra (CHSC) v Trenčianskej Teplej.
Kamilka, kedy si sa začala zaujímať
o sociálnu sféru?
Sociálne cítenie bolo vo mne, dostala som
ho do daru od Boha. Už za čias totality sme
si – rodiny – vzájomne pomáhali. Jednak
povzbudením, aby sme dokázali verejne vyznávať vieru, ale i hmotne; napr. oblečením,
alebo aj finančne – kto ako mohol. Angažovala som sa aj v Hnutí kresťanských rodín.
Po zmene režimu, som potrebovala ísť do
práce, lebo som bola doma 11 rokov s deťmi a už sme nemohli z manželovho platu
vyžiť. Práve sa zakladali Obvodné úrady
a hľadali ľudí. Tak som sa prihlásila aj ja.
Vypísala som pekne po kresťanský dotazník a čakala som čo bude. Veľmi ma prekvapilo, keď mi pri prijímaní prednosta začal citovať pasáže z môjho dotazníka naspamäť. Takýmto zvláštnym spôsobom
som začala pracovať vo februári 1991 na
Obvodnom úrade v Dubnici n./V. Prednosta mi tiež odporučil pracovať na Referáte
starostlivosti o rodinu a deti. Myslím si, že
ma veľmi dobre odhadol. Bola to práca, ktorá ma bavila, hoci zo začiatku to bolo veľmi
ťažké po takej dlhej prestávke. No zapracovala som sa pomerne rýchlo, z čoho som
bola sama prekvapená. Mala som na starosti problémové rodiny, a tým aj veľa možností pomáhať im. Okrem toho som robila
rôzne aktivity, s požehnaním prednostu,
ktorý ma v nich veľmi podporoval. Napr.
Detské tábory pre deti z problémových rodín. V rámci prevencie sme poriadali rôzne
diskusné skupiny a prednášky v školách na
rôzne témy. Najväčšia akcia bola návšteva
riaditeľa Euro-children z Belgicka, pátra Roberta Matthieu, ktorý navštívil našu rodinu
a bol prijatý i na Obvodnom úrade. Z náv-

števy vzišlo to, že prvých 12 detí išlo v roku
1993 do Belgicka na prázdniny. Spolupráca
pokračuje dodnes.
Ako prebiehalo zakladanie CHSC
v Trenčianskej Teplej? Aká je Tvoja terajšia pracovná náplň?

