aj v rokoch 2007 a 2008
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
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ZOS

zariadenie opatrovateľskej služby

Ročenka SKCH 2007-2008
Zodpovedná redaktorka: Andrea Topoľská
Fotografie: Diecézne charity, Sekretariát SKCH
Publikácia vyšla v elektronickej podobe.
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PRÍHOVOR

Sv. Alžbeta – patrónka charity
Milosrdný Bože,
Tvoj Syn Ježiš Kristus zjavil v sebe tvoje milosrdenstvo
a vyhlásil, že blahoslavení sú milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo. Toto posolstvo si osobitne osvojila tvoja verná
služobnica svätá Alžbeta a tvojho Syna videla v každom chorom
a ubiedenom človekovi.
Táto žena z kráľovského rodu, kráčala po stopách svätého Františka, aby sa bohatá rodom stala
chudobnou, ale bohatá na Božiu milosť a lásku.
Starostlivá matka troch detí, mladá vychovávala mladých a s materinskou láskou sa k nim vinula.
Po manželovej smrti, ktorý chápal jej milosrdnú lásku a obdivoval jej čnosti, chudobná
a pokorovaná, hrdinsky znášala ťažkosti života, len aby si nezatieňovala srdce svetskými
starosťami a ľudskými ohľadmi, pokračuje v charitatívnej činnosti a z jej zástery naozaj padajú
ruže almužien a dobrých skutkov.
Po prijatí Kristovho tela, sladko usína v smrti ešte mladá, aby videla z tváre do tváre toho,
ktorého na zemi tak veľmi milovala.
Milosrdný Bože, daj aby sme nasledovali túto vzácnu ženu, sväticu charity.
Nech nám pomáha milovať našich chorých a ubiedených bratov a sestry, aby sme aj my v týchto
ľuďoch videli Krista a prejavovali Ti lásku skutkami milosrdenstva, a tak patrili medzi
blahoslavených milosrdných a získali tvoje milosrdenstvo a aby sme spolu so svätou Alžbetou
a so všetkými svätými mali účasť na tvojej večnej sláve.
Amen.
Mons. ThDr. Lic., Štefan Sečka
prezident SKCH
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SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Poslanie
Slovenská katolícka charita (SKCH) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá poskytuje
charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom v núdzi bez
ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

História
V roku 1927 bola biskupmi Katolíckej cirkvi založená Ústredná charita na Slovensku, ktorej
pokračovateľkou je Slovenská katolícka charita. Vznikla z podnetu veriacich ľudí na Slovensku,
aby zabezpečila organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci cirkvi chudobným.
Od začiatku roku 1927 zabezpečuje materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc ľuďom,
ktorí ju potrebujú. Postupne si vytvárala sieť pobočiek na celom území Slovenska. Právne nebola
charita nikdy zrušená, no v 50-tych rokoch štát obmedzil jej činnosť len na spravovanie
charitných domov, kde boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi, rehoľníci a
rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov. Po roku 1989 sa mohla opäť vrátiť k
svojmu pôvodnému poslaniu, a tak sa od začiatku roku 1991 začala obnovovať jej štruktúra.
V súčasnosti Slovenskú katolícku charitu tvoria:
• Slovenská katolícka charita Sekretariát
• Bratislavská arcidiecézna charita
• Trnavská arcidiecézna charita
• Diecézna charita Nitra
• Diecézna charita Žilina
• Diecézna charita Banská Bystrica
• Spišská katolícka charita
• Diecézna charita Rožňava
• Arcidiecézna charita Košice
• Gréckokatolícka charita Prešov
• Gréckokatolícka apoštolská exarchátna 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
kanonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení; tvoria ju arcidiecézne, diecézne
charity, Bratislavská katolícka charita a Slovenská katolícka charita Sekretariát, ktoré sú
samostatnými subjektami s vlastnou právnou subjektivitou. Najvyšším orgánom SKCH je Rada
charity, ktorú tvoria riaditelia arcidiecéznych a diecéznych charít, Bratislavskej katolíckej charity
a prezident SKCH.
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SKCH Sekretariát
• prevádzkuje charitné domovy (domovy dôchodcov pre kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry)
• riadi projekt Adopcia na diaľku do Indie a Albánska
• 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
• je riadnym členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií
• od júla 2008 je členom siete Slovak Antipoverty Network (Slovenskej siete boja proti chudobe)
na Slovensku

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 24hodinovú odbornú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť.

V rokoch 2007 a 2008 bolo v charitných domoch 968 klientov, z ktorých bolo približne 50
percent mobilných a 50 percent imobilných. Tento stav zachytáva aj doleuvedená tabuľka.
Charitné domy

2008

2007

spolu

klienti spolu
z toho mobilní
z toho imobilní

480
302
178

488
198
290

968
500
468
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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. Konfederácia Caritas Internationalis so svojimi 162 národnými členskými organizáciami
je jednou z najväčších mimovládnych organizácií na svete. Člení sa na 7 regionálnych Charít,
pričom regióny väčšinou tvoria jednotlivé svetadiely (Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika a
štáty Karibského mora, Stredný Východ a Severná Afrika, Severná Amerika a Oceánia). SKCH
regionálne patrí do Caritas Europa (CE). SKCH, zastúpená Mgr. Radovanom Gumulákom, ktorý
je členom Executive Board CE a predsedom Komisie pre európsku spoluprácu charít CE a
členom pracovnej skupiny CE pre prácu s Rómami.

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 2007 aj 2008 bolo vydaných spolu
osem čísiel časopisu. Náklad každého čísla predstavoval 5 000 ks a vyšiel vďaka darcom a sčasti
Slovenskej sporiteľni. Tradičné rubriky sú správy z jednotlivých diecéznych charít, rozhovor,
rozvojová a humanitárna pomoc, informácie zo Sekretariátu. Časopis vychádzal vďaka podpore
dobrodincov a účelovo v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Časopis je dostupný aj
v elektronickej podobe, a to na www.charita.sk v časti „Dokumenty“.
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Služby diecéznych charít
1. Sociálna prevencia, sociálne poradenstvo
2. Sociálne služby – ambulantné
2.1 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.
2.2 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.
2.3 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.
2.4 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.
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3. Sociálne služby – iné charitné služby
Práčovne
Sociálne šatníky

4. Sociálne služby – stacionárne
4.1 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.
4.2 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.
4.3 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.
4.4 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.
4.5 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.
4.6 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.
4.7 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
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zručnosti a návyky. Hlavným cieľom je pomôcť im osobnostne dozrieť, čo je nevyhnutné pre ich
ďalší plnohodnotný život.
4.8 Nocľahárne pre ľudí bez domova
Muži a ženy tu môžu prenocovať alebo zostať aj počas dňa. Majú možnosť pripraviť si aj
jednoduché jedlo.

5. Zdravotnícke služby
5.1 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
nevyžadujúcich 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.
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).
5.2 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
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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.
5.3 Denné detské sanatórium
5.4 Ambulancia
5.5 Lekáreň

6. Pedagogické služby
Špeciálna základná škola pre deti s kombinovaným postihnutím v Spišskej Novej Vsi.

7. 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.

9

PROJEKTY NA SLOVENSKU
2007

Matka nie je robot (+ vizuál kampane/ odovzdávanie šekov)
14. mája 2007 usporiadala SKCH Charita kongres, ktorého ústrednou témou bolo „Status ženy –
matky v spoločnosti“. Vystúpili na ňom tiež rôzne osobnosti ako napr. MUDr. Anna Záborská,
poslankyňa Európskeho parlamentu, Ing. Eva Pavliková z občianskeho združenia Rodinka, Bc.
Anna Verešová zo združenia Áno pre život. Ich príspevky sa venovali hlavnej téme kongresu
z rôznych uhlov pohľadu na dnešnú ženu – matku.
Súčasťou kongresu bolo odštartovanie kampane s názvom Matka nie je robot a súčasne bola
spustená aj verejná zbierka. Hlavnou myšlienkou bolo upozorniť širokú verejnosť na neľahké
postavenie žien - matiek v spoločnosti a ukázať im, kde nájdu účinnú pomoc tie, ktoré sa
nachádzajú v nepriaznivej sociálnej, materiálnej núdzi či oboch naraz. Do projektu boli zapojené
tri vybrané charitné zariadenia poskytujúce služby matkám, a to: Dom Charitas sv. Jozefa
v Spišskej Novej Vsi – zameriava sa na ženy čakajúce svoje prvé dieťa, Farská charita v Lučenci –
pracuje predovšetkým s mnohodetnými rodinami, Krízové centrum v Košiciach – útulok pre
osamelých rodičov s deťmi.
Hlavným partnerom tohto projektu
bola Nadácia Slovenskej sporiteľne,
ktorá podporila mamičky sumou
360.000,Sk
a na
prípravu
organizačno-materiálnej
časti
kampane ako aj zabezpečenie
propagačných materiálov vyčlenila
prostriedky vo výške 300.000,- Sk.
Výnos
z verejnej
zbierky
predstavoval 175.030,- Sk a bol
rovnomerne
rozdelený
medzi
zariadenia zapojené do projektu.
Z daru Nadácie ako aj príspevkov
jednotlivcov
boli
prostriedky
vynaložené na:
Dom Charitas sv. Jozefa zakúpil
technické a edukačné vybavenie
potrebné pre fungovanie sociálnoedukačného centra pre matky s
deťmi:
• nábytok pre zariadenie
spoločenskej miestnosti a
pracovného kútika,
• elektrické spotrebiče a
technika pre edukáciu matiek
• edukačné pomôcky a hračky
pre deti
• knihy pre deti.
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Priebeh projektu vo FCH Lučenec bol nasledovný:
• bolo vybavené bývanie pre 12-člennú rodinu z Fabiánky a boli zakúpené potravinové
balíčky
• vybavenie náhradného bývania 8-člennej rodiny a zaplatenie dlhu za odvoz smetí mestu
Lučenec vo výške 14.000,- Sk. Po dohode s primátorom táto čiastka bola znížená na
5.018,- Sk a zaplatená z projektu. Tak mohla mnohopočetná rodina požiadať mesto o
náhradné bývanie, v čom jej administratívne pomáhame.
• boli zakúpené zariadenia na hygienickú očistu a zariadenia na prípravu stravy pre matky s
viacerými deťmi, ktoré budú zriadené v nových priestoroch. Zariadenia sa budú využívať
aj pre všetky sociálne vylúčené skupiny (nezamestnaní v hmotnej núdzi, ľudia bez
domova, deti z detských domovov a prepustení väzni)
• klientom sme zakúpili a odovzdali čistiace a hygienické prostriedky pre osobnú hygienu a
čistotu prostredia bývania klientov.
• z výťažku verejnej zbierky bola v prvom a druhom adventnom týždni poskytnutá pomoc
vo forme potravinových balíčkov pre 20 viacpočetných rodín.
Zlepšenie životných podmienok klientov v Krízovom centre v Košiciach (KC), následne
zlepšenie ich uplatnenia na trhu práce a integrácia do bežného života. Cieľ sa snažili naplniť
viacerými špecifikami:
• osvojenie pracovných návykov klientov zriadením pracovnej dielne /hrnčiarska,
krajčírska, tkáčska/, vedenie sociálnymi pracovníčkami, nadobúdanie pracovných
návykov i zručností, či pomôže pri uchádzaní sa o zamestnanie
• zakúpenie rôznych kuchynských potrieb na podporu samostatnej prípravy potravy,
pretože mnohým, najmä mladým, klientkam chýba elementárna skúsenosť s používaním
„gastronomickej techniky“
• nákup automatickej práčky a žehličky – toto vybavenie je potrebné na dosiahnutie
primeraného hygienického štandardu, ku ktorému sú klienti KC vedení
• dôležitou súčasťou edukačného programu klientiek KC je počítačová alfabetizácia, ktorá
smeruje k nadobudnutiu samostatnosti v práci s PC pre vlastnú potrebu. V tomto zmysle
je dostupnosť k PC a znalosť práce s ním v každodennom živote nevyhnutná.
• nákup novej sedacej súpravy – zariadenie spoločenskej miestnosti
• zriadenie spoločenskej miestnosti sa stalo prioritnou úlohou v predloženom projekte.
Spoločenská miestnosť v KC (s rozmermi približne 12 x 6 metrov) poskytuje priestor
pre rozmanité aktivity vykonávané v centre. Vybavením spoločenskej miestnosti
účelnými váľandami sme zabezpečili pre deti prostredie a podmienky pre vyučovací
proces, realizáciu voľnočasových aktivít (spoločenské hry, pohybová terapia), krúžkové
činnosti (kurz angličtiny, výtvarný a hudobný kurz). Pre dospelú klientelu všetkých
vekových kategórií a sociálnych skupín vytvára spoločenská miestnosť priestor pre
komunitné stretnutia, pre prednáškovú a osvetovú činnosť.
Počas trvania projektu SKCH spolupracovala s rádiom Lumen, s Katolíckymi novinami,
Konferenciou biskupov Slovenska, s internetovými portálmi babetko.sk a mamatata.sk. Všetky
vymenované subjekty tak prispeli k šíreniu informácií o projekte a pomohli pri jeho prezentácii
navonok. Reklamná agentúra Mayer/McCann Erickson pripravila návrh plagátov a posterov vo
výške svojich výrobných nákladov.
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Celocharitná púť do Dómu sv. Alžbety
Pri príležitosti jubilejného 80. výročia založenia Charity 800. výročia od narodenia Sv.
Alžbety Uhorskej – patrónky charity – sa uskutočnila 10. novembra 2007 púť do Dómu sv.
Alžbety v Košiciach. Púte sa zúčastnili riaditelia diecéznych charít a pracovníci charity, ich
rodinní príslušníci, ako aj sympatizanti a podporovatelia či hlavní predstavitelia mesta Košice.
Približne 130 účastníkov púte sa
najskôr zúčastnilo na slávnostnej svätej
omši v Dóme sv. Alžbety, ktorú
celebroval prezident SKCH a pomocný
spišský biskup, Mons. Štefan Sečka.
V závere vyzval veriacich, že na veľké
skutky netreba dlhý život, ale záleží na
jeho
intenzite,
čoho
najlepším
príkladom je práve Sv. Alžbeta. Po
svätej omši nasledovalo spoločné agapé
v priestoroch arcidiecéznej charity.
Súčasťou púte bola kresliarska súťaž
„Sv. Alžbeta našimi očami“. Zapojili sa
do nej predovšetkým deti, mládež či
zamestnanci charity. Práce hodnotila aj
porota a najlepšie detské práce ocenila
knižkami a malými drobnosťami, ktoré
venovalo vydavateľstvo Don Bosco.
Navyše boli udelené 4 špeciálne ceny
pre dve mamičky z Domu Charitas sv.
Jozefa, pracovníčku GK DCH Prešov
a jednu veriacu. Zaslané práce boli
prevezené do Košíc a od 10. do 17.
novembra boli vystavované v Dóme.
Práce bolo možné si zakúpiť a podporiť
Dom sv. Alžbety v Košiciach, ktorý slúži ako útulok pre ľudí v núdzi. Výťažok z charitného
predaja predstavoval 2.361,- Sk.

