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Caritas je nástrojom milosti a znamením Božej lásky
Každý človek, či už zamestnanec Slovenskej katolíckej
charity, alebo niektorí z našich dobrovoľníkov a
podporovateľov, alebo tí, ktorým charita pomohla, mali
možnosť spozorovať, že charita je oveľa viac ako len nejaká
mimovládna organizácia.
Caritas je znamením Božej lásky pre celé ľudstvo. Je to
láska, ktorá nepozná hraníc, láska, ktorá je úprimná,
nezištná. Je to mimoriadna sila, ktorá podnecuje ľudí, aby
sa odvážne a veľkodušne angažovali na poli spravodlivosti
a pokoja. Apoštol Pavol to vyjadril slovami „A keby som
rozdal celý svoj majetok ako almužnu... a lásky by som
nemal, nič by mi to neosožilo. (1 Kor 13,1-13). Práca
charity nikdy nemôže byť znížená iba na sociálne služby či prerozdeľovanie materiálnych zdrojov. Je to oveľa viac
než len práca, či administratíva.
„Caritas“ ako organizácia sme pozvaní k tomu, aby sme i na základe našej každodennej práce, v ktorej slúžime svojim
blížnym, či už v zariadení pre seniorov, alebo chorým v hospici, boli nástrojmi milosti na šírenie Božej lásky. To je
možné iba vtedy, ak my sami sme naplnení láskou a snažíme sa v nej rásť. Základné poslanie pracovníka Charity sa
nelíši od iných kresťanských povolaní, je to povolanie k svätosti. Inými slovami, nemôžete pracovať pre Charitu bez
hlbokého života milosti a modlitby. Svätý Pavol zaradzuje dávanie almužny a preukazovanie milosrdenstva medzi
charizmy, spolu s darom proroctva a učením: "Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar
prorokovať v súlade s vierou, ... Kto teda dáva, nech dáva nezištne, ..., kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí
radostne. (Rim 12, 6.8)
Ježiš skrytý v chudobnom človeku stále blúdi, aj dnešným svetom bez povšimnutia. Je to trochu podobné, ako keď
sa po zmŕtvychvstaní zjavil vo viacerých podobách – Márii ako záhradník, učeníkom ako pútnik na ceste do Emauz,
ako človek na brehu Tiberiadského jazera, čakajúci, kým naše oči budú otvorené. Pri jednej z týchto udalostí, prvá
osoba, ktorá spoznala Ježiša, zvolala na ostatných: "To je Pán!" Prosme, aby sme aj my zakaždým, keď uvidíme chudobného človeka v núdzi, zvolali s rovnakým nadšeným výkrikom „To je Pán", to je Ježiš!
Keďže prešiel ďalší rok našej služby, chcem sa Vám všetkým poďakovať a popriať Vám, aby sme svoju prácu robili radostne, mali oči a srdce otvorené a videli Ježiša v núdznych ľuďoch a mali silu a odvahu plniť svoje povolanie a
poslanie.
S úctou, vďakou a požehnaním

Mons. Štefan Sečka, prezident SKCH
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Služba charity – hlas chudobných, ktorý má byť vypočutý
Všetky náboženstvá alebo náboženské filozofie začínajú
s vyučovaním ľudí o tom, čo musia urobiť, aby boli spasení.
Kresťanstvo naopak nezačína s hovorením ľuďom o tom,
čo musia urobiť, ale o tom, čo Boh urobil pre nich. Dar
preto predchádza povinnosť.
Tento princíp platí predovšetkým pre oblasť charity.
Milovať Boha celou svojou silou a svojho blížneho ako seba
samého, je určite najväčším a najdôležitejším prikázaním,
ale toto prikázanie takisto predchádza dar: „My milujeme,
pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4:19).
Kresťanstvo je náboženstvom milosti. Preto práca ľudí v
charite nie je len uplatňovanie sociálnej náuky Cirkvi v praxi, nie je to iba snaha o to, aby chudobní počuli hlas
Cirkvi. Pracovníci charity sa musia snažiť aj o to, aby naopak, hlas chudobných bol vypočutý Cirkvou, predstaviteľmi
štátu a spoločnosťou. Snáď najväčší hriech spáchaný proti chudobným je ľahostajnosť a predstieranie, že ich nevidíme
ako kňaz a levita, ktorí obišli núdzneho človeka v podobenstve o samaritánovi.
Rok 2009 znamenal pre charitu ťažké obdobie poznačené dopadmi finančnej krízy a tiež negatívnymi dôsledkami
nespravodlivej legislatívy v oblasti sociálnych služieb, ktorá prehĺbila chudobu a zhoršila dostupnosť pomoci pre
odkázaných ľudí v núdzi. Bol to rok, kedy si aj charita ako organizácia uvedomila svoju zodpovednosť a úlohu
bojovať nielen za udržanie svojich zariadení a služieb, ale predovšetkým bojovať za ľudí v núdzi, ktorých hlas a
potreby zanikajú v hluku politických šarvátok, prázdnych vyhlásení a sľubov.
Za uplynulý rok sa chcem všetkým pracovníkom, dobrodincom, dobrovoľníkom poďakovať a popriať veľa síl pri konaní skutkov lásky.

Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH
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Misia
Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby
ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Vízia
Vieme, že absolútne eliminovať biedu na Slovensku a vo svete nie je možné. Napriek tomu sa o to chceme v čo
najväčšej miere pričiniť.
Víziou Slovenskej katolíckej charity je – prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore
darcov – čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už
hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.

Túto našu víziu sa snažíme napĺňať:
• humanitárnou pomocou ľuďom v núdzi postihnutým živelnými a inými katastrofami – v roku 2010 sme
sa v spolupráci so svojimi partnermi snažili čo najpromptnejšie reagovať na potrebu materiálnej i finančnej pomoci
po povodniach na Slovensku a zemetrasení na Haiti, kde s touto pomocou pokračujeme naďalej vo forme realizácie
mnohých projektov – stavba sirotinca pre deti s mentálnym postihnutím, stavba materskej školy a pastoračného centra, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie dospelých.
• obhajovaním práv chudobných a núdznych voči štátu a presadzovaním sociálnej spravodlivosti a solidarity,
napríklad prevádzkovaním Skladu solidarity, ktorý pod heslom Daruj. Kupuj. Pomáhaj. slúži predovšetkým
núdznym, formou materiálnej pomoci im pomáha znovu sa postaviť na vlastné nohy a naopak, možnosťou darovania
vecí umožňuje zapojiť sa do tejto pomoci aj ostatným ľuďom na ceste ku svornosti medzi ľuďmi pri zachovávaní dôstojnosti každého človeka
• dlhodobou rozvojovou pomocou pomáhame tým najchudobnejším krajinám:
- cez projekt Adopcia na diaľku® pomáhame v Indii, Albánsku, vo Vietname a na Haiti
- projektmi HIV/AIDS – centrum Mai Tam vo Vietname na pomoc ženám a deťom postihnutým
HIV a AIDS cez prevenciu, starostlivosť a vzdelanie.
- v spolupráci s našou partnerskou organizáciou Catholic AIDS Action (CAA) v Namíbii zase
pomáhame sirotám, ktoré stratili rodičov kvôli AIDS.
- cez projekt - Pomoc presídlencom v Gruzínsku, ktorý ma za cieľ zlepšiť koordináciu pomoci na
regionálnej úrovni a cielene pomôcť zlepšiť životné podmienky rodinám presídlencov v meste Khobi,
miestna časť Torsa (urýchliť integráciu do miestnej komunity a podporiť zamestnanosť cez
poľnohospodársku výrobu).
- v najbližšej dobe plánujeme stavbu sirotinca pre opustené deti v Ugande.
• kampaňami zameranými na zvyšovanie verejného povedomia o chudobe a ďalších rozvojových témach,
ako je sociálne vylúčenie, projektmi - Stop obchodovaniu s ľuďmi - základnými piliermi programu je prevencia,
vyhľadávanie a reintegrácia klientov, ktorí sa stali obeťou obchodovania, Pomoc utečencom - jeho cieľom je umožniť
kvalitnú integráciu cudzincov do spoločnosti cez poskytovanie vzdelania, odborných služieb a pracovných príležitostí
či Klimatická spravodlivosť - zameriava sa na vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v rozvojových krajinách
• organizovaním odborných seminárov a osvetou v spoločnosti
• vydávaním časopisu Charita, publikácií a interaktívnych pomôcok pre učiteľov a žiakov, formou stretnutí
v neziskových a mládežníckych organizáciách
• možnosťou dobrovoľníctva v zariadeniach SKCH na celom území Slovenska
• spoluprácou s cirkevnými i štátnymi školami
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Čo znamená „charita“
Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne
mu pomáha.

Poslanie charity
Poslaním SKCH je poskytovanie charitatívnej pomoci doma a v zahraničí, poskytovanie sociálnych služieb v stacionárnych, denných a ambulantných zariadeniach, poskytovanie sociálneho poradenstva a prevencie, vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany, poskytovanie zdravotníckych služieb, výchova, vzdelávanie a formácia,
vydavateľská, reklamná a edičná činnosť, organizovanie a podpora dobrovoľníctva a poskytovanie služieb zamestnanosti. SKCH organizuje verejné zbierky, podporu darcovstva a humanitárnej a rozvojovej pomoci. SKCH je vo
svojej službe otvorená všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.
K základnému poslaniu SKCH patrí aj správa a prevádzka charitných domovov (ďalej len CHD), domovov dôchodcov pre duchovných, rehoľnice a rehoľníkov.
• Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
• Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
• Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu
• Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí
• Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať
• Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
• Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych
• Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte
• Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
• Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
• Byť blízko pri človeku

Naše hodnoty
Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a z takmer 100-ročnej histórie SKCH. Chceme nimi zaručiť najvyššiu
možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov a zároveň prejavovať vďačnosť všetkým darcom, ktorí podporujú našu prácu. Je to len pár nasledujúcich slov, ale
každé by sa dalo rozvíjať...
• Záujem o každého človeka v núdzi
• Holistický (komplexný) prístup v starostlivosti o človeka v núdzi
• Ľudskosť
• Empatia
• Triezve uvažovanie a konanie
• Transparentné používanie vašich darov
• Účinná pomoc
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História SKCH
Vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 tak prevzala do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a
kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky po celom území Slovenska.
V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení
a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov. Po roku 1989
sa mohla charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra.
V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 300 zamestnancov a 1 000 dobrovoľníkov. Ročne poskytne pomoc takmer 60 000 ľuďom v núdzi.
Členmi SKCH sú:
Arcidiecézne charity:
• Bratislavská arcidiecézna charita
• Trnavská arcidiecézna charita
• Arcidiecézna charita Košice
• Gréckokatolícka charita Prešov
Diecézne charity:
• Diecézna charita Nitra
• Diecézna charita Žilina
• Diecézna charita Banská Bystrica
• Spišská katolícka charita
• Diecézna charita Rožňava
• Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
Právna forma
Právnou formou SKCH je „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov
Slovenska, a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení, tvoria ju arcidiecézne, diecézne charity a Sekretariát SKCH, ktoré sú samostatnými právnickými
osobami s vlastnou právnou subjektivitou. SKCH má charakter mimovládnej neziskovej organizácie. Najvyšším
orgánom SKCH je Rada charity, ktorú tvoria riaditelia arcidiecéznych a diecéznych charít, generálny sekretár SKCH
a prezident SKCH.
Sekretariát SKCH
• prevádzkuje charitné domovy (domovy dôchodcov pre kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry)
• organizuje humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc
• riadi projekty s celoslovenskou pôsobnosťou
• koordinuje činnosť diecéznych charít v zahraničnej, mediálnej, vzdelávacej a právnej oblasti
• zabezpečuje publikačnú činnosť Slovenskej katolíckej charity
• zastupuje Slovenskú katolícku charitu v európskom a celosvetovom spoločenstve v konfederácii Caritas
Europe (CE) so sídlom v Bruseli a Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme
Charitné domovy
Sekretariát SKCH prevádzkuje 15 charitných domovov po celom Slovensku. Sú to domovy dôchodcov pre starších
kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry. Starší a chorí tu nachádzajú 24-hodinovú odbornú opatrovateľskú a
ošetrovateľskú starostlivosť.
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Členstvo v organizáciách
SKCH je členom slovenskej Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO). Platforma je strešnou organizáciou mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií so sídlom na Slovensku. Zároveň je záujmovým
združením právnických osôb, ktoré je jedným z priamych účastníkov a aktérov v oblasti zahraničnej rozvojovej a
humanitárnej pomoci, spolupráce a politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a iných inštitúcií zameraných na
rozvoj v menej rozvinutých krajinách. Platforma MVRO prispieva k formovaniu povedomia ľudí v Slovenskej republike tým, že ich vedie k solidarite a vzájomnej pomoci. Spolupôsobí tak na riešení problému chudoby a humanitárnych kríz vo svete. Zároveň poskytuje svojim členom možnosti pre rozvoj a profesionálny rast.
Spolupráca so zahraničím
SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít. Všetky sú spojené v konfederácii Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme. Hoci vo svojej štruktúre sú odlišné, vykonávajú rovnaké poslanie: šírenie sociálnej
spravodlivosti a solidarity. Charita sa snaží zlepšovať kvalitu medziľudských vzťahov a života praktickým príkladom
podľa evanjelia. Má zástupcov v Rade Európy v Štrasburgu, v OSN v Ženeve, vo Viedni a New Yorku i v UNESCO
v Paríži.
Časopis SKCH
Časopis Slovenská katolícka charita slúži pre vnútornú komunikáciu v rámci SKCH a zároveň informuje partnerov,
klientov a médiá o dianí v SKCH. V roku 2009 boli vydané dve čísla časopisu. Náklad každého čísla predstavoval
5 000 ks a vyšiel vďaka darcom SKCH a podpore Nadácie Slovenskej Sporiteľne. Tradičné rubriky sú správy z jednotlivých diecéznych charít, rozhovor, rozvojová a humanitárna pomoc, informácie zo Sekretariátu. Časopis je dostupný aj v elektronickej podobe, a to na www.charita.sk v časti „Dokumenty“.

Humanitárna a rozvojová pomoc
SKCH poskytuje v prípade nepredvídaných prírodných a iných nešťastí (napr. pri odstraňovaní následkov povodní,
zemetrasení a pod.) humanitárnu pomoc. Zároveň vyhlasuje zbierky na pomoc ľuďom v postihnutých a vojnových
oblastiach. V oblasti rozvojovej pomoci realizuje SKCH dlhodobé programy financované z prostriedkov Európskej
komisie a SlovakAid (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu). Túto oblasť má na starosti prezident SKCH, generálny sekretár SKCH, manažér pre komunikáciu a projektový manažér.
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Služby diecéznych charít
Sociálna prevencia, sociálne poradenstvo
Sociálne služby – ambulantné
Opatrovateľská služba
Charitatívna služba v rodinách (súčasť projektu ADS – agentúr domácej starostlivosti) je názov pre opatrovateľskú
službu v domácom prostredí. Opatrovateľky z SKCH pomáhajú pri osobnej hygiene, nevyhnutných prácach v
domácnostiach, donášajú obedy, sprostredkúvajú duchovnú službu a kontakt so spoločenských prostredím. Táto
služba nie je poskytovaná iba starším a chorým ľuďom, ale podľa potreby aj mnohodetným alebo neúplným rodinám,
opusteným a postihnutým ľuďom.
Domy charity
V domoch charity sa poskytuje ambulantná pomoc osamelým a starším a sociálne odkázaným ľuďom. SKCH tu
prevádzkuje práčovne, vývarovne a sociálny šatník. Dobrovoľníci často pre zmierenie osamelosti navštevujú nemocnice, väzenia a byty. Podľa potreby tiež sprostredkúvajú duchovnú službu. V priestoroch charity majú dôchodcovia
možnosť stretávať sa a porozprávať, alebo sa venovať záujmovej činnosti. Charita im pomáha tieto kluby zorganizovať,
spestrovať program zaujímavými prednáškami a hosťami. V domoch charity majú klienti možnosť dať si zmerať tlak
a počas hospitalizácie v nemocnici ich navštevujú dobrovoľníci. V kluboch pre nich charita pripravuje oslavy životných jubileí, vianočné a iné posedenia.

Denné azylové centrá
V centrách je poskytovaný komplex služieb zameraný na pomoc občanom, ktorí sú z dôvodu sociálnej neprispôsobivosti bez prístrešia. Charita sa tu snaží o komplexné riešenie problematiky ľudí, ktorí sú v hmotnej a sociálnej
núdzi z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.
Sociálne služby – iné charitné služby
Práčovne
Sociálne šatníky
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Charitatívno-sociálne centrá
CHSC znamená prvý kontakt s človekom v núdzi. Práca v CHSC je veľmi rôznorodá, lebo pracovníci charity musia
spolu s klientmi riešiť často zložité životné situácie a hľadať tie najoptimálnejšie riešenia. Pre cieľové skupiny CHSC
je príznačné, že sa nachádzajú v materiálnej alebo sociálnej núdzi alebo v oboch súčasne. Cieľom SKCH je poskytovať
pomoc ľuďom v núdzi v nasledujúcich oblastiach:
• prvá sociálna pomoc, t. j. strava, obuv, odev a prvotné sociálne poradenstvo – sú určené ľuďom v hmotnej
núdzi, bez domova a prepusteným z výkonu trestu;
• sociálne poradenstvo;
• psychologické poradenstvo;
• materiálna pomoc sociálne odkázaným rodinám a jednotlivcom;
• administratívna pomoc;
• pomoc pri hľadaní zamestnania – zoznamy voľných pracovných miest;
• pomoc pri hľadaní prechodného ubytovania;
• sprostredkovanie základnej lekárskej starostlivosti ľuďom bez zdravotného poistenia;
• možnosť vykonania hygienických potrieb v CHSC;
• výdaj teplej polievky ľuďom bez domova;
• poradenstvo utečencom a migrantom;
• finančná pomoc, pôžičky, telefonovanie, zakúpenie cestovného lístka a pod.
Sociálne služby – stacionárne
Domovy sociálnych služieb pre starých a chorých ľudí
SKCH prevádzkuje niekoľko zariadení, ktoré fungujú ako domovy sociálnych služieb s osobným prístupom ku klientom. Starší a chorí ľudia tu nachádzajú 24-hodinovú odbornú starostlivosť, bývanie, stravu, záujmovú činnosť,
duchovné služby a veľa dobrých priateľov.
Domovy sociálnych služieb pre postihnuté deti a dospelých ľudí
SKCH má viacero zariadení po celom Slovensku, v ktorých sa stará o deti, mládež a dospelých i starších ľudí s postihnutiami rôzneho druhu a rozličného stupňa.
Chránené bývanie pre postihnutých dospelých ľudí
Chránené bývanie umožňuje postihnutým ľuďom, ktorí nadobudli plnoletosť, osamostatniť sa od svojej rodiny a žiť
v malej komunite. Sociálni pracovníci im pomáhajú pri ďalšom rozvoji ich osobnosti. Prácu, ktorú vykonávajú, sprevádza úsilie o zabezpečenie plnohodnotného života pre týchto ľudí. Je tu priestor aj pre niekoľkodňové návštevy
rodinných príslušníkov a klienti tiež chodia navštevovať svoje rodiny.
Detské charitné domy
V týchto zariadeniach sa charita snaží čo najviac priblížiť životu v normálne fungujúcej rodine. Deti pochádzajú
prevažne z rodín, v ktorých rodičia nezvládajú výchovu kvôli alkoholu a drogám. Niektoré deti treba postupne
naučiť základné hygienické a stolovacie návyky, činnosti sebaobsluhy. Deti si postupne osvojujú slušné správanie a
vystupovanie, komunikáciu. Výchova sa zameriava na posilnenie sebadôvery a zodpovednosti vo všetkých oblastiach
života. Deti navštevujú krúžky a rôzne záujmové skupinky. V lete aj v zime sú pre ne pripravené tábory, potom
mikulášske a vianočné akcie a mnoho ďalších zaujímavých podujatí. Samozrejmosťou sa stala aj spolupráca so školami,
ktoré deti navštevujú. Detský charitný dom spolupracuje s krajskými a okresnými úradmi – so sociálnym oddelením,
s pedagogicko-psychologickou poradňou, s biskupským a farským úradom, farskou charitou a s dobrovoľníkmi.
Kontakt s charitou udržiavajú aj mladí ľudia, ktorí už odišli z detského charitného domu.
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Domy pre osamelých rodičov – pre osamelé matky s deťmi
SKCH v nich poskytuje tehotným ženám v núdzi a osamelým matkám s deťmi pomoc pri riešení ich situácie. Tehotným ženám SKCH pomáha pripraviť sa na narodenie dieťatka. Základom výchovnej činnosti pre matky je motivácia
na zaradenie sa do bežného spoločenského života. Z tohto aspektu sa charite javilo ako dôležité naučiť matky lepšie
hospodáriť s financiami, primerane sa starať o dieťa, či naučiť ich variť a vykonávať domáce práce. V azylových domoch matkám pomáhajú hľadať ubytovanie, zamestnanie a viesť komunikáciu s úradmi.
Resocializačné strediská
V týchto strediskách SKCH pracuje s mužmi aj ženami, ktorí absolvovali odvykaciu liečbu alebo sú po návrate z
výkonu trestu. SKCH vytvára aj centrá pre integráciu Rómov do spoločnosti.
Útulky pre mládež a chránené bývanie pre mládež
Vytvorené boli pre mladých ľudí z detských domovov po 18. roku života, ktorí by sa bez tejto pomoci stali bezdomovcami. Okrem prechodného bývania tu majú možnosť osvojiť si rôzne zručnosti a návyky. Hlavným cieľom je
pomôcť im osobnostne dozrieť, čo je nevyhnutné pre ich ďalší plnohodnotný život.
Nocľahárne pre ľudí bez domova
Muži a ženy tu môžu prenocovať alebo zostať aj počas dňa. Majú možnosť pripraviť si aj jednoduché jedlo.