V roku 2000 som začala pracovať v Charitatívno-sociálnom centre v Trenčíne v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie,
nakoľko som získala z ministerstva akreditáciu. Tu som mala možnosť využiť skúsenosti získané v štátnej správe.
Keď sa v Trenčianskej Teplej uvoľnil rodinný dom, ktorý patril Slovenskej katolíckej
charite, pán riaditeľ Ing. Juraj Barát mi navrhol založiť centrum v Trenčianskej Teplej.
Ale bez peňazí. Nebolo to jednoduché.
Viackrát som aj ľutovala, že som sa na to dala. Vďaka Bohu sa mi však podarilo zohnať
nejaké peniaze na zariadenie od sponzorov
a cez projekty.
Po zariadení centra, po porade s miestným
pánom farárom Hlinkom i starostom, sme začali činnosť. Ja som
robila sociálne poradenstvo a prevenciu a jedna pracovníčka zamestnaná na polovičný úväzok
nosila osamelým starým a chorým ľuďom obedy.
Tento rok sme museli ukončiť donášku obedov, nakoľko Vyšší
územný celok nám neposkytol financie na opatrovateľskú službu
a obec nás tiež finančne nepodporila. Bolo mi tých ľudí veľmi ľúto.
Ja sa teraz venujem sociálnemu
Vypĺňanie dotazníkov. Cez Eurochildren by na budúci rok poradenstvu a prevencii na polomohlo ísť do belgických rodín až 10 rómskych detí. Kamila Po- vičný úväzok, pre nedostatok
láčková s nimi vypĺňa dotazníky a informuje deti a rodiny
peňazí. Ľudia si zvykli a chodia sa
o programe Eurochildren.
poradiť s rôznymi problémami.
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Sú to starí a chorí, ktorí potrebujú radu
ohľadom kompenzácií z dôdvodu vysokej
miery funkčnej poruchy. Týmto ľuďom, ak
nemôžu prísť do centra, radím prostredníctvom príbuzných alebo priamo v domácnosti. Ďalej je to skupina nezamestnaných,
ktorých informujem ohľadom dávok
v hmotnej núdzi, jednorázových dávok,
niektorým sa mi podarilo zohnať aj zamestnanie. Mala som klienta, ktorý bol skoro od
zmeny režimu nezamestnaný a nemal ani
záujem o prácu. Až tento rok začal pracovať. Rodinám pomáham v rôznych oblastiach, často krát sú to aj právnické rady
a pomoc. Pomoc rodinám riešim komplexne.
Zvláštnu skupinu tvoria závislí na drogách.
Mám niekoľko prípadov, keď prišli za
mnou rodičia, ktorí mali problém so svojimi synmi. Tu sa kontaktujem s odborníkmi
a pomáham pri vybavovaní liečenia a následnej resocializácie. Mám klienta, o ktorého sa starám už 3 roky. Je to obojstranná
sirota, má 23 rokov. Bol tam alkohol, marihuana, fetovanie i pervitín. Prešiel liečením,
resocializáciou a teraz je už 3 roky čistý
a navštevuje vysokú školu.
Ak niečo potrebuje, som mu k dispozícii aj
teraz.
Ďalšou cieľovou skupinou sú deti z viacdetných a ekonomicky slabších rodín, ktoré
chodia v rámci spolupráce s belgickou organizáciou do Belgicka na prázdniny – na
jednomesačný pobyt. Tento rok bolo v Belgicku 48 detí.
Ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva
a predsedníčka Sociálno-bytovej komisie
v Novej Dubnici mám možnosť pomáhať
ľuďom i z tohto titulu. Podľa doterajších
skúseností usudzujem, že sociálne poradenstvo je veľmi dôležité, hlavne pre tých
ľudí, ktorí si nemôžu zaplatiť za takúto službu a nevedia si poradiť sami.
S manželom máte viac detí v porovnaní s priemerom v dnešnej spoločnosti.
Ako zvládaš prácu aj rodinu? Aké to
bolo, keď boli deti malé?
Máme 5 detí. Po dvoch starších, Petrovi
a Márii, sa nám narodili po ôsmich rokoch
dvojčatá Marek a Andrejka. Žiaľ, Andrejka
zomrela a teraz máme v nebi anjelíka. O tri
roky to boli ďalšie dvojčatá Pavol a Martin.
Vtedy sme sa s manželom dohodli, že ostanem doma a budem sa starať o deti.
Keď boli deti malé, bolo to, veru, ťažké. Nemali sme nikoho, kto by nám pomohol. Boli sme na to sami s manželom, ktorý mi výdatne pomáhal. Chlapci boli veľmi živí a ja
som ich častokrát nemohla ustrážiť. Na pomoci mi bola Panna Mária, ktorú som prosila, aby aj ona dávala na nich pozor – že
veď vidí, že ja na to nestačím. Veľkým odreagovaním a posilou bola pre mňa účasť na

CARITAS
KAMILA POLÁČKOVÁ
Vyštudovala Odevnú strednú školu v Trenčíne. Neskôr si doplnila vzdelanie na
Univerzite Komenského v Bratislave. Je
matkou 6 detí. Manžel, technológ,
v súčasnosti na dôchodku, ju aj ich deti
plne podporuje pri charitatívnej činnosti.
V súčasnosti pracuje ako sociálna poradkyňa a je vedúcou CHCS v Trenčianskej
Teplej.
sv. omši počas týždňa. Tu som načerpala síl
a podľa manželovho vyjadrenia som vracala sa ako vymenená.
Keď boli deti väčšie, veľmi mi pomáhala pri
výchove ranná modlitba, počas ktorej sme
si prečítali niečo duchovné a porozprávali
sa o tom. Ja som sa snažila do nej vsunúť to,
čo bolo práve potrebné. Končili sme predsavzatím, ktoré som deťom dávala ja. Im to
tak vyhovovalo a ja som sa im snažila dať
také predsavzatie, ktoré mi pomáhalo pri
výchove. Deti to brali vážne a snažili sa.
Večer sme si to pri modlitbe prehodnotili.
Večer sme sa modlievali celá rodina. Toto sa
dá praktizovať, keď je matka doma. Som
Bohu vďačná za tieto chvíle. Aby som deti
pripravila aj na vystupovanie pred verejnosťou, každý rok sme si nacvičili niečo na
jasličkovú pobožnosť a na mnohé ďalšie
príležitosti. Vtedy som bola jediná matka
v celej škole, ktorá bola
domáca.
Teraz sú už všetky deti
dospelé a pracujú, takže sme s manželom sami. Starostí o rodinu je
už oveľa menej. Manžel
je na dôchodku a podporuje ma v mojich aktivitách, čím vlastne má
aj on na nich účasť.