Krízový dobrovoľnícky tím - medzinárodná výmena dobrých skúseností
SKCH spolupracovala v rokoch 2006-2007 s Diecéznou charitou Brno (DCH Brno) v projekte
„Krízový dobrovoľnícky tím - medzinárodná výmena dobrých skúseností“. Projekt sa zaoberal
krízovými situáciami, ako sú povodne alebo iné prírodné nešťastia, či ľuďmi zapríčinené nehody,
ktoré zasahujú určité územie krajiny. Krízoví asistenti zo slovenských DCH a z DCH Brno
poznávali základy civilnej obrany, krízového riadenia a integrovaného systému u nás a v Českej
republike.
Okrem teoretických poznatkov išlo v projekte aj o výmenu skúseností s kolegami z DCH Brno,
ktorí predstavili svoj systém spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami, s hasičským
a záchranným zborom a s príslušným odborom civilnej ochrany Juhomoravského kraja.
Vytvorený model spolupráce je výsledkom dlhodobej komunikácie všetkých partnerov, odbornej
a praktickej prípravy pre situácie zásahov krízových tímov.
DCH Brno ukázala, ako sa vytvárali výjazdové krízové tímy v oblastnej charite v Blansku
a v Znojme, ako sú vybavené, ako pracujú v prípade zásahu. Práca krízových tímov bola
ilustrovaná na konkrétnych prípadoch veľkých či menších povodní a v ďalších krízových
situáciách. Charitné tímy sa môžu uplatniť jednak počas krízovej situácie, a to v koordinačnej
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a informačnej práci, ako i v následnej materiálnej pomoci a psychosociálnej službe, ako je
sprevádzanie postihnutých.
Jednotlivé diecézne charity na Slovensku majú skúsenosti s materiálnou a finančnou pomocou po
povodniach. Vybraní charitní pracovníci pôsobili priamo v teréne, komunikovali s postihnutými,
zisťovali rozsah škôd, potreby ľudí, zabezpečovali rozdelenie pomoci. Na pomoc obetiam
povodní SKCH vyhlasuje verejné finančné zbierky.
Význam projektových stretnutí spočíva tak v budovaní vzťahov medzi projektovými partnermi,
ako aj v získavaní teoretických poznatkov a vo výmene praktických skúseností. Budovanie
krízových tímov v DCH Brno je pre SKCH inšpirujúce. Krízová pomoc môže byť veľmi účinná,
ak existuje dobrá spolupráca neziskových organizácií s hasičskými zbormi a so štátnou či
verejnou správou. Neziskové organizácie môžu rozvíjať svoj potenciál aj v práci s
dobrovoľníkmi.
V SR sa angažuje v krízových situáciách niekoľko mimovládnych neziskových organizácií
(ADRA, Červený kríž, UNICEF, SKCH). Doposiaľ však nebol vytvorený podobný funkčný
model spolupráce mimovládnych organizácií s Hasičskými a záchrannými zbormi a s verejnou
správou.

Komunitné organizovanie
SKCH aj v roku 2007 spolupracovala s pánom Paulom Cromwellom a s Centrom komunitného
organizovania v Banskej Bystrici pri vzdelávaní dobrovoľníkov a spolupracovníkov FCH a DCH.
Definícia komunitného organizovania by sa dala zhrnúť vo vete: Spájame ľudí, aby aktívne riešili
svoje miestne problémy. Tieto sa môžu týkať ich obce, mestskej štvrti, farnosti, školy ich detí a
pod. Ľudia, s ktorými pracujeme, nemajú veľa peňazí ani prístup k nositeľom dôležitých
rozhodnutí. Ich sila spočíva v tom, že sa organizujú a tak riešia miestne problémy.
Zámerom SKCH pri tomto
vzdelávaní bol rozvoj FCH.
Z pohľadu komunitného organizovania čulý život farnosti spočíva
v tom, že veľký podiel členov
farnosti a jej okolia je aktívny.
Vychádza zo skúsenosti, že ľudia sa
stávajú aktívni z dvoch dôvodov:
majú priamy, vlastný záujem o určitú
záležitosť alebo sa dostali k danej
veci prostredníctvom ľudí, ku
ktorým majú dobrý vzťah. Tomu
zodpovedá prvý krok komunitného
organizovania: pripravení dobrovoľníci osobne navštívia niektorých
členov farnosti a ďalších miestnych
obyvateľov. Cieľom návštev je počúvanie týchto ľudí, aby poznali, čo ľuďmi hýbe a aby budovali
vzťahy. Keď sa navzájom počúvame, objavíme záujmy a talenty ľudí. Farnosť potom môže
rozvinúť programy pre ľudí a zároveň využiť ich talenty.

Migračný projekt
SKCH v zastúpení Mgr. Alžbety Koválovej participovala spolu s ďalšími 12 európskymi
partnermi na projekte zameranom na podporu občianskej spoločnosti vo vzťahu
k administratívnemu zaisteniu žiadateľov o azyl a ilegálnych príslušníkov tretých krajín v nových
členských štátoch EÚ. Projekt predstavoval početné aktivity na rôznych úrovniach; zvlášť
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vyžadoval zber, analýzu a vyhodnotenie informácií. Faktografické úlohy sa sústreďovali na
mapovanie lokalizácie útvarov policajného zaistenia, štúdia podmienok detencie a najlepšej praxe
na národnej úrovni. Ako výsledok tohto prieskumu a početných rozhovorov so zainteresovanými
ľuďmi vznikla národná správa, ktorá sa stala súčasťou komplexnej projektovej správy o
európskych podmienkach detencie. Prieskum a správa umožní zvyšovať povedomie verejnosti
a aktivitu občianskej spoločnosti v danej oblasti.

Charitná domáca starostlivosť
V roku 2007 SKCH ukončila projekt domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vďaka usilovnej
práci v diecéznych charitách a za finančnej a metodickej podpory nemeckej charity mohlo byť
vybudovaných 26 charitných agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Zdravotné
sestry z agentúr poskytujú odborné zdravotné služby chorým, starým a umierajúcim ľuďom v ich
domácom prostredí.
Zdravotné služby sú súčasťou komplexnej domácej starostlivosti, ktorá zahŕňa aj sociálnu
a duchovnú dimenziu človeka. Charitná opatrovateľská služba bola žiaľ v dôsledku prechodu
kompetencií na samosprávy v mnohých obciach zrušená.
2008

Deti v núdzi potrebujú našu pomoc
S dlhodobým partnerom, Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ako aj s Vašou podporou, sme doteraz
poskytli pomoc rodinám v núdzi, ženám a matkám čakajúcim dieťa, mnohopočetným rodinám,
ľuďom v hmotnej i duchovnej núdzi, a tentoraz sme upriamili pozornosť na deti. Deti, ktorým
bol odopretý domov u vlastných rodičov, žijúcim v charitných detských domovoch. Za rovnako
dôležité považujeme pomáhať deťom, ktoré trpia mentálnym, fyzickým či viacnásobným
postihnutím súčasne a upozorniť na deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodnených
a rozvrátených rodín, kde rodičia neboli schopní sa o ne postarať.
SKCH už niekoľko rokov úspešne pracuje vo svojich zariadeniach pôsobiacich na celom
Slovensku s rómskymi deťmi, postihnutými deťmi, deťmi a rodinami v sociálnej alebo
materiálnej núdzi. SKCH dáva domov deťom, ktoré opustili rodičia, pomáha mladým po
odchode z detských domovov a v nepos-lednom rade spolu s adoptívnymi rodičmi na Slovensku
podporujeme na diaľku v poradí už desiaty rok deti v Indii a druhý rok deti v Albánsku.
Cieľom bolo upozorniť širokú slovenskú verejnosť na stále pretrvávajúci problém vo veľmi
citlivej oblasti starostlivosti a zaobchádzania s deťmi. Súčasťou projektu je aj vyhlásenie verejnej
zbierky na podporu trom vybraným zariadeniam SKCH, ktoré pracujú s deťmi. Konkrétne sú to
tieto centrá: Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre, Detský charitný dom v Považskej Bystrici
a Dom sv. Anny v Starej Ľubovni.
Verejná zbierka trvala od 16. júna do 31. októbra 2008 a bola povolená Ministerstvom vnútra.
Trom DCHD bolo poukázaných 15.833,70 eur. Podľa projektových zámerov sa podarilo
z príspevku partnera projektu a darov verejnosti zrealizovať nasledovné projekty:
V DCHD v Považskej Bystrici bol projekt zameraný na letné rozvojové a ozdravovanie pobyty
detí z tohto zariadenia. Deti sa zúčastnili:
• od 28.6. do 6.7. sa zúčastnilo devät detí na turistickom tábore vo Svidníku
• Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Považskej Bystrici pripravilo aj pre tieto deti
letný pobyt, kde prežili krásny týždeň v spoločenstve detí, s ktorými sa zúčastňovali
pravidelných eRko stretnutí a akcií počas školského roka
• od 19.7. do 26.7. mohlo ísť opäť deväť detí na letný rozvojový pobyt do „Detského raja“
v Tatranskej Lesnej cez Centrum mladých
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•

•

Deti sa zúčastnili ozdravovacieho pobytu na Oraviciach, ktorý organizoval náš Detský
charitný dom, /„rodinná dovolenka“/, kde súčasťou programu bolo spoznávanie
prírodných krás Roháčov, pešia túra na Roháčske plesá, do Jánskej doliny, návšteva
skanzenu, vstup do termálneho kúpaliska Oravice, ktoré priaznivo vplýva na liečbu
pohybového ústrojenstva postihnutých detí.
Poznávacie výlety po Slovensku do Tatralandia (spojený s návštevou Western mestečka
v Liptovskom Mikuláša) a do hlavného mesta, Bratislavy.

DCHD v Nitre
Detský domov je situovaný do zrekonštruovaných podkrovných priestorov historickej budovy, v
ktorej sídli centrum Diecéznej charity. Hlavným cieľom bolo dotvorenie týchto priestorov tak,
aby plne vyhovovali potrebám a požiadavkám cieľovej klientely – maloletým deťom a spĺňali
atribúty domácej, útulnej rodinnej atmosféry. S poukazom na tento aspekt sme sa rozhodli zo
získaných finančných prostriedkov:
• modernizovať kuchyňu zakúpením
novej kuchynskej linky, v ktorej sa
pripravuje strava pre klientov a je
priamo začlenená do priestorovej
štruktúry detského domova.
• vybaviť kuchyňu novými
elektrospotrebičmi, predovšetkým
umývačkou riadu.
• zakúpiť nový jedálenský stolov so
stoličkami do jedálne, v ktorej sa
poskytuje strava maloletým deťom.
Kuchyňa v pôvodnom stave slúži pre potreby
maloletých detí od vzniku detského domova.
Je najfrekventovanejšou miestnosťou v rámci
celého zariadenia, kde sa deti najradšej
zdržujú, komunikujú, hodnotia zážitky z
každého dňa a pripomína im atmosféru
domova tým, že sa v nej vykonávajú činnosti
súvisiace s rodinným prostredím – bez
formálnosti, v prirodzených podmienkach.
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni
Vďaka finančnému príspevku Nadácie
Slovenskej sporiteľne sme podporili ďalšiu etapu rekonštrukcie objektu, čo prispieva k priblíženiu
sa termínu presťahovania detí a zamestnancov do nového zariadenia. Konkrétne sme
kofinancovali:
• elektroinštalačné práce a
• zdravotechniku
V rozšírených priestorových podmienkach môžeme realizovať ďalšie moderné metódy práce s
hendikepovanými deťmi a mládežou, ako je napr. keramická dielňa, kanyzterapia a iné. Tým sme
podporili rozvoj hendikepovanej mládeže, jej plnšiu participáciu na pracovnom trhu, dôstojný
život a spokojnosť ich rodičov.
Generálnym partnerom projektu, ktorý priamo podporil túto akciu je Nadácia Slovenskej
sporiteľne. Ďalší mediálni partneri sú: Katolícke noviny, rádio Lumen, časopis Cesta, Miriam,
alfaomega - internetové riešenia. Reklamná agentúra Mayer/McCann Erickson pripravila návrh
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plagátov a posterov vo výške svojich výrobných nákladov. Všetkým zo srdca ďakujeme. Všetky
vymenované subjekty tak prispeli k šíreniu informácií o projekte a pomohli pri jeho prezentácii
navonok.