Zdravotnícke služby
ADOS – agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (súčasť projektu ADS)
ADOS sú veľmi potrebnou a žiadanou službou. V rámci tejto služby SKCH poskytuje komplexnú ošetrovateľskú
starostlivosť na odbornej úrovni v domácom prostredí klienta. Využívajú ju najmä pacienti po návrate z nemocničnej
liečby, akútne chorí bez potreby hospitalizácie, chronicky chorí, pacienti v terminálnom štádiu a tiež sociálne a
zdravotne rizikové skupiny obyvateľstva. Ošetrovateľskú službu poskytuje SKCH poistencom všetkých poisťovní
na základe zdravotného stavu pacienta, na návrh ošetrujúceho lekára. Domáca ošetrovateľská starostlivosť prináša
výhody pacientovi, ale aj slovenskému zdravotníctvu.
Výhody pre pacienta:
• skrátenie a predchádzanie hospitalizácie alebo jej nahradenie domácim ošetrovaním pri stavoch nevyžadu
júcich hospitalizáciu;
• výrazné zvýšenie kvality života;
• skrátenie práceneschopnosti (ak sa aplikuje u pracujúcej populácie);
• urýchlenie procesu uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti;
• aktívna prevencia proti zhoršovaniu zdravotného stavu.
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Výhody pre slovenské zdravotníctvo:
• znižovanie nákladov na zdravotnícku starostlivosť;
• významná sieťotvorná úloha;
• výrazná flexibilita poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti a s ňou spojené nižšie náklady;
• podpora v zmysle upevňovania zdravia, prevencie ochorenia;
• cieľavedomé vedenie poistenca a komunity stať sa v čo najkratšom čase schopným dosiahnuť sebestačnosť
(nezávislosť pri sebaopatere).
Hospicová starostlivosť o zomierajúcich ľudí
Hospic je zdravotnícke zariadenie určené na poskytovanie paliatívnej starostlivosti, ktoré pomáha nevyliečiteľne
chorým prežiť dôstojným spôsobom, a pokiaľ je to možné i v rodinnom kruhu, posledné obdobie života.
Hospicová starostlivosť sa poskytuje nasledovnými formami:
1. domáca hospicová starostlivosť;
2. ambulantná hospicová starostlivosť;
3. stacionárna hospicová starostlivosť;
4. lôžková hospicová starostlivosť.
Domácu hospicovú starostlivosť poskytuje hospicový tím odborníkov priamo v domácom prostredí chorého. Ambulantná hospicová starostlivosť sa realizuje prostredníctvom odborných zásahov, ktoré sú určené chorým dochádzajúcim za odborníkmi (lekár, psychológ, sociálny pracovník a pod.). Stacionárna hospicová starostlivosť je
poskytovaná zomierajúcim v prostredí stacionára, do ktorého je prijatý ráno a popoludní resp. večer sa vracia domov.
Lôžkový typ hospicu sa v mnohom líši do bežnej nemocnice. Klientovi a jeho blízkym sa venuje odborný personál,
ktorí tvorí lekár, vrchná sestra, všeobecné sestry, diétna sestra, ošetrovatelia, sociálny pracovník, psychológ,
dobrovoľníci a rádové sestry. Režim dňa je prispôsobený potrebám a želaniam klienta, pričom sa rešpektuje jeho
súkromie. Pomoc sa poskytuje nielen chorému, ale aj jeho najbližším príbuzným, a to najmä duchovná – po smrti
klienta. SKCH už bežne poskytuje terénnu hospicovú starostlivosť. Hospicový tím prichádza k chorému do jeho
domáceho prostredia. Pre nevyliečiteľne chorého je domáce prostredie najprirodzenejšie aj preto, lebo tam s ním
žijú jeho najbližší. Zdravotný stav pacienta si často vyžaduje starostlivosť odborného zdravotného personálu v
špeciálne vybavenom zariadení, v hospici.
Hospic je miesto, ktoré pripomína viac domov než nemocnicu. Je v ňom prítomná filozofia komplexnej starostlivosti
o človeka. Pri napĺňaní jeho potrieb sa uplatňuje láskavý prístup. Hospic chorému garantuje, že v každej situácii sa
bude rešpektovať jeho ľudská dôstojnosť, nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami a v posledných chvíľach života
neostane sám. Hospice sú pre ľudí nádejou, že v ťažkej chvíli bude s nimi človek, ktorý im rozumie.
Denné detské sanatórium
Ambulancia
Lekáreň
Pedagogické služby
Špeciálna základná škola pre deti s kombinovaným postihnutím v Spišskej Novej Vsi.
Farské charity
Farské charity vznikajú na základe potrieb jednotlivých miest a obcí a majú dobrovoľnícky charakter. Ich činnosť je
zameraná predovšetkým na poskytovanie sociálnych služieb ľuďom v núdzi – deťom, starým, chorým a osamelým
ľuďom, bezdomovcom, sociálne odkázaným. Podľa potreby dobrovoľníci organizujú prednášky, výlety, zbierky, atď.
Práca farských charít je veľmi dôležitá, pretože dobrovoľní charitní spolupracovníci môžu pomáhať ľuďom vo svojom
okolí pri aktuálnych problémoch, ktoré v ich regióne nastanú. Mnohé farské charity reagujú aj na krízy ľudí v iných
regiónoch alebo v zahraničí. Rozvíjajú svoju činnosť po celom Slovensku a ich počet sa neustále mení.
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Aktivity a projekty
Projekt - Stop obchodovaniu s ľuďmi
Tento projekt založila SKCH podľa vzoru projektu Magdala v Českej katolíckej charite, vďaka podpore Ministerstva
vnútra SR. Základnými piliermi programu je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia klientov, ktorí sa stali obeťou
obchodovania.
Cieľom reintegračného programu pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je:
- pomôcť obchodovaným ženám navrátiť späť možnosť aktívnej účasti na normálnom živote,
-znovu nájsť svoju dôstojnosť a slobodu,
- prevziať plnú zodpovednosť za svoj ďalší život,
- pomôcť im získať stratenú dôveru nielen vo svoje okolie,
- ale predovšetkým samých v seba, vo svoje schopnosti, získať sebaistotu a predpoklady k tomu, aby boli
schopné uplatniť svoje získané nové skúsenosti v ďalšom živote, vo svojom budúcom zamestnaní, v novej
rodine.
Podľa odhadov medzinárodných organizácií je na celom svete ročne obchodovaných viac ako 4 milióny osôb. Pri
obchodovaní s ľuďmi dochádza k zneužívaní ľudí inými osobami. Príčiny tohto novodobého otroctva sa spájajú
najmä s javmi, akými sú: Chudoba, nezamestnanosť , slabé sociálne a ekonomické štruktúry, nedostatočný prístup
k vzdelaniu a iným zdrojom, absencia rovnosti príležitostí , násilie páchané na ženách a deťoch, rasová a etnická
diskriminácia, dôsledky ilegálnej migrácie a nelegálnej práce.
V rámci roka 2009 sme uskutočnili preventívne prednášky a osveta s cieľom informovanosti a identifikácie (spojené
s rozdávaním preventívnych brožúr, komixov a čísla na Linku pomoci obetiam obchodovania):
a/ preventívne prednášky na školách /deviate ročníky základných škôl a stredné školy/ a v pastoračných
centrách pre mládež
b/ osveta pre kňazov, pre študentov teológie, pre rehoľné sestry a pastoračných pracovníkov s cieľom
pomoci pri identifikácii obetí v rámci ich pastoračnej práce
c/ osveta cez články v Katolíckych novinách o problematike obchodovania s ľuďmi
d/ osveta s cieľom spolupracovať na identifikácii obetí na stretnutí migračných pracovníkov charít
e/vyhľadávanie zahraničných obetí obchodovania s ľuďmi v zariadeniach pre žiadateľov o azyl -prednášky a
konzultácie boli spojené s rozdávaním letákov vo viacerých jazykoch, ktoré sú zamerané na identifikáciu
obetí obchodovania
f/Dlhodobá reintegrácia obetí obchodovania:
- v rámci tohto podprojektu sme prijali do dlhodobej reintegrácie 3 klientky, ktorým sme
poskytovali komplexnú starostlivosť
-1. 9. 2009 – otvorenie chráneného bývania s utajenou adresou pre obete obchodovania v Bratislave
na krízovú intervenciu a dlhodobú reintegráciu
Projekt - „HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“
Projekt pod názvom „HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“ bol zameraný
na zvyšovanie informovanosti a solidarity verejnosti. Jeho cieľom bolo osloviť študentov, učiteľov, ale aj odbornú a
širokú verejnosť a poslancov, aby svojou aktivitou spoločne spravili krok v ústrety trpiacim ľuďom.
Tento projekt priniesol na Slovensko tému vzájomného prepojenia rozvojových a rozvinutých krajín sveta, poukázal
na príčiny a dôsledky HIV/AIDS, ale aj na široké spektrum možností, ako sa stať účastným na celosvetovom boji
proti tejto pandémii a s ňou súvisiacej chudobe. Stal sa výsledkom spoločnej práce Slovenskej katolíckej charity,
Caritas Slovinsko, Caritas Rakúsko, a ich partnerov z Luxemburska, Francúzska, Anglicka a Walesu, pričom úlohu
hlavného donora zastala Európska komisia.
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Na Slovensku prevzala finančnú záštitu nad projektom aj Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu a Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré vytvárajú spoločný komplex Slovenskej rozvojovej pomoci
ODA „Slovak Aid“.
Jednou z nosných aktivít projektu bolo vytvorenie priestoru pre rozvojové vzdelávanie na slovenských školách pod
názvom „AIDS zabíja Afriku – vieme o tom?“. Ponuku zapojiť sa do nej využilo celkovo 80 základných a stredných
škôl zo všetkých krajov Slovenska.
Celkovo 150 učiteľov pracovalo s príručkami ktoré vytvorila SKCH počas rôznych vyučovacích hodín. Týmto spôsobom získalo približne 7.000 žiakov a študentov na Slovensku prehľad o základných faktoch týkajúcich sa
HIV/AIDS, súvislostiach so sociálnou situáciou v chudobných afrických krajinách, vplyve pandémie na životy ľudí,
ako aj jednotlivé sektory v postihnutých krajinách. Cez skupinové hry mohli pochopiť niektoré fakty a situáciu trpiacich ľudí, a sami mohli pocítiť významný vplyv empatie a pomoci.
Skupinky žiakov rôzneho veku prejavili veľký záujem o tieto témy a nasledovali príklady uvedené v brožúrach, ktoré
dostali v rámci projektu. Písali listy adresované farmaceutickým spoločnostiam a ministrovi zdravotníctva, v ktorých
vlastnými slovami vysvetlili svoj cieľ pomôcť rovesníkom v Afrike, žiadali o väčšiu podporu chudobných krajín a
zároveň vyjadrili vďačnosť, že sa podnikajú určité kroky týmto smerom. Na viacerých školách žiaci samostatne, alebo
spolu s pedagógmi zrealizovali rôzne ďalšie aktivity z vlastnej iniciatívy. Vytvárali power-pointové prezentácie o
HIV/AIDS, informačno-propagačné pútače, rôzne plagáty, fotonoviny o svojich rozvojových aktivitách a vypĺňali
pracovné listy, ktoré potom umiestnili na chodbách alebo prezentovali počas rôznych vyučovacích hodín.
Medzinárodná vedecká konferencia o rozvojovej pomoci a HIV/AIDS sa v rámci tohto projektu uskutočnila v
spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave a Fakultou medzinárodných vzťahov v priestoroch, ktoré
poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré zároveň prevzalo záštitu nad celou konferenciou.
Cieľom tohto vedeckého podujatia bolo prezentovať aktuálne informácie o pandémii a vplyve HIV/AIDS na rozvojové africké krajiny a najmä súčasné trendy realizácie rozvojovej pomoci, na ktorej participujú viaceré štáty spoločne.
Príspevky sa týkali sociálnych, politických, i ekonomických aspektoch vzájomného prepojenia rozvinutých a rozvojových krajín, ale aj prezentovania solidarity medzi širokou verejnosťou. V pléne sa stretlo 100 pozvaných hostí z
rôznych krajín, medzi ktorými sa nachádzali experti na rozvojové vzdelávanie a rozvojovú pomoc, odborníci z
rôznych katedier a organizácií, ako aj ľudia priamo pracujúci v teréne, realizujúc rozvojové projekty. Hlavný príspevok
o vplyve HIV/AIDS na proces progresu v Afrike predniesol expert z Caritas Internationalis, msgr. Robert J. Vitillo.
Kampaňou, ktorá prierezovo prebiehala počas celého projektu, bola komplexná kampaň Globalizácia solidarity.
Rámcovala jednotlivé kratšie i dlhšie aktivity a prepájala ich hlavnou myšlienkou podporiť solidaritu ľudí na Slovensku voči trpiacim ľuďom, ktorých životy ovplyvňuje HIV/AIDS. Jednou z aktivít bola kampaň HAART za lepší
prístup k liekom pre deti v Afrike trpiace HIV/AIDS. Jej cieľom bolo informovať širokú verejnosť o slabej, až takmer
neexistujúcej možnosti detí v Afrike dostať sa k potrebným liekom. Za základný nástroj bola vybraná propagačná
kampaň na zvýšenie pozornosti verejnosti voči tomuto problému. Jedna časť kampane prebehla na školách vo forme
manuálov HAART, s ktorými žiaci a študenti pracovali počas rozvojových vyučovacích hodín.
V rámci projektu bola zrealizovaná aj výstava fotografií dokumentujúcich život v Afrike. Sústreďovala sa na sociálne
súvislosti a aspekty pandémie HIV/AIDS v rozvojových krajinách a prinášala aj základné informácie o situácii v
Afrike. Aby sa dosiahol čo najväčší účinok, bol zvolený model putovnej mobilnej výstavy, ktorá sa postupne prezentovala v 8 veľkých mestách na Slovensku.
Výstava „Príbeh Afriky“ pozostávala zo 43 fotografií, zachytávajúcich atmosféru Afriky a osudy ľudí, ktorí trpia
vplyvom pandémie HIV/AIDS. Fotografie Slovenskej katolíckej charite poskytli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, OZ Savio a Dobrá Novina. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie krátkeho
filmu “Anjeli” o živote rozvojových pracovníkov a misionárov v Afrike.
Cieľom výstavy bolo informovať širokú verejnosť o vážnych vplyvoch HIV/AIDS a predstavením tejto problematiky
vizuálnou formou zvyšovať povedomie o rozvojových otázkach. Slovenská katolícka charita sa snažila priblížiť africkú
situáciu ľuďom na Slovensku a motivovať ich k vyjadreniu solidárneho postoja.
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Záujem verejnosti o výstavu bol veľmi vysoký, fotografie o živote v rozvojových krajinách si pozrelo spolu takmer
3.000 ľudí. Samozrejmosťou bol vstup zdarma, aby bola výstava dostupná čo najväčšiemu počtu ľudí. Nadviazaná
bola úspešná spolupráca so školami, ktoré umožnili navštíviť výstavu svojim žiakom organizovane počas vyučovania.
Ďalšou formou kampane Globalizácia solidarity bol workshop pre mladých ľudí a študentov v Bobrove, ktorý Slovenská katolícka charita zorganizovala 15. augusta 2009, s cieľom motivovať ich k väčšej angažovanosti. Zúčastnení
mladí ľudia mali možnosť získať nové informácie o situácii v Afrike od expertov pracujúcich v rozvojových krajinách,
diskutovať o možnostiach dobrovoľníctva v boji proti chudobe a HIV/AIDS. Súčasťou workshopu bolo aj premietanie filmu „Som sám“ o problémoch ľudí v Afrike, ako aj mobilná výstava fotografií Príbeh Afriky.
Zo získaných spätných väzieb a ohlasov na jednotlivé aktivity vyplynulo, že európsky projekt „HIV/AIDS a jeho
vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“ bol prijatý veľmi kladne a prostredníctvom spolupráce
s rôznymi partnermi sa v rámci neho podarilo dosiahnuť stanovené ciele – zvýšiť informovanosť o problematike
HIV/AIDS a chudobe v rozvojových krajinách a najmä podporiť ľudí, aby svojim aktívnym prístupom vyjadrili solidaritu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

MladáCharita
Ako inovatívny prvok práce vytvorila SKCH v rámci projektu HIV/AIDS novú mládežnícku platformu
„mladáCharita“. Jednou z hlavných skupín, ktoré sa snažila SKCH osloviť a zapojiť do svojich aktivít, boli mladí
ľudia.
Platforma mladáCharita je určená pre mladých ľudí a študentov a poskytuje im priestor na získavanie informácií,
ako aj na vlastné zapojenie podľa svojho záujmu do rozvojových otázok a dobrovoľníckej činnosti. V súčasnosti funguje vo virtuálnom priestore na špeciálne vytvorenej webstránke www.mladacharita.sk. Webstránka ponúka mladým
ľuďom priestor na to, aby sa kedykoľvek, keď majú čas a záujem, mohli dostať k aktuálnym otázkam rozvojovej pomoci a vzdelávania, k faktom o situácii v Afrike, k informáciám o ukončených alebo prebiehajúcich projektoch a
najmä k databáze toho, ako a kde by sa mohli zapojiť, ak sa rozhodnú pomôcť ako dobrovoľníci v boji proti
HIV/AIDS a chudobe. Z webstránky môžu čerpať užitočné informácie aj iní návštevníci, predovšetkým pedagógovia, animátori, lídri mládežníckych a mimovládnych organizácií, kňazi a katechéti. Obsahuje voľne stiahnuteľné
didaktické a informačno-propagačné materiály vo formáte pdf, ako napríklad toolkity, manuály, články, návrhy
skupinových hier so zameraním na rozvojovú problematiku a podobne.
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Iné aktivity
Adventný kalendár 2009 pre mladých
SKCH pre obdobie adventu v roku 2009 pripravila „online adventný kalendár“ pre deti a mládež. Tento kalendár
obsahoval nápady na vykonanie rôznych dobrých skutkov v službe núdznym, príbehy zo života ľudí a zamyslenia
z Biblie na každý adventný týždeň, každú nedeľu. Špeciálne na Vianoce doňho napísal zamyslenie prezident SKCH,
Mons. Štefan Sečka.
Vianočná kampaň SKCH „Ohňostroj solidarity“
Vianočná kampaň SKCH „Ohňostroj solidarity“ realizovaná v advente 2009 bola určená na budovanie zodpovednosti pri nakupovaní zábavnej pyrotechniky počas vianočných a novoročných sviatkov. Časťou peňazí, ktorá by
putovala do zábavnej pyrotechniky, bolo možné podporiť službu Charity ľuďom v hospicoch alebo iným chorým a
opusteným.
Pre zomierajúcich, ktorí sú ošetrovaní na území Slovenska v štyroch charitných hospicoch, bolo darovaných 3225,20
€. Suma bola rovnomerne v rozdelená a v rovnakých čiastkach poukázaná na bankové účty hospicov Matky Terezy
v Bardejove, hospicu sv. Alžbety v Ľubici, Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici a Domu pokoja a zmieru
u Bernadetky v Nitre. Hospice využili tento finančný dar predovšetkým na nákup zdravotníckych pomôcok a materiálu.
Kampaňou „Ohňostroj solidarity“ chcela Charita prispieť k senzibilizovaniu verejnej mienky na potreby svojho
blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Vyvrcholením vianočnej kampane Ohňostroj solidarity bola akcia organizovaná 22. decembra 2009 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Išlo o vytvorenie nápisu „CARITAS“ zo sviečok. Prvú sviečku mozaiky zapálil a
položil ordinár OZ a OS SR, Mons. František Rábek aj s ostatnými spolupracovníkmi. Zamestnanci Sekretariátu
SKCH spolu s dobrovoľníkmi a verejnosťou postupne zapálili sviečky a rozsvietili celé slovo. Na jeho vytvorenie sa
spotrebovalo 520 sviečok. Nápis meral 4 metre a vysoký bol takmer 1 meter. Akcia ponúkla okoloidúcim priestor
zapáliť sviečku a prispieť tak do mozaiky, čím vyjadrili svoju spolupatričnosť s chorými, starými či núdznymi a sviečky
im odovzdali posolstvo lásky.
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ČINNOSŤ ZARIADENÍ DIECÉZNYCH CHARÍT
BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA (BACH)
PhDr. Katarína Rašlová
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je základným pilierom služby starým, chorým a opusteným ľuďom, ku ktorej je pridružené
ošetrovanie chorých v domácom prostredí a duchovná pomoc starým, chorým a umierajúcim. Tento komplex služieb
zastrešuje Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita. Je najžiadanejšou službou charity, vyžadujúcou
veľa námahy. Náročnosť na fyzickú a psychickú zdatnosť, trpezlivosť a toleranciu robí z nej viac povolanie, ako
zamestnanie.
Mesačne sa 3 opatrovateľky starali v priemere o 13 klientov. Prevažovali ženy (80%). Priemerný vek klientov bol 83
rokov. Viacerí klienti mali kombinovanú službu – opatrovanie aj ošetrovanie.
Bolo registrovaných 72 žiadostí o opatrovateľskú službu v súlade s podmienkami poskytovania služby (max. 4 hodiny
denne, len v pracovné dni). K 31.12.2009 bolo 12 čakateľov o opatrovateľskú službu, ktorým z dôvodu plného
vyťaženia opatrovateliek nebolo možné službu poskytnúť.
ADOS Charita
Ošetrovanie chorých v domácom prostredí je progresívna služba, nachádzajúca v našej spoločnosti stále väčšie uplatnenie. Eliminuje negatívne vplyvy hospitalizácie, ktoré najmä u starších ľudí môžu viesť k stavom zmätenosti alebo
iným psychickým poruchám, vo vyhranených prípadoch aj k predčasnému úmrtiu. Chorý, či umierajúci človek je
ošetrovaný v dôverne známom prostredí vlastného bytu, často obklopený rodinou. Ku všetkým priaznivým faktorom,
zameraným na zlepšenie kvality života chorého, alebo umierajúceho pacienta pristupuje ponuka spirituálneho sprevádzania, sprostredkovania sviatostí a práca s rodinou.
V priebehu roka agentúra ošetrila 136 klientov. Za rok vykonali sestry 8142 návštev u klientov v domácnosti,
priemerný denný počet ošetrení klientov bol 59. Klienti boli v prevažnej miere poistencami Všeobecnej zdravotnej
poisťovne. Agentúra ako taká má ašpirácie rozšíriť v budúcnosti svoje služby.
Domov sociálnych služieb Samária
Domov sociálnych služieb Samaria je zariadenie rodinného typu. Je určené pre ľudí s duševným ochorením vo veku
18 – 40 rokov. Kapacita zariadenia je 10 - 15 klientov. V priebehu roku 2009 navštevovalo DSS Samaria spolu 17
klientov. Mesačne navštevovalo zariadenie v priemere 10 klientov. Zariadenie ponúka služby pri doliečovaní po hospitalizácii v psychiatrických zariadeniach, resp. resocializáciu a terapiu klientom, ktorí nie sú schopní pokračovať v
štúdiu, príp. sa zamestnať. Zariadenie spolupracuje s ošetrujúcim psychiatrom každého klienta. Prostredníctvom
dennej starostlivosti poskytuje DSS Samaria dospelým s duševným ochorením priestor pre sociálny kontakt, vytvorenie nových vzťahov, prehlbovanie tvorivých záujmov a sebavyjadrenia.