iným dostať sa do zahraničia. Z tohto dôvodu založili Občianske združenie Bernardo,
podľa sv. Bernarda (informácie sú na internete), ktoré sprostredkúva stáže v Európskom parlamente u slovenských poslancov.
Oslovili všetkých, ale kladne reagoval iba
MUDr. Mikolášik a Peter Šťastný. Už viacero
študentov bolo na takejto stáži. Je to náročné
hlavne na čas, keď sa na jednu stáž prihlási aj
70 mladých. Pomáha im aj manžel. Robia to
vo voľnom čase a za svoje peniaze. Marek
pracuje v LUX communication. Pripravil projekt a natočil 11 dokumentárnych filmov
o slovenských misionároch po svete, ktorí sa
nezištne obetujú pre druhých. Jeho srdcovou
záležitosťou sú aj Rómovia. Aj o nich natočil
dokument: Poštárska telenovela z Poštárky
pri Bardejove. No s poštárkou jeho záujem
neskončil. V spolupráci s kňazom Bešénym
pripravili projekt a začínajú rómske deti učiť
angličtinu. Na rok 2007 pripravujeme spolu
projekt, na základe ktorého by 9 rómskych
detí mohlo ísť na prázdniny do Belgicka.
Čo je pre Teba v živote dôležité?
Pre mňa ako matku a manželku je dôležité,
aby v našej rodine vládlo porozumenie
a láska, aby Boh bol naším stredom, aby sa
každý vracal domov rád, aby sme boli príkladom pre okolie, no predovšetkým pre
svoje deti – hlavne v súčasnosti, keď sú rodiny ohrozované zo všetkých strán. Aj teraz

Venujú sa niektoré
z Vašich detí charitatívnej práci tak
ako Ty?
P. Kamila na návšteve v mladej rómskej rodine na Poštárke. Ján Skop
Peter a Mária už majú
svoje rodiny. Marek, Pa- je jednym z mála z 1 100 Romov, ktorí sa snažia žiť ináč. Pracuje v Čechách
vol a Martin sú ešte slo- a dvakrát bol už aj na brigáde v Nórsku.
bodní. Oni mali možsa snažím prežívať s deťmi ich radosti a stanosť študovať to, čo ich baví. Všetci traja
rosti, hoci sú už samostatné. Som rada, že
študovali aj v zahraničí. Marek má u nás vysa s nami zdieľajú aj radia… Občas im naštudovanú sociálnu prácu a v Belgicku žurpíšem, ak sa nedá inak, tak cez e-mail tzv.
nalistiku. Pavol právo a tiež štúdium v Bel„apoštolské listy“, kde sa im snažím vhodgicku, v Paríži a teraz popri zamestnaní ešným spôsobom povedať svoj názor. Zatiaľ
te študuje kánonické právo v Strasburgu.
to prijímajú a funguje to. No nesmie to byť
Martin vyštudoval medicínu. Jeden rok štučasto. Ale ako matka, ktorá sa im maximáldoval aj v Nórsku, kde teraz pracuje ako lene venovala, myslím si, že mám na to aj prákár, lebo na Slovensku sa mu nepodarilo
vo, hoci sú už dospelé. Je to preto, že mi na
nájsť miesto. Všetci sa dostali na štúdia cez
nich záleží a mám ich rada.
konkurzy a štipendiá. Keby sme to mali
Čo je najdôležitejšie: Modliť sa za deti. Čím
platiť, tak by si to nikdy nemohli dovoliť.
sú staršie, tým viac.
Ďakujeme Bohu aj za túto pomoc.
Ďakujem za rozhovor.
Synovia to berú tak, že keď im bolo umožnené študovať v zahraničí, chcú umožniť aj
Katarína Michalčíková