Medzinárodná vedecká konferencia – Rozvojová pomoc a spolupráca 2008
Slovenská katolícka charita (SKCH) spolu s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave organizovali III. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na
prednášky a workshopy k téme „Rozvojová pomoc a spolupráca 2008“. Podtitulom boli aktuálne
otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a vzťahy medzi rozvinutými
a rozvojovými krajinami. Konferencia sa konala dňa 9. októbra 2008 v priestoroch MZV SR
a Palugyayovom paláci v Bratislave. Záštitu prevzal Minister zahraničných vecí SR a finančne ju
zastrešila Európska komisia.
Cieľom
konferencie
bolo
upozorniť
na
súčasné
trendy vývoja
medzinárodnej
rozvojovej pomoci a spolupráce
a poukázať
na
konkrétne
aspekty, ktoré ovplyvňujú rozvoj
v rozvojových
štátoch.
V prezentáciách
a diskusiách
sme sa v hlavnej rokovacej sekcii
zamerali na dopady HIV/AIDS
v rôznych oblastiach ľudského
rozvoja a možnosti rozvinutých
štátov participovať na riešení
týchto problémov. Diskusné
panely boli venované politickým,
ekonomickým a sociálnym aspektom rozvoja a súčasným trendom európskej rozvojovej politiky.
Jedným z hlavných rečníkov
bol Msgr. Robert Vitillo,
vedúci
delegácie
Caritas
Internationalis v Ženeve pre
otázky týkajúce HIV/Aids ako
aj na iné skutočnosti s tým
súvisiace, ktorý je považovaný
za
experta
na
danú
problematiku
organizácie
Caritas. Jeho príspevok na
konferencii
pojednával
o vplyvoch HIV a Aids na
rozvoj krajín so zameraním na
subsaharskú Afriku, sociálne
a ekonomické
vplyvy
na
niektoré miléniové rozvojové
ciele, pretože ich naplnenie je závislé od prekonania prekážok, ktoré predstavuje aj táto choroba.
Témy konferencie
• Dopady HIV/AIDS na proces rozvoja v Afrike;
• Stratégie zamerané na riešenie spoločenských problémov rozvojových štátov;
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• Vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi;
• Súčasné trendy európskej rozvojovej politiky;
• Sociálne aspekty rozvoja.
Konferencia bola určená pre výskumníkov, pedagógov, politických činiteľov a expertov
z akademického, vládneho a mimovládneho sektora.

Príbeh Afriky
Výstava bola zahájená 1.12.2008, čo je zároveň aj Svetový deň boja proti AIDS v Nemocnici
u Milosrdných bratov v Bratislave. Až do 23.3.2009 putovala po siedmich mestách: Nitra, Liptovský
Mikuláš, Prešov, Košice, Rožňava či Spišská Nová Ves. AIDS nie je iba choroba, je to aj sociálny
fenomén. Súvisí s ďalšími faktormi: chudoba, sociálne vylúčenie, diskriminácia pohlaví atď. Je to
najväčšia epidémia, ktorá zabíja milióny ľudí na celom svete. Znemožňuje rozvoj v krajinách a často
brzdí či dokonca úplne anuluje všetko úsilie, o ktoré sa snaží vláda, spoločnosť, humanitárne
organizácie.
Výstava pozostávala z 43 fotiek od autorov, ktorí nie sú profesionálni fotografi. Fotky nám poskytli:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Dobrá novina a OZ Savio.
Súčasťou výstavy bude premietanie krátkeho filmu „Anjeli“. Výstava je špecifická tým, že bude
putovať po siedmych rôznych mestách na Slovensku.

Vizuál plagátikov
V praxi získala SKCH partnerov vo Vietname a Namíbii, ktorých podporila v boji proti AIDS,
pretože mali existenčné problémy vykonávať svoju prácu. SKCH vyhlásila 1. decembra 2008 verejnú
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zbierku na pomoc dvom centrám, s ktorými plánuje spolupracovať v oblasti HIV/AIDS. Je to
centrum pre HIV pozitívne matky s deťmi v Ho Tchi Minth City vo Vietaname (Ázia) a centrum
v Namíbii (Afrika). Prispieť počas roka 2008 bolo možné prostredníctvom vkladu na účet vyhradený
pre túto zbierku a v priebehu roka 2009 aj zaslaním DMS na číslo 877 s heslom Charita. Spolu prišlo
1821 darcovských DMS správ. Ku koncu roka 2009 sme podporili sumou 2000 eur CAA v Namíbii,
pričom konečné vyúčtovanie za rok 2009 sa pripravuje.
Tento projekt bol zameraný na rozvojové vzdelávanie - vplyv HIV/AIDS na rozvojové procesy v
Afrike. Upozornil na dôležitosť rozvojovej pomoci, pretože HIV/AIDS súvisí s chudobou
v afrických krajinách a že dôsledky tejto choroby ovplyvňujú všetky oblasti rozvoja Afriky– životné
podmienky, vzdelávanie, zdravotníctvo, zamestnanosť, migráciu atď. Cieľom bolo zvýšiť
spoločenské vedomie o danej problematike pre väčšiu podporu a solidaritu postihnutým krajinám
v Afrike. Svoj záujem o rozvojové témy môžete prejaviť aj návštevou výstavy.
Zámerom Slovenskej katolíckej charity bolo prostredníctvom výstavy komunikovať:
⇒ informovať širokú verejnosť o probléme HIV/Aids v súvislosti s extrémnou chudobou v Afrike
a rozvojových krajinách a tým odstraňovať stigmatizáciu a sociálne vylučovanie ľudí chorých na
Aids
⇒ zvyšovať verejné povedomie o vážnych dopadoch epidémie HIV/Aids na rozvojové procesy
v Afrike a poukázať na to, že táto choroba brzdí všetko úsilie o rozvoj chudobných krajín
⇒ zvýšiť záujem mladých ľudí o rozvojové témy a motivovať ich k solidárnemu postoju voči
chudobným a chorým
Výstava bola určená širokú verejnosť, t.j. pre druhý stupeň základných a stredných škôl, mimovládne
organizácie, rôzne spoločenstvá a združenia. Výstava bola organizovaná za finančnej podpory
Európskej komisie a Slovak Aidu. Mediálnym partnerom bolo Rádio Lumen.

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je v našej organizácii prípravným projektom,
ktorého cieľom je prevencia na školách a príprava ubytovacích kapacít na dlhodobú reintegráciu
obetí obchodovania s ľuďmi v rámci zariadení Slovenskej katolíckej charity na celom území
Slovenska. Príprava dlhodobej reintegrácie spočíva aj vo vzdelávaní potenciálnych pracovníkov s
obeťami obchodovania. Počas roka sa uskutočnili preventívne besedy na 17 základných
a stredných školách, pričom návštevnosť presiahla 1.250 účastníkov.

Ďalším dôležitým krokom bola príprava ubytovacích kapacít pre obete obchodovania v rámci
zariadení SKCH, v rámci ktorej prebehli stretnutia s riaditeľmi a návštevy vytipovaných zariadení.
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Vzdelávanie potenciálnych pracovníkov s obeťami obchodovania s ľuďmi prebehlo počas
trojdňového seminára „Porozumieť a konať - obchodovanie s ľuďmi“. Seminár sa uskutočnil v
spolupráci SKCH s IOM za finančnej dotácie Ministerstva vnútra SR. Vyškolených bolo 35
charitných pracovníkov a členov rehoľných kongregácií, ktorí sú pripravení na realizovanie
prevencie a dlhodobej reintegrácie obetí obchodovania s ľuďmi.
V nasledujúcom období pripravujeme vyhľadávanie obetí cez preventívne prednášky v
záchytných a pobytových zariadeniach pre utečencov na Slovensku.

ČINNOSŤ ZARIADENÍ DIECÉZNYCH CHARÍT
BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
PhDr. Katarína Rašlová
Dňom 14. február 2010 zaniklo pomenovanie Bratislavská katolícka charita a jej pokračovateľkou
je Bratislavská arcidiecézna charita, ktorá pôsobí na území Bratislavskej arcidiecézy.
Opatrovateľská služba
Počas rokov 2007/2008 poskytli služby 39 mužom a ženám. Žiadateľom, ktorí vyžadujú viac ako
štvorhodinovú dennú starostlivosť alebo služby cez víkend, nemohla BKCH vyhovieť. Z dôvodu
plného vyťaženia opatrovateliek bolo ku koncu decembra 2008 registrovaných 9 čakateľov.
Priemerný vek klientov dosahuje 75 rokov, čo zároveň odzrkadľuje demografický vývoj
spoločnosti.
ADOS Charita
Ošetrovanie chorých v domácom prostredí je progresívna služba, nachádzajúca v našej
spoločnosti stále väčšie uplatnenie. Jeho výhodou je, že človek je ošetrovaný v dôverne známom
prostredí, čo priaznivo pôsobí na psychiku a motivuje k uzdraveniu. V zariadení sa venuje
pozornosť duchovnému sprevádzaniu človeka. V priebehu roka ošetrila agentúra 82 klientov
a zdravotné sestry vykonali v priebehu 2007/2008 vyše 15 000 ošetrení. Klienti boli v prevažnej
miere poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby Charitas
Svoju činnosť pre starých, chorých a osamelých ľudí začal DD 1.júla 2007. Je zariadením
rodinného typu s jedno- a dvojlôžkovými izbami s kapacitou 19 klientov. Pohyb na vzduchu je
možný v rajskej záhrade za kaplnkou, ktorá ponúka duchovný rozmer. ZOS ponúka 5 lôžok vo
dvoch izbách. 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 vybraných diét 6-krát denne, hygienu, upratovanie,
pranie bielizne a žehlenie. ZOS ponúka aj možnosť získať odbornú študentskú prax.
Domov sociálnych služieb Samária
Samaria je zariadenie rodinného typu. Je určené pre duševne chorých ľudí vo vekovom rozhraní
15 – 40 rokov, s kapacitou 10-15 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.
Centrum rodiny a vzdelávania
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Senior klub pri Centre rodiny a vzdelávania funguje od r. 1994 na svojpomocnej báze –
dôchodcovia si pripravujú v rámci mesiaca program, absolvujú duchovné cvičenia, stretávajú sa.
Klub navštevuje približne 38 ľudí, registrovaných 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
Prevádzka začala v júli 2008 po rekonštrukcii objektu. Zariadenia umožňuje jednoduché
a moderné ubytovanie pre stredné náročných hostí na dlhodobé i krátkodobé pobyty v centre
mesta. Súčasťou komplexu je aj prednášková miestnosť, ktorú je možné prenajať na posedenia či
semináre aj samostatne.