Domov seniorov CHARITAS
Rozhodnutím Rady Bratislavskej arcidiecéznej charity bol Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Charitas premenovaný na Domov seniorov CHARITAS. Domov seniorov je moderne konštituované sociálne zariadenie rodinného typu s jedno- a dvojlôžkovými izbami s hygienickým zázemím s kapacitou 24 klientov. Preregistráciou na Bratislavskom samosprávnom kraji ponúka toto zariadenie nasledovné sociálne služby: domov sociálnych
služieb celoročný s kapacitou 15 klientov, domov sociálnych služieb ambulantný s kapacitou 6 klientov, špecializované zariadenie s kapacitou 4 klienti a zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 5 klientov. Zariadenie poskytuje
klientom komplexnú 24 hodinovú starostlivosť spočívajúcu na poskytovaní opatrovateľskej služby v plnom rozsahu
– pomoc pri základných životných úkonoch, stravovanie 5-krát denne, v prípade diét 6-krát denne, hygienu, upratovanie, pranie bielizne a žehlenie. Zariadenie poskytuje klientom okrem opatrovania aj ošetrovanie a lekársku
starostlivosť – lekára geriatra a psychiatra.
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CENTRUM RODINY A VZDELÁVANIA
Senior klub
Senior klub pri Centre rodiny v vzdelávania BACH je svojpomocné združenie seniorov, ktoré jestvuje od roku 1994.
Združuje ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie, spirituálny rozvoj a vzájomnú komunikáciu. Väčšinu aktivít realizuje svojpomocne. Klub navštevuje pravidelne 35-40 ľudí, registrovaných členov je 80.
Vianočné trhy
Dlhoročnou tradíciou BKCH je zhotovovanie výrobkov na predaj počas Vianočných trhov v Bratislave. V ponuke
nájdete: šité produkty, sviečky, keramika, výrobky z papiera a pod. výťažok je určený na kultúrne aktivity DSS Samária
a ako záloha na nákup materiálu v budúcom roku.
Ubytovacie zariadenie Charitas
V roku 2009 bolo zariadenie prednostne využívané na krátkodobé ubytovanie pre turistov a návštevníkov Bratislavy
ako aj účastníkov pracovných ciest (školenia, semináre), poriadaných najmä neziskovými organizáciami. Súčasťou
komplexu je aj prednáškovo-seminárna miestnosť, ktorú je možné prenajať na posedenia či semináre aj samostatne.

Ďen dobrovolníctva (BACH); Výlet do mesta
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TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA (TT ADCH)
PhDr. Boris Hrdý
ADOS Charitas Trnava
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je súčasťou primárnej a následnej zdravotnej starostlivosti a patrí do
siete zdravotníckych zariadení. Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť o klienta v prirodzenom domácom prostredí.
Určená je pacientom bez rozdielu veku, vyznania, rasy, sociálneho postavenia, ktorých zdravotný stav vyžaduje
odborné ošetrovanie v domácom prostredí, keď z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať svojho ošetrujúceho lekára.
Personálne ju zabezpečujú 4 sestry priamo v teréne a odborná zástupkyňa, ktorá okrem iného riadi funkčné poskytovanie ošetrovateľských služieb. Sestry sa v teréne pohybovali prostredníctvom 4 služobných vozidiel a počas roka
2009 poskytli služby celkovému počtu 132 klientov.
Charitatívna služba v rodinách Šaľa
Opatrovateľské služby v Šali sú predovšetkým zamerané na pomoc občanom v ich domácom prostredí pri nevyhnutných životných úkonoch, domácich prácach, pri udržiavaní spoločenských kontaktov a sprostredkovávame aj
prijímanie sviatostí. Opatrovateľky Charitatívnej služby v rodinách v roku 2009 v Šali celkovo poskytli služby
20 obyvateľom mesta. Zapojili sa do akcie „Boj proti hladu“, ktorú organizovala Vincentínska rodina na celom
Slovensku pre chudobných na Haiti i do Projektu „Operácia vianočné dieťa“ - pätnásť detí vo veku 9 – 12 rokov z
rodín v hmotnej núdzi si pod stromčekom našlo darček, ktorým sa aspoň čiastočne vyčaril na ich tvárach šťastný
úsmev. V priebehu roka distribuujú najchudobnejším vecné dary, najmä šatstvo, od našich štedrých dobrodincov.
Charitatívno-sociálne centrum Trnava
Je hlavným zámerom je poskytovať služby tým, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením a ich schopnosť začleniť sa
do spoločnosti a samostatne riešiť príčiny vzniku svojej nepriaznivej situácie je značne obmedzená.
Ponúkané služby CHSC Trnava v roku 2009 poskytovalo klientom najmä ambulantnou formou a to:
• základné sociálne poradenstvo a prevenciu,
• vybavovanie korešpondencie klienta,
• poskytovanie adresného miesta pre prichádzajúcu korešpondenciu klienta,
• pomoc pri vybavovaní dokladov,
• sprostredkovanie pomoci,
• zoznamy možného ubytovania v regióne,
• výdaj jedného teplého jedla denne,
• šatstvo pre sociálne slabších,
• sprostredkovanie predaja pouličného časopisu.
V roku 2009 poskytli ľuďom na okraji spoločnosti v priemere 210 polievok mesačne.
V CHSC Trnava v priemere poskytli poradenstvo 36 klientom ambulantnou formou. V priebehu roka ich
v celkovom počte 5 klientov kontaktovalo aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Aktivity
Aktivitou zameranou na predchádzanie sociálnopatologickým javom a rozvíjanie sociálnych zručností, kontaktov,
spolupatričnosti a kamarátskych vzťahov bol v čase od 27.7. do 31.7.2009 denný tábor s názvom „Týždeň plný
zábavy“. Zúčastnili sa ho deti zo sociálne slabších rodín vo veku 6 – 14 rokov a pripravili sme pre nich množstvo
hier a súťaží, v ktorých sa učili prekonávať bariéry, nadväzovať nové kamarátstva a spolupracovať. Deti boli na konci
každého dňa odmeňované a motivované drobnými darčekmi.
Na sviatok sv. Mikuláša, 6.12.2009 svojich klientov, ktorí nemajú strechu nad hlavou, obdarovali drobným darom.
Rozdali dvadsať mikulášskych balíčkov v snahe sprostredkovať svojej špecifickej klientele na okraji spoločnosti aspoň
zlomok z posolstva sv. Mikuláša.
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Vo vianočnom období sa pozornosť sústredila aj na rodiny, ktoré sú znevýhodnené z dôvodu chýbajúceho člena. V
príprave na najkrajšie sviatky roka neúplným rodinám poskytli potravinovú výpomoc vo forme trvácnych potravín,
vďaka ktorým si aspoň čiastočne mohli obohatiť štedrovečerný stôl.
Tesne pred Vianocami sa zapojili do charitatívneho projektu „Operácia vianočné dieťa 2009“, ktorý v rámci Európy
koordinuje kresťanská nadácia „Geschenke der Hoffnung, e.v.“ so sídlom v Berlíne a na Slovensku Charita apoštolskej
cirkvi na Slovensku. V spolupráci so svojimi strediskami, farskými úradmi, cirkevnými zariadeniami a Arcibiskupským úradom v Trnave 300 deťom so sociálne slabých rodín, osirelým, opusteným, vážne a dlhodobo chorým skrášlili
Vianoce hodnotnými darmi.
Vyvrcholením aktivít kalendárneho roka bol aj v CHSC Trnava bol Silvester. Ľudia bez domova boli pozvaní prežiť
spoločne s nimi aspoň časť posledného dňa v roku, a tak ako kedysi boli zvyknutí, rozlúčiť sa so starým rokom a
privítať ten nový. Silvestrovského pohostenia sa zúčastnilo 30 ľudí bez domova a nakoniec dostal každý malú, ale
praktickú pozornosť v podobe novej deky, ktorá sa u obdarovaných stretla s veľkým ohlasom.
Dom pokojnej staroby Cífer (DPS Cífer)
V roku 2009 v Dome pokojnej staroby Cífer (DPS Cífer) usporiadali pre svojich klientov rôzne kultúrnospoločenské akcie. Hlavnými protagonistami vystúpení boli žiaci z miestnej základnej a materskej školy pri príležitosti, ktorí spestrili obyvateľom prežívanie fašiangov, pripomenuli Deň matiek a Deň úcty k starším a vystúpili i
počas vianočných sviatkov.
V mesiaci august navštívila zariadenie skupina detí a mládeže z ľudovej školy umenia, ktorí usporiadali koncert vážnej
hudby. V septembri pre klientov pripravili prednášku na tému „Predchádzanie úrazov u seniorov“, ktorú predniesol
MUDr. Štefan Horváth.
V rámci mikulášskeho posedenia sa obyvateľom DPS Cífer so svojim kultúrnym programom predstavil Folklórny
súbor z Cífera a obohatil tak tradičné obdarovanie klientov mikulášskymi balíčkami.
Počas roka klienti v rámci pracovnej terapie vyrábali rôzne predmety, ktorými skrášľujeme priestory nášho zariadenia.

Dom pokojnej staroby Cífer
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DIECÉZNA CHARITA NITRA (DCH NR)
Mgr. Ing. Juraj Barát
Ambulantné služby (CHSC Nitra, CHSC Nemšová, CHSC Trenčianska Teplá)
Aktivity:
• v spolupráci s MsÚ Nemšová, s SKL a Farskou charitou Nemšová bolo zorganizované už 6. vianočné
posedenie pre sociálne slabých, osamelých a neprispôsobivých občanov. V rámci neho sa pripravila večera,
občerstvenie a darčeky vo forme potravinovo-hygienických balíčkov.
• aktívne zapojenie sa do celoslovenskej verejnej zbierky na BOJ PROTI HLADU - Pomôžme Haiti
/celoslovenský výnos zbierky vyniesol 300. 057,- EUR/
• organizácia materiálnej a finančnej pomoci pre Užhorodský seminár a pre chudobných na Sibíri
• vypracovaný bol projekt cez Farskú charitu v Novej Dubnici na Mestský úrad v Novej
Dubnici, na ktorý sme dostali 285,- EUR.
• 10 deťom z rodín zo znevýhodneného sociálneho prostredia bol vybavený cez Sociálno- bytovú komisiu
pri mestskom zastupiteľstve v Novej Dubnici v rámci prevencie prímestský 2-týždenný tábor Frantík so
Saleziánmi z Novej Dubnice. Tábor financoval mestský úrad
• Euro-children - v rámci prevencie pre deti a mládež spolupráca s Belgickou organizáciou Euro-children v
Antwerpách. Prostredníctvom nej sa sprostredkovávajú 4 týždenné pobyty deťom zo sociálne odkázaných,
viacdetných a neúplných rodín v belgických rodinách. Pobyt detí v rodinách je zdarma. V tomto roku
strávilo takto prázdniny 71 detí.

Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
Dom charity sv. Rafaela Nitra
Nízkoprahová nocľaháreň bola zriadená za účelom prenocovania pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nedokážu dodržiavať
pravidlá a režim v iných zariadeniach a nie sú schopní abstinencie od alkoholu a iných omamných látok. Jedinou
podmienkou prijatia klienta na nocľah je, aby neohrozoval seba a okolie. Kapacita zariadenia je 24 lôžok pre mužov
a ženy, s možnosťou rozloženia prístelku, v prípade potreby. V priebehu roku 2009 sa poskytlo 9 308 lôžok pre 145
klientov.

Dom charity sv. Rafaela Nitra

22

Účelové projekty v roku 2009:
Nová šanca pre bezdomovcov
S finančným prispením Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bol v mesiacoch september až november usporiadaný kurz základov práce s počítačom, ktorý bol určený pre klientov Domu charity sv. Rafaela v
Nitre, ale aj pre všetkých ľudí v hmotnej núdzi. Cieľom projektu bolo naučiť klientov samostatnosti pri písaní životopisu a vyhľadávaní si pracovných ponúk v internetových pracovných agentúrach. Program mal tiež zabezpečiť
odbúravanie bariér medzi komunitou ľudí bez domova a ostatnou spoločnosťou. Do projektu sa zapojilo osemnásť
klientov a šesť ľudí z radov dobrovoľníkov.
Vianočné posedenie
24. 12.2009 sa s finančnou podporou Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov zorganizovalo Vianočné posedenie
pre klientov, ktorého sa zúčastnilo 30 ľudí. Do prípravy projektu boli zapojení všetci zamestnanci Domu charity sv.
Rafaela, dobrovoľníčky z Kalvárie, rádové sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a klienti
zariadenia. Pozvanie prijala PhDr. Šimová vedúca sociálneho úradu mesta Nitry a p. riaditeľ DCH Nitra Ing. Mgr.
Barát.
Pri poskytovaní sociálnych služieb v útulku výrazne pomáhajú profesionálnym sociálnym pracovníkom dobrovoľníci
a členovia rehoľných spoločenstiev v rámci mesta Nitra. Osobitná spolupráca je rozvinutá predovšetkým so sestrami
so Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
Dom charity Jeremiáš
Dom charity Jeremiáš zriadila Diecézna charita Nitra 7. januára 2008 za účelom poskytovania sociálnych služieb
vzhľadom k tomu, že v Trenčíne je pomerne veľká koncentrácia ľudí bez domova, mnohí sa nedokážu postaviť na
vlastné nohy a zaradiť sa do spoločnosti. Dom charity Jeremiáš je pre mnohých útočiskom a miestom, kde nájdu
pomoc vo svojej ťažkej životnej situácie. Počas celého roku 2009 bol počet klientov 162 pri kapacite zariadenia 30
miest.
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra
Detský charitný dom sv. Lujzy je zriadený ako Centrum detí, ktorého hlavnou prioritou je poskytnutie starostlivosti
o dieťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami s cieľom harmonického vývinu a návrat dieťaťa do rodinného
prostredia. K 31.12.2009 bolo v detskom domove 11 deti vo veku od 9 do 21 rokov, z toho traja mladí dospelí, ktorí
v detskom domove zotrvávajú na dohodu, nakoľko sa pripravujú na budúce povolanie štúdiom.
V roku 2009 sa pokračovalo v projekte s Rakúskou Charitou a Erste Bankou zameranom na vzdelávanie detí a
zamestnancov pod názvom „Podajme ruku deťom“. Vďaka projektu môžu deti navštevovať rôzne krúžky, jazykové
kurzy, absolvovať voľnočasové aktivity, výlety a prázdninové pobyty.
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Zdravotnícke služby
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nitra
ADOS Charita Nitra je etablovaným subjektom v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci svojej územnej
pôsobnosti. Okrem nepretržitého skvalitňovania poskytovanej starostlivosti však stále musí, vzhľadom na výraznú
finančnú podhodnotenosť, iniciovať rokovania so zdravotnými poisťovňami o akceptovaní poskytovanej starostlivosti
a jej finančnom hradení. V roku 2009 poskytla ošetrovateľskú starostlivosť 319 klientom v počte 11 376 vyšetrení.
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra
Diecézna charita Nitra sa venuje problematike hospicovej starostlivosti od r. 1999. Hospic - dom pokoja a zmieru
bol slávnostne požehnaný a otvorený vo februári 2007. Hospicová starostlivosť je určená pre pacientov v záverečnom
štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu /príčinnú/ liečbu. V priebehu roka
2009 poskytol starostlivosť 116 pacientom pri kapacite 15 lôžok.

Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra
Najvýznamnejšie udalosti počas r. 2009:
• Rok 2009 sa niesol v duchu permanentného odborného a personálneho rozvoja poskytovaných služieb a
zvýšený dôraz sa dával aj na rozvoj sociálneho a duchovného aspektu sprevádzania chorých a ich rodinných
príslušníkov
• Začiatkom nového roka 2009 sa MUDr. Katarína Mičiaková zúčastnila návštevy v Nemecku, ktorou nad
viazala medzinárodnú spoluprácu s koordinátormi hospicovej starostlivosti. Cieľom stretnutia bola
diskusia o vízii podieľať sa v budúcnosti na Medzinárodnom projekte o sprevádzaní zomierajúcich
pacientov dobrovoľníkmi
• Významným dňom v hospici bol 16. apríla 2009, keď biskup Nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák
celebroval svätú omšu za všetkých zomrelých v hospici a potom nasledovalo posedenie s príbuznými
zomrelých klientov
• V priebehu mesiaca marca 2009 boli realizované projekty vďaka podpore Liga proti rakovine - z výťažku
zbierky zo Dňa narcisov
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• V rámci vzdelávania sestier sa v apríli 2009 zúčastnil náš ošetrujúci personál Konferencie o hospicovej
starostlivosti v Brne
• Dobrovoľníckou pomocou sa do hospicového projektu zapojili aj študenti zo Strednej školy v Zoetermeeri
(Holandsko), ktorí v priebehu mesiaca jún 2009 aktívne pracovali na úprave okolia Hospicu a sadových
úpravách
• Pod vedením MUDr. Kataríny Mičiakovej 8.-10.októbra 2009 sa organizoval Medzinárodný kongres
v Nitre s témou: XI. Česko-slovenské a XVII. Slovenské Dialógy o bolesti (Agoinštitút), ktorý bol
zameraný na liečbu nádorovej bolesti a paliatívnu starostlivosť
• V hospici počas celého roka 2009 sme sa zamerali na systematizáciu a koordináciu práce s dobrovoľníkmi.
Po informačnej kampani a aktívnom nábore záujemcov o dobrovoľníctvo, bolo v priebehu mesiaca november
zorganizované školenie dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa aktívne zapojili do služieb v hospici
a sú významnou súčasťou života v Hospici predovšetkým pri sprevádzaní chorých
• Od 30.11.-05.12.2009 sa zúčastnili medzinárodného stretnutia v Nemecku (Stuttgart), ktoré bolo
zamerané na sprevádzanie zomierajúcich pacientov dobrovoľníkmi v hospici
• Začiatkom decembra 2009 na sviatok sv. Mikuláša prišli obohatiť klientov a personál v hospici študenti
z Univerzitného pastoračného centra v Nitre spevom, scénkou a dobrým slovo
• Počas akademického roka 2008/2009 sa študenti z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore Ošetrovateľstvo a Sociálna práca zúčastnili odbornej praxe
študentov UKF v Nitre
• Propagovanie hospicovej starostlivosti v rámci mesta Nitra bolo aj cieľom informačného stánku v rámci
Vianočného mesta v decembri 2009, ktorý bol spojený aj s finančnou zbierkou pre Hospic
Stretnutie s príbuznými v hospici
Posledný piatok v mesiaci sa pravidelne organizuje stretnutie s príbuznými, ktorých blízki odišli do večnosti. Stretnutie sa začína slúžením svätej omše v kaplnke sv. Bernadetky, ktorá je obetovaná za zomrelých v tom mesiaci. Dvakrát
do roka sa koná veľké stretnutie s príbuznými a to po Vianociach a po Veľkej Noci. Stretnutie sa začína tiež svätou
omšou. Po slávnostnom ukončení eucharistie je spoločné posedenie a spomínanie na svojich najbližších s príbuznými,
s duchovným otcom (salvatorián Andrej Drogoš, ktorý má na starosti duchovnú stránku v hospici) a personálom
hospicu. Rodinám sa stretnutia veľmi páčia a hodnotia to pozitívne.
Stredisko metodiky a kvality charitatívnych činností
Cieľom činností prevádzky je zvyšovanie kvality charitatívno – sociálnych služieb, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít individuálnou a skupinovou formou za účelom zvyšovania odborných kompetencií a psychohygieny zamestnancov, príprava nových projektov a realizácia malých projektov zameraných na sociálne poradenstvo a sociálne
výcviky so špecifickými cieľovými skupinami.
Chránená dielňa sv. Jozefa
Chránená dielňa sv. Jozefa so zameraním na kníhviazačské práce bola zriadená s účinnosťou od 15. 1. 2002. Hlavným
motívom vzniku takéhoto pracoviska bolo vytvorenie pracovných miest a možnosť zaradenia ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou do pracovného procesu a následné odstránenie diskriminácie týchto ľudí vo vzťahu k ich pracovným možnostiam na pracovnom trhu. Hlavné zameranie Chránenej dielne sv. Jozefa je výkon kníhviazačských
prác. Aj v r. 2009 Chránená dielňa sv. Jozefa úspešne pôsobila v konkurenčnom prostredí a prinášala do dnešnej
doby aj mnohé iné prvky - ochotu pomôcť, poskytnutie priestoru a šance chorým, zviditeľnenie charity.
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DIECÉZNA CHARITA ŽILINA (DCH ZA)
Mgr. Peter Birčák
Charitatívna služba v rodinách v Žiline
Na území mesta Žilina sa poskytuje opatrovateľská služba a požičiavajú sa pomôcky osamelo žijúcim osobám a
občanom, ktorí v mieste bydliska nemajú príbuzných, alebo materiálne či duchovne núdznym. Od novembra 2009
sa poskytuje služba v nepretržitej prevádzke. Ďalšie poskytované služby podľa potrieb konkrétneho klienta: sociálna,
návštevná, duchovná.
Dom charity sv. Vincenta v Žiline
Je kombinované zariadenie zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb ľuďom bez domova a v núdzi. Sociálnu prevenciu je vykonávaná vo viacerých stupňoch. Vyhľadávacou činnosť (streetwork) sa kontaktujú noví, prípadne skôr oslovení klienti. Klientom sa umožňuje príjem pošty na adresu Domu charity sv. Vincenta. Resocializačný
program sa realizoval v troch stupňoch (vykonávanie časovo a fyzicky menej náročných prác, viacdňových brigád,
distribúcia pouličného časopisu Nota Bene).
Aktivity
• Fašiangové posedenie pre klientov
• Veľkonočný program počas sviatkov – Pašie
• Tvorivá dielňa pre klientov
• projekt Štedrý čas pre núdznych
• Modlitby a spevy Taizé Zboru pri kostole sv. Barbory v Žiline

Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra

Dom charity sv. Krištofa v Martine
V decembri 2009 bolo v Martine zriadené nízkoprahové denné centrum - Dom charity sv. Krištofa v nadväznosti
na poskytovanie charitatívno-sociálnych služieb dobrovoľníkmi z rímskokatolíckej farnosti Martin – mesto. Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
(jedlo, šatstvo, osobná hygiena) a na poskytovanie sociálneho poradenstva. Zároveň realizuje resocializačné aktivity.
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Dom charity sv. Kamila v Žiline
Je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby ako domov sociálnych služieb a zároveň ako zariadenie
pre seniorov. Starostlivosť o klientov zahŕňa poskytovanie komplexných opatrovateľsko-ošetrovateľských služieb s
dôrazom na všestranný rozvoj poskytovaných služieb a využívanie najnovších poznatkov v oblasti sociálnej práce.
Snaží sa udržiavať čo najužší kontakt s rodinami klientov a spolupracovať s nimi. Niektorí klienti sa v pracovnej
dielni venujú arteterapeutickým činnostiam pod dohľadom sociálneho pracovníka. S klientmi sa oslavujú všetky
sviatky, pripravujú posedenia spojené s kultúrnym programom pri rôznych príležitostiach: Nový rok, Deň chorých,
Veľká noc, sviatok sv. Kamila, sviatok sv. Alžbety Uhorskej, sviatok sv. Mikuláša, Vianoce. Na Štedrý deň klientov
navštívil otec biskup Mons. Tomáš Galis. Domu charity sv. Kamila v Žiline je priznané postavenie chráneného pracoviska za účelom vytvorenia pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.
Detský charitný dom Považská Bystrica
Vo februári 2009 rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola získaná akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obdobie 5 rokov. Starostlivosť v
detskom domove sa organizuje v troch samostatných skupinách. Veľký dôraz sa kladie na prácu s rodinami detí.
Prostredníctvom projektu s Rakúskou charitou sa deti počas roka zúčastnili vzdelávacích projektov, liečebno-ozdravovacích pobytov, letných táborov Javorinka a Krokava, turistického pobytu TOM Boanerges v Ivančiciach na
Morave s turistickým oddielom z Bratislavy, kde splavovali rieky a lyžiarskeho výcviku na Orave.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava(ADOS Charita Ilava)
Je zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
(vrátane požičiavania pomôcok) v domácom prostredí pacientom všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná.
ADOS Charita Ilava je stabilizovaným subjektom v poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci svojej
územnej pôsobnosti v Trenčianskom kraji.
Diecézna charita Žilina spolupracuje s viacerými strednými a vysokými školami, študenti ktorých v tomto zariadení
môžu vykonávať odbornú prax a pôsobiť aj ako dobrovoľníci.
Aktivity
• zamestnanci Diecéznej charity Žilina v máji 2009 zrealizovali púť na pútnické miesto na Turzovku
na hore Živčák
• v novembri 2009 otec biskup Mons. Tomáš Galis požehnal kaplnku sv. Martina v budove Diecéznej
charity Žilina na Predmestskej ul. 12 v Žiline
• v mestách Žilina, Čadca a Považská Bystrica sa zamestnanci DCH ZA zúčastnili vianočných trhov,
kde distribuovali a propagovali výrobky vyrábané klientmi jednotlivých zariadení
Dom charity sv. Gianny v Čadci
Je kombinované zariadenie zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb (nocľaháreň, útulok pre ženy) ľuďom
bez domova a v núdzi. Klienti získavajú pracovné návyky pomocou resocializácie jednoduchých prác v dome a jeho
okolia, výrobou drevených ružencov ako aj predajom časopisu Nota Bene. Resocializačné aktivity ďalej pozostávajú
zo štrikovania, vyšívania, tkania jednoduchých kobercov, háčkovania a rôznych iných ručných prác. Klientky majú
rozdelené služby pri zabezpečovaní prevádzky zariadenia.
Aktivity
• Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 19. výročia otvorenia prvého domu Misionárok lásky
na Slovensku
• Modlitby matiek
• Mikulášska besiedka
• Vianočná večera
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DIECÉZNA CHARITA BANSKÁ BYSTRICA (DCH BB)
PhDr. MUDr. Štefan Paľúch
Ústavná starostlivosť
Dom pre núdznych
Sociálne poradenstvo a prevencia smeruje k osobám znevýhodneným vekom, neprispôsobivým a zdravotne postihnutým občanom. V roku 2009 bolo poskytnuté ubytovanie 17 klientom z toho bolo 10 mužov a 7 žien. Na základe
povolenia na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva MPSVaR SR , bolo poskytnuté
poradenstvo 347 klientom z toho 318 pre jednotlivcov a 29 pre rodiny s deťmi. Zariadenie – Útulok má zvýšenú
kapacitu z 8 lôžok na 10 lôžok. V zariadení je aj stredisko osobnej hygieny a možnosť vykonať osobnú hygienu v
tomto zariadení využilo 1459 klientov. Za rok 2009 bolo vydaných 9728 porcií polievok a 9728 porcií olovrantov.

Dom pre núdznych Banská Bystrica
Charitný dom Útočište - DSS
Komplexná opatrovateľsko-ošetrovateľská služba pre zdravotne postihnuté a staré ženy s fyzickým aj psychickým
postihom odkázané na celodennú opateru s celoročným pobytom.
Z dôvodu lepšej manipulácie s imobilnými obyvateľkami pri polohovaní a hygienickej očiste sa zaobstarali aj pre
nových klientov elektrické polohovacie postele a antidekubitné matrace . Zakúpili sa nové paplóny a vankúše.
Kultúrne a spoločenské akcie sa usporiadali s hudobnými skupinami z ĽŠU a eMKLubu a to: Nový rok, Deň
matiek, Október mesiac úcty k starším, Vianoce pri stromčeku a nezabudlo sa ani na osobné sviatky. Realizoval sa
rekondičný trojdňový pobyt na Krahuliach v zariadení Otcov dom.
Charitatívno sociálne centrum Banská Bystrica
Centrum Mária
Vzniklo 1. januára 2008 premenovaním z Centra Agape. Centrum poskytuje terénne služby, a to opatrovateľskú a
ošetrovateľskú prostredníctvom ADOS v Banskej Bystrici aj vo Zvolene . „Jeseň života si zaslúži svoje...“ Týmto
výrokom možno vyjadriť poslanie a zameranie Centra Mária. Starostlivosť o staršieho človeka zahŕňa nielen sociálnu,
ale celú komplexnú sféru starostlivosti, počnúc primárnymi potrebami a končiac psychologickými, spirituálnymi
potrebami.
Zdravotná starostlivosť
ADOS Banská Bystrica, ADOS Zvolen
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SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (SpKCH)
PhDr. Pavol Vilček

Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
Tieto služby poskytujú pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, ľudí bez
domova a v hmotnej núdzi, pre osoby týrané a zneužívane v: Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlachoch, Lomničke,
Spišskom Podhradí, Levoči a Liptovskom Mikuláši.

Charitatívna služba v rodinách
Poskytuje sociálne, duchovné a thanatologické služby 207 chorým, opusteným, umierajúcim a starým v ich rodine
alebo domácnosti. Službu sa podarilo udržať do konca roku 2009 len v týchto mestách diecézy - Liptovský Mikuláš,
Svit, Spišská Belá.
Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi
Poskytla sa službu pre 51 mentálne a kombinovane postihnutých klientov vo veku od 3 – 18 rokov, výnimočne do
25 rokov, v Domove sociálnych služieb v troch formách pobytu (denný, týždenný celoročný); 7 ženám, ktoré čakajú
svoje prvé dieťa, a ktoré napriek tlaku okolia chcú život svojho dieťaťa zachrániť, prípadne matky s maloletými deťmi
v núdzi a týrané ženy. Zabezpečuje sa konkrétna a cieľavedomá pomoc budúcej mamičke a jej dieťatku vrátane
odborného poradenstva počas tehotenstva i po narodení dieťaťa. Poskytuje sa sociálne poradenstvo pri kontaktoch
s úradmi. Sprostredkúva sa psychologické poradenstvo a vyvíja sa snaha pomôcť pri zabezpečení budúcnosti matky
a jej dieťaťa.
Dom Charitas sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove
Poskytla sa sociálna služba 15 starým, zdravotne postihnutým, chorým a opusteným ľuďom a to v Domove sociálnych
služieb (12), v Zariadení pre seniorov (3) formou celoročného pobytu. Kapacita Domu Charitas je 13 klientov, čo
umožňuje vytvorenie rodinného spoločenstva. Zabezpečuje sa varenie racionálnej a diabetickej stravy pre dôchodcov,
chorých a sociálne odkázaných z Vyšného Slavkova a okolia.
Dom Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši
V malokapacitnom zariadení sa v priebehu roka poskytla pomoc 14 týraným a zneužívaným dievčatám a ženám vo
veku 13 až 25 rokov, ktoré sú bez prístrešia, potrebujú resocializáciu alebo sa potrebujú vo svojej životnej situácii
zotaviť mimo svojej rodiny, formou krátkodobého alebo dlhodobého pobytu.
Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej
Zariadenie poskytlo v priebehu roka 2009 sociálne služby podľa zákona o sociálnej pomoci v Zariadení pre seniorov
(5) a v Domove sociálnych služieb(30), celkom 35 občanom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok, bez
rodinného prostredia, bez sociálnych kontaktov (opustení, osamelí), občanom v terminálnom štádiu života, onkologicky chorým a predovšetkým manželským dvojiciam v dôchodkovom veku, formou celoročného, týždenného a
denného pobytu a varíme racionálnu a diabetickú stravu pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných z Trstenej
a okolia.
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej
Dom Charitas poskytol 30 klientom sociálne služby a to 22 klientom v Domove sociálnych služieb a 8 klientom v
Zariadení pre seniorov. Ďalej poskytuje stravovanie dôchodcom, zdravotne postihnutým občanom obce a iným.
Celková kapacita zariadenia je 28 klientov, ktorí sú ubytovaní v jednolôžkových izbách s vlastnými kúpeľňami.
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Dom Charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule
Poskytol sociálne služby 38 ťažko chorým, opusteným a umierajúcim, formou celoročného, týždenného a denného
pobytu a to 31 občanom v Domove sociálnych služieb a 7 občanom v Zariadení pre seniorov. Taktiež sa tu
zabezpečuje a varí racionálna a diabetická strava pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných.
Dom Charitas Svätej rodiny v Jánovciach – Čenčiciach
Je to nízkokapacitné „Zariadenie podporovaného bývania“ pre 9 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v možnej
kombinácii s telesným postihnutím. Pre rozvoj pracovných zručností majú k dispozícii dielňu. Kapacita domu je
14 klientov.
Dom Charitas sv. Damiána De Veuster v Spišských Vlachoch
Formou rodinného poskytuje pomoc bývania 16 chlapcom z detských domovov z celého Slovenska alebo v špecifickej životnej situácii, vo veku nad 18 rokov, ktorí by sa bez tejto pomoci stali bezdomovcami prípadne tulákmi.
Na získavanie pracovných návykov majú k dispozícii dielne.

Dom Charitas sv. Damiána
Diecézna lekáreň sv. Lukáša v Poprade
Poskytuje lieky, zdravotnícke potreby a pomôcky pre zariadenia Spišskej katolíckej charity a pre verejnosť, humanitárnu pomoc v krízových situáciách – v roku 2009 to bolo najmä v obci Lomnička po prepuknutí epidémie hepatitídy. Celkový počet klientov v roku 2009 bolo cca 30 000.
Ambulancia Charitas v Spišskej Novej Vsi
Poskytli sa zdravotnícke služby primárneho kontaktu pre 1 149 dospelých.
Hospic sv. Alžbety v Ľubici
Poskytuje paliatívnu starostlivosť a v roku 2009 bola zabezpečená komplexná starostlivosť pre 136 nevyliečiteľne
chorým a zomierajúcim ľuďom. Nevyliečiteľne chorí tu nájdu pomoc v čase, keď ich rebríček hodnôt je už úplne
zmenený. Režim v zariadení sa v maximálnej miere prispôsobuje potrebám pacienta.
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Mobilné hospice Charitas
Holistické služby, sprevádzanie a paliatívnu starostlivosť bola poskytnutá 154 terminálne chorým v domácnostiach.
Tieto služby ponúka v regióne Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlách, Levoče, Kežmarku, Starej Ľubovne, Popradu,
Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Dolného Kubína a Námestova.
Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči
V zariadení núdzového bývania sme poskytli sociálnu službu 20 klientom, ktoré je určené na pomoc deťom v krízových situáciách, týraným deťom v rodine a matkám s deťmi v kríze rodiny, hlavne na zabezpečenie nevyhnutných
podmienok a na uspokojenie základných životných potrieb matiek s deťmi. Kapacita domu je 20 klientov.
Dom Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši
Akreditovaná služba je poskytovaná v malokapacitnom zariadení pre 26 dievčat, ktoré sa ocitli v krízovej životnej
situácii, na základe zmluvy s VUC Žilina a ÚPSVaR Žilina. V krízovom stredisku sa zabezpečuje sociálno- právna
ochrana, psychologické poradenstvo, sociálne a duchovné poradenstvo, socioterapia.

Dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra

Agentúry domácej a ošetrovateľskej starostlivosti Charitas
Kompletná ošetrovateľská starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami bola v domácom prostredí poskytnutá
1 036 ľuďom všetkých vekových skupín na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. ADOS Charitas poskytuje
zdravotnícke, duchovné a thanatologické služby chorým, prepusteným z hospitalizácie do domáceho liečenia, a
paliatívnu starostlivosť o umierajúcich v rodine. Tieto služby ponúka v regióne Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlách,
Levoče, Kežmarku, Starej Ľubovne, Popradu, Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Dolného Kubína a Námestova.
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Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi
V 8 triedach sa zabezpečuje vzdelávanie pre 45 žiakov s mentálnym a aj kombinovaným fyzickým a zmyslovým postihnutím.
Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi
V 2 triedach sa zabezpečuje pre 10 žiakov príprava absolventov na samostatnejší život v rodine, chránenom bývaní,
prípadne pre zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách prípadne dielňach podľa zvoleného profilujúceho predmetu. Dĺžka štúdia je 3-ročná, možnosť ukončenia po každom ročníku, maximálna možnosť študovať do 25. roku
veku.

Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Školské stredisko záujmovej činnosti pri Špeciálnej základnej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho
v Spišskej Novej Vsi
V dvoch krúžkoch – informatívnej výchovy a hudobno-dramatický – pracovalo v roku 2009 57 členov záujmových
útvarov pod vedením 21 pedagógov.
Farské charity a voluntariát
V rámci Spišskej katolíckej charity je v novej štruktúre evidovaných 31 farských Charít, kde
pravidelne a menej pravidelne pracuje približne 314 dobrovoľníkov. V rámci profesionálnych
projektov pracovalo približne 167dobrovoľníkov.Celkový počet dobrovoľníkov SpKCH je 420.
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Sociálne poradenstvo migrantov a utečencov
V Spišskej diecéze pre akútny nedostatok finančných prostriedkov v roku 2009 sa v oblasti sociálneho poradenstva
migrantom a utečencom systémovo nerozvíjali projekty. Priebežne sa mediálne a osobnou komunikáciou formovala
verejná mienka.
Podporné činnosti
• Caritas Stará Ľubovňa
• Caritas Levoča
• Caritas Poprad
• Caritas Ružomberok
• Renovatio Caritas Spišská Nová Ves
V štyroch maloobchodných predajniach Caritas sa zabezpečuje predaj tovaru s náboženskou tematikou – knihy,
rôzne darčekové predmety. Prostredníctvom Renovatia Caritas sa zabezpečujú rôzne údržby, opravy, rekonštrukcie
objektov SpKCH.
Aktivity
• V dňoch 9.–11. júla 2009 sa zorganizovala púť „Po stopách sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ do Poľska.
Púť bola organizovaná pri príležitosti 10. výročia založenia Špeciálnej základnej školy sv. M. M. Kolbeho,
ktorá je organizačným útvarom SpKCH a má sídlo na Gaštanovej ul. 11 v Spišskej Novej Vsi. Život a dielo
sv. M. M. Kolbeho sú pre zamestnancov školy výzvou, ktorú chcú naplniť v službe mentálne a viacnásobne
postihnutým deťom a mládeži. Okrem miest, s ktorými je úzko spojený život a obeta sv. Maximiliána –
rehoľné mestečko Niepokalanow a koncentračný tábor Oswiecin pútnici navštívili aj mesto Wadowice,
Krakow a mariánsku svätyňu v Czenstochowej. Počas púte sa povzbudili na duchu a utvrdili v službe nielen
zamestnanci školy ale aj ostatní zamestnanci Spišskej katolíckej charity na čele s jej diecéznym riaditeľom
PhDr. Ing. Pavlom Vilčekom a pod duchovným vedením vdp. ThLic. Milana Ferenčíka
• V roku 2009 v každom organizačnom útvare prebiehali kurzy formou prednášok, cvičení a
psychosociálnych výcvikov v oblasti komunikačných zručností, starostlivosti o klientov s demenciou,
s mentálnym a kombinovaným postihnutím, s poruchami správania
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DIECÉZNA CHARITA ROŽŇAVA (DCH RV)
Ing. Jozef Kováč
Domy charity
Dom charity Gelnica, Dom charity Švedlár
Slúžia na zmiernenie opustenosti starším a opustením ľuďom a ponúkajú základnú opatrovateľskú starostlivosť.
Charakteristickou službou je donáška obedov do domácností nepretržite počas celého roka, vrátanie sviatkov a víkendov. V dome charity Gelnica sa poskytuje služba prechodného ubytovania klientov, možnosť prania a hygienickej
očisty. Neoddeliteľnou súčasťou sa stali stretnutia seniorov ich záujmová činnosť, stretnutia juniorov predškolského
a školského veku ako aj spoločné stretnutia týchto dvoch generácií. Personál poskytuje službu poradenstva a
sprostredkovanie lekárskej pomoci. Príjemcovia služby v Dome charity Švedlár sú aj rómski občania.
Dom charity sv. Vincenta Kokava nad Rimavicou
Bol zrekonštruovaný z rodinných domov ako domov sociálnych služieb. Momentálne poskytuje nepretržitú
opatrovateľskú službu pre seniorov. Kuchyňa zabezpečuje službu varenia stravy a jej výdaja. V DCH sú zabezpečené
zdravotnícke služby, hygienické služby, duchovná pomoc a poradenská služba. Zároveň sa uskutočňuje opatrovateľská
služba a varenie stravy s donáškou do rodín.
Dom charity sv. Anny Divín
Práca s mládežou, deťmi školského veku pre záujem vzdelania, spevu a spoznávania prírodných krás sa stali doménou
tohto domu. Zariadenie je pred dokončením a uvažuje sa s využitím na účely varenia, podávania a rozvozu stravy,
prípadne opatrovateľskú službu. Dom Charity riadia dobrovoľníci v spolupráci s farským úradom. Na konci roka sa
zapojili do projektu Orange – na pomoc rodinám „ darujte Vianoce“.