Projekt CONCEPT
Mgr. Ing. Margita Kulinová, projektová manažérka

Dňa 10. 8. 2006 predstavitelia Slovenskej
katolíckej charity navštívili kolegov
z maďarskej charity, aby ich informovali
o projekte CONCEPT. Projekt je zameraný
na vzdelávanie v oblasti boja proti chudobe
a sociálnej exklúzii. Zúčastňuje sa na ňom
13 národných charít z Európy. Na stretnutí
si maďarská a slovenská strana vymenila
pracovné skúsenosti v oblasti začleňovania
vylúčených ľudí do spoločnosti.

Rozhovor
s B. Hallermannnom
Mgr. Ing. Margita Kulinová, projektová manažérka

Pán Hallermann, v týchto dňoch ste navštívili niektoré zariadenia v našich
DCH. Mohli by ste zhrnúť Vaše postrehy?
Počas mojej návštevy som videl, ako sa rozvinula charitná práca počas posledných desiatich rokov. Poskytujú sa profesionálne
služby pre starých, chorých, opustených
a postihnutých ľudí. Táto práca je žiadaná
a ľudia ju pozitívne hodnotia. Aj keď sú
problémy s financovaním, SKCH vykonáva
kus dobrej práce.
Aká je situácia v poskytovaní domácej
starostlivosti u Vás?
Sociálne stanice Nemeckej charity a Evanjelickej Diakonie, ktoré vykonávajú opatrovateľské a ošetrovateľské služby v domácom prostredí ľudí, sú na vysokej odbornej
úrovni. Popri nich existujú aj ďalší súkromní poskytovatelia týchto služieb, ktorí
musia dosiahnúť naše štandardy. V Nemecku pracuje tiež veľa zdravotných sestier zo
strednej Európy, ktoré pôsobia aj v domácej starostlivosti. Aj v tejto otázke by sme
chceli spolu s Vami hľadať spoločné cesty.
Na čo sa zameriavate v zahraničných
projektoch domácej starostlivosti?
Nemecká charita poskytuje konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi, napr. v Albánsku, Moldavsku, na Ukrajine. Tiež sa snažíme organizovať vzájomnú výmenu skúseností medzi charitnými spolupracovníkmi v rôznych krajinách Európy. Naši pracovníci
z projektov domácej starostlivosti sa zvlášť
zaujímajú o to, ako sa darí ich kolegom
v zahraničí.
Ďakujeme Nemeckej charite za spoluprácu
pri rozvíjaní slovenskej charitnej siete ADS.

www.charita.sk
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Projekt dobudovania centra pre deti a mládež
v osade Bregdeti
Spracovala Mgr. Katarína Michalčíková

Sociálno-vzdelávacie centrum v osade Bregdeti v Albánsku spravujú sestry FMA (Saleziánky), ktoré tu vzdelávajú a vychovávajú
deti a mládež z veľmi chudobných rodín.
Centrum je vybudované len z časti, a napriek veľkým ťažkostiam, funguje už viac
ako 2 roky. SKCH chce pomôcť deťom
a mladým z tejto oblasti dobudovaním centra, aby sa mohli vzdelávať, zmysluplne tráviť voľný čas a získať tak predpoklady na plnohodnotnejší život v dospelosti. Sestry pomáhajú deťom a mládeži v sociálno-vzdelávacom centre v Bregdeti v rôznych oblastiach. Pripravujú deti do prvej triedy, doučujú ich, keďže mnohé nevedia čítať a písať, v centre sa pravidelne slávi sv. omša pre
celú osadu, organizujú sa pravidelné stretnutia detí a mládeže (príprava k sviatostiam), kurzy cudzích jazykov, kurz šitia, ľudové tance, šport a hry. Sestry sa venujú aj