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
Bc. Vít Morvay
CHSC Trnava
V spolupráci s Arcibiskupským úradom zorganizovalo k MDD pre 20 detí zo sociálne slabších
rodín z Vrbového, z Trnavy a blízkeho okolia deň naplnený poučením, ale i zábavou. S pánom
Ing. Mgr. Petrom Kučerom, ekonómom Arcibiskupského úradu, sme absolvovali prehliadku
celého areálu. Deťom sa prehliadka veľmi páčila a postupne sa osmeľovali a pýtali na všetko, čo
ich zaujímalo. Na záver ponúkli naši hostitelia deťom občerstvenie. Po obede si pozreli deti v
kine Max českú rozprávku „Nejkrásnější hádanka“. Naplnení krásnymi zážitkami sme sa rozišli
domov.
V čase od 9. do 16. augusta sme pripravili letný tábor pre 21 detí v krásnom prostredí Duchonka
Landu v Prašiciach.
Oplotený areál bol
bezpečný a poskytoval
veľké možnosti na
rôznorodé
hry
a
súťaže. Deťom sa
páčili jazdy na kolobežkách dolu kopcom, tenis, futbal,
volejbal, rôzne súťaže
v hľadaní predmetov,
opekačka pri táboráku, diskotéky a v
neposlednom rade aj
výlet do Topoľčian
spojený s návštevou
plavárne. Každé dieťa
dostalo na pamiatku
DVD s videozáznamom a fotografiami,
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ktoré im pripomínajú príjemne strávené chvíle s kamarátmi a aj slzičky smútku pri rozlúčke a
odchode z letného tábora.
CHSC Trnavskej arcidiecéznej charity pripravilo vo vianočnom období viacero akcií na podporu
sociálne odkázaných, osamotených občanov, pre osamelé matky s deťmi a pre viacpočetné
rodiny. Vďaka darcom, medzi ktorých patrí aj Rád Maltézskych rytierov, sme pripravili vianočné
balíčky pre kojencov a deti do dvoch rokov. Balíčky sme rozdali hlavne do viacpočetných rodín,
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Sme vďační Rádu Maltézskych rytierov, že za ich pomoci
sme aj my mohli prispeli k radostnému prežitiu Vianočných sviatkov detí zo sociálne slabých
rodín. Ich rozžiarené očká sú pre nás najkrajším zadosťučinením a motiváciou aj do budúcnosti.
Na sviatok sv. Mikuláša pripravila pracovníčka CHSC milé prekvapenie pre ľudí bez domova. Po
dohode s bezdomovcom Mirom, ktorý sa obliekol za sv. Mikuláša, im spoločne rozdali 20
mikulášskych balíčkov naplnených sladkosťami, ovocím, paštétou a mäsovou konzervou.
„Operácia vianočné dieťa 2008“
V dňoch 12. – 29. decembra 2008 sa TT ADCH zapojila do charitatívneho projektu „Operácia
vianočné dieťa 2008“, ktorý v rámci Európy koordinuje kresťanská nadácia „GESCHENKE
DER HOFFNUNG e.V.“ so sídlom v Berlíne a na Slovensku Charita Apoštolskej cirkvi na
Slovensku. Tento projekt je zameraný na deti, ktoré žijú v sociálne a materiálne znevýhodnených
rodinách a pre ktorých je takýto darček často jediným vianočným darčekom. Darčeky v škatuliach
od topánok, krásne oblepených baliacim papierom s vianočným motívom, boli dovezené na
Slovensko začiatkom decembra do distribučného skladu, kde sme si boli osobne prevziať 300
darčekov, rozdelených podľa vekových kategórií /zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov/: 2-4
roky, 5-9 rokov, 10-14 rokov. Súčasťou darčeka bola brožúrka s vianočným posolstvom o
narodení Ježiša Krista. Rozdávanie balíčkov sme zabezpečili deťom s najväčšími potrebami, t.j.
deťom chudobným, osirelým, opusteným, vážne a dlhodobo chorým. V spolupráci s našimi
strediskami boli balíčky distribuované takýmto deťom v Trnave, Cíferi, Modre, Častej, Lackove,
Vrbovom, Vrábľoch, Kútoch, Šali, Komárne, Smoleniciach, Hoste, Malackách, Bolerázi a Belej.
CHSvR Lackov
Stredisko poskytuje bežné opatrovateľské úkony podľa zákona o sociálnej pomoci. V letných
mesiacoch sa zamestnanci CHSvR zúčastnili oberania broskýň a jabĺk. Šatstvo, ktoré sa počas
roka vyzbieralo na stredisku, bolo darované rómskym obyvateľom Litavy. Činnosť strediska
ukončená.
CHSvR Šaľa
Charitatívna služba v rodinách je zriadená od 1. februára 1994. Službu zabezpečujú 4
opatrovateľky na 6 hod. pracovný úväzok. Sústreďuje sa na opatrovateľskú činnosť, pomáhame
v domácnosti, pri nevyhnutných životných úkonoch a uspokojujeme aj duchovné potreby
opatrovaných. V roku. 2008 bolo vybavených 19 klientov. Aby naši opatrovaní cítili aj náš
duchovný prínos, snažíme sa podeliť s myšlienkami z rannej Sv. omše, zabezpečovať im sviatosti
a roznášať Sv. prijímanie.
CHSvR Vrbové
Počas roka sa priebežne organizoval zber šatstva. V spolupráci s Úniou žien vo Vrbovom sme
odovzdali oblečenie Detskému domovu Pečeňady. V júni sme sa zúčastnili v Trnave vysviacky
syna našej spolupracovníčky, p. Ľudovíta Kubána, za diakona. Spolupracovali sme pri organizácii
letného tábora a zabezpečili sme odvoz detí do Piešťan. V auguste bol v Domove dôchodcov
deň otvorených dverí, navštívili sme aj našich bývalých klientov.
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Záver roka sa niesol v znamení príprav vianočných balíčkov pre klientov a sponzorov. Popri
týchto aktivitách sme nezabúdali na poskytovanie základných opatrovateľských úkonov,
sprostredkovanie spovedí v rámci Vianočných sviatkov a v neposlednom rade na dobrú
spoluprácu s farským úradom a domovom dôchodcov.
Chránená dielňa sv. Anny Komárno
Za nami máme rok 2008, ktorý bol pre našu dielňu už druhým rokom našej činnosti od jej
založenia. Chránenú dielňu sv. Anny tvoria štyria zamestnanci. Sú to mladí ľudia so zdravotným
postihnutím, ktorí nemali možnosť uplatniť na trhu práce. Na ich prácu dozerajú a usmerňujú
dve asistentky.
Prácu ktorú vykonávajú je rozdelená na dve skupiny. Prvú tvoria dvaja tkáči + asistent, druhú
dvaja krajčíri + asistent. Náplň práce je tkanie výrobkov na tkáčskom stave, príprava materiálu,
šitie výrobkov a taktiež príprava materiálu na šitie. Sortiment našich výrobkov tvoria tkané
koberce, vankúše, kabelky, rohožky, šité vankúše, nákupné tašky, podsedáky na stoličky, čiapky a
malé upomienkové predmety: kľúčenky, ihelníčky. Taktiež vykonávame menšie opravy odevov na
zákazku.
Bol to rok plný predsavzatí a nových nápadov. Čo sa podarilo dosiahnúť?
●
získať sponzora na dodávanie materiálu k práci
●
zdokonaľovať sa v práci tkania a šitia
●
rozšíriť ponúkaný sortiment
●
získať viac objednávok
●
pripraviť vlastný katalóg našich výrobkov
●
zúčastňovať sa predajných akciách
Rok 2008 sme ukončili predvianočnou oslavou, kde sme obdarovali našich pracovníkov aj
sponzorov malým darčekom, poďakovali sme sa im za ich prácu a sponzorom za ich podporu, aj
keď ich nebolo veľa. V budúcnosti by sme sa chceli ešte viacej zdokonaľovať v našej práci, aby
sme sa ešte viacej zviditeľnili a dokázali spoločnosti, že aj ľudia so zdravotným postihnutím sú
schopní pracovať a vyrábať krásne a užitočné veci.
CHSvR+ADOS Trnava
DOMY CHARITY: Dom Charity sv. Gorazda – Kúty, Dom Charity – Radošina, Dom Charity
sv. Imricha – Vráble
Dom pokojnej staroby – Cífer
V našom domove sa pekne rozvinula práca našich obyvateľov so sociálnou pracovníčkou, ktorá
im svojimi nápadmi vypĺňa ich voľný čas. Sú to rôzne práce a cvičenia v oblasti motoriky rúk a
pamäte, čo je v ich veku veľmi dôležité. Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa úcty k starším prišli
potešiť naše obyvateľky deti z Materskej škôlky z Cífera. Nádherný program potešil všetkých
obyvateľov.
V júni 2008 požiadala TT ADCH Úrad trnavského samosprávneho kraja o pretransformovanie
kombinovaného zariadenia „Domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby“ na Domov
sociálnych služieb s kapacitou 29 miest a Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 10 miest,
s platnosťou k nasledujúcemu roku.

DIECÉZNA CHARITA NITRA
Mgr. Ing. Juraj Barát
1. Ambulantné služby
Charitatívno-sociálne centrum
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CHSC Nitra, CHSC Žilina, CHSC Nemšová, CHSC Trenčianska Teplá navštívilo 101 núdznych.
V ambulantných službách bolo v priebehu roka 2008 odpracovaných približne 22.966 hodín.
Predajcovia časopisov predali za rok 88.722 výtlačkov.
Aktivity:
• zozbierané platové uzávery vážili 300kg
• desiatim deťom bol vybavený cez Sociálno-bytovú komisiu v Novej Dubnici vybavený
dvojtýždenný prímestský tábor so Saleziánmi
• zapojenie sa do zbierky Boj proti Hladu – Pomôžme Haiti vyniesol 9.700.000 Sk
CHSC Trenčín bolo k 7.januáru 2008 premenované na Dom charity Jeremiáš. Kapacita
zariadenia je 30 miest. V prvých štyroch mesiacoch fungovania bola sociálna práca zameraná na
obnovenie: základných hygienických návykov, zdravotnej starostlivosti, vzťahov k jednotlivcom
a spoločnosti, základného sociálneho poradenstva. V zvyšných mesiacoch sa práca zamerala na
prevenciu a streetwork. Od jeho založenia bolo poskytnutých 8.481 nocľahov pre 155 klientov.
2. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
Dom charity sv. Kamila
Je domovom sociálnych služieb, ktorý poskytuje komplexné opatrovateľsko-ošetrovateľské
služby. Klienti majú k dispozícii rehabilitačnú miestnosť vybavenú napr. stacionárnym bicyklom,
rebrinami či vaňou s perličkovým kúpeľom, G-aparátom na trénovanie chôdze, svetelnou
terapiou. Pod dohľadom sociálneho pracovníka sa venujú arteterapeutickým činnostiam.
Súčasťou domu je kaplnka, kde sa pravidelne slúžia omše. V zariadení je možnosť študentskej
praxe alebo dobrovoľníctva.
Dom charity sv. Rafaela
Zariadenie bolo zriadené 23.júna 2008 v Nitre a nadväzuje na DAC Nitra. Počas polročného
fungovania poskytol 3496 nocľahov a vďaka podpore MÚ rozšíril služby o útulok v noci. Útulok
je otvorený pre všetkých ľudí bez domova, jedinou podmienkou pre prijatie klienta je
neohrozovať seba a okolie. 1120-krát bola poskytnutá možnosť hygieny, fungoval sociálny šatník
a výdaj stravy – 1.343 raňajok, 2.071 obedov a 1.792 večerí.
Dom charity sv. Gianny
Novootvorený útulok pre ženy a mužov v noci a pre ženy na prechodné ubytovanie na dobu
určitú. Trakt vyhradený pre mužov a ženy v noci má kapacitu 10 miest pre mužov, pre ženy je
k dispozícii 5 lôžok. Prevádzková doba je nepretržitá počas celého roka. Počas jedenapolročnej
existencie domu využilo jeho služby dovedna 54 mužov a 18 žien. Útulok pre ženy prechodne má
kapacitu 10 lôžok. Klientky sa striedajú pri zabezpečovaní prevádzky zariadenia. V útulku môžu
ženy ostať tak dlho, aby boli schopné sa zaradiť do bežného života v spoločnosti. Súčasťou je aj
DAC, ktoré poskytuje starostlivosť o ľudí bez domova. 27 klientov absolvovalo základné
sociálne poradenstvo, pričom najväčší záujem bol o výdaj stravy, v počte až 905-krát.
Detský charitný dom sv. Lujzy
Typ tohto zariadenia reprezentuje rodinný štýl výchovy. Kapacita je momentálne 12 miest.
Cieľom je spätná integrácia detí do pôvodných rodín. Ak to nie je možné, sprostredkúva
náhradnú rodinnú starostlivosť. V roku 2008 ukončili pobyt dvaja mladí. Duchovne nám svojimi
návštevami pomáha Mons. Marián Chovanec. Jedno dieťa prijalo sviatosť prvého sv. prijímania.
Na projekte zameranom na vzdelávanie detí „Podajme ruku deťom“ sa podieľala i rakúska
charita a Erste Bank. Vďaka projektu navštevujú deti rôzne záujmové krúžky: spevácky, výtvarný,
hudobný či jazykový, výlety a rôzne pobyty. DCHD sv. Lujzy oslavoval desiate výročie. Pri tejto
príležitosti sa konala slávnostná sv. omša a malá oslava aj s odchovancami a sympatizantmi
domova.
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Detský charitný dom Považská Bystrica
Detský domov je účelovým zariadením rodinného typu s celoročnou prevádzkou. Kapacita
zariadenia je 27 miest. Prichádzajú sem deti, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov na
prechodný čas, a ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky
z dôvodu porúch správania alebo sú mladí dospelí. Veľký dôraz sa kladie na prácu s biologickou
rodinou, čoho dôkazom je aj vyčlenenie sociálnej pracovníčky. Deti sú vychovávané
v kresťanskom duchu a navštevujú rôzne záujmové krúžky, sú zapájané do domácich prác. Za
dva roky prijali tri deti sviatosť krstu, tri sviatosť prvého sv. prijímania, štyri deti sviatosť
birmovania. Počas roka 2008 ukončili dvaja mladí dospelí pobyt v tomto zariadení a vstúpili do
pracovného procesu. Jedno dievča sa mohlo po zlepšení podmienok vrátiť k otcovi.
Denné azylové centrum
DAC Žilina a DAC Čadca prichýlilo do svojich priestorov 330 ľudí v núdzi a bolo vydaných viac
ako 3000 porcií teplých polievok. Pri zapojení do resocializačných aktivít mal klient nárok aj na
raňajky a večeru.
Euro-Children
Prostredníctvom spolupráce s touto belgickou organizáciou sa podarilo zorganizovať za obdobie
2007/2008 pre 122 detí z krízových rodín pobyt v Antwerpách. Na tomto projekte
spolupracujeme so Saleziánmi, sr. Atanáziou a OZ Bernardo. Desať deti bolo rómskeho pôvodu
z bardejovskej Poštárky. Pred cestou absolvujú vybrané deti výučbu angličtiny a na pobyt sa
pracuje s celou rodinou. Deti sa tak zdokonaľujú v cudzom jazyku, nadväzujú priateľstvá
a získavanú cenné skúsenosti.
3. Zdravotnícke služby
ADOS Nitra, ADOS Ilava
Sú stabilizovanými subjektmi v poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov
všetkých vekových skupín v domácom prostredí alebo prirodzenom sociálnom prostredí
ošetrovanej osoby. Počet klientov v oboch ADOSkách za rok 2007 bol 404, avšak počet
vyšetrení prekonal hranicu 22.000. V roku 2008 zaznamenávame mierny pokles klientov na o 16,
avšak nárast počtu vyšetrení o 1.730.
Hospic – dom pokoja zmieru u Bernadetky
Tejto problematike sa DCH Nitra venuje už od r.1999, no až vo februári 2007 sa podarilo
vybudovať toto neštátne zariadenie s ústavnou starostlivosťou. Kapacita je 15 lôžok. Počas 20072008 sprevádzal 169 chorých pacientov a ich rodinných príslušníkov. Objekt sa skladá z lôžkovej
časti, kaplnky so zimnou záhradou a spoločenskej časti. Kaplnku požehnal pomocný nitriansky
biskup, Mons. Marián Chovanec. Všetky izby majú vlastné hygienické zariadenie s možnosťou
výstupu na záhradnú terasu aj s lôžkom. Paliatívnu starostlivosť zabezpečuje tím lekárov, sestier,
ošetrovateľov, ale aj sociálny pracovník, duchovný a dobrovoľníci. Starostlivosť o nevyliečiteľne
chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti,
poskytovanie fyzickej pohody a psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory, ako aj
blízku rodinu. Hospic sa stal výučbovým strediskom na výkon odbornej praxe študentov UKF
v Nitre v odbore „Ošetrovateľstvo v hospici“. Ďalej prebehol nábor a zaškolenie dobrovoľníkov.
V decembri sa tu konala aukcia výtvarných diel „Cesta životom – maľujeme pre hospic“
a výťažok bol venovaný na podporu tohto zariadenia.
Stredicko metodiky a kvality charitatívnych činností
Stredisko vzniklo na začiatku roka 2008 v rámci organizačných zmien. Cieľom jeho činnosti je
zvyšovanie kvality charitatívno-sociálnych služieb, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít, prípravy
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nových projektov a realizácie malých projektov zameraných na sociálne poradenstvo a výcviky so
špecifickými cieľovými skupinami. Za rok 2008 sa uskutočnilo 43 rôznych druhov stretnutí.
Chránená dielňa sv. Jozefa
Ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou tu dostávajú príležitosť zamestnať sa a vykonávajú
kníhviazačské práce. V 2007-2008 zviazala bezmála 2.000 publikácií. Študenti si v chránenej dielni
radi nechávajú zväzovať ich bakalárske, diplomové, dizertačné práce o čom svedčí aj 388
zviazaných prác.