Charitatívno sociálne centrá
CHSC Rožňava
Toto sociálne centrum má tradíciu od obnovenia činnosti charity po roku 1989. Jeho hlavnou činnosťou je opatrovanie v rodinách a tiež sa stará o seniorov žijúcich osamote a zdravotne postihnutých. V CHSC je prevádzkovaný
šatník na poskytovanie šatstva pre deti, dospelých a pre občanov bez domova. Súčasťou je poradenská činnosť,
zamestnanie cez sociálne projekty s cieľom získania pracovných návykov, poskytnutie pomoci v zdravotnej prevencii,
zabezpečenie stravy a liekov.
V roku 2009 sa otvorila práca s bezdomovcami – hlavne poskytovanie šatstva a poskytovanie teplej stravy – polievky.
V roku 2009 bolo obslúžených 45 bezdomovcov mesta Rožňava a bolo vydaných 890 polievok pre túto odkázanú
skupinu od septembra 2009. Dočasné ubytovanie sa poskytlo jednej rodine v počte 30 dní.
CHSC sv. Rity Lučenec
Vzniklo z FCH Lučenec v 2003 ako centrum pomoci občanom v núdzi. Zameriava sa na sociálnu pomoc
mnohopočetným rodinám, ale i prácu s bezdomovcami. Centrum prevádzkuje aj šatník pre občanov mesta,
zabezpečenie všetkých sociálnych služieb v meste ako doplnok zlepšenia bývania, sprostredkovanie služby so samosprávou, úradmi práce, sociálnou poisťovňou.
Práca s bezdomovcami v spolupráci s MÚ Lučenec, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a umiestnenie ľudí bez
domova do ústavov a zariadení. Súčasťou centra je aj práca so školopovinnými žiakmi so sociálne slabých rodín –
organizovanie stretnutí, výletov, prázdninových pobytov a stretnutí v školách a zriadeniach pre deti. Zapojenie sa
do projektu „Zachráňme nenarodené životy“ - podpora matky a rodiny v tehotenstve a po narodení dieťaťa – v
tomto prípade dvojičky.
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Farské charity
V rožňavskej diecéze je zaregistrovaných 13 dobrovoľných zložiek - farských charít. FCH sú organizované väčšinou
správcami farností, pri ktorých vznikli. Ich činnosť zahŕňa sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc podľa podmienok v jednotlivých farnostiach alebo obciach. Mnohé farnosti vykonávajú poslanie katolíckej charity bez registrácie a bez organizačného začlenenia väčšinou ako dobrovoľníci.
V roku 2009 v spolupráci so SKCH sa pripravovala nová koncepcia FCH a ich reorganizácia. Bola založená nová
farská charita vo Fiľakove a v Jesenskom.
Centrum DCH Rožňava
Pracovníci zabezpečovali hlavne financovanie Domu Charity sv. Vincenta v Kokave nad Rimavicou a organizáciu
práce v tomto zariadení, kde klienti sú umiestnení v nepretržitej dobe. Príprava celej pomoci klientom v celej diecéza
sa zosúladila s novou platnou legislatívou.
Výročia, púte, stretnutia
• Organizácia jednodňovej púte do Krakova v máji 2009 z CHSC Lučenec – 43pútnikov
(zamestnanci, dobrovoľníci a klienti)
• Pravidelné stretnutia detí ZŠ a dôchodcov v DCH Gelnica
• Stretnutie s dôchodcami na biskupskom úrade v Rožňave na Vianoce 2009 - 40 klientov
• Vianočná kapustnica bezdomovcov v meste Lučenec v decembri 2009 pre 60 klientov
• Pomoc pri zabezpečení služby a organizácii pohostenia na odpuste v Divíne na sv. Annu v mesiaci august
• Výlet s deťmi na MDD v počte 12 detí
• Deň matiek – návštevy 21 matiek dôchodkýň v Lučenci
• Stretnutie s deťmi z detského domova v Lučenci na Mikuláša – v počte 69 detí
• Návšteva rodín na Veľkú noc v Lučenci – 11 rodín – duchovná a materiálna pomoc

Charitatívno sociálne centrum sv. Rity Lučenec
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GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV (GKCH Prešov)
PhDr. Peter Valíček
Katechézy pre zamestnancov
Katechézy organizované Mgr. Andreou Čusovou boli pripravované s cieľom čo najlepšie sprostredkovať tematiku
sociálnej náuky cirkvi kolegom. Príkladom toho bol rozbor encyklík Rerum novarum a Quadragessimo anno. V
Roku sv. Pavla sa toho zúčastnil aj Mons. Stanislav Stolárik a priblížil odkaz sv. Pavla pre Charitu. Jedna z katechéz
bola formou terapeutickej skupiny o aktuálnych problémoch v súvislosti s prácou charity. V závere sa spolu s o. Jozefom Voskárom diskutovalo o jemu blízkej problematike ekológie v súvislosti s Božím slovom spestrenej videofilmom.
Duchovné cvičenia pre zamestnancov
sa konali: v Kláštore otcov Redemptoristov v Stropkove od 22. do 25.4. 2009 spolu s exercitátorm o. Miroslavom
Čajkom, CSsR - 11 zamestnancov, na Sigorde v Centre pre rodinu 17. – 20.6. s exorcistom o. Jozefom Marettom 12 zamestnancov, u Jezuitov v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove individuálne v rôznych termínoch – 12 zamestnancov.
Pastoračná prax
Už piaty pastoračný ročník absolvovali 3 bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča
a študenti Teologickej fakulty Prešovskej univerzity so súhlasom o. rektora Marka Rozkoša na jednotlivých pracoviskách GKCH Prešov:
Lukáš Šoltýs – Centrum GKCH
Miroslav Sentivan – Útulok Archa, Redakcia Cesta
Martin Krišš – Redakcia Cesta, Útulok Archa
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Charitas
je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho
prirodzenom domácom prostredí alebo v mieste jeho pobytu (napr. sociálne zariadenie): ADOS Charitas Prešov,
ADOS Charitas Prešov pre okres Sabinov, ADOS Charitas Snina
Dom sv. Anny
Je to domov sociálnych služieb určený pre deti a dospelých s kombinovaným postihnutím.
Poskytované služby:
• odborné činnosti – pracovná terapia, základné sociálne poradenstvo, sociálno–výchovné pôsobenie,
špeciálno-pedagogická starostlivosť, zdravotný dohľad
• o obslužné činnosti - stravovanie
• ďalšie činnosti – záujmová činnosť, utváranie podmienok na vzdelávanie v pomocnej triede
s variantom C, detašovaného pracoviska Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
V roku 2009 malo zariadenie 8 klientov, čo znamenalo 100% obsadenosť.
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Aktivity v roku 2009
• 10. 2009 sa na veľkej scéne v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konala prehliadka umeleckej tvorivosti
a zručností občanov so zdravotným postihnutím „Deň bez bariér“, na ktorej vystúpili prvýkrát aj klienti
charity v pásme pod názvom „ Motýlie krídla“. Ich prejav bol tak plne autentický, že zožal ovácie okolia
• V dňoch 14. -16. 10. 2009 sa zúčastnili služobnej cesty v Oblastnej charite Brno a zároveň Konferencie
„Nové cesty v poskytování sociálních sluţeb lidem s mentálním postižením“ Pokračovalo sa návštevou
zariadení pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, aj s autismom, v „Kaviarni Anděl“- tréningové
pracovisko, v dennom stacionári „Efeta“ na pracovnej terapii v keramickej a textilnej dielni a miestnosti pre
„bazálnu stimuláciu“
• 20. 11. 2009 sa pri príležitosti 10. výročia vzniku Domu sv. Anny uskutočnil seminár „Dom sv. Anny včera,
dnes a zajtra“ v priestoroch ÚPSVaR v Starej Ľubovni za účasti odbornej verejnosti
• „Radosť rozdávaním rastie“ - v tomto duchu sa niesol deň 10. 12. 2009, ktorý spoločne prežili
zamestnanci, rodičia a klienti Domu sv. Anny v priestoroch Katecheticko-pastoračného centra
pod gréckokatolíckym Chrámom Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Klienti s pomocou
zamestnancov DSS pripravili pre rodičov vianočný program. Vystúpili s rozprávkou o Koze a kozliatkach,
vinšovačkou a vianočnými piesňami. Rodičia ich zato odmenili potleskom a pohostením
• V r. 2009 bolo v Dome sv. Anny zriadené chránené pracovisko, ktoré poskytlo prácu dvom mentálne posti
hnutým osobám s mierou funkčnej poruchy nad 70% a jednému asistentovi
Resocializačný systém „Cesta k domovu“
Komplexná resocializácia a reintegrácia osôb závislých od návykových látok a osôb bez domova. Spolupracuje sa s
externým psychológom, psychiatrami, právnikmi, stomatológmi. Má tiež duchovného správcu. Vydáva časopis Cesta
a alkoholici hľadajúci abstinenciu sa združujú v klube Kahan.
Mesačník Cesta
Populárno-náučný kresťanský mesačník o abstinencii, bezdomovectve, kvalite života a iných sociálno-patologických
javoch distribuovaný najmä formou pouličného predaja. 12 nezamestnaných ľudí zapojil do administratívnych prác
redakcie.
Mesačník Cesta sa ustálil na mediálnom trhu. V roku 2009 vsadili na propagáciu a mesačníkom sa reprezentovali
na rôznych konferenciách venovaných médiám.
Kahan – Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
Okrem pravidelných štvrtkových stretnutí, bola činnosť Klubu zameraná na aktivity smerované k zdravému spôsobu
života a kvalitnému spoločenskému žitiu závislej osoby bez drogy.
Každoročne sa začiatkom roka usporadúva Ples abstinentov. Toho roku to bol 24. januára 2009 a zúčastnili sa na
ňom abstinenti z celého Slovenska. Organizuje sa spoločné podujatia závislých a ich rodinných príslušníkov, tzv.
opekačky, guláše. V rámci prevencie sa robia prednášky na školách o škodlivosti a následkoch užívania drog. Navštevujú sa kluby abstinentov po celom Slovensku. V celoslovenskom hnutí abstinentov má zastúpenie vo výbore ASKAS
(Asociácia klubov abstinentov Slovenska). Zúčastnili sa na celoslovenských športových hrách abstinentov, ktoré sa
konali 11. – 13. 09. 2009 v rekreačnom zariadení Poniklec v blízkosti Brezna. Na konci roka sa koná Vianočný klub
pre závislých a ich rodinných príslušníkov.
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Sociálne centrum
Zameriava sa na terénnu a vyhľadávaciu činnosť, zariadenie však neposkytuje ubytovanie. Poskytuje sociálne poradenstvo a prevenciu, prvý kontakt s klientom, sprevádza klienta na reintegračnej ceste späť do spoločnosti,
napomáha pri vybavovaní úradných záležitostí, kontakt s nemocnicami, potravinová výpomoc a pri riešení krízových
situácií.
K 31.12.2009 bolo v centrálnej evidencii RS CKD zaevidovaných 2062 kariet klientov, z toho nových 83 pribudlo
oproti minulému roku.
Sociálne centrum Humenné
V roku 2009 sa sociálne služby poskytli 473 ľuďom, išlo hlavne o poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej
prevencie. To znamená, že poradili a pomohli ľuďom v ťažkých životných situáciách, ako je strata zamestnania, rozpory v manželskom vzťahu, konflikty vo vzťahu rodič - dieťa, hrozba exekúcie, strata dokladov, závislosť (alkohol,
automaty) a podobne. Ďalej sa poskytovali služby administratívneho charakteru, ako je písanie žiadosti a životopisov
do zamestnania, kopírovanie, ako aj sprostredkovanie prístupu klientov na internet.
Okrem týchto služieb sa študentom stredných škôl poskytli besedy na témy: sociálny systém SR, komunikácia a
asertivita, rodinný systém, ktoré by mali pomôcť študentom v ich ďalšom rozvoji.
Na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny sa podarilo obhájiť projekt a získať tak akreditáciu na špecializované
poradenstvo.
Spolupracovalo sa s farským úradom, mestským úradom a úradom práce, ako aj s odborníkmi z oblasti medicíny a
práva. Práca Sociálneho centra je ťažká, ale zároveň potrebná, pretože je určená tým, ktorí to potrebujú bez rozdielu
na vierovyznanie, vek, či sociálny status.
K ďalšej činnosti centra patrilo zorganizovanie zbierky „Daruj školské pomôcky“- zbierkou sa pomohlo deťom zo
sociálne slabších rodín, rozdávanie betlehemského svetla a pomoc sociálne slabším viac početným rodinám pred
vianočnými sviatkami formou sponzorských darov.
Sociálne centrum Svidník
V roku 2009 sa opäť obnovila činnosť v Sociálnom centre vo Svidníku so zameraním na špecializované sociálne poradenstvo. V spolupráci s kňazmi v meste Svidník bol tento zámer spropagovaný v kostoloch, zdravotníckych zariadeniach.
Miestnosti sú využívané na skupinovú prácu s ľuďmi, ktorí sú na dôchodku alebo pre tých, ktorí sú v tom čase sami
doma. Tu sa pravidelne stretávajú raz v týždni a je pre nich vytvorený program a spoločná modlitba sv. ruženca.
Taktiež SC Svidník sa zapojilo do akcie ,,Zber školských pomôcok“ cez niekoľko rodín. Tieto pomôcky boli doručené
na Cirkevnú základnú školu sv. Juraja a odovzdané tým deťom, ktoré to potrebujú.
Kladne je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s o. Marekom Pulščákom. Otec protopresbyter sa zaujíma o Sociálne
centrum a veľmi pomáha zorientovať sa v mnohých veciach, ktoré sú potrebné, aby sa v tomto zariadení vykonávala
prínosná činnosť pre obyvateľov mesta, ale aj občanov zo širokého okolia.
Sociálne centrum Stará Ľubovňa
Od 1. 7. 2009 sa rozšírila cieľová skupina o nezamestnaných, ľudí v hmotnej núdzi, ľudí ohrozených bezdomovectvom a závislých.
Momentálne sa vykonáva sociálna prevencia a poradenstvo v troch školských zariadeniach v Starej Ľubovni a okolí.
Jedná sa o Spojenú školu internátnu, ktorá pozostáva zo Špeciálnej základnej školy a Stredného odborného učilištia
internátneho v Starej Ľubovni a Špeciálnu základnú školu v neďalekom Podolínci. Od začiatku školského roka
2009/2010 sa rozbehli preventívne aktivity vo väčšom rozsahu nielen na Strednom odbornom učilišti internátnom
v Starej Ľubovni, ale aj na školskom internáte, kde sú počas týždňa ubytovaní študenti školy.
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Sociálne centrum Snina
V roku 2009 sa poskytli služby 257 klientom. Boli to najmä služby súvisiace s nezamestnanosťou, vybavovaním úradných záležitosti a rodinnými problémami. Pokračovalo sa v prevencii vo forme besied na stredných školách na témy:
Sociálny systém SR, životné cykly a komunikácia. Týchto stretnutí sa zúčastnilo 125 študentov. Zapojili sa do akcie
„Daruj školské pomôcky“ a v spolupráci s dobrovoľníkmi Informačného centra Snina potešili deti v dvanástich rodinách. V mesiaci jún tu absolvoval študent Katolíckej univerzity Ružomberok absolventskú prax. Zaznamenal sa
mierny pokles klientov (o 37 klientov), najmä od septembra, kedy sa Sociálne centrum presťahovalo do iných
priestorov mimo centra mesta. Tento fakt značne sťažuje klientom dostupnosť našich služieb.
Sociálne centrum pre rodinu v Humennom
Vzniklo 1. 4. 2009 na základe akreditácie na MPSVaR SR, Sekcie sociálnej a rodinnej politiky.
Ciele:
• práca s rodinou má smerovať k úprave rodinného prostredia, aby deti, ktorým hrozí vyňatie z rodiny v nej
mohli aj naďalej zotrvať a deti, ktoré boli rozhodnutím súdu vyňaté z rodiny a umiestnené v náhradnej
rodinnej starostlivosti sa mohli do svojej biologickej (pôvodnej) rodiny vrátiť
• dosiahnuť lepšiu pripravenosť a vstup rómskych detí, mládeže a rodín do spoločnosti a rodinného života
• vytvoriť systém prevencie a podpory a poskytovania kvalifikovaného sociálneho poradenstva.
Cieľová skupina:
• dysfunkčné rodiny v rómskej komunite Podskalka v Humennom, deti a rodiny zo sociálne
znevýhodneného sociálneho prostredia
• ľudia v hmotnej a sociálnej núdzi
• osoby dlhodobo nezamestnané, nízko kvalifikované a inak znevýhodnené skupiny postihnuté sociálnym
vylúčením.
Útulok Archa Prešov
Zaraďuje sa do skupiny zariadení s možnosťou celodenného pobytu, celkovej hygienickej očisty, výmeny šatstva, s
možnosťou prania a žehlenia. Záujem prevyšuje kapacity, a tak bola vyťaženosť na úrovni 110 %.
Čo sa podarilo v roku 2009:
• začali sa práce na príprave nízkoprahového ubytovania Nocľahárne s víziou spustenia do prevádzky
1.2.2010
• zvýšenie štandardu izieb na poschodí a to vytvorením dvojposteľových izieb z pôvodných štvorposteľových
• prípravné práce na výstavbe vlastnej kotolne za účelom odpojenia sa od centrálneho dodávateľa tepla
• v rámci ergoterapie udržiavanie čistoty zariadení a blízkeho okolia, kosenie trávy okolo chodníkov,
obrubníky sa vyčistili od buriny, chodník a krajnice vozovky sa vyčistili od nánosov a buriny, pomoc
pri rekonštrukcii objektu Centra terénnych a sociálnych služieb
• ukončenie super- vízneho výcviku jednej skupiny terapeutov a pokračovanie supervízneho výcviku
pre druhú skupinu terapeutov na zvyšovanie kvalifikačných predpokladov pre prácu s cieľovou skupinou
ľudí
• spustenie nového supervízneho vedenia terapeutov v rámci Balintových skupín.
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Dom Charitas Prešov
Je zariadením chráneného bývania od roku 2002. Je to ZCHB pre mužov, ktoré po novom začalo prijímať aj ženy.
Cieľovú skupinu tvoria ľudia s ľahkým zdravotným postihnutím alebo duševnou poruchou, ktoré ich oprávňujú na
pobyt v ZCHB. Doba pobytu sa určuje individuálne. Hlavné služby: podpora, dohľad a pomoc pri osamostatňovaní
sa, bývaní a výbere vhodnej práce.
Čo sa podarilo v roku 2009:
• prípravné práce na zmene charakteru zariadenia v rámci zákona č. 448/2009 Z. z. o sociálnych službách.
Od 1.1.2010 sa zariadenie mení zo zariadenia podporovaného bývania na Domov na pol ceste
podľa §27 uvedeného zákona
• zvýšenie kvality ubytovania rozšírením spoločenských priestorov
• pravidelná pracovná terapia pre klientov
Domov nádeje Prešov
Resocializačné stredisko s celodennou prevádzkou, ktoré poskytuje komplexné resocializačné služby. Má kapacitu
23 miest pre mužov a mladistvých od 16 do 50 rokov, ktorí sú závislí na alkohole, psychotropných látkach a halucinogénoch, na hráčskej vášni či liekoch. Poskytované služby: psychoterapia a socioterapia, rodinná, športová terapia,
rekvalifikačné kurzy, záujmová činnosť. Na pracovnú terapiu sa využíva práčovňa, autoumyváreň, stolárska a ručná
dielňa.
Čo sa podarilo v roku 2009:
• výmena kresiel v komunitnej miestnosti
• výmena starého linolea v jedálni za dlažbu
• výmena starej dlažby v kuchyni za novú protišmykovú
• rozšírenie a stabilizovanie arteterapie a jej aplikácia do režimu v zariadení
• presunutie kotolne v autoumyvárke osobných áut
• rekonštrukcia čističky odpadových vôd v autoumyvárke
• zhotovenie dlažby pod budúci altánok
• vytvorenie jazierka v parku pri objekte
• výroba postelí z masívu pre klientov do celého zariadenia
• realizácia Dňa otvorených dverí spojená s prezentáciou výrobkov arteterapie