predškolskej výchove. Deti a mladí ľudia
chodia do centra s nadšením, pretože sa tu
veľmi dobre cítia. V dôsledku toho je však
centrum preplnené. Každý deň sem prichádza až 400 detí od 5 do 16 rokov. Pre veľký
záujem o centrum a vzhľadom k tomu, že
v osade narastá kriminalita, je veľmi potrebné dobudovať stredisko, ktoré umožní deťom a mladým ľuďom formovať ich osobnosť, vážiť si život, spoznávať vieru a budovať
rodiny, kde bude panovať duch lásky, pokoja, viery, vzájomného porozumenia a schopnosti odpustiť. V Albánsku totiž aj také skutočnosti, akou je napríklad krvná pomsta,
stále nie sú minulosťou. Projekt je zameraný
najmä na zastrešenie časti dvora v blízkosti
strediska. Keďže detí pribúda a pri mori sú
teploty dosahujú až 45 °C, zastrešením sa
získa tieň na plochách, ktoré slúžia na hry
pre menšie deti a na formačné stretnutia.

V rámci komplexného riešenia projektu dobudovania centra sa plánuje aj sadenie stromov, aby sa získal prirodzený tieň. Ďalšou
z dôležitých vecí je vybudovanie ihriska pre
športové aktivity. Nemenej potrebné je zabezpečenie prístupu k pitnej vode a vybudovanie sociálnych zariadení pre deti. Dobudovanie centra predstavuje sumu približne 5 012,– EUR. Projekt je realizovaný z príspevkov na spoločné potreby detí z Albánska cez projekt Adopcia na diaľku, z darov
a z vlastných zdrojov SKCH. Do projektu sa
môže zapojiť každý ľubovoľným príspevkom na účet, ktorý je vyhradený pre pomoc
deťom a mládeži z osady Bregdeti. Za Vašu
pomoc ďakujeme. Názov účtu: Slovenská
katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, číslo účtu: 4002454960/7500, špecifický symbol: 130.

Žiaci besedovali so sestrou Magdou
Mária Takáčová, koordinátorka projektu Adopcia na diaľku

Počas krátkeho pobytu na Slovensku našej
misionárky sestry Magdy Cerovskej, FMA,
ktorá pôsobí už 15 rokov Albánsku, sme si
vydobili kúsok jej vzácneho času, aby sa
s ňou mohli stretnúť žiaci Cirkevnej školy sv.
Uršule v Bratislave. Terajšia IV. B. trieda pani
učiteľky Zachardovej totiž podporuje v rámci projektu SKCH Adopcia na diaľku svojimi
pravidelnými príspevkami ich rovesníčku
Elisabetu z osady Bregdeti, kde sa sestry Saleziánky venujú vo svojom ďalšom centre výchove a vzdelávaniu detí a mládeže.
Elisabeta je jedným z asi sto miestnych detí, ktoré majú to šťastie, že vďaka sestre
Magde a SKCH postupne získavajú finančné príspevky od dobrodincov zo Slovenska. Ich zásluhou môžu sestry deťom poskytnúť oblečenie, obuv, školské a osobné
potreby, ktoré im ich rodičia nemajú možnosť zaobstarať. Málokto z nich má totiž
v tejto oblasti pracovnú príležitosť, a tak
väčšinou žijú len z toho, čo si na malých políčkach pestujú alebo chovajú.
Žiaci zahrnuli sestričku množstvom otázok
ako: či majú v Albánsku vlaky, aké tam majú
hodinky, kde do nich zoženú baterku, či používajú somárikov ako dopravný prostriedok, aké sú triedy v miestnej škole, aké
majú u nich náboženstvá, či slávia hody atď.
Odpoveď sestry Magdy, že v Albánsku premáva jeden vlak so starou československou
lokomotívou zo Skutari na severe do Tirany
a odtiaľ dolu na juh a týchto 120 km prejde
za päť hodín, deti zjavne prekvapila. Tiež
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netušili, že deti z osady Bregdeti ešte nikdy
nevideli večné pero, fixky, peračník či zubnú kefku. Smiech vyvolalo, keď sestrička
hovorila o tom, ako deti v osade tento rok