DIECÉZNA CHARITA ROŽŇAVA
Ing. Jozef Kováč

1. 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. Personál
poskytuje službu poradenstva a sprostredkovanie lekárskej pomoci. Príjemcovia služby v Dome
charity Švedlár sú aj rómski občania.
Dom charity sv. Vincenta
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
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.
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2. CHSC
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. Je možnosť poskytnutia prepravnej služby pre núdznych, zabezpečenie
ubytovania a uskladnenie nábytku. Práca s bezdomovcami, návštevná služba v nemocnici
a domove dôchodcov
CHSC sv. Rity
Vzniklo z FCH Lučenec v 2003 ako centrum pomoci občanom v núdzi. Zameriava sa na sociálnu
pomoc mnohopočetným rodinám, ale i prácu s bezdomovcami. V roku 2007 bola FCH Lučenec
zapojená do projektu SKCH a Nadácie slovenskej sporiteľne „Matka nie je robot“, vďaka
ktorému sme mohli pomôcť rodinám s viac ako siedmimi deťmi v hmotnej núdzi.
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.

3. 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.

DIECÉZNA CHARITA BANSKÁ BYSTRICA
Mgr. MUDr. Štefan Paľúch

1. Ústavná starostlivosť
Dom pre núdznych
Sociálne poradenstvo a prevencia smeruje k osobám znevýhodneným vekom, neprispôsobivým
a zdravotne postihnutým občanom. Útulok má kapacitu 8 lôžok, avšak žiadostí bolo
niekoľkonásobne viac. Z tohto dôvodu sa uvažuje o rozšírení ubytovacej kapacity. V roku 2007
sa podarilo vylepšiť priestorové podmienky vo vstupnej prijímacej miestnosti. 39 klientom bolo
poskytnuté ubytovanie, 466 sociálne poradenstvo a 10 062 bola vydaná teplá polievka.
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.
Skladba diagnóz v roku 2008 bola nasledovná: 9 klientov s diagnózou psychických porúch –
demencia a Alzheimerova choroba, osem úplne imobilných klientov, dvaja čiastočne mobilní a
jeden úplne slepý. V tomto roku boli opätovne zavedené pravidelné rehabilitačné služby na
týždennej báze.
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Vybrané aktivity: hudobný program ku Dňu matiek, zabezpečenie stretnutia 81-ročnej klientky
s dcérou a na záver roka prišli aj koledníci Dobrej noviny. Boli zakúpené rehabilitačné pomôcky
a odborná fyzioterapeutka vykonáva raz týždenne rehabilitáciu.
Kňazský dom
Opatrovateľská služba pre kňazov vo výslužbe s celoročným pobytom v Turčianskych Tepliciach
bola zriadená podľa Kódexu cirkevného práva banskobystrickým diecéznym biskupom, Mons.
Rudolfom Balážom. Prevádzku a chod zabezpečujú rehoľné sestry sv. Vincenta. Ekonomické
zabezpečenie je v kompetencii DCH BB. Kapacita domu sú dve lôžka.

2. CHSC
Centrum Agape
Vykonáva terénne služby – opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu prostredníctvom ADOS
v Banskej Bystrici a Zvolene. Od roku 2008 pôsobí pod názvom Centrum Mária. Komplexná
ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje v domácom prostredí pacienta na základe indikácie
lekára primárnej starostlivosti. V roku 2008 sme uspokojili potreby 49 klientom v rozsahu 7.643
hodín.

3. Zdravotná starostlivosť
ADOS Banská Bystrica, ADOS Zvolen

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Ing. 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.
CHSvR
Z dôvodu legislatívneho tlaku túto službu neposkytujeme v obvodných mestách. Do konca 2008
bola služba udržaná iba v Liptovskom Mikuláši a v 42 obciach.
Stacionárne a pobytové sociálne služby
Dom Charitas Sv. Jozefa poskytol službu pre 86 mentálne a kombinovane postihnutých
klientov vo veku od 3 – 18 rokov v troch formách pobytu (denný, týždenný celoročný); jednému
klientovi v dospelom veku, 27 ženám s deťmi v krízovej situácii; varili a rozvážali stravu pre 146
dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.
Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove poskytuje sociálne služby starým,
chorým, opusteným a umierajúcim formou celoročného, týždenného a denného pobytu.
Zabezpečuje varenie racionálnej a diabetickej stravy. Kapacita domu je 13 miest.
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Dom Charitas Sv. Kláry v Liptovskom
Mikuláši – poskytli sme pomoc 17 týraným
a zneužívaným dievčatám a ženám vo veku 15 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 – formou celoročného pobytu sme
v tomto zariadení poskytli sociálne služby 34
starým, chorým, opusteným. Pre 25 občanov
mesta (dôchodcov, chorých a sociálne
odkázaných) sme poskytli aj racionálnu a
diabetickú stravu.
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie
v Zázrivej – formou celoročného pobytu sme
v tomto zariadení poskytli sociálne služby 29
starým, chorým, opusteným. Pre občanov mesta
(dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných)
sme poskytli aj racionálnu a diabetickú stravu.
Dom Charitas Sv. Jána Bosca v Spišskom
Podhradí – formou celoročného pobytu sme
v tomto zariadení poskytli sociálne služby starým, chorým, opusteným.
Dom Charitas Svätej rodiny v Jánovciach – Čenčiciach - v tomto pilotnom a unikátnom
projekte sme v roku 2007 poskytli sprevádzanie 9 dospelým klientom mentálne a kombinovane
postihnutým v rodinnom štýle. Výstavba keramickej, textilnej a stolárskej dielne pre dospelých
klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím je projektovo realizačne ukončená.
Dom Charitas Sv. Damiána De Veuster v Spišských Vlachoch – poskytli sme pomoc,
formou rodinného bývania, 12 chlapcom z detských domovov z celého Slovenska alebo v
špecifickej životnej situácii, vo veku nad 18 rokov. Výstavba textilnej a stolárskej dielne pre
dospelých klientov z detských domovov je zrealizovaná.
Zdravotnícke služby
Agentúry domácej a ošetrovateľskej starostlivosti Charitas – poskytli sme zdravotnícke a
duchovné služby 1521 (chorým, dlhodobo chorým, prepusteným z hospitalizácie do domáceho
liečenia), čo je mierny nárast. Tieto služby sme uskutočnili v celom regióne Spišskej diecézy, a to
v: Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlachoch, Levoči, Kežmarku, Starej Ľubovni, Poprade,
Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Dolnom Kubíne a v Námestove.
Mobilné hospice Charitas – v 10 miestach sme poskytli holistické sprevádzanie terminálne
chorých 39 ľuďom. V roku 2008 bolo poskytnuté sprevádzanie a paliatívna starostlivosť 84
klientom.
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Diecézna lekáreň sv. Lukáša v Poprade – aj v roku 2008 sme poskytovali lieky, zdravotnícke
potreby a pomôcky pre verejnosť a pre zariadenia Spišskej katolíckej charity. Celkový počet
klientov bol 30.250.
Ambulancia Charitas v Spišskej Novej Vsi – poskytli sme zdravotnícke služby všeobecného
lekára pre dospelých v počte zmluvných poistencov 1.261, čo je mierny nárast.
Hospic Sv. Alžbety v Ľubici – komplexnú paliatívnu a duchovnú starostlivosť umierajúcim
deťom, dospelým a seniorom sme v rokoch 2007-2008 poskytli pre 508 pacientov. Z tohto
pohľadu je zrejmá stabilizácia zariadenia.
Pedagogické služby
Špeciálna základná škola Sv.
Maximiliána Mária Kolbeho v
Spišskej Novej Vsi vzdelávala v
ôsmych triedach 45 žiakov s
mentálnym a aj kombinovaným
fyzickým a zmyslovým postihnutím.
Stredne ťažko a ťažko i viacnásobne
postihnuté deti sa vzdelávajú v
špeciálnom
vzdelávacom
individuálnom programe. Pre deti bola
zabezpečená aj doprava do školy.
V roku 2006 a 2008 prebehli dve
etapy rekonštrukčných prác.
Praktická škola Sv. Maximiliána
Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi vzdelávala v dvoch triedach ôsmych žiakov s mentálnym a
aj kombinovaným fyzickým a zmyslovým postihnutím - absolventov špeciálnej základnej školy,
ktorí sa pripravujú na prácu v chránených dielňach, prípadne v zariadeniach chráneného bývania.
Školské stredisko Charitas pri Špeciálnej základnej škole Sv. M. M. Kolbeho – 44 žiakom
mentálne a kombinovane postihnutých detí v meste Spišská Nová Ves a z okolitých obcí sme
poskytli klubovú činnosť. V stredisku boli v prevádzke tieto krúžky: informatickej výchovy,
hudobno-dramatický, muzikoterapie, ekológie, zoológie a botaniky, liečebnej telesnej výchovy,
arteterapie vo výtvarnej výchove.
FCH a dobrovoľníctvo
V rámci Spišskej katolíckej charity je
evidovaných 31 farských Charít, kde
pravidelne a menej pravidelne
pracuje približne 460 dobrovoľníkov,
v roku 2008 to bolo ešte 505.
V rámci profesionálnych projektov
pracovali
približne
140
dobrovoľníkov.
Celkový
počet
dobrovoľníkov v SpKCH je 600.
Tendenčne vidno klesajúci záujem
o zakladanie FCH a dobrovoľníctvo.
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Nové činnosti
Dom Charitas v Rabči začal slúžiť na sviatok Sv. Petra a Pavla a je určené na pomoc deťom
v krízových situáciách, týraným deťom v rodine a matkám s deťmi v kríze rodiny
Podporné činnosti
• Kníhkupectvo Caritas Stará Ľubovňa
• Kníhkupectvo Caritas Levoča
• Kníhkupectvo Caritas Poprad
• Kníhkupectvo Caritas Ružomberok
• Renovatio Caritas Spišská Nová Ves

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV
PhDr. Peter Valíček
Resocializačný systém „Cesta k domovu“
Komplexná resocializácia a reintegrácia osôb závislých od návykových látok a osôb bez domova.
Spolupracuje s externým psychológom, psychiatrami, právnikmi, stomatológmi. Má tiež
duchovného správcu. Vydáva časopis Cesta a alkoholici hľadajúci abstinenciu sa združujú v klube
Kahan.
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. Služba bola SC bola
poskytnutá 400 klientom. V evidencii SC sa tak nachádza 1979 kariet klientov.
Nocľaháreň Archa
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 106%. Úspešne sa podarilo integrovať 39 klientov do spoločnosti,
zabezpečiť stravovanie pre klientov bez príjmu, vykonávanie verejnoprospešných prác. Od
1.1.2008 bola nocľaháreň premenovaná na Útulok Archa.
Dom Charitas
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.
Domov nádeje
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.
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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.
Dom sv. Anny
Je to domov sociálnych
služieb určený pre ťažko
zdravotne postihnuté deti od
7 do 25 rokov. Poskytuje im
zdravotnú,
sociálnu
a pedagogickú
starostlivosť
počas dňa, ako aj pracovnú
terapiu.. Väčšina detí robí
pokroky, ktoré sa prejavujú
v nadväzovaní kontaktov so
zdravými rovesníkmi. Mladé
dievčatá sa priúčajú domácim
prácam a zvládaniu bežných
životných situácií. Odbornú
prax tu absolvovalo 50
študentov
Katolíckej
univerzity
v Ružomberku.
V roku 2008 malo zariadenie
14 klientov, čo znamenalo 100% obsadenosť.
Sociálne centrum Stará Ľubovňa
Pripravuje deti ŠZŠ a mládež ŠOU so špeciálnymi potrebami, aby poznali svoje možnosti a
zmierňuje viditeľné poruchy správania. Jednotlivci majú vypracovaný diagnostický plán, podľa
ktorého sa k nim individuálne pristupuje. Dvakrát do mesiaca prebiehajú prednášky náučného
charakteru na stanovenú tému.
Ostatné služby
CHSvR Čirč, ADOS Prešov, ADOS Sabinov, ADOS Snina, SC Prešov, SC Humenné, SC Snina,
SC Svidník, FCH

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE
Ing. Cyril Korpesio

1. Služby pre seniorov ponúka
Charitný dom sv. Edity Steinovej
Kombinovaný domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s kapacitou 17 lôžok. Prebiehajú v
ňom nasledovné pracovné a kultúrno-spoločenské terapie: skladanie bielizne, jednoduché
činnosti v záhradke, výroba rôznych dekoratívnych predmetov, modelovanie, čistenie orechov,
triedenie zemiakov, duchovné aktivity, prednášky a posedenia, relaxačné cvičenia a prechádzky
a iné.
Dom pokojnej staroby Augustína Fischera Colbrieho
Dom funguje ako domov sociálnych služieb a domov dôchodcov s kapacitou 94 lôžok. V roku
2007 bolo v zariadení 127 klientov. Vďaka podpore U.S. Steel Košice prešiel priľahlý park
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celkovou úpravou, v ktorom trávili klienti chvíle oddychu. Súčasťou objektu je aj kaplnka, ktorá
slúži aj veriacim z blízkeho okolia, čím sa odbúrava izolovanosť klientov a majú možnosť denne
sa zúčastňovať sv. omše. V priebehu roka 2008 sa zúčastnili seniori: rôznych hier v štátnom
divadle, ZOO a príležitostných posedení organizovaných mestskými časťami či ADCH KE.
Dom pokojnej staroby F. Majocha
Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť ako domov dôchodcov 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. Klienti zariadenia majú k dispozícii knižnicu, rôzne
spoločenské hry, praktizujú biblioterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu
Dom pokojnej staroby Lipany
Zariadenie – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s kapacitou 68 klientov je situované
priamo v centre obce Lipany. Výber aktivít v roku 2008: spravidla pri príležitosti veľkonočných a
vianočných sviatkov, Dňa matiek, v októbri - mesiaci úcty k starším, duchovné a náboženské
akcie. Každý deň sa klienti zúčastňovali modlitieb sv. ruženca,(krížovej cesty v pôstnom období)
a chodili na sv. omše. Tento rok bolo pôstne obdobie výnimočné aj duchovnou obnovou.
Október v DPS sa niesol v duchu príprav na príchod švajčiarskeho hosťa, ktorý poctil DPS
svojou návštevou 3. októbra. Pred spoločnou večerou klienti odovzdali hosťovi vlastnoručne
pripravené darčeky.
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. ZOS je umiestnené priamo v DPS Košice na Južnej triede v
prízemnej časti budovy.
Jedáleň pre dôchodcov Humenné
Jedáleň pre dôchodcov zriadili 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. ADCH prevádzkuje jedáleň aj vďaka finančnému príspevku
mesta Humenné
CHSvR Košice, CHSvR Trebišov, CHSvR Michalovce, CHSvR Sobrance