Charitatívno sociálne centrum sv. Rity Lučenec
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Projekty:
Resocializácia a doliečovanie závislých v Domove nádeje Prešov
Projekt určený na zlepšenie a rozšírenie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.
Poskytovateľ grantu bola Európska únia a Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálny sekretariát Výboru ministrov
pre drogové závislosti a kontrolu drog. Projekt sa realizoval od 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009. Podporený bol sumou
24 875,32 Eur.
Celkovým cieľom projektu bolo zlepšiť a rozšíriť resocializačnú a rehabilitačnú starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok, motivácia pacientov k doliečovaniu. Tento cieľ sa nám podarilo splniť. Profesionalita terapeutického tímu sa odzrkadľuje na procese resocializácie i na celkovom obraze zariadenia. Z toho dôvodu nadobudnuté
vedomosti pri výcviku a edukácii, tiež pri supervízii sa využívajú a naďalej sa spolupracuje so supervízorom. Terapeutické aktivity usmerňujúce klientov k zmene správania a spôsobu života, od nekvality ku kvalite a opätovnej
reintegrácii do spoločnosti, boli počas projektu zamerané na komunikačné zručnosti a racionálnu terapiu, čo bolo
klientmi pozitívne hodnotené. Naďalej sú tieto témy súčasťou terapie v doliečovaní v RS DON.
Výrazná podpora pri realizácii projektu bola aj zo strany manažmentu Generálneho sekretariátu Výboru ministrov
pre drogové závislosti a kontrolu drog. V oblasti manažovania projektu sa získali nové skúsenosti, ktoré sa v budúcnosti efektívne využijú pri uchádzaní sa o granty.
Cesta - zdravší a zmysluplnejší pohľad na život
Zamerané je na periodickú tlač časopisu Cesta - mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života distribuovaný
najmä formou pouličného predaja. Poskytovateľom grantu bola Konferencia biskupov Slovenska v termín realizácie
od 01. 09. 2008 - 31. 07. 2009, podporené sumou 3 319,39 Eur.
Finančnými prostriedkami schválenými pre tento projekt sa pokryla časť výdavkov na tlač a honoráre. Cieľom projektu bolo šírenie osvety a teda prevencia v oblasti drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na
území mesta Prešov a iných území SR, vytváranie podmienok pre pracovnú terapiu klientov RS CKD, resocializáciu
jeho distributérov v rámci SR, ktorí participujú na tlači časopisu a jeho distribúcii. Môže to viesť k mobilizácii ich
síl pre zmenu svojho života, šírenie duchovných myšlienok v časopise, ktorý prispieva k celkovému zamysleniu sa
verejnosti nad kvalitou svojho života, informovanie o RS CKD, GKCH, popr. iných organizáciách pôsobiacich v
tejto oblasti.
Dôležitou súčasťou bola jazyková, grafická úprava a externá redakčná spolupráca. Každé vydanie mesačníka bolo
distribuované pouličnými predajcami.
Prevencia a resocializácia drogovo závislých osôb pri Gréckokatolíckej diecéznej charite v Prešove
Projekt bol zameraný na skvalitnenie poskytovaných služieb v resocializačnom stredisku Domov nádeje Prešov, prevenciu a osvetu prostredníctvom výroby a distribúcie časopisu CESTA. Poskytovateľ grantu bol Úrad vlády SR GS
Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Bratislava v termíne realizácie od 01.07. 2009 – 31. 12.
2009, podporené sumou 14 700,- Eur.
Cieľom projektu bola prevencia a osveta prostredníctvom výroby a distribúcie časopisu CESTA,
skvalitnenie pracovnej terapie a zároveň ubytovacích podmienok pre 23 klientov v Resocializačnom stredisku
Domov nádeje (RS DON) Prešov a udržateľnosť spolupráce medzi zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami.
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Rekonštrukcia objektu Centra poradensko-sociálnych služieb Prešov
Náklady na rekonštrukciu predstavovali celkovo za rok 2009 cca 15 000,- €
Finančné zdroje predstavovali 2 707,- € príspevok Mesta Prešov, ostatné práce zrealizované svojpomocne.
Zrealizované práce: bolo skolaudovaných ďalších 100 m2, k 01.10.09, spustenie prevádzky v tejto časti Centra
presťahovaním redakcie časopisu CESTA, k 01. 02. 2010 spustenie prevádzky nízkoprahového denného centra a
pokračovanie zhotovovania podláh, elektroinštalácie, vodoinštalácie v ostatnej časti Centra na ulici
Pod Táborom 33.
„Dajme im ešte šancu“
Doba trvania: 1.4. 2008 – 31.03.2010
Schválená čiastka: 62 457,68 €
Popis projektu:
Aktivita 1: Terénna práca
Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, resp. akútnej sociálnej núdze. Terénna činnosť pozostáva v permanentnom monitorovaní
a depistáže rizikových a problémových skupín osôb závislých resp. bez domova, resp. ostatných cieľových skupín
osôb, v lokalite mesta Prešov.
Aktivita 2: Ambulantná práca
V prípade návštevy klienta v priestoroch kancelárií terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov ambulantne
sa poskytuje nasledovnú starostlivosť o klienta:
zistenie anamnézy, administratívna pomoc, korešpondencia, finančné spoluhospodárenie,
písanie životopisu, spôsoby podania žiadosti o zamestnanie, individuálny prístup v riešení problému nezamestnanosti,
kontakt s potenciálnymi zamestnávateľmi...
Aktivita 3: Integračná práca
Osobný manažment klienta po získaní zamestnania, udržiavanie kontaktu s klientom po dobu 6 mesiacov po získaní
zamestnania, získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov a poskytovanie krízovej intervencie v prípade potreby je
hlavnou náplňou tretej aktivity, ktorá celý projekt kompletizuje.
Počet klientov zapojených do projektu: 254
Počet poskytnutých služieb: 4399.
Rekonštrukcia a prístavba budovy na zlepšenie životných podmienok pre handicapované deti z Domu sv. Anny
Vďaka finančnej podpore Konferencie biskupov USA Washington, Fr. McCanna, SJ bolo možné sa v roku 2009
opäť posunúť o krok ďalej v rekonštrukcii a klienti sa už tešia na skoré presťahovanie do nových priestorov. Budú
tam môcť viac rozvíjať svoje schopnosti a postupné osamostatňovanie sa cez terapie a rôzne tvorivé aktivity v
chránenej dielni.
Ešte v máji 2008 bol zaslaný projekt so žiadosťou o finančnú podporu 46 996 USD a v auguste 2009 došla čiastka
13 774,10 Eur.
Finančné prostriedky sa použili na stavebné práce cez firmu Fedstav, Stará Ľubovňa:
tepelná izolácia a prekrytie sadrokartónom v podkroví 8 428,26 Euro
vnútorné omietky miestností, a vysprávky okolo okien 5 345,74 Euro
Podpora rekonštrukcie nemocnice v Koroleve na Ukrajine
Tento projekt financovala švajčiarska nadácia Alessandra Marzano Uster, ktorá cez pátra Franca Gattiho, SJ požiadala
o sprostredkovanie kontaktov a dohľad nad celou rekonštrukciou a financovaním objektu. Celkový rozpočet bol vo
výške 23 300 Eur. V roku 2009 tam bolo preinvestovaných 5 000,- Eur, za ktoré sa zrealizovala výmena dverí, okien,
obklady na chodbách a vymaľovanie 2 laboratórií.
Celkovo projektový tím napísal a podal 49 projektov resp. žiadostí o finančnú podporu, z toho bolo
12 neschválených, 17 je otvorených alebo presunutých na rok 2010 a 20 projektov bolo schválených a podporených.
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Putovná výstava o Afrike a problematike HIV/AIDS (9. -15. 2. 2009)
Výstava prebiehala vo vstupných priestoroch Obvodného úradu Prešov v rámci celoslovenského projektu rozvojového
vzdelávania Slovenskej katolíckej charity. Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj o. Pavol Dancák z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorý sa vrátil zo študijnej cesty z Afriky. Výstava ukázala, aký ničivý efekt má
epidémia HIV/AIDS na zdravie a rozvoj ľudskej spoločnosti, a to najmä na africkom kontinente. Produktívna vrstva
dospelých tu vymiera, chudoba sa prehlbuje, deti sa stávajú sirotami a znemožňuje sa prístup k vzdelaniu, zamestnaniu
ako aj k zdravotnej starostlivosti. AIDS nie je iba chorobou. Je sociálnym fenoménom, ktorý súvisí s ďalšími
oblasťami, ako napr. sociálne vylúčenie a diskriminácia pohlaví. Po ukončení výstavy pokračovala verejná zbierka
ako aj sprostredkovanie Adopcie na diaľku pre rôznych záujemcov.
Stretnutie migračných asistentov (26. 3. 2009) sa konalo s o. biskupom Mons. Jánom Oroschom v Trnave s cieľom
zhodnotenia našich minuloročných aktivít a plánovania ďalšej spolupráce.
Seminár o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi (6. - 8. 4. 2009) organizovalo Ministerstvo vnútra SR na Donovaloch. Cieľom školenia bolo budovanie kapacít organizácií zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich
s „ohrozenými“ skupinami a podporiť šírenie preventívnych informácií o fenoméne obchodovania, ako aj možných
spôsoboch pomoci obetiam v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi MV SR. Na záver
boli účastníkom odovzdané certifikáty, za GKCH Prešov Ing. Márii Rajňákovej.
Stretnutie zamestnancov GKCH a hostí 20. mája 2009
na tému „Odkaz sv. Pavla pre Charitu“. V Roku sv. Pavla sa prišiel podeliť so svojou reflexiou o. Mgr. Matúš Nastišin,
bývalý účastník pastoračnej praxe. Za Prešovské arcibiskupstvo charitu pozdravil vicekancelár o. František Dancák,
za Mesto Prešov MUDr. Katarína Ďurčanská, za kolegov z Gréckokatolíckej apoštolskej exarchátnej charity Košice
pani Božena Fecáková. Po príhovoroch a prestávke vedúcich jednotlivých zariadení a služieb hodnotili svoju prácu,
delili sa o postrehy zo služby.
Po obede si pozreli dokumentárny videofilm o Litmanovej a živote viery „Iveta a hora“ s osobnou skúsenosťou z
nakrúcania o. Daniela Galajdu, protopresbytera Gréckokatolíckej farnosti Prešov-mesto.
Deň dobrovoľníctva organizovaný Centrom dobrovoľníctva a agentúrou SAIA dňa 26. 6. 2010 – prezentácia
činnosti na Centre GKCH Prešov pre študentov a iných záujemcov. Žiaľ, konštatovaný bol slabý záujem verejnosti,
možno aj z dôvodu neskorej propagácie.
Neformálne stretnutie so svätou liturgiou 12-tich zamestnancov GKCH s rodinami 29. júna 2009 na sviatok apoštolov Petra a Pavla na prešovskej Kalvárii. Opekanie dobrôt i seba pri ohni doplnili sladkosti a príjemné rozhovory
pri káve v Centre Hnutia Svetlo - Život u o. Petra Komanického.
Riaditeľ GKCH spolu zo zástupcom a p.Jozefom Tudorom sa 16.-19.júla 2009 zúčastnili na Púti národov a národností v Ťjačive na Ukrajine. Silné dojmy zostali nielen z bohatého duchovného programu, ale aj zo srdečného prijatia
v rodinách. Zároveň doviezli deky pre pastoračné centrum ako dar z Talianska.
4.– 7. augusta 2009 nasledovala zahraničná služobná cesta s cieľom podpory projektov – Freising Renovabis, a DCV
Berlín - Akcia Človek. Cestou domov sa počas zastávky v Diecézní charite Brno nadviazali ďalšie kontakty a navštívili
sa priestory krízového centra nocľahárne.
Pripravila sa posterovú prezentácia na V. vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou „Globalizácia a
kvalita života a zdravia “ v dňoch 23. – 24. októbra 2009 v Košiciach na tému: Formy starostlivosti o núdznych v
Gréckokatolíckej charite Prešov.
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Už tradične sa 7.- 8. októbra 2009 konal v Prešove ôsmy ročník Osláv abstinencie a zdravého života. Aj tentokrát
začal 7. 10. Sv. liturgiou a Krížovou cestou za závislých v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 8.10., pokračoval
medzinárodnou vedeckou konferenciou „Rodina ako systém – rodina ako pacient“ pod záštitou europoslanca
MUDr. Miroslava Mikolášika v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Veľmi alarmujúce
boli príspevky o nebezpečenstve počítačových hier pre zdravý vývoj detí, stúpajúcom alkoholizme žien a tak potrebnej autorite otca v rodine.
Popoludní v PKO na slávnostnej akadémii boli odovzdané plakety za abstinenciu za hudobného doprovodu o. Petra
Milenkyho. Po prvýkrát sa tu objavila jedna diamantová plaketa (15 rokov abstinencie), ďalej 4 zlaté, 24 strieborných,
29 bronzových a 1 zelenáčska plaketa (9 mesiacov).
Na prahu medzinárodného roka boja proti chudobe pripravila Sociálna subkomisia KBS v dňoch 16. – 17.októbra
v Košiciach konferenciu k svetovému dňu boja proti chudobe. Predchádzal jej 15. 10. 2009 Veľtrh sociálnych aktivít
v OC Cassovia Košice organizovaný Fórom kresťanských inštitúcií. Na tomto veľtrhu sa taktiež prezentovali na
paneli služby a zariadenia Gréckokatolíckej charity Prešov, ponúkali sa okoloidúcim letáky.
11. 11. 2009 – to je dátum výročia posviacky Kaplnky bl. Petra Pavla Gojdiča na Centre GKCH Prešov. Oslávil sa
slávnostnou sv. liturgiou s hlavným kazateľom vicerektorom Mgr. Miroslavom Šimkom, žiakom o. Jozefa Voskára.
Zároveň sa pri tejto príležitosti ďakovalo aj za 30 rokov kňazstva o. Jozefa.
Seminár „Cirkev a AIDS“ v Bratislave organizovala Slovenská katolícka charita 25. 11. 2009 pod záštitou prezidenta
SKCH Mons. Štefana Sečku. Hlavným rečníkom bol Rev. Msgr. Robert J. Vitillo, špecialista na globálnu pandémiu
HIV z Caritas Internationalis. Nemenej zaujímavé boli ostatné príspevky o analýze problému, prevencii i liečbe
AIDS. Oslovil najmä videofilm z praktickej pomoci ľuďom v Afrike od MUDr. Mariána Bartkovjaka, ktorý tam pôsobil cez Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Pokračovanie seminára o pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi „Porozumieť a konať II“ sa konalo v priestoroch
Bratislavskej katolíckej charity 26. - 27.11. 2009. Začalo sa sv. omšou, potom sa vypočuli informácie o aktuálnej
situácii s obchodovania s ľuďmi na Slovensku z pohľadu Ministerstva vnútra, skúsenosti Medzinárodnej organizácie
pre migráciu s pomocou obetiam obchodovania, činnosť Strediska migrácie pri ADCH Praha v rámci prevencie. S
p. Dušanom Bezákom SJ sa rozmýšľalo o tom „Prečo nám môže byť cudzinec obohatením?“. Po osobnom svedectve
z praxe s obeťami obchodovania v Taliansku s. Marie Kláry nasledoval psychoterapeutický workshop o pocitoch
obete.
Vianočné stretnutie zamestnancov sa konalo v jedálni Domova nádeje v Prešove 17. decembra 2009 v dopoludňajších
hodinách za účasti o. PaedDr. Františka Dancáka, vicekancelára Gréckokatolíckeho arcibiskupstva.
V septembri 2009 sa podarilo v spolupráci s Bc. Lukášom Hirkom vytvoriť Dizajn manuál GKCH, ktorý obsahuje
vzory na jednotné používanie loga, hlavičkových papierov, tabule – označenia prevádzok, potlač propagačných a
darčekových predmetov, nálepky na autá, obálky a vizitky.
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GRECKOKATOLÍCKA EPARCHIÁLNA CHARITA KOŠICE (GKAeCH KE)
Mgr. Vladimír Tomko
Opatrovateľská služba (Charitatívna služba v rodinách CHSR)
v rodinách zabezpečuje komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o starých, chorých, telesne postihnutých, opustených
ľudí, neúplné a mnohodetné rodiny. Hlavným zameraním je pomoc občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebuje pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných prácach v domácnosti alebo kontaktu
so spoločenským prostredím.
Ciele zamerané na klienta:
• zachovanie alebo obnovenie zdravého pocitu sebavedomia
• udržiavanie kontaktu s okolím
• pocit spokojnosti a vyrovnania sa s danou situáciou
• nová orientácia a hľadanie zmyslu života
Prínos činnosti:
• spokojnosť klientov a ich príbuzných
• dosiahnutie zlepšenia zdravotného stavu
• zotrvanie klienta v domácom prostredí čo najdlhšie
Úlohou Charitatívno-sociálneho centra (CHSC) je prvý kontakt s človekom v núdzi. Je to pomoc klientom pri
riešení rôznych problémov a spoločné hľadanie optimálneho riešenia a východiska z danej situácie, ktorá je zložitá.
Každý klient je individuálny a problém si vyžaduje individuálny a špecifický prístup.
Činnosť CHSC je zameraná na poskytovanie pomoci klientom v týchto situáciách:
• sociálna pomoc – obuv, šatstvo, potravinové balíčky
• sociálne poradenstvo – určené ľuďom v hmotnej núdzi, bez domova, po výkone trestu
• administratívna pomoc – vybavovanie dokladov, kontaktovanie kompetentných miest
• pomoc pri hľadaní prechodného ubytovania
Aktivity
• Vianoce pre deti, písacie potreby, zošity, knihy
• oblečenie pre Rómske komunity Sečovce, Trhovište, Detský domov Michalovce, Pozdišovce, Domčeky
Laškovce
• poskytnuté základné poradenstvo, spolupráca s väzenským duchovným v Košiciach
• veľký záujem je o služby sociálneho šatníka ( výdaj a príjem šatstva ), šatstvo je poskytované ľuďom
v nepriaznivej finančnej situácii, viacdetným rodinám, rómskym rodinám. Najviac je žiadané detské
oblečenie, pánske, posteľná bielizeň a prikrývky
• ďalšou z činností je poskytovanie pomoci zapožičaním zdravotníckych pomôcok pre ľudí v núdzi,
ako boli: zapožičanie – toaletný vozík, invalidný vozík, biolampa, antidekubítne pomôcky
Organizácie a možnosti, ktoré boli kontaktované na spoluprácu pri riešení sociálnej situácie klientov:
• azylové domy
• sociálne byty ( mesto )
• odbor sociálnych vecí
• zdravotnícke zariadenia
• farské úrady
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS Charitas )
Je veľmi potrebnou a žiadanou službou. V rámci tejto služby je poskytovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť
na odbornej úrovni v domácom prostredí. Využívajú ju klienti – pacienti po návrate z nemocnice, akútne chorí bez
hospitalizácie, chronicky chorí, pacienti v terminálnom štádiu a tiež sociálne a zdravotne rizikové skupiny.
Ošetrovateľskú službu poskytuje ADOS poistencom všetkých poisťovní na základe zdravotného stavu pacienta, na
návrh ošetrujúceho lekára.
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ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE (ADCH KE)
Ing. Cyril Korpesio
Služby pre seniorov
Dom pokojnej staroby Augustína Fischera-Colbrieho (DPS)
DPS je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje svoje služby ako zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb s kapacitou 94 klientov. DPS je situovaný v centre Košíc, čím je zabezpečený kontakt klientov s kultúrnym
a spoločenským prostredím. Súčasťou budovy je aj kaplnka, v ktorej denne slúžia sv. omše.
Charitný dom sv. Edity Steinovej
Kombinovaný domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s kapacitou 17 lôžok. Prebiehajú v ňom nasledovné
pracovné a kultúrno-spoločenské činnosti: rehabilitácia, rôzne druhy terapií (ergo, muziko, biblio, dramatoterapia
a pod.), relaxačné cvičenia, vychádzky do prírody, fonačné cvičenia, cvičenia za pomoci fit lopty, stacionárneho bicykla a pod.
Dom pokojnej staroby F. Majocha
Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť ako zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v oblasti sociálnej a duchovnej občanom starým, s telesným postihnutím, duševnými poruchami, so zmyslovým postihnutím a
ich kombináciou. Zariadenie poskytuje sociálne služby laikom i katolíckym kňazom mimo pastorácie.
Dom pokojnej staroby Lipany
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s kapacitou 68 klientov je situované priamo v centre obce Lipany.
Priamo v zariadení sa nachádza kaplnka, ktorú pri svätých omšiach využívajú aj obyvatelia mesta.
Výber aktivít v roku 2009: spravidla pri príležitosti veľkonočných a vianočných sviatkov, Dňa matiek, v októbri mesiaci úcty k starším, duchovné a náboženské akcie.
Zariadenie opatrovateľskej služby Caritas
ZOS s kapacitou 15 lôžok je zariadením sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje denný, týždenný alebo prechodný
pobyt pre občana, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných
životných úkonov a tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú starostlivosť v jeho domácom prostredí.
Poskytuje starostlivosť v oblasti sociálnej aj duchovnej s dôrazom na individuálny prístup ku každému klientovi na
báze vysokej profesionality a ľudskosti.

Charitatívna služba v rodinách
CHSR poskytuje komplexnú opatrovateľskú starostlivosť pre chorých, telesne postihnutých, opustených a starých
občanov priamo v domácom prostredí klienta. Hlavnou úlohou a cieľom je umožniť klientom dôstojné prežitie ich
staroby a choroby v domácom prostredí, zmiernenie samoty a pocitu izolácie, styk so spoločenským prostredím.
Jedáleň pre dôchodcov Humenné
Jedáleň pre dôchodcov je zriadená pre starých a opustených ľudí, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje zabezpečiť
si stravu v primeranom množstve a kvalite. Príprava stravy môže byť spojená aj s jej donáškou klientovi.
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Pomoc ľuďom v núdzi a v krízových situáciách
Charitný dom sv. Alžbety
CHD je účelovým zariadením ADCH Košice, ktoré poskytuje sociálne služby pre 82 ľudí ako útulok na prechodný
pobyt a nocľaháreň pre pobyt v noci. Klientmi zariadenia sú občania bez prístrešia v hmotnej núdzi, po zrušení ústavnej alebo ochrannej výchovy po dosiahnutí plnoletosti, alebo občania, na ktorých je páchané násilie a sú prechodne
alebo trvalo bez domova.
Krízové centrum – zariadenie núdzového bývania
KC je kombinovaným zariadením sociálnych služieb. Svoje služby poskytuje ako útulok a zariadenie núdzového
bývania (ZNB). V ZNB prechodné útočisko nájdu osoby, na ktorých je páchané násilie , obete obchodovania, osamelé tehotné ženy a rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. Útulok je určený pre ženy bez domova.
Útulok Emauzy
Útulok Emauzy je zariadenie s nočným pobytom, preto najžiadanejšia služba je najmä poskytovanie nocľahu. Klienti
prichádzajú do zariadenia v čase od 19.00 do 21.00 hod a ráno o 7.00 hod musia zariadenie opustiť. K zabezpečeniu
záujmovej činnosti bola zriadená skromná knižnica. Klienti si majú možnosť zapožičať si šach, hracie karty a kocky.
V rámci pracovnej terapie klienti, ktorí ostanú v zariadení zveľaďujú zariadenie a jeho okolie.
Charitný dom pre mládež (CHDM)
CHDM poskytuje komplexnú pomoc chlapcom, ktorým sa skončila ústavná výchova v detských domovoch a
odborných učilištiach internátnych alebo sa z iných dôvodov ocitli bez strechy nad hlavou. Svoje služby poskytuje
ako zariadenie podporovaného bývania a útulok. Dôraz sa v zariadení kladie hlavne na prípravu na začlenenie sa do
spoločnosti.
Rómske komunitné centrá (RKC): Lipany, Stropkov
Cieľom RKC je komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti, a to
prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorazových aktivít. Zvláštna pozornosť sa venuje výchove
a vzdelávaniu detí. RKC poskytujú sociálne poradenstvo. Pri centrách sú zriadené aj sociálne šatníky. Veľkú úlohu
zohráva aj katechéza rómskej komunity, pomocou ktorej možno badať zmenu v ich hodnotovom rebríčku. V rámci
aktivít sa uskutočňujú aj rôzne školenia pre mladých aj dospelých, Rómovia majú možnosť pracovať v dielňach remeselných zručností – krajčírskej, práca na krosnách a pod.