po prvý krát zažili sneh, ktorý napadal
v nezvyklom množstve, a keďže netušili, že
sneh je na stavanie snehuliakov, skúšali ho
jesť. Takisto v tejto oblasti dovtedy nezažili
ľad, a tak chceli vyskúšať, koľko pod nimi
vydrží. Keď sestrička opisovala, ako sa preborili niektorí až po pás do vody a keď vyšli von, vyzuli si topánky, vyliali z nich vodu
a na ďalší deň pokračovali vo svojich pokusoch, nastalo v triede veľké pobavenie.
Otáznik u detských poslucháčov vyvolala
informácia, že mnohé rodiny tam vlastnia
televízor. Vyzerá to naozaj paradoxne, že
nemajú na šlabikár či topánky, ale na televízor áno. Avšak často je to pre nich jediná
možnosť, keď majú dve – tri hodiny cez
deň elektrinu, dozvedieť sa nejaké správy

o tom, čo sa deje v ich krajine. A keď môžu
vidieť nejaký film, je to pre nich veľký zážitok. Nie každému sa však podarilo predať
kravu, či zarobiť na prácach v Grécku alebo
Taliansku, a tak si zadovážiť tento prostriedok kontaktu s okolitým svetom.
Deti pochopiteľne zaujímalo, ako sa známkuje v albánskych školách. Dozvedeli sa, že
tam majú stupnicu od 4 po 10. Kto dosiahne desiatku, je najlepší, kto štvorku, neprejde do ďalšieho ročníka. Rodinná súdržnosť, ktorú zachovávajú, môže byť príkladná.
Často bývajú so svojimi príbuznými aj
z troch generácií, a vo všetkom si v rámci
svojich možností navzájom pomáhajú. Ak
niektorým deťom zomrú rodičia, je samozrejmosťou, že sa ich ujmú tety a strýkovia,
a niečo ako detský domov je u nich pojem
takmer neznámy.
Deti dostali od sestry Magdy na pamiatku
albánske mince – leky. Oni jej zase odovzdali malý darček spolu s veľkým balíkom
ceruziek, ktorý pripravili spolu s pani učiteľkou, aby sa ušlo aj ostatným deťom
v osade.
Na záver školského roka prišla celá trieda
spoločne k nám do SKCH odovzdať svoj
zozbieraný príspevok pre svoju albánsku
kamarátku a jej spolužiakov, aby títo mohli
po prázdninách postúpiť do ďalšej triedy
s novými školskými pomôckami, ktoré im
sestričky nakúpia vďaka ich solidarite ako
aj obetavosti ďalších dobrodincov zo Slovenska.

Z DUŠE

MVO

Ľudia ľuďom
Kampaň za 2% z dane
www.ludia-ludom.sk

O ČO V KAMPANI IDE?
Vláda SR predložila do parlamentu návrh
zákona, ktorý výrazne obmedzuje možnosť
právnickým a fyzickým osobám poukázať
2% z daní na dobročinné účely. Právnickým osobám navrhuje možnosť poukázať
iba 0,5%, u fyzických osôb chce zvýšiť minimálnu poukazovanú čiastku z 20 na 250
Sk. Rovnako plánuje odobrať neziskovým
organizáciám možnosť nezdaňovať príjmy
do 300 000 Sk.
Mimovládne organizácie sa preto rozhodli
odpovedať na túto situáciu a pripravili
kampaň ĽUDIA ĽUĎOM, ktorej cieľom je:
• dosiahnuť, aby poslanci Národnej rady
SR neprijali novelu Zákona v časti, ktorá sa
týka poukazovania časti dane na verejnoprospešné účely a ponechali súčasný stav;
• rozprúdiť celospoločenskú diskusiu
o podpore dobročinnosti na Slovensku.
AKO KAMPAŇ VYZERÁ, KDE A AKO SA
BUDE REALIZOVAŤ A ODKEDY DOKEDY JE NAPLÁNOVANÁ?
Názov kampane:
ĽUDIA ĽUĎOM – Kampaň za 2%
Miesto realizácie kampane:
Celé Slovensko – VŠETKY miesta podujatí,
koncertov, aktivít i pravidelnej činnosti mimovládnych organizácií
Trvanie kampane:
1. časť (k schvaľovaniu zákona v NRSR) –
24. októbra 2006 – 5. decembra 2006
2. časť (celospoločenská diskusia o dobročinnosti) od 5. decembra kontinuálne
Aktivity kampane
majú ukázať šírku a dôležitosť aktivít mimovládnych organizácií
1. Celoslovenská konferencia ĽUDIA
ĽUĎOM
24. októbra 2006, Bratislava
2. Akcia Kontaktuj svojho poslanca
24. 10. – 4. 12. 2006
3. Akcia Chceme, aby ste vedeli, čo robíme (aj) za 2%
24. 10. – kontinuálne
4. Týždeň mimovládnych organizácií
27. 10. – 1. 12. 2006
5. Kniha o 2% z dane
5. 12. 2006