2. Pomoc ľuďom v núdzi a v krízových situáciách
Charitný dom sv. Alžbety
Poskytuje služby ako útulok pre 82 ľudí bez prístrešia v hmotnej núdzi, po zrušení ústavnej
výchovy po dosiahnutí plnoletosti, na ktorých bolo páchané násilie a sú prechodne alebo trvalo
bez domova. Počas dňa je dom zatvorený. Vybrané aktivity v roku 2007: majáles, športové
podujatia, Darujte Vianoce bezdomovcom, výlet do Demänovskej jaskyne, práce pri
zabezpečovaní chodu, pomoc pri zveľaďovaní budovy a priľahlých priestorov. Nadácia SPP
podporila projekt „Záchranná sieť pre ľudí bez domova“, ktorého náplňou bola terénna sociálna
práca pracovníkov. V tomto roku oslávil CHD tretie výročie od svojho otvorenia, pracovníci
absolvovali sociálno-psychologický výcvik a odštartoval nultý ročník futbalového turnaja
„Odkopnime predsudky – futbal spája“.
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Krízové centrum
Svoje služby poskytuje ako útulok a domov pre osamelých rodičov/osamelé tehotné ženy. Na
niekoľko mesiacov im umožňuje prechodne vyriešiť otázku bývania. V roku 2008 píše KC na
svoj 5. rok existencie. Z významu tohto zariadenia sa nič nestratilo. Stále poskytuje ubytovanie a
služby poradenstva pre obidve kategórie klientov. Kapacita zariadenia je 55 v DOR-ke a 14 v
útulku.
Významné akcie a udalosti v roku 2008
• jarný tábor v Kopytovskej doline vďaka podpore Nadácie U.S.Steel Košice
• deň s kozmetikou Mary Kay pre ženy a dievčatá, s pomocou kozmetičky spoznali tajomstvá
trikov sa krásne líčiť
• projekt „Pomôž mi, aby som to urobil sám“, kde sa mamky a sociálni pracovníci KC školia
v Montessori pedagogike a prístupe k deťom
• súťaž „Namaľuj svoju rodinu na tričko“ znamenala zapojila do maľovania deti všetkých
vekových skupín v „krizáku“
• písali list Ježiškovi, prezradiť mu svoje tajomstvá a čakať, čo nám prinesie
• ešte pred Štedrým dňom sa sťahovalo KC do novej budovy s väčšími izbami
Útulok Emauzy
Útulok na noc v čase od 19:00-21:30. Najžiadanejšie služby: nocľah, hygienická očista,
poradenstvo a sprevádzanie. K zabezpečeniu záujmovej činnosti bola zriadená skromná knižnica,
ktorá obsahuje literatúru s duchovnou a kresťanskou tematikou ale aj beletriu, dobrodružné
romány. Klienti si majú možnosť zapožičať šach, hracie karty a kocky. Vo večerných hodinách
prebiehajú šachové súboje medzi klientmi a sociálnymi pracovníkmi, ako aj súboje medzi klientmi
navzájom. V rámci pracovnej terapie klienti zveľaďujú zariadenie a jeho okolie. Muži kosením
trávy, rezaním a ukladaním dreva, opravami spojenými s riadnym a bezproblémovým fungovaním
zariadenia. Ženy okopávajú a zveľaďujú kvetinové záhony, umývajú okná, perú posteľnú bielizeň
a osobné šatstvo ubytovaných klientov, starajú sa o čistotu a poriadok okolia v blízkosti
zariadenia. Raz mesačne sa v zariadení organizuje komunita, kde sa prezentujú nové iniciatívy od
klientov aj od zamestnancov k zlepšeniu spolupráce a života v zariadení, ktoré sa potom spoločne
realizujú. Aktivity v roku 2007/2008: výstavba Lurdskej jaskynky, deň otvorených dverí spojení s
jej posvätením.
Charitný dom pre mládež
Charitný dom pre mládež založili roku 1996 za účelom komplexnej pomoci chlapcom, ktorým sa
skončila ústavná výchova v detských domovoch a odborných učilištiach internátnych alebo sa z
iných dôvodov ocitli bez strechy nad hlavou. Útulok a ZCHB slúži pre 18-26 ročných chlapcov.
Výber zrealizovaných aktivít: rozvoj duchovného obzoru a život v kresťanskom spoločenstve na
témy „Porozumej sebe a situácii, v ktorej sa nachádzaš“ či „Predchádzaj životným chorobám“,
ergo-terapia (práce v záhradke), art-terapia (výroba umeleckých predmetov), biblio-terapia, výlet
na Sninské jazerá, stretnutie so skupinou Drišľak. Z výnosu zbierky Tesco Stores boli
zrekonštruované sprchovacie kúty. Rozvoj osobnosti klientov s cieľom ich prípravy na začlenenie
do spoločnosti bolo hlavnou prioritou zamestnancov CHDM vo Vranove nad Topľou v roku
2008. Rozvoj duchovného obzoru a život v kresťanskom spoločenstve.
RKC Lipany
Komunitné centrum Lipany navštevujú obyvatelia rómskej osady, ktorá je od centra vzdialená
cca. 500m. Pracujú s deťmi, mládežou, dospelými, ktorí prejavia o služby záujem. V centre
fungujú dve triedy materskej škôlky a nultý ročník základnej školy. Deti s povinnou školskou
dochádzkou sa zúčastňujú popoludňajších aktivít, ktoré sú zamerané na spoločenské hry, prácu s
počítačom, rôzne vedomostné aj športové súťaže atď. Dospelých zapájajú do rôznych
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vzdelávacích projektov, športových podujatí, kurzov, do práce v dielňach remeselných zručností
(krajčírskej, krosnách).
Jedným z cieľov rómskeho komunitného centra je prepájať majoritu s minoritou cez rôzne
projekty ich spájať a vzájomne sa spoznať. V priebehu roku 2008 sa uskutočnilo niekoľko aktivít
a akcií, z ktorých by sme chceli spomenúť akciu "Rodina na tričku", v ktorej súťažilo cca. 120
rómskych aj nerómskych detí, kde úlohou detí bolo namaľovať svoju rodinu. Na konci bolo
každé dieťa odmenené a 40 najkrajších tričiek bolo vybraných odbornou porotou na putovnú
výstavu po Slovensku. Ďalšou akciou bol každoročný futbalový turnaj "Futbalom proti rasizmu"
pod záštitou riaditeľa charity rakúskeho mesta Graz. Tejto akcie sa zúčastní priemerne 200 ľudí
súťažiacich v zmiešaných družstvách pozostávajúcich z Rómov a Nerómov, a to v halovom
futbale. Pohľad obyvateľov Lipian na Rómov je v prevažnej miere negatívny. V októbri, pri
príležitosti úcty k starším, rómske dievčatá v krojoch rozdávali dôchodcom cesta sošky, ktoré
vyrobili rómski muži v dielňach. Následne na to do centra pozvali klub dôchodcov a požiadali o
spoluprácu, o ktorú prejavili záujem. Je dôležité, aby sa tieto dve kultúry vzájomne spoznali, lebo
iba z nepoznaného máme strach.
RKC Stropkov
Cieľovou skupinou sú deti, mladé páry pred uzavretím manželstva, slobodné matky a rodiny
s maloletými deťmi. Starostlivosť o deti v predškolskom a školskom veku zahŕňa doučovanie detí
s podpriemernými výsledkami, pomoc pri vypracovávaní domácich úloh, príprava na prijímacie
pohovory po ukončení ZŠ vrátane poradenstva pri výbere povolania, pravidelné športové
a spoločenské aktivity, účasť na mimomestských športových a kultúrnych podujatiach. Priamo v
teréne pracujú pracovníci so slobodnými matkami a s rodinami s maloletými deťmi, vo
vytipovaných rodinách pracovníci pomáhajú pri vedení domácnosti, pri zostavovaní rodinného
rozpočtu, nakupovaní vhodných potravín podľa potrieb a možností rodiny a i. Dospelým
pomáhajú pracovníci pri získavaní pracovných návykov prostredníctvom dobrovoľných brigád a
následne pri uplatnení sa na pracovnom trhu a získaní zamestnania.
Vybrané aktivity: účasť na futbalovom a volejbalovom turnaji, jarné upratovanie, vystúpenie
hudobnej skupiny RKC na námestí v Stropkove, založenie Občianskej hliadky, súťaž „Rómsky
mini playback“, súťaž „ Miss Roma“, výtvarná aktivita „Najkrajší motýľ“ a súťaž „Zhotovenie
najkrajšieho domčeka“, stretnutie s p. Botošovou – splnomocnenkyňou Úradu vlády pre rómske
komunity, účasť na „FESTROME 2008“ v Čaklove, súťaž „Roma účes 2008“, aktivita
„Pripravme sa spolu na naše vykúpenie“ – prebiehala počas pôstu a spočívala v snahe o čo
najčastejšiu účasť na sv. omši, modlitbe krížovej cesty, konania dobrých skutkov, zlepšení
prospechu v škole či návšteve komunitného centra, súťaž „Rómsky šperk“ – výroba šperkov
z drôtu
CHSC Košice, CHSC Humenné
Okrem bežných služieb CHSC, funguje v CHSC Košice sociálny šatník, podávajú sa desiatové
polievky. Ďalším projektom realizovaným v priestoroch CHSC je projekt predaja pouličného
časopisu Nota Bene.
3. Zdravotnícka pomoc
Hospic Matky Terezy
Pacientom poskytuje paliatívnu starostlivosť. Do hospicu je pacient prijatý na základe vlastnej
žiadosti a na základe žiadosti vyplnenej ošetrujúcim lekárom. Nerozhoduje bydlisko, vek,
náboženské vyznanie ani národnosť, rozhoduje diagnóza, prognóza a stav chorého. Vybrané
aktivity: zamestnanci absolvovali seminár „Základy hospicovej starostlivosti“
Na rozdiel od nemocničného prostredia si režim dňa, pokiaľ je to možné, určuje samotný
pacient. V hospici vytvorili podmienky pre ubytovanie rodinných príslušníkov, ktorí prejavia
záujem sprevádzať svojich blízkych v posledných dňoch života a podieľať sa na starostlivosti o
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nich. Študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl majú možnosť absolvovať v zariadení
odbornú prax. Významná je viacročná spolupráca s Hospicom sv. Lazára v Krakove, v rámci
ktorej zamestnanci navštívili Bardejovčania svojich poľských kolegov. V novembri sa v Bardejove
uskutočnil medzinárodný seminár.
ADOS Košice, ADOS Lipany, ADOS Trebišov, ADOS Sobrance, ADOS Bardejov
4. Iné formy pomoci
Akcie „Otvor svoje srdce“ sa zúčastnilo 186 dobrovoľníkov a finančný čistý výnos zo zbierky
predstavoval 100 235,50 Sk, ktorý sme použili na financovanie rekonštrukčných prác a vybavenie
priestorov, do ktorých sa presťahovalo Krízové centrum pre osamelých rodičov s deťmi v
Košickej Novej Vsi.
ADCH Košice sa do projektu „Operácia Vianočné dieťa“ zapojila už tretíkrát. Projekt je
zameraný na obdarovanie detí, ktoré žijú v sociálne a materiálne núdznych rodinách, rodinami z
Nemecka. Z nášho 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.
5. Zrealizované projekty
Regionálne centrum diagnostiky, kariérneho a pracovného poradenstva a podporných služieb pre
klientky a ich deti v krízovom centre v Košiciach – pomoc ženám pri hľadaní zamestnania
Zriadenie „Centra poradenstva pre závislých a ich príbuzných v Košiciach“ – poskytovanie
psychologických a psychiatrických služieb závislým
Podpora občianskej spoločnosti v členských štátoch EU – právne a sociálne poradenstvo
policajne zaisteným cudzincom a ilegálne sa zdržiavajúcim osobám tretích krajín na území SR.
6. Dobrovoľníctvo a farské charity
Bez dobrovoľníkov si prácu v Charite už ani nevieme predstaviť. Dobrovoľníci sú pre ADCH
KE veľkým darom pri poskytovaní charitatívnej služby v rodinách, v Domoch pokojnej staroby,
Krízovom centre v Košiciach, v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.
Farské charity pracujú v rámci dobrovoľníckej a dobročinnej služby ADCH KE v jedenástich
farnostiach Košickej arcidiecézy. Ich služba pozostáva z pomoci starým, opusteným a všetkým,
ktorí sú na charitatívnu pomoc odkázaní. Formy pomoci sú rôznorodé. Či je to upratovanie,
nákupy, pomoc pri osobnej hygiene, či chvíľka strávená s knihou alebo rozhovorom.
Dobrovoľníci organizujú zbierky šatstva a potravín pre núdznych a mnohodetné rodiny,
pomáhajú rodičom pri zmysluplnom trávení voľného času detí alebo pomáhajú deťom pri
príprave na vyučovanie.
Mladí dobrovoľníci - študenti stredných a vysokých škôl - sú nám nápomocní pri organizovaní
verejnej charitatívnej zbierky „Otvor svoje srdce“ a v predvianočnom medzinárodnom projekte
„Operácia Vianočné Dieťa“. ADCH KE je zaregistrovaná v databáze organizácií
spolupracujúcich s dobrovoľníkmi na www.dobrovolnictvo.sk. Virtuálne dobrovoľnícke centrum
je servisným a informačným portálom určeným pre dobrovoľnícke organizácie, dobrovoľníkov,
verejnosť a biznis sektor.
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PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
Adopcia na diaľku
Projekt SKCH Adopcia na diaľku® umožňuje deťom z chudobných rodín v misijných krajinách
získať podporu od dobrodincov pre ich vzdelávanie, výživu a zdravotnú starostlivosť. Adopcia
na diaľku trvá kým sú deti počas svojho štúdia odkázané na podporu, vo veku od 5 do 19 rokov.
Výber detí na podporu uskutočňujú rehoľné spoločnosti, ktoré spravujú jednotlivé sociálne
centrá, v spolupráci s miestnymi svojpomocnými skupinami v chudobných a krízových rodinách.
SKCH neponúka výber detí cez internet, pretože každé z nich potrebuje rovnako jesť, vzdelávať
sa, zmysluplne tráviť voľný čas, či mať zabezpečené liečenie. Kritériá výberu, ktoré môžeme
splniť, sú: chlapec/dievča, približný vek, prípadne vierovyznanie. SKCH organizuje touto formou
podporu detí zatiaľ v dvoch krajinách:
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 v
spolupráci so SKCH podporovali v rokoch
2007/2008, okrem dvoch škôl v Honavare,
1.196 detí z regiónu Severná a Južná Kanara.
Okrem aktuálne podporovaných detí mohlo
doteraz už 858 indických detí vďaka pomoci slovenských adoptívnych rodičov dokončiť svoje
odborné alebo aspoň základné vzdelanie a nájsť si zamestnanie.
Albánsko
Od septembra 2005 až do konca roka 2008 pomáhajú slovenskí dobrodinci podporovať centrum
v osade Bregdeti a 249 konkrétnych detí v Albánsku. 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 r. 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 absolvovalo 27 dievčat z osady kurzy
pre sekretárky, pekárky, krajčírky a
animátorky a získalo možnosť sa zamestnať,
a tým vypomáhať aj ich rodinám.
Vďaka projektu Adopcia na diaľku úspešne
ukončilo vzdelávanie, bola poskytnutá
zdravotná starostlivosť či ošatenie pre 885
deti. V roku 2007 adoptívni rodičia na
Slovensku podporovali spolu 1223 detí.
36