Rómske komunitné centrum Lipany
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Zdravotnícka pomoc
Hospic Matky Terezy (HMT)
HMT poskytuje paliatívnu starostlivosť. Hospicová starostlivosť pacientovi garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou
bolesťou, za každých okolností bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť, vo chvíľach odchodu z tohto sveta nezostane sám a po smrti budú dôstojne zaobchádzať s jeho telom. Okrem zdravotníckej starostlivosti poskytuje HMT
aj podpornú starostlivosť o všetky potreby pacienta a jeho rodiny – psychické, sociálne a duchovné, s cieľom
zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu života pacienta až do jeho prirodzeného konca.
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADOS Košice, ADOS Lipany, ADOS Trebišov, ADOS Sobrance, ADOS Bardejov
Náplň činnosti ADOS spočíva v poskytovaní zdravotníckych výkonov v domácom prostredí pacientov všetkých
vekových skupín, u ktorých je indikovaná najmä starostlivosť o doliečovanie po skončení ústavnej liečby, o aktuálne
chorých pacientov bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých pacientov a o pacientov v terminálnych stavoch.
Iné formy pomoci
Charitné projekty v spolupráci s U. S. Steel Košice
V roku 2009 Nadácia U. S. Steel Košice opätovne poukázala ADCH zo svojich prostriedkov financie účelovo viazané
na jednorazovú výpomoc pre občanov sociálne odkázaných a zdravotne ťažko postihnutých a na úhradu letného
tábora pre deti z Krízového centra v Košiciach. Celkovo sa pomohlo 56 žiadateľom o finančný príspevok v celkovej
sume 8 610 € a deti z Krízového centra mohli prežiť nezabudnuteľný čas v Šali a na Zemplínskej Šírave.
Časopis Nota Bene – organizovanie predaja
Pouličný predaj časopisu Nota Bene dáva možnosť ľuďom bez domova, aby si v ťažkej životnej situácii pomohli sami.
Predaj časopisu im pomáha preklenúť ťažkú životnú situáciu a postaviť sa na vlastné nohy. Časopis poskytuje možnosť
dôstojného príjmu pre ľudí, ktorí majú malú možnosť zamestnať sa, čím zároveň funguje ako prevencia kriminality.
Projekt Pouličný časopis ponúka verejnosti možnosť efektívne podporiť „slabších“ členov spoločnosti a pomôcť im
postaviť sa na vlastné nohy.
Dobrovoľníctvo a farské charity (FCH)
FCH pracujú v rámci dobrovoľníckej a dobročinnej služby ADCH Košice v 11 farnostiach Košickej arcidiecézy.
Ich služba pozostáva z pomoci starým, opusteným a všetkým, ktorí sú na charitatívnu pomoc odkázaní. Mladí
dobrovoľníci – študenti stredných a vysokých škôl sú nápomocní pri organizovaní vianočnej verejnej charitatívnej
zbierky „Otvor svoje srdce“ a v predvianočnom medzinárodnom projekte „Operácia Vianočné Dieťa“.
Verejná zbierka Otvor svoje srdce spojená s koncertom
V roku 2009 organizovala Arcidiecézna charita 8. ročník verejnej charitatívnej zbierky pod názvom „Otvor svoje
srdce“. Hlavnou myšlienkou zbierky je znak solidarity – spolucítenia s trpiacimi a núdznymi. Dobrovoľníci – študenti ponúkali v predvianočnom období kahančeky s logom projektu za symbolickú cenu. Na záver Košických
Vianoc sa uskutočnil v spolupráci s mestom Košice v Starej radnici koncert s rovnomenným názvom. Koncert mohli
Košičania sledovať aj na veľkoplošnej obrazovke pri Immaculate. Medzi jednotlivými umeleckými vystúpeniami
diváci mali možnosť vidieť dokument z činnosti košickej Charity prepletený životnými osudmi klientov.
Medzinárodný charitatívny projekt „Operácia Vianočné dieťa 2009“
Tento medzinárodný projekt prebieha na Slovensku už niekoľko rokov. ADCH Košice sa do projektu zapojila už
štvrtýkrát. Projekt je zameraný na obdarovanie detí, ktoré žijú v sociálne a materiálne núdznych rodinách, rodinami
z Nemecka. Zo skladu v Košiciach sa celkom rozdalo 2000 balíčkov pre 38 odberných miest (farské spoločenstvá,
občianske združenia, mestské a obecné úrady). Veľakrát to bol jediný vianočný darček pre deti žijúce v nepriaznivých
životných podmienkach.
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Projekty realizované v roku 2009
Projekt „Odkopnime predsudky – futbal spája“
13.10.2009 sa uskutočnil 2. ročník futbalového turnaja pod názvom „Odkopnime predsudky – futbal spája“, v
ktorom si sily zmerali bezdomovci, klienti rómskych komunitných centier s košickými internacionálmi a so študentmi
stredných škôl. Cieľom zorganizovania športového podujatia bola okrem aktívneho športového vyžitia sa
zúčastnených aj snaha o odbúravanie predsudkov majority.

Futbalový turnaj „Odkopnite predsudky - futbal spája”

Projekt „Pomôž mi, aby som to urobil sám“
Arcidiecézna charita Košice ukončila v máji 2009 pre klientov a sociálnych pracovníkov Krízového centra projekt
„Pomôž mi, aby som to urobil sám“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska. Pre klientky, ich ratolesti a sociálnych pracovníkov Krízového centra bol zrealizovaný cyklus 7 celodenných školení zameraných na Montessori pedagogiku a boli zakúpené špeciálne Montessori pomôcky.
Zakúpenie nábytku a profesionálnych pračiek
Vďaka podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi zakúpené
nové postele, skrine, stoly, stoličky a 1 profesionálna pračka, ktoré využije 80 matiek s deťmi a 1 profesionálnu práčku
získal Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach.
Projekty realizované v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi
• Detská olympiáda
• v Krízovom centre už tradícia oslavy MDD, kde deti zažívajú po celý deň rôzne hry a súťaže
• Vytvorenie kvetinových záhonov v spolupráci so záhradnou architektkou a vďaka podpore SPP
• Vymaľovanie chodieb zariadenia rozprávkovými postavičkami vďaka podpore T-Com
• Pravidelná práca s hlinou a vytváranie hlinených výrobkov pod vedením hrnčiarov z Prešova a vďaka
podpore nadácie Pro Cassovia a Nadácie Tatra Banky
• Semináre o finančnej gramotnosti pre klientov zariadenia vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska
• Vďaka projektu „Objav mlieko“ deti zažili exkurziu na družstvo a spoznávali zvieratká a spracovanie mlieka
• Vianočná večera pre klientov zariadenia zorganizovaná vďaka podpore od Nadácie Orange a Nadácie SPP
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PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
Projekt Adopcia na diaľku ®
V rámci projektu Adopcia na diaľku®, ktorý pred 13 rokmi začala realizovať Slovenská katolícka charita (SKCH),
slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii a Albánsku. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených
viac ako 2300 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.
Tento projekt v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa.
Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do programu, stáva sa adoptívnym rodičom, môže sledovať rast „svojho“ dieťaťa
a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných mesačných, resp. ročných
príspevkov na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné
deti, aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä
na kúpu školských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie liekov,
ale aj na drobné vianočné darčeky a zorganizovanie školského výletu či letného tábora. Projekt je otvorený pre
všetkých. Je iba na konkrétnych ľuďoch, ochotných pomôcť, či sa rozhodnú pre priamu adopciu konkrétneho dieťaťa,
alebo zvolia inú formu pomoci – prispievanie na všeobecné účely.
Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré doteraz nemali možnosť dostať sa ku vzdelávaniu, boli nútené
z rodinných dôvodov prerušiť svoje štúdiá, pokračovanie v ich štúdiu je bez podpory vážne ohrozené, navštevujú
nadstavbové odborné kurzy alebo absolvujú výučbu v remeslách.

Vyučovanie indických detí, ktoré sú podporované darcami zo Slovenska.
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INDIA
Podporu pre chudobné deti v Indii sprostredkujeme od roku 1996 na podnet indickej sestry Marie Goretti Qadros,
generálnej predstavenej Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov. Spolupracujeme so siedmimi centrami sociálnej
pomoci v štáte Karnataka, ktoré evidujú deti z chudobných rodín. Slovenskí dobrodinci podporujú momentálne
dve školy v Honavare a 1.196 detí z regiónu Severná a Južná Kanara. Okrem aktuálne podporovaných detí mohlo
vďaka pomoci adoptívnych rodičov absolvovať a dokončiť základné alebo odborné vzdelanie a nájsť si zamestnanie
883 indických detí.
Partnerské organizácie sú povinne zaregistrované na príslušnom Ministerstve financií, aby mohli prijímať finančnú
pomoc zo zahraničia. Sú spravované rehoľnými spoločnosťami a charitatívne rozvojové projekty realizujú pod záštitou biskupov miestnych diecéz, čím je zaručené zodpovedné a spoľahlivé použitie poukázaných prostriedkov.
Pomoc tých dobrodincov, ktorí sa nechcú viazať na dlhodobú podporu konkrétneho dieťaťa, je vítaná pre všeobecné
potreby detí v škole pre odstránenie detskej práce Sadhana a v Zdravotnej škole pri Sociálnom centre sv. Ignáca v
Honavare (internát, jedáleň, materiál pre odborné kurzy, výpomoc pre deti bez rodinného zázemia). Tieto účely
podporuje okolo 160 dobrodincov.
Minimálna čiastka pre konkrétne dieťa v Indii je mesačne 15€ alebo ročne 180€. Vyššie sumy sú dobrovoľné a sú
pripočítané do rozvojového fondu v prospech všetkých detí. Číslo účtu v ČSOB pre Indiu je: 502332363/7500.
Špecifický symbol pre všeobecné potreby detí v oboch školách je 130. Na tento účel všeobecnej podpory detí je
výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná a nezáväzná.
ALBÁNSKO
Od septembra 2005 ku dnešnému dňu pomáhajú slovenskí dobrodinci momentálne popri podpore centra 249
konkrétnym deťom z Albánska. V tejto krajine spolupracujeme s našou slovenskou misionárkou - sestrou Magdalénou Cerovskou, FMA, ktorá tam pôsobí už 19 rokov v komunite sestier Saleziániek. Je spoluzakladateľkou centra
so školou a internátom v Tirane. Saleziánske centrum QAFS je schválené štátom a zaregistrované ako stredisko pre
výchovu detí a mládeže. Od roku 2004 sestry organizujú výchovno-vzdelávacie aktivity okrem Tirany a Shkodry aj
v ďalšom centre v prímorskej osade Tale-Bregdeti pre vyše 400 miestnych detí z veľmi chudobných kresťanských
rodín. Sú to väčšinou prisťahovalci z horských oblastí Albánska, ktorí sem prišli v nádeji na lepšiu budúcnosť keď sa
tu rozbehne turistický ruch. Za posledné dva roky už 27 dievčat z osady zásluhou slovenských adoptívnych rodičov
absolvovalo kurzy pre sekretárky, pekárky, krajčírky a animátorky a získalo možnosť sa zamestnať, a tým vypomáhať
aj ich rodinám.
S vďakou oceňujeme podporu dobrodincov pre spoločné potreby detí i všeobecné potreby centra (hygienické a športové potreby, zariadenie škôlky, didaktické pomôcky, dokončenie úprav ihrísk v areáli centra, doplnenie vyšších
poplatkov pre staršie deti navštevujúce odborné kurzy, internátne poplatky, cestovné do škôl, letný tábor, rovnocenné
vianočné balíčky atď.). Momentálne je prioritou zariadiť pri centre materskú školu a rozvíjať predškolskú výchovu
detí. Na všeobecné potreby centra v Bregdeti priebežne prispieva asi 190 dobrodincov.
Minimálna čiastka pre konkrétne dieťa v Albánsku je mesačne 18,50€ alebo ročne 220€. Vyššie sumy sú dobrovoľné
a budú takisto pripočítané k príspevkom na potreby centra. Číslo účtu v ČSOB pre Albánsko je: 4002454960/7500.
Špecifický symbol pre všeobecné potreby centra je 130. Pre tento účel je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná a
nezáväzná.
Aktuálne podporované deti:

India 1.214

Albánsko 27

Poznámka: SKCH vykonáva tento projekt samostatne a nezávisle od roku 1996, je majiteľom ochrannej známky
ÚPV SR – Adopcia na diaľku®

51

HUMANITÁRNA A ROZVOJOVÁ POMOC V ROKU 2009

Dve tony nového šatstva pre albánske deti
SKCH poslala približne dvetisíc kilogramov nového šatstva pre deti v Albánsku. Oblečenie darovali firmy C&A a
Tesco, ktoré majú s SKCH uzavreté darovacie zmluvy. Prepravu sponzorsky zabezpečil pán Ing. Ladislav Hološ,
jeden z adoptívnych rodičov, a prepravná firma pána Petra Bielika z Ilavy. Ďakujeme! V rámci Slovenska sa realizuje
distribúcia nového ošatenia príležitostne cez diecézne charity podľa ich potreby a požiadaviek pre konkrétne zariadenia – detské domovy, domovy pre matky s deťmi, domov pre chlapcov, ktorí vyšli z detských domovov, resp. pre
útulky s obyvateľmi bez prístrešia.
Zásielka, ktorá odišla na do Albánska 13. septembra 2009, je určená pre chudobné rodiny v osade Tale-Bregdeti,
kde slovenskí dobrodinci podporujú núdzne deti v rámci projektu SKCH Adopcia na diaľku®. Takzvaní adoptívni
rodičia prispievajú aj na iné aktivity komunity sestier Saleziánok pre miestne deti, napr. škôlku, pekáreň, zdravotnú
starostlivosť atď. Podporované rodiny sú zväčša viacdetné a pre nedostatok pracovných príležitostí v okolí osady
rodičia nemajú možnosť deťom zabezpečiť obuv, oblečenie a pomôcky do školy. Z tohto dôvodu SKCH privítala
možnosť zorganizovať pre nich transport s ošatením (prevažne rifle, tričká, sukne, zimné bundy, spodná bielizeň,
ponožky, ale takisto pančuchy, sandále, čižmy pre deti a mládež a tiež oblečenie pre novorodencov a deti predškolského veku).
Pozadie a význam tejto akcie pribli-žuje Mária Taká-čová: „Pre tieto rodiny to bola veľká pomoc, pretože ako som
už spomenula, sú to prevažne mno-hodetné rodiny a keďže otcovia majú len príleži-tostnú prácu alebo odchádzajú
dlho-dobo za prácou do zahraničia a matky nemajú prakticky žiadne pracovné uplatnenie, na-koľko mnohí sú aj negramotní, často nemajú čo deťom ani obliecť a obuť. Zároveň to považujem za príležitosť pre donorské firmy
praktizovať firemnú filantropiu veľmi konkrétnym spôsobom, za čo im v mene SKCH touto cestou ďakujem.“

Príprava balíkov so šatstvom pre albánske deti.
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ÁZIA A AFRIKA
ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE O HIV/AIDS

Siroty v Namíbii, ktorým AIDS zobral rodičov, boli podporené slovenskými darcami.

Obdobie trvania zbierky: 15.8.2008 - 31.12 2009
Číslo účtu: 55615010/4900, Istrobanka
Variabilný symbol: 160
V praxi získala SKCH partnera v Namíbii, ktorých podporila v boji proti AIDS. Prispieť na účet vyhradený pre túto
zbierku bolo možné až do konca roka 2009. Krátke číslo 877 s heslom Charita bolo aktívne do 30. septembra 2009
a spolu prišlo 1741 darcovských DMS správ. Ku koncu roka 2009 sme podporili CAA v Namíbii sumou 2.000 €.
Výťažok z verejnej zbierky bol určený na pomoc Catholic Aids Action (CAA), ktorá sa stará predovšetkým o siroty,
ktorým zobral AIDS rodičov. CAA bola zriadená biskup Namíbie ako odpoveď na krízovú situáciu v oblasti hiv/aids,
ktorá nadobudla pandemické rozmery. Do siete CAA patrí 91 diecéz s viac ako 300 farských komunít, 16 rímskokatolíckych zdravotníckych zariadení a 31 škôl. Trinásť pracovníkov v trvalom pracovnom pomere zabezpečuje chod
a monitoruje 14 regionálnych kancelárií. Silnou oporou sú certifikovaní a rešpektovaní dobrovoľníci, ktorých je približne 2.100. Dobrovoľníci prichádzajú k asi 7.500 hiv+ klientom a k ich rodinám. Jedným zo štyroch hlavných
pilierov činnosti tejto organizácie je starostlivosť a podpora detí nakazených hiv, žijúcich s aids alebo sirôt, ktorým
zobral aids rodičov. Z 2.000 USD (čo predstavuje 22.400 N$) mohlo centrum posilniť záchranný program pre
siroty, hradiť deťom polievkovú stravu a uniformy. Okrem zaplatených bankových poplatkov bola plná suma riadne
vydokladovaná a z finančného daru SKCH neboli hradené žiadne iné položky.
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CHARITNÉ DOMOVY
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DRUHY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, POČTY KLIENTOV A ZAMESTNANCOV
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ADRESÁR ZARIADENÍ SKCH

Sekretariát Slovenskej katolíckej charity
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
tel: 02/5443 1506, fax: 02/5443 3097
sekretariat@charita.sk, www.charita.sk
info@mladacharita.sk, www.mladacharita.sk
Číslo účtu: 0176875345/0900
IČO 179132
DIČ 2020682818
Charitný domov Báč
Báč 123, 930 30 Rohovce
031/559 86 94
chdii@ncsystems.sk
Charitný domov Beckov 1
916 38 Beckov 6
032/777 73 80
bckcharita1@stonline.sk
Charitný domov Beckov 2
916 38 Beckov 53
032/777 71 04
bckcharita2@stonline.sk
Charitný domov Bošany
Hviezdoslavova 230/7, 956 18 Bošany
038/5315546
Charitný domov Cerová
906 33 Cerová
034/654 34 19, 0907 261 254
charitacerova@zoznam.sk
Charitný domov Dunajská Lužná
900 42 Dunajská Lužná III/508
02/459 805 01
patricia@dominikanky.sk
Charitný domov Ľubochňa034 91
Ľubochňa 150
044/439 12 67
Charitný domov Nesvady
Nová 6, 946 51 Nesvady
035/769 22 07
nesvady@gmail.com
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Charitný domov Nitrianske Pravno
Námestie SNP 4/7, 972 13 Nitrianske Pravno
046/544 62 61
chd.npravno@prievidzanet.sk
Charitný domov Smolenice
SNP 95, 919 04 Smolenice
033/558 73 81, 0918 641 970
smksns@nextra.sk
Charitný domov Suchá nad Parnou
Ružová dolina 552, 919 01 Suchá nad Parnou
033/558 01 13
veronikahasikova@gmail.com
Charitný domov Veľké Leváre
SNP 13, 908 73 Veľké Leváre
034/779 41 90
skch.levare@connected.sk
Charitný domov Vrbové
P. Jantauscha 666/13, 922 03 Vrbové
033/779 24 37
chdvrbove@mail.t-com.sk
Charitný domov Vrícko 1
038 31 Vrícko 38
043/490 17 42, 0908 277 663
sdrvricko@stonline.sk
Charitný domov Vrícko 2
038 31 Vrícko 39
043/490 17 03, 0915 032 040
charita@satmarky.sk

Bratislavská arcidiecézna charita
Diecézne centrum
Heydukova 14
811 08 Bratislava
tel./fax: 02/5292 0575
charitaba@charitaba.sk, www.charitaba.sk
IČO 31780521
DIČ 2020974670
ADOS Charita, Centrum rodiny a vzdelávania
Heydukova 14
811 08 Bratislava
tel./fax: 02/5292 4566

Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby CHSC Nemšová
Charitas
RKFÚ, Mierové námestie 3, 914 41 Nemšová
Heydukova 14
tel: 032/658 90 52
811 08 Bratislava
CHSC Trenčianska Teplá
tel./fax: 02/5292 2712
Krížova 3, 914 01 Trenčianska Teplá
DSS Samária
tel: 032/659 27 67
Krasinského 6
Detský charitný dom sv. Lujzy
821 04 Bratislava
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 02/4341 3180
tel: 037/772 02 14

Trnavská arcidiecézna charita
Diecézne centrum
Hlavná 43, 917 01 Trnava 1
tel.: 033/5511 396 mobil: 0903 402 133,
sekretariat@charitatt.sk od 04/2011, www.charitatt.sk
Číslo účtu: 4008297855/7500 ČSOB
IČO 35602619
DIČ 2021136073

Hospicová starostlivosť
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92

Centrum pomoci človeku
Hlavná 43, 917 01 Trnava
tel: 033/533 31 59, mobil: 0910 788 031

Diecézne centrum
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92

CHSvR Šaľa
Pázmaňa 51/19, 927 00 Šaľa
mobil: 0910 136 907
ADOS+CHSvR Trnava
Hlavná 43, 917 01 Trnava
tel:./Fax.: 033/551 13 97
mobil: 0910 788 026
Dom pokojnej staroby Cífer
Pavetitšova 17, 919 43 Cífer
tel: 033/ 55 98 053, 033/55 98 052
mobil: 0911 782 134
Diecézna charita Nitra
Diecézne centrum
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 1738, 037/772 1792
charita.nr@ba.telecom.sk
Číslo účtu: 691943162/0200 VÚB
IČO 35602406
CHSC Nitra
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92
charita.nr@ba.telecom.sk

Chránená dielňa sv. Jozefa
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92

Diecézna charita Žilina
Centrum diecéznej charity
Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel. /fax +421 41 723 12 34
e-mail: charitaza@gmail.com
web: www.dcza.sk/charita
Číslo účtu: 0424 702 305/ 0900,
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO : 42065895
DIČ : 2022715508
Charitatívna služba v rodinách
Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel. +421 41 724 65 47
e-mail: chsr.za@gmail.com
Dom charity sv. Vincenta
Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel./fax: +421 41 724 47 95
e-mail: dchvincent.za@gmail.com
Dom charity sv. Kamila
Framborská 6, 010 01 Žilina
tel. +421 41 562 64 76
fax. +421 41 500 25 72
e-mail: dchkamil.za@gmail.com
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Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
tel./fax: +421 41 432 40 88
e-mail: dchgianna.ca@gmail.com
Detský charitný dom Považská Bystrica
Nám. SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica
tel. +421 42 436 11 46
fax. +421 42 436 11 53
e-mail: dchd@stonline.sk
ADOS CHARITA Ilava
Farská 84/5, 019 01 Ilava
tel./fax: +421 42 446 63 37
e-mail: adoscharita.il@gmail.com
Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24, 036 01 Martin
tel. +421 43 427 06 51
e-mail: dchkristof.mt@gmail.com