Poznávacie znaky kampane:
LOGO

ŽLTÁ STUŽKA, uviazaná a pripnutá na tieto dva spôsoby:

– môžu si ju pripevniť organizátori, ale aj
účastníci všetkých podujatí.
Čo môžete urobiť vy, ak sa chcete zapojiť do
kampane:
• Pri svojich vlastných aktivitách použite aj
logo, alebo banner kampane ĽUDIA
ĽUĎOM. Noste žltú stužku a ak sa Vás na
ňu niekto opýta, využite príležitosť a vysvetľujte, čo pre Vašu prácu prostriedky poukázané z daní znamenajú, aj čo prináša
vaša organizácia spoločnosti.
• Napíšte krátky osobný list „svojmu“ poslancovi NRSR, resp. tomu, ktorého ste
volili – o Vašej organizácii, o tom, ako pomáhate vo svojej komunite, ako by sa
zmenila činnosť Vašej organizácie, ak by
ste už nemohli prijímať prostriedky z 2%
daní.
• Zapojte sa do kampane počas týždňa neziskových aktivít od 27. 11 do 1. 12. 2006,
spôsobom, aký uznáte za vhodný.
• Šírte informáciu o kampani vo svojom
okolí. Čítajte a informujte o našej stránke
www.ludia-ludom.sk
• Píšte články a rozprávajte do regionálnych medií.
• Zapojte sa do tvorby Knihy 2%.
• Mobilizujte ostatné organizácie vo vašom
okolí, aby do tejto knihy prispeli.
• Pravidelne sledujte webstránku www.ludia-ludom.sk, diskutujte o podpore dobročinnosti a inšpirujte sa tým, ako sa aktivizujú mimovládne organizácie na Slovensku.

Ľudia v núdzi vs.
náš drahocenný čas
Mgr. Patrik Daniška

Juhoafričan Riaan Bolton mal v júli 2003
vážnu dopravnú nehodu, po ktorej upadol
do tzv. perzistentného vegetatívneho stavu. To je presne ten stav, v ktorom bola aj
nebohá Terri Schiavo, ktorú dal jej manžel
vyhladovať na smrť. Riaan mal otvorené
oči, ale nič nevnímal. Lekári vraveli, ze už
nikdy nebude môcť počuť ani rozprávať.
Občas takýchto ľudí volajú „zelenina“, pretože sa tak naozaj správajú. Ležia v posteli
bez pohybu, nevedia sami prehĺtať potravu, takže ich kŕmia cez trubičku. Nevydajú
ani hlások, len ticho ležia. Ako zelenina.
Pre jedných su takýto ľudia odpísaní a preto sa ich snažia vytlačit zo svojho života,
zbaviť sa ich, ako to spravil aj manžel Terri
Schiavovej. Ale pre iných, a medzi nich patri aj Riaanova mama Johanna, sú takýto ľudia stále ľuďmi, o ktorých sa treba starať,
pretože to potrebujú. Čo na tom, že nič nevnímajú! Sme stále ich blížni a to dodáva
silu a zmysel nášmu snaženiu.
Johanna počula, ze sa nejakým lekárom
v Európe podarilo prebudiť pacientov
v perzistentnom vegetatívnom stave pomocou liekov na spanie. Tak to skúsila aj
ona a už pol hodinu po požití lieku sa Riaan obzeral po izbe a keď zbadal matku, povedal „Ahoj!“.
Ale takýchto „odpísaných“ ľudí je oveľa viac,
nie len tí čo sa tvária ako zelenina. Stretáme
ich, snáď, každý deň: bezdomovci, ktorých
zaregistrujeme len keď nás oslovia alebo silno páchnu; starenka, ktorú občas stretneme
vo vchode do domu a z povinnosti ju pozdravíme; slepec, ktorý sa možno trápi, ako
sa dostať na druhú stranu cesty, ale my sa
vtedy, samozrejme, ponáhľame, alebo nemáme zrovna náladu spýtať sa ho, či nepotrebuje pomoc; muž, ktorého prepustili
z väzenia a všetci na neho ukazujú prstom,
a my tiež; tehotná narkomanka, ktorá nevidí inú možnosť ako potrat… Títo všetci sú
ľudia, ktori potrebujú našu pomoc. Prihovoriť sa im alebo ponúknuť našu pomoc sa
nám môže zdať mrhaním času. Ale napriek
tomu sme to práve my, kto sme ich blížni.
A možno práve takýto „odpísaný“ človek
nám raz na ulici povie „Ahoj“ a my budeme
vedieť, že to „mrhanie našim drahocenným
časom“ malo zmysel.
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Generálny partner