HUMANITÁRNA A ROZVOJOVÁ POMOC V ROKU 2008
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Spoločne sme pomáhali vo východných regiónoch Slovenska
Obdobie trvania zbierky: 1.8. - 31.10 2008
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka
Variabilný symbol: 159
Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha ľuďom na východnom Slovensku, ktorí sa
stali obeťami záplav. Najviac postihnutý bol košický a prešovský samosprávny kraj.
Ľudia prišli o strechu nad hlavou, voda odplavila ploty, zdevastovala záhradky, v ktorých
si pestovali zeleninu. Bola ochromená i doprava, na niektorých riekach boli dokonca
strhnuté mosty. 250 obyvateľov v okrese Bardejov bolo evakuovaných.

Do zbierky sú zapojené: Arcidiecézna charita Košice a Gréckokatolícka diecézna charita Prešov.
Charitatívno-sociálne centrá a farské charity v košickej arcidiecéze a prešovskej diecéze
poskytovali svoje služby tamojším obyvateľom. Momentálne sa mapuje situácia a zisťuje sa
rozsah škôd. Pomoc SKCH smerovala na dodávku pitnej vody, trvanlivých potravín,
zabezpečenie provizórneho prístrešia a náradia a materiálu na odstraňovanie následkov povodní,
zabezpečenie prikrývok, zapožičanie vysúšačov, zakúpenie čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov.
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RUMUNSKO
Záplavy v severovýchodnom Rumunsku
Obdobie trvania zbierky: 15.8. - 31.10 2008
Číslo účtu: 55615010/4900, Istrobanka
Variabilný symbol: 160
Popis situácie v Rumunsku a plán aktivít poskytovania pomoci
Podľa aktuálnych oficiálnych bolo evakuovaných 12.000 ľudí, priamo postihnutých je 145 obcí
a takmer 7.000. Poškodených alebo zničených je 2.200 domov. Podľa koordinátora národného
charitného zásahového tímu boli najviac potrebné prikrývky a gumené čižmy.
Caritas Iasi v Rumunsku bude teraz sústreďovať svoje sily na podporu ľudí v dedinách na rieke
Siret. Tu rozdeľuje potravinové balíčky, pitnú vodu, hygienické balíčky a lieky. Vyzbierané
prostriedky budú použité na dokúpenie v texte spomínaných materiálov. Keď bude možný návrat
do postihnutých oblastí, začnú sa poskytovať čistiace a dezinfekčné prostriedky. Caritas Satu
Mare je aktívna vo Viseu de Sus, ako aj na osídlenia ďalej v horách. Pracovníci sociálnej stanice
zabezpečia starostlivosť hlavne o starších ľudí. V rámci obmedzeného rozpočtu mohli byť
poskytnuté nevyhnutné lieky a ošetrovateľský materiál.

Vyhodnotenie
Záplavy širokého rozsahu postihli v júli 2008 severné časti Rumunska a Moldavska, ako aj
západnú Ukrajinu. Rozsahom najviac postihnuté Rumunsko hlásilo postihnutých 145 obcí, kde
bolo silno poškodených, alebo úplne zničených 2.200 domov. Následkom povodní z týchto
oblastí miestne úrady evakuovali 12.000 ľudí.
Caritas Romania naštartovala cez svoje regionálne štruktúry projekt podpory ľudí v dedinách na
rieke Siret. Na začiatku boli rozdeľované potravinové a hygienické balíčky spolu s dekami.
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Zdravotné sestry, spolu so sociálnymi pracovníkmi a psychológmi pomáhali v druhej fáze
naštartovať vlastnú iniciatívu ľudí pri odstraňovaní následkov katastrofy. Na celkovom rozpočte
humanitárneho projektu vo výške 118.582 € sa najvyšším dielom podieľala rumunská vláda a po
výzve rumunskej Charity o solidárnu pomoc sa angažovalo finančným príspevkom ďalších päť
národných charít, medzi nimi aj slovenská. SKCH prispela k tomuto projektu sumou 3.272€,
ktoré vyzbierala od individuálnych darcov po vyhlásení verejnej zbierky na tento účel.

GRUZÍNSKO
Pomoc obetiam vojnového konfliktu
Obdobie trvania zbierky: 15.8. - 31.10 2008
Číslo účtu: 55615010/4900, Istrobanka
Variabilný symbol: 161
Konflikt medzi Ruskom a Gruzínskom za odštiepenie Južného Osetska už stál životy tisícov ľudí.
Po päťdňovej vojne v auguste 2008 bola medzinárodne spustená humanitná pomoc pre 170.000
ľudí (IDP-Internally Displaced Persons), ktorí boli presídlení z konfliktnej oblasti. Caritas
Internationalis sa snaží pomáhať regiónu nielen dodávaním jedla, vecí dennej potreby a
poradenstvom, ale aj angažovaním sa za mierové riešenia konfliktu. Miestna charita „Caritas
Georgia“ poskytuje pomoc pre 2.500 utečencov v centrách, ktoré spravuje v mestách Tbilisi,
Gori a Kutaisi. Okrem jedla zabezpečuje pre nich zdravotnícku pomoc a psychologicko-sociálne
poradenstvo.

V decembri 2008 poslala Slovenská katolícka Charita gruzínskej sesterskej organizácii sumu z
verejnej zbierky vo výške 6.648€ na účely zabezpečenia pitnej vody, potravín, stanov,
hygienických a zdravotníckych pomôcok pre utečencov a zranených. Miestna charita svojim
projektom napomáha preklenúť následky vojnového konfliktu a svoj projekt pre utečencov
dizajnuje tak, aby za pomoci regionálnych úradov prijímatelia pomoci boli vedení k svojpomoci.
Popis
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SKCH ako člen siete CI vyhlásila verejnú zbierku pre civilných obyvateľov Gruzínska, aby mohli
byť evakuovaní do bezpečia a mali prístup k liekom a zdravotníckemu materiálu. Partnerskou
organizáciu bola gruzínska katolícka charita (Caritas Georgia), ktorá sa spolieha na každú pomoc.
Caritas Georgia poskytuje jedlo utečencom z postihnutej oblasti a tiež vykonáva poskytovanie
zdravotníckej pomoci veľkému množstvu zranených v nemocniciach v hlavnom meste Tbilisi,
ktoré čelia veľkému preťaženiu.
Programová manažérka gruzínskej charity Liana Mkheidze uviedla, že poskytovanie jedla a
zdravotnej pomoci je prioritou. Hovorí: „Veľa ľudí prichádza do Tbilisi z gruzínskych dedín
v okolí Cchinvali a tiež z Gori. Ich domovy boli zničené a oni utiekli pred bombardovaním.“
Gruzínska charita už rozdistribuovala 1.920 tuniakových konzerv a 420 konzerv s mäsom spolu s
500 bochníkmi čerstvého chleba z ich vlastnej pekárne. Pripravili distribúciu chleba a jedla vo
vývarovni, ak bude potrebné poskytnúť jedlo tým, ktorí prídu o domovy.
SKCH ako člen CI nepovažuje riešenie konfliktov prostredníctvom zbraní za správne ani
ľudské. Zasadzuje sa predovšetkým za mier vo svete, odsudzuje rasizmus a utláčanie menšín
a pomáha ľuďom bez ohľadu na politické zmýšľanie, vierovyznanie či štátnu príslušnosť. Na
žiadosť o pomoc od Caritas Georgia plánuje SKCH finančne prispieť na potreby, ktoré
konkretizovala Caritas Georgia vo svojej výzve. Jednalo sa predovšetkým o pitnú vodu,
potraviny, prikrývky a stany pre utečencov a zranených, hygienické potreby a lieky.
Prostredníctvom Deutscher Caritasverband e.V., Freiburg, Nemecko, bolo 27.11.2008 zaslaných
do Gruzínska 6.648 €.

IRAK
S Caritas Irak sme pomohli vyhosteným kresťanským rodinám
V politicky nestabilnom irackom meste Mosul, nachádzajúcom sa 400km severne od Bagdadu,
bolo v októbri 2008 napätie vyhrotené natoľko, že vedenie mesta sa rozhodlo vysťahovať z
oblasti okolo 1.500 rodín. Pri násilnom akte presídľovania bolo zabitých 15 ľudí, ostatní boli
vyhnaní z domov bez možnosti zobrať si zo sebou akúkoľvek batožinu. Rodiny boli umiestnené
do zrúcanín kostolov a iných budov na periférii miest.
Charita v Iraku sa rozhodla pomôcť postihnutým 1.228 rodinám mesačným programom
dodávania základných služieb a sociálnou podporou. Na tento projekt prispela SKCH sumou
6.950 €. Po realizovaní projektu bezprostrednej pomoci a čiastočným zmiernením etnickopolitického napätia sa 95% vysťahovaných rodín vrátilo naspäť do svojich bydlísk v meste
Mosul, ostatní si následkom strachu z možného zopakovania sa situácie našli nové domovy.
V Iraku žije 83% Arabov, 10% tvoria Kurdi, ku kresťanskej viere sa hlási približne 6%
populácie. V októbri prebiehalo premiestňovanie kresťanských rodín z Mosulu, ktorý je
od Baghdadu vzdialený približne 400 km. Mosul je charakterizovaný geografickými,
populačnými, sociálnymi ale i politickými nepokojmi. Slovenská katolícka charita, ktorá
je riadnym členom Caritas Europa a Caritas Internationalis, sa rozhodla vyčleniť pre
Caritas Irak finančnú podporu vo výške 5.000 amerických dolárov.
Kresťanské rodiny opúšťali Mosul. Na cestu sa vydalo vyše 1.500 rodín, ktoré nachádzajú
prechodné prístrešie v kostoloch, kláštoroch, ruinách budov. Väčšina z nich bola nútená odísť
iba v šatách, čo mali na sebe, bez možnosti vziať si čo i len základné veci.
Hlavným cieľom Caritas Irak bolo pomôcť premiestniť kresťanské rodiny z Mosulu do okolitých
oblastí. Rodiny zamierili predovšetkým do miest Qaraqosh a Alqosh, kde sa nachádzajú
zariadenia Caritas Irak. Tamojšie charitné centrá už majú skúsenosti s implementáciou
podobného programu pre vysťahované rodiny na severe krajiny a vedia poskytovať naliehavé
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služby. Personál v týchto centrách navštívil rodiny, skúmal ich potreby a podmienky
a v spolupráci s cirkvou v jednotlivých oblastiach im poskytol nevyhnutnú podporu. Na základe
uskutočnených návštev boli zmapované prioritné potreby vysťahovalcov v oblastiach výživy
a prežitia. Distribuovaní potravinové balíčky obsahovali syr, konzervované mäso, strukoviny,
ryžu, cukor a rastlinný olej. Na zabezpečenie zdravia dostala každá rodina matrace a prikrývky.
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PERSONALISTIKA
Zamestnanci

2008

Klienti

Bratislavská arcidiecézna charita
Trnavská ADCH
Diecézna charita Nitra
Diecézna charita Banská Bystrica
Spišská katolícka charita
Arcidiecézna chartia Košice
Diecézna charita Rožňava
Gr.-kat. diecézna charita Prešov
GKAeCH Košice
Sekretariát (vrátane CHD)
spolu

24
104
126
39
391
258
19
51
10
226
1 248

Bratislavská arcidiecézna charita
Trnavská ADCH
Diecézna charita Nitra
Diecézna charita Banská Bystrica
Spišská katolícka charita
Arcidiecézna charita Košice
Diecézna charita Rožňava
Gr.-kat. charita Prešov
GKAeCH Košice
spolu