Diecézna charita Banská Bystrica
Diecézne centrum
Tibora Andrašovana 44, 974 01 Banská Bystrica
mobil: 0905 507 998
sekretariat@charitabb.sk, charitabb@charitabb.sk
Číslo účtu: 736841312/0200 VÚB
IČO 35659726
DIČ 2021116999
Centrum Mária
Tibora Andrašovana č.44, 974 01 Banská Bystrica
mobil: 0905 508 006
maria@charitabb.sk
Charitný Dom Útočište
Ul. J. Horvátha 865/15, 967 01 Kremnica
tel: 045/ 674 23 02
chdu@charitabb.sk
Dom pre núdznych
Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048/ 423 03 46
dpn@charitabb.sk

Spišská katolícka charita
Diecézne centrum
Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/442 4519
caritas@caritas.sk
www.caritas.sk
Číslo účtu: 29634592/0200 VÚB
IČO 35514221
DIČ 2020720966
Agentúry domácej starostlivosti Charitas
ADS Charitas Spišská Nová Ves (CHSR+ADOS+MH)
Hanulova 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel., fax: 053/44 10 625
anna.kovalova@caritas.sk
ADS Charitas Spišské Vlachy (CHSR+ADOS+MH)
Požiarnická 973/49
053 61 Spišské Vlachy
tel., fax: 053/44 85 237
ludmila.gondova@caritas.sk
ADS Charitas Spišské Podhradie
(CHSR+ADOS+MH)
Mariánske nám. 96, 053 04 Spišské Podhradie
tel., fax: 053/45 42 397
ludmila.gondova@caritas.sk
ADS Charitas Stará Ľubovňa (CHSR+ADOS+MH)
Nám. generála Štefánika 6, 064 01Stará Ľubovňa
tel., fax: 052/43 24 175
iveta.tinathova@caritas.sk
ADS Charitas Levoča (CHSR+ADOS+MH)
Nám. Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča
tel., fax: 053/45 11 614
tatiana.kolackovska@caritas.sk
ADS Charitas Kežmarok (CHSR+ADOS+MH)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel., fax: 052/45 24 980
katarina.budzakova@caritas.sk
ADS Charitas Poprad (CHSR+ADOS+MH)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel., fax: 052/ 77 22 928
maria.svitanova@caritas.sk
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ADS Charitas L. Mikuláš (CHSR+ADOS+MH)
Nám. osloboditeľov 78/17, 031 01 L. Mikuláš
tel., fax: 044/55 14 661
michaela.gardosova@caritas.sk
ADS Charitas Ružomberok (CHSR+ADOS+MH)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel., fax: 044/43 25 314
monika.turacova@caritas.sk
ADS Charitas Dolný Kubín (CHSR+ADOS+MH)
Nám. J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín
tel., fax: 043/58 64 039
maria.zahorova@caritas.sk
ADS Charitas Námestovo (CHSR+ADOS+MH)
Sv. Cyrila a Metóda 318, 029 01 Námestovo
tel., fax: 043/55 81 254
jolana.kubicova@caritas.sk
ADS Charitas Tvrdošín (CHSR+ADOS+MH)
Školská ulica 167, 027 44 Tvrdošín
tel: 043/53 23 335
jana.benicka@caritas.sk
ADS Charitas Trstená (CHSR+ADOS+MH)
J. Hertela 323, 028 01 Trstená
tel: 043/53 93 782
jana.benicka@caritas.sk
Domy Charitas
Dom Charitas Sv. Jozefa
J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/41 90 611
jozef.hreus@caritas.sk
www.dchsj.caritas.sk
Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul
Vyšný Slavkov 121, 053 74 Vyšný Slavkov
tel: 053/45 84 100
marcela.pivovarnickova@caritas.sk
www.dchsv.caritas.sk

Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie
Zázrivá - stred 416, 027 05 Zázrivá
tel., fax: 043/58 96 226
jan.majdis@caritas.sk
www.dchspm.caritas.sk
Dom Charitas Sv. J. Bosca
Kapitulská 3, 053 04 Spišské Podhradie
tel: 053/45 04 115
pavol.zatko@caritas.sk
www.dchsjb.caritas.sk
Dom Charitas Svätej rodiny
Jánovce - Čenčice 2, 059 13 Jánovce
tel: 052/77 93 141
slavomir.svajka@caritas.sk
www.dchsr.caritas.sk
Dom Charitas Sv. Damiána de Veuster
Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
tel: 053/44 85 559
jozef.jankovcin@caritas.sk
Dom Charitas Sv. Kláry
Borbisová 5, 031 01 L. Mikuláš
tel: 044/56 21 932
anna.bodorikova@caritas.sk
Hospic Sv. Alžbety
Sv. Alžbety 1, 059 71 Ľubica
tel: 052/47 80 900, fax: 052/47 80 908
stefan.kuffa@caritas.sk
www.hospic.caritas.sk
Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu
029 44 Rabča 850
tel: 043/55 94 257
eva.murinova@caritas.sk
Dom Charitas Sv. Edity Steinovej
Tolstého 11, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/446 14 09

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel., fax: 043/53 93 782
anna.parcova@caritas.sk
www.dchsf.caritas.sk
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Iné činnosti
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia Charitas
J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
J. Hanulu 2, 052 01 Spišská Nová Ves
053 61 Spišské Vlachy
tel: 53/44 67 189
mobil: 0914 320 521, marta.chabadova@caritas.sk
mobil: 0902 095 817, eleonora.lukacova@caritas.sk
Špeciálna základná škola Sv. M. M. Kolbeho
Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/44 14 301
Praktická škola Sv. M. M. Kolbeho
J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/44 67 189
maria.petrikova@caritas.sk
Diecézna lekáreň Sv. Lukáša
Alžbetina 379/21 121, 058 01 Poprad
tel., fax: 052/77 22 307
maria.rusnakova@caritas.sk
Ambulancia Charitas
J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/44 24 502
richard.progner@caritas.sk
Caritas St. Ľubovňa
Nám. generála Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/43 22 014
anna.kundlova@caritas.sk
Caritas Levoča
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
tel: 053/45 10 205
Caritas Poprad
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/77 22 386
peter.grena@caritas.sk
Caritas Ružomberok
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/43 25 314
pavol.mlyncek@caritas.sk
Servis motorových vozidiel
J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/44 28 366
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Renovatio Caritas
Koceľova 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/44 24 519
marian.lasko@caritas.sk
Farská Charita Nová Ľubovňa
065 11 Nová Ľubovňa 322
tel: 052/436 82 12
Farská Charita Smižany
Jabloňová 13, 053 11 Smižany
mobil: 0904 347 053
Farská Charita Slatvina
Vojkovce 88
mobil: 0904 347 053
Farská Charita Spišská Nová Ves
Kollárova 2557/4, 052 01 Spišská Nová Ves
mobil: 0907 110 413
Farská Charita Vysoké Tatry
Lomnica 85
tel: 052/446 77 79, mobil: 0908 474 399
Farská Charita Ľubica
8. mája 44, 059 71 Ľubica
mobil: 0902 305 408
Farská Charita Podolínec
Baštová 8,065 03 Podolínec
mobil: 0905 345 580
Farská Charita Levoča
Rozvoj 29, 054 01 Levoča
mobil: 0903 406 814
Farská Charita Dolný Kubín
Medzihradská 1347/48, 026 01 Dolný Kubín
mobil: 0907 825 584
Farská Charita Horná Lehota
Horná Lehota 193, 027 41 Oravský Podzámok
mobil: 0915 854 462
Farská Charita Hruštín
029 52 Hruštín 556
tel: 043/557 73 51, mobil: 0903 844 381

Farská Charita Námestovo
1. mája 1, 5029 01 Námestovo
tel: 043/558 18 13

Farská Charita Liptovský Mikuláš
Čsl. Brigády 17, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044/552 52 79, 0903 033 226

Farská Charita Oravská Polhora
Oravská Polhora 67, 029 47 Oravská Polhora
mobil: 0907 239 836, 0903 728 316

Farská Charita Lúčky
Slobody 4, 034 82 Lúčky
tel: 044/439 21 41, 0907 149 910

Farská Charita Rabča
Smreková 679, 029 44 Rabča
tel: 043/559 45 89, mobil: 0904 867 049

Farská Charita Ludrová
č. 399, 034 71 Ludrová
tel: 044/435 25 32, 0903 460 217

Farská Charita Sedliacká Dubová
Sedliacká Dubová 49, 027 55 Dlhá nad Oravou
tel: 043/589 41 35, mobil: 0908 447 836

Farská Charita Stankovany
034 92 Stankovany 123
tel: 044/437 61 21

Farská Charita Sihelné
Rabča 590, 029 44 Rabča
tel: 043/559 49 62, mobil: 0903 748 281

Farská Charita Valaská Dubová
Valaská Dubová 54, 034 96 Valaská Dubová
tel: 044/435 72 81

Farská Charita Trstená
Západ 1145/36, 028 01 Trstená
tel: 043/539 31 07, mobil: 0904 861 269
Farská Charita Žaškov
Káčerovská 515, 027 21 Žaškov
tel: 043/589 24 44, mobil: 0905 775 091
Farská Charita Kvačany
032 24 Kvačany 124
tel: 044/559 72 76
Farská Charita Komjatná
Komjatná 331, 034 96 Valaská Dubová
tel: 044/437 32 48
Farská Charita Likavka
Za ihriskom 518, 034 95 Likavka
tel: 044/432 80 60
Farská Charita Liptovská Lúžna
Liptovská Lúžna č. 243, 034 72
tel: 044/439 61 15
Farská Charita Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce 57, 032 23 Liptovská Sielnica
tel: 044/554 00 27

Farská Charita Ružomberok
Jelence 128,034 01 Ružomberok
tel: 044/434 20 04, 0903 814 248
Farská Charita Oravský Podzámok
Dolná Lehota 560, 027 41 Oravský Podzámok
0902 231 016
Farská Charita Novoť
Novoť 674, 029 55 Novoť
tel: 043/559 01 65, 0908 093 576
SPaPCh Spišská Nová Ves
Jiřího Wolkera 4, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/442 83 66, 0903 616 804
SPaPCh Spišské Vlachy
Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
tel: 053/448 52 37, 0904 224 316
SPaPCh Jánovce-Čenčice
Čenčice 2, 059 13 Jánovce
tel: 052/779 31 41
SPaPCh Liptovský Mikuláš
Borbisova 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044/56 21 932, 0902 327 955
Charitatívna služba v rodinách Spišská Nová Ves
Hanulova 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 06 25, 0904 501 423
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CHSvR Hrabušice (obec)
Hanulova 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 06 25, 0904 501 423

CHSvR Slovenská Ves (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419

CHSvR Betlanovce (obec)
Hanulova 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 06 25, 0904 501 423

CHSvR Veľká Lomnica (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419

CHSvR Spišské Vlachy
Požiarnická 973/49, 053 61 Spišská Nová Ves
tel: 053/448 52 37, 0904 501 422

CHSvR Tvarožná (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419

CHSvR Levoča
Námestie Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča
tel: 053/451 16 14, 0904 501 401

CHSvR Stará Ľubovňa (obec)
Námestie sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 41 75, 0904 501 420

CHSvR Vyšný Slavkov (obec)
Námestie Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča
tel: 053/451 16 14, 0904 501 401

CHSvR Vyšné Ružbachy (obec)
Námestie sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 41 75, 0904 501 420

CHSvR Spišské Podhradie
Mariánske námestie 96, 053 04 Spišské Podhradie
tel: 053/454 23 97

CHSvR Nová Ľubovňa (obec)
Námestie sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 41 75, 0904 501 420

CHSvR Kežmarok
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419

CHSvR Plavnica (obec)
Námestie sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 41 75, 0904 501 420

CHSvR Kežmarok, Ľubica
Vrbovská 45, 059 71 Ľubica
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419
CHSvR Kežmarok, Spišská Belá
Hviezdoslavova 26, 059 01 Spišská Belá
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419

CHSvR Poprad (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Rakúsy (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419
CHSvR Lendak (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419
CHSvR Ždiar (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419
CHSvR Krížová Ves (obec)
Kostolné námestie 18, 060 01 Kežmarok
tel: 052/452 49 80, 0904 501 419
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CHSvR Svit Poprad (obec)
Jilemnického 32, 059 21 Svit
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620
CHSvR Spišské Bystré (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620
CHSvR Spišský Štiavnik (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620
CHSvR Vikartovce (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Hranovnica (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Lúčky (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Gánovce (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Komjatná (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Hôrka (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Liptovská Osada (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Liptovská Teplička (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Turík (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Kravany (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Liptovské Revúce (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Spišská Teplica (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Liptovská Lužná (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Šuňava (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Dolný Kubín (obec)
Námestie Jána Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín
tel: 043/586 40 39, 0904 501 416

CHSvR Liptovský Mikuláš (obec)
Námestie osloboditeľov 78/17,
031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044/551 46 61, 0904 501 418

CHSvR Zázrivá (obec)
027 05 Zázrivá – stred
tel: 043/586 40 39, 0904 501 416

CHSvR Ružomberok (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417
CHSvR Ľubochňa (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417
CHSvR Kalameny (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417
CHSvR Lisková (obec)
Majere 5, 034 01 Ružomberok
tel: 044/432 53 14, 0904 501 417

CHSvR Zázrivá (obec)
027 05 Zázrivá – stred
tel: 043/586 40 39, 0904 501 416
CHSvR Námestovo (obec)
Priemyselná 572, 029 01 Námestovo
tel: 043/558 12 54, 0904 501 415
CHSvR Sihelné (obec)
Priemyselná 572, 029 01 Námestovo
tel: 043/558 12 54, 0904 501 415
CHSvR Trstená (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
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CHSvR Liesek (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
CHSvR Brezovica (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
CHSvR Vitanova (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
CHSvR Habovka (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
CHSvR Zuberec (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
CHSvR Tvrdošín (obec)
Školská 167, 027 44 Tvrdošín
tel: 043/532 33 35

Diecézna charita Rožňava
Diecézne centrum
Námestie baníkov 27
048 01 Rožňava
tel.: 058/7326 415
dchrv.roznava@gmail.com
Číslo účtu: 18137582/0200 VÚB
IČO 35515325
DIČ 2020937985
DCH sv. Vincenta Kokava nad Rimavicou
Dobšinského 20
985 05 Kokava n. Rimavicou
tel.: 047/4293909
dchrv.kokava@gmail.com
DCH Gelnica
Slovenská ulica 66
056 01 Gelnica
tel.: 053/4821408
dchrv.gelnica@gmail.com
DCH Švedlár
053 34 Švedlár 18
tel.: 053/489 53 35
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CHSC sv. Rity Lučenec
Novohradské námestie 2978
984 01 Lučenec
tel.: 047/4331034
dchrv.lucenec@gmail.com
CHSC Rožňava
Námestie baníkov 27
048 01 Rožňava
tel: 058/7326 415
DCH sv. Anny Divín
Námestie Mieru 2
985 52 Divín
tel.: 047/4377688
dchrv.divin@gmail.com

Gréckokatolícka charita Prešov
Diecézne centrum
Hlavná 2, 080 01 Prešov
tel: 051/772 3970
gkcharita@gkcharita-po.sk
http://www.gkcharita-po.sk/
Číslo účtu: 4008425976/7500
IČO 35514388
Sociálne centrum
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
051/772 3752
sc.presov@gkcharita-po.sk
ADOS Charitas pre Prešov a Sabinov
Jarková 79, 080 01 Prešov
051/7721 333
dagmar.chanatova@gkcharita-po.sk
Útulok ARCHA
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
tel: 051/772 1697
utulok@gkcharita-po.sk
ADOS Charitas Snina
Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
tel: 057/762 1265
DOMOV NÁDEJE
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel: 051/772 3709
domovnadeje@gkcharita-po.sk

Redakcia CESTA
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
tel: 051/758 1138
mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
Klub KAHAN
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel: 051/772 3709
klubkahan@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel: 057/449 5500
sc.snina@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Mierová 4, 066 01 Humenné
tel: 057/775 6993
sc.humenne@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/468 3683
sc.staralubovna@gkcharita-po.sk
Sociálne centrum
Pavlovičová 170/3, 089 01 Svidník
tel: 054/752 4093
Dom sv. Anny
Letná 7, 640 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 2196
domsvanny@gkcharita-po.sk

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
Centrum
Dominikánske nám. 2/A, 040 01 Košice
0911 711 357 Mgr. Anna Ivanková, koordinátor soc.zdravotných služieb
annaivankova@zoznam.sk
Číslo účtu: 4 350 228 409/3100 Ľudová banka
IČO 35539488
DIČ 2021623252
ADOS Charitas Michalovce
Požičovňa zdravotníckych pomôcok
Námestie osloboditeľov 1, Michalovce 071 01
056/643 35 38, 0911 711 358
Bc. Eniko Potocká garant ADOS
ados_charitas@zoznam.sk

Opatrovateľská služba v rodinách
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
Blažena Fecáková
0911 711 362
Sociálno – charitatívne centrum, šatník
Námestie osloboditeľov 1
071 01 Michalovce
Blažena Fecáková
0911 711 362
Opatrovateľská služby v rodinách
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice
Mgr. Anna Ivanková
0911 711 357
Sociálno-charitatívne centrum, šatník
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice
0911 711 357
annaivankova@zoznam.sk

Arcidiézna charita Košice
Diecézne centrum
Bočná 2, 040 01 Košice
tel.: 055/625 53 17
adch-ke@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk
Číslo účtu: 513026193/7500 ČSOB
IČO 35514027
DIČ 2021188829
Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho
Južná trieda 2, 040 01 Košice
tel.: 055/625 20 00, fax: 055/6250 118
dpskosice3@netkosice.sk
Charitný dom sv. Edity Steinovej
Školská 396, 076 22 Vojčice
tel.: 056/676 14 02
Diecézny kňazský domov
Dom pokojnej staroby F. Majocha
Námestie sv. Jakuba 30, 082 21 Veľký Šariš
tel.: 051/748 01 61, fax: 051/748 0162
dps-saris@charita-ke.sk
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Dom pokojnej staroby Lipany
Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany
tel. + fax: 051/457 4869
dpsdps@centrum.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby Caritas
Južná trieda 2, 040 01 Košice
tel.: 055/625 2000
dpskosice3@netkosice.sk
CHSR Košice
Južná trieda 2, 040 01 Košice
tel.: 055/677 0998
CHSR Michalovce
Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 1729
Jedáleň Humenné
Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 7074
Charitný dom sv. Alžbety
Bosákova ul., 040 01 Košice
tel.: 0911 279 583, 0904 738 553
charitnydom@gmail.com
Krízové centrum Košice
Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves
tel.: 055/671 4594
Útulok Emauzy
Fialkova 3, 040 11 Košice
tel.: 055/622 5171
utulok01@gmail.com
Charitný dom pre mládež
Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/443 1578
chdmvranov@zoznam.sk
CHSC Košice
Bosákova ul., 040 01 Košice
tel.: 0911 279 583
charitnydom@gmail.com
CHSC Humenné
Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 7074
stanislav.cura@gmail.com
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CHSC Prešov
Jarkova 77/3110
080 01 Prešov
tel. 0911 110 832
sedlakova.jana@rimkat.sk
CHSC Sabinov
17. novembra 8
083 01 Sabinov
tel. 0911 110 832
sedlakova.jana@rimkat.sk
CHSC Rožňava
Nám. baníkov 27
048 01 Rožňava
tel. 0905 655 154
dchke.katonova@gmail.com
CHSC Michalovce
Pri sýpke 4
071 01 Michalovce
tel. 0911 174 094
michalovce.poradna@gmail.com
Špecializovaná poradňa Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 142
078 01 Sečovce
tel. 0911 174 107
secovce.poradna@gmail.com
Špecializovaná poradňa Košice
Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves
tel. 0915 993 888, mrcl@post.sk
Rómske komunitné centrum Lipany
Kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany
tel.: 051/457 2549
urdzik@centrum.sk
Rómske komunitné centrum Stropkov
Mlynská 728, 091 01 Stropkov
tel.: 054/742 3698
rkc.stropkov@centrum.sk
Hospic Matky Terezy
Pri štadióne 2, 085 01 Bardejov
tel.: 054/474 2662
hospicbnv@centrum.sk

ADOS Košice
Južná trieda 2, 040 01 Košice
tel.: 055/633 8930

Farská charita Obišovce – Kysak
č. 159, 044 81 Obišovce
tel.: 055/699 11 82

ADOS Lipany
Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany
tel.: 051/457 2781

Farská charita Košice – sídlisko KVP
Bauerova 36, 040 11 Košice
tel.: 055/64 51 840

ADOS Trebišov
Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov
tel.: 056/672 5426

Farská charita Sabinov
17. novembra 8, 083 01 Sabinov
tel. 0911 110 832

ADOS Sobrance
Kpt. Nálepku 8, 073 01 Sobrance
tel.: 056/652 4392
ADOS Bardejov
Stocklova 9, 085 01 Bardejov
tel.: 054/474 6391
Špecializovaná predajňa Košice
Bočná 2, 040 01 Košice
tel. 055/62 55 317

Predajňa Caritas Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 56, 078 01 Sečovce
tel.: 055/62 55 317

Farská charita Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce
tel.: 056/678 20 29
Farská charita Haniska
044 57 Haniska číslo 121
tel.: 055/693 01 09
Farská charita Poľov
Poľov, Dolina 39, 040 15 Košice
mobil: 0907 450 892
Farská charita Barca
Abovská 20, 040 17 Košice
tel.: 055/685 53 98
Farská charita Šebastovce
Abovská 20, 040 17 Košice
tel.: 055/685 53 98
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Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: 02/5443 1506
Fax: 02/5443 3097
IČO 00179132, DIČ 2020 682818
www.charita.sk
www.mladacharita.sk
Sekretariát generálneho sekretára SKCH: sekretariat@charita.sk
Komunikácia a PR: Ivana Pástorová, info@charita.sk