Mediálni partneri

Slovenská katolícka charita: Pomoc ľuďom v núdzi
SKCH má po celom Slovensku 85 poradenských centier na pomoc ľuďom v núdzi. Konkrétne ide
o 21 charitatívno-sociálnych centier (CHSC) a 64 farských charít. Do týchto centier môže prísť
ktorýkoľvek človek v núdzi. Sociálny pracovník s ním preberie jeho situáciu a navrhne postup pomoci.

Verejná zbierka
SKCH vyhlásila verejnú zbierku na ešte efektívnejšiu pomoc charity ľuďom v núdzi v týchto centrách:
CHSC Trnava, Žilina a Prešov.

Ak môžete, prosíme, prispejte na č. ú.: 0176875345/0900 VS 149
Názov účtu je Slovenská katolícka charita. Za vaše dary úprimne ďakujeme. O výsledkoch zbierky
budeme informovať prostredníctvom médií.

Čo centrá ponúkajú
• Poskytujú aktuálne zoznamy voľných pracovných miest v meste
alebo obci
• Záujemcom o prácu pomáhajú napísať životopis a motivačný list
• Pomáhajú pri vybavovaní osobných a iných dokladov
• Pomáhajú pri vybavovaní sociálnych dávok od štátu
• Sprostredkúvajú zdravotnícku starostlivosť, psychologické
poradenstvo, v prípade potreby i resocializáciu

• Umožňujú vziať si oblečenie a obuv z charitných šatníkov a dostať
poukážku na výdaj charitnej stravy
• Poskytujú zoznamy ubytovní
• V prípade straty domova jednotlivca alebo rodiny charitný
poradca odporučí charitný azylový dom alebo útulok

Bližšie informácie na www.charita.sk,
na 02/54 43 15 06 a v diecéznych charitách.
Bratislavská katolícka charita
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
02/52 96 45 66
bkch@ba.psg.sk, www.charitaba.sk
Bratislavsko-trnavská arcidiecézna
charita
Hlavná 43, 917 00 Trnava
033/551 13 96
battarci.charita@stonline.sk
www.charitatt.sk

Diecézna charita Nitra
Samova 4, 950 50 Nitra
037/772 17 38
charita.nr@ba.telecom.sk
Diecézna charita Banská Bystrica
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
048/472 02 72
dcharbb@isternet.sk
www.charitabb.sk

Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
053/442 45 19
caritas@nextra.sk
www.caritas.sk
Diecézna charita Rožňava
Nám. baníkov 27, 048 01 Rožňava
058/732 64 15

Arcidiecézna charita Košice
Bočná 2, 040 01 Košice
055/625 53 17
adch-ke@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk
Gréckokatolícka apoštolská
exarchátna charita
Dominikánske nám. 13, 040 01 Košice
055/625 94 54

Gréckokatolícka diecézna charita
Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
051/772 39 70
charitagkdch@stonline.sk
www.grkatpo.sk/charita