Počet zariadení
Bratislavská arcidiecézna charita
Bratislavsko-trnavská ADCH
Diecézna charita Nitra
Diecézna charita Banská Bystrica
Spišská katolícka charita
Arcidiecézna charita Košice
Diecézna charita Rožňava
Gr.-kat. charita Prešov
GKAeCH Košice
spolu

2008
188
550
1 401
896
40 899
3 053
3 011
1 060
196
53 262

2008
5
13
13
4
90
23
33
15
iba
opatr.sl.
2 204
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EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

NÁKLADY

2008

2007

Spotreba materiálu

45 880 000

68 155 000

Spotreba energie

24 931 000

34 675 000

Predaný tovar

14 211 000

Opravy a udržiavanie

7 739 000

16 879 000

866 000

2 103 000

Ostatné služby

20 517 000

24 758 000

Mzdové náklady

141 485 000

176 585 000

48 305 000

60 435 000

843 000

1 271 000

8 928 000

22 901 000

19 194 000

20 984 000

SPOLU

332 899 000

428 746 000

VÝNOSY

2008

2007

Cestovné

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (odvody)
Dane a poplatky
Poskytnuté príspevky (fyzickým osobám, iným účtovným
jednotkám)
Ostatné náklady (odpisy, manká a škody, pokuty a penále)

Príspevky na služby od klientov a tržby z predaja tovarov a
služieb (z vlastnej činnosti)
Tržby z predaja investičného majetku
Dotácie (príjem zo štátneho rozpočtu, VUC, mestá a obce)
Príspevky (od FO, od PO, zdravotných poisťovní, dary a zbierky)
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
Výnosy z prenájmu majetku
Ostatné výnosy
Úroky
SPOLU

146 647 000

142 425 000

470 000

6 332 000

204 570 000

215 305 000

69 126 000

59 618 000

4 363 000

2 855 000

930 000

981 000

12 720 000

7 616 000

1 365 000

695 000

440 191 000

435 827 000
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ADRESÁR
Adresár zariadení SKCH
Sekretariát

Charitný domov Ľubochňa
034 91 Ľubochňa 150
044/439 12 67

Slovenská katolícka charita Sekretariát
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 Nesvady
Nová 6, 946 51 Nesvady
035/769 22 07
nesvady@gmail.com

Charitný domov Báč
Báč 123, 930 30 Rohovce
031/559 86 94
chdii@ncsystems.sk

Charitný domov Smolenice
SNP 95, 919 04 Smolenice
033/558 73 81, 0918 641 970
smksns@nextra.sk

Charitný domov Beckov 1
916 38 Beckov 6
032/777 73 80
bckcharita1@stonline.sk

Charitný domov Suchá nad Parnou
Ružová dolina 552, 919 01 Suchá nad Parnou
033/558 01 13
veronikahasikova@gmail.com

Charitný domov Beckov 2
916 38 Beckov 53
032/777 71 04
bckcharita2@stonline.sk

Charitný domov Veľké Leváre
SNP 13, 908 73 Veľké Leváre
034/779 41 90
skch.levare@connected.sk

Charitný domov Cerová
906 33 Cerová
034/654 34 19, 0907 261 254
charitacerova@zoznam.sk

Charitný domov Vrbové
P. Jantauscha 666/13, 922 03 Vrbové
033/779 24 37
chdvrbove@mail.t-com.sk

Charitný domov Dunajská Lužná
900 42 Dunajská Lužná III/508
02/459 805 01
patricia@dominikanky.sk

Charitný domov Vrícko 1
038 31 Vrícko 38
043/490 17 42, 0908 277 663
sdrvricko@stonline.sk

Charitný domov Horné Lefantovce
Svätojánska 445, 051 45 Horné Lefanovce
037/778 63 31
chd-hor.lef@stonline.sk

Charitný domov Vrícko 2
038 31 Vrícko 39
043/490 17 03, 0915 032 040
charita@satmarky.sk

Charitný domov Nitrianske Pravno
Námestie SNP 4/7, 972 13 Nitrianske Pravno
046/544 62 61
chd.npravno@prievidzanet.sk
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Bratislavská arcidiecézna charita

Trnavská arcidiecézna charita

Diecézne centrum
Heydukova 14
811 08 Bratislava
tel./fax: 02/5292 0575
charitaba@charitaba.sk, www.charitaba.sk
IČO 31780521
DIČ 2020974670

Diecézne centrum
Hlavná 43, 917 01 Trnava 1
tel.: 033/5511 396 mobil: 0903 402 133,
fax: 033/5511 397
battarci.charita@stonline.sk, www.charitatt.sk
Číslo účtu: 4008297855/7500 ČSOB
IČO 35602619
DIČ 2021136073

ADOS Charita, Centrum rodiny a vzdelávania
Heydukova 14
811 08 Bratislava
tel./fax: 02/5292 4566

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

Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej
služby Charitas
Heydukova 14
811 08 Bratislava
tel./fax: 02/5292 2712
DSS Samária
Krasinského 6
821 04 Bratislava
tel: 02/4341 3180

CHSvR Cífer
Pavetitšova 17, 919 43 Cífer
mobil: 0914 133 107
CHSvR Šaľa
Pázmaňa 51/19, 927 00 Šaľa
mobil: 0910 136 907
CHSvR Vrbové
Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové
Tel.: 0910-136 906
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
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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

Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 02 14
Hospicová starostlivosť
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92
Chránená dielňa sv. Jozefa
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92

CHSC Nitra
Samova 4, 950 50 Nitra
tel: 037/772 17 92
charita.nr@ba.telecom.sk

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

CHSC Žilina
Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel: 041/724 47 95

Diecézna charita Banská Bystrica

CHSC Trenčín
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
tel: 032/652 63 63
CHSC Ilava
Farská 84/5, 019 01 Ilava
tel: 042/446 63 37
CHSC Nemšová
RKFÚ, Mierové námestie 3, 914 41 Nemšová
tel: 032/658 90 52
CHSC Čadca
Kukučínova 6, 022 01 Čadca
tel: 041/432 40 88
CHSC Trenčianska Teplá
Krížova 3, 914 01 Trenčianska Teplá
tel: 032/659 27 67
Dom charity sv. Kamila
Framborská 6, 010 01 Žilina
tel: 041/562 64 76

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

Detský charitný dom Považská Bystrica
Námestie SNP 1451/61, 017 01 Považská
Bystrica
tel: 042/436 11 46
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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

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 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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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
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
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
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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 Oravská Polhora
Oravská Polhora 67, 029 47 Oravská Polhora
mobil: 0907 239 836, 0903 728 316
Farská Charita Rabča
Smreková 679, 029 44 Rabča
tel: 043/559 45 89, mobil: 0904 867 049
Farská Charita Sedliacká Dubová
Sedliacká Dubová 49, 027 55 Dlhá nad Oravou
tel: 043/589 41 35, mobil: 0908 447 836
Farská Charita Sihelné
Rabča 590, 029 44 Rabča
tel: 043/559 49 62, mobil: 0903 748 281

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 Liptovský Mikuláš
Čsl. Brigády 17, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044/552 52 79, 0903 033 226
Farská Charita Lúčky
Slobody 4, 034 82 Lúčky
tel: 044/439 21 41, 0907 149 910
Farská Charita Ludrová
č. 399, 034 71 Ludrová
tel: 044/435 25 32, 0903 460 217
Farská Charita Stankovany
034 92 Stankovany 123
tel: 044/437 61 21
Farská Charita Valaská Dubová
Valaská Dubová 54, 034 96 Valaská Dubová
tel: 044/435 72 81
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
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Farská Charita Novoť
Novoť 674, 029 55 Novoť
tel: 043/559 01 65, 0908 093 576

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

SPaPCh Spišská Nová Ves
Jiřího Wolkera 4, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/442 83 66, 0903 616 804

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

SPaPCh Spišské Vlachy
Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
tel: 053/448 52 37, 0904 224 316

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

SPaPCh Jánovce-Čenčice
Čenčice 2, 059 13 Jánovce
tel: 052/779 31 41

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

SPaPCh Liptovský Mikuláš
Borbisova 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 044/56 21 932, 0902 327 955

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

Charitatívna služba v rodinách Spišská Nová Ves
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 Hrabušice (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 Betlanovce (obec)
Hanulova 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 06 25, 0904 501 423

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

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

CHSvR Nová Ľubovňa (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 Plavnica (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 Kežmarok, Ľubica
Vrbovská 45, 059 71 Ľubica
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 Svit Poprad (obec)
Jilemnického 32, 059 21 Svit
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620
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CHSvR Spišské Bystré (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

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

CHSvR Spišský Štiavnik (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 Vikartovce (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 Hranovnica (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 Gánovce (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 Hôrka (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 Liptovská Teplička (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 Kravany (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 Spišská Teplica (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620
CHSvR Šuňava (obec)
Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad
tel: 052/772 29 28, 0903 882 620

CHSvR Zázrivá (obec)
027 05 Zázrivá – stred
tel: 043/586 40 39, 0904 501 416
CHSvR Zázrivá (obec)
027 05 Zázrivá – stred
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 Námestovo (obec)
Priemyselná 572, 029 01 Námestovo
tel: 043/558 12 54, 0904 501 415

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

CHSvR Sihelné (obec)
Priemyselná 572, 029 01 Námestovo
tel: 043/558 12 54, 0904 501 415

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

CHSvR Trstená (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82

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

CHSvR Liesek (obec)
Zápotočná 569, 028 01 Trstená
tel: 043/539 37 82
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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
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
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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: 10073-8612060/4900
IČO 35514388
Sociálne centrum
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
051/772 3752
sc.presov@gkcharita-po.sk
ADOS Charitas Prešov
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

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
CHSR Čirč
Stredisko Kyjov
tel: 051/772 3970
Dom sv. Anny
Letná 7, 640 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 2196
gkdch.domsvanny@zoznam.sk
Agentúra podporovaného zamestnávania
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel: 051/772 3752

ADOS Charitas Snina
Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
tel: 057/762 1265
DOM NÁDEJE
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel: 051/772 3709
rsckd@stonline.sk
ADOS Charitas Sabinov
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel: 051/7721 333
Redakcia CESTA
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
tel: 051/758 1138
casopis.cesta@centrum.sk
Klub KAHAN
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel: 051/772 3709
Sociálne centrum
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel: 057/449 5500
sc.snina@gkcharita-po.sk
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Adresár zariadení GKAECH Košice

Adresár zariadení ADCH Košice

Centrum
Dominikánske nám. 13, 040 01 Košice
tel: 055/ 6259454
annaivankova@zoznam.sk
Číslo účtu: 4 350 228 409/3100 Ľudová banka
IČO 35539488
DIČ 2021623252

Diecézne centrum
Bočná 2, 040 01 Košice
tel: 055/625 53 17, fax: 055/625 5328
adch-ke@charita.ke.sk
www.charita-ke.sk
Číslo účtu: 9330433002/5600 Dexia banka
IČO 35514027
DIČ 2021188829

ADOS Charitas Michalovce
Námestie osloboditeľov 1, Michalovce 071 01
tel: 056/643 35 38, 0911 711 361
ados_charitas@zoznam.sk

Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho
Južná trieda 2, 040 01 Košice
tel: 055/625 20 00, fax: 055/6250 118
dpskosice3@netkosice.sk

ADOS Centrum
Dominikánske námestie 13, 040 01 Košice
mobil: 0911 711 351

Charitný dom sv. Edity Steinovej
Školská 396, 076 22 Vojčice
tel: 056/676 14 02

ADOS Charitas Košice
Moyzesova 40, 040 01 Košice
mobil: 0911 711 357, 0907 594 464
annaivankova@zoznam.sk

Dom pokojnej staroby F.Majocha
Námestie sv. Jakuba 30, 082 21 Veľký Šariš
tel: 051/748 01 61, fax: 051/748 0162

ADOS Charitas Trebišov
M. R. Štefánika 1161, 075 01 Trebišov
tel: 056/672 22 55, 0911 711 361

Dom pokojnej staroby Lipany
Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany
tel: 057/443 1578
dpsdps@centrum.sk

Šatník
Moyzesova 40, 040 01 Košice
mobil: 0911 711 357, 0907 594 464
annaivankova@zoznam.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, 040 01 Košice
tel: 055/229 22 01, 055/229 2198
charitnydom@centrum.sk

54

Krízové centrum Košice
Poľná 1, Košická Nová Ves
tel: 055/671 4594

Predajňa Caritas Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 56, 078 01 Sečovce
tel: 056/678 3305

Útulok Emauzy
Fialkova 3, 040 11 Košice
tel: 055/622 5171
utulok@netkosice.sk

Farská charita Snina
Čsl. Armády 14, 069 01 Snina
mobil: 0905 572 64 23

Charitný dom pre mládež
Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou
tel: 057/443 1578
chdmvranov@zoznam.sk
CHSC Košice
Bosákova, 040 01 Košice
tel: 055/229 2201
charitnydom@centrum.sk
CHSC Humenné
Kukorelliho 1498/10 4, 066 01 Humenné
tel: 057/775 7074
Rómske komunitné centrum Lipany
Kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany
tel: 051/457 2549
urdzik@centrum.sk
Rómske komunitné centrum Stropkov
Šarišská l48, 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

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
Farská charita Obišovce – Kysak
č. 159, 044 81 Obišovce
tel: 055/699 11 82
Farská charita Košice – sídlisko KVP
Bauerova 36, 040 11 Košice
tel: 055/64 51 840

ADOS Košice
Južná trieda 2, 040 01 Košice
tel: 055/633 8930
ADOS Lipany
Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany
tel: 051/457 2781
ADOS Trebišov
Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov
tel: 056/672 5426
ADOS Sobrance
Kpt. Nálepku 8, 073 01 Sobrance
tel: 056/652 4392
ADOS Bardejov
Stocklova 9, 085 01 Bardejov
tel: 054/474 6391
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Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: 02/5443 1506
Fax: 02/5443 3097
www.charita.sk, www.mladacharita.sk
IČO 00179132, DIČ 2020 682818

Sekretariát generálneho sekretára SKCH: sekretariat@charita.sk
Komunikácia a PR: Andrea Topoľská info@charita.sk
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