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Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha
prostredníctvom siete diecéznych a arci-
diecéznych charít ročne približne 25-tisíc
ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Vo viac
ako 250 zariadeniach zdravotníckych a so-
ciálnych služieb poskytujeme naše služby
seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom,
ľuďom s telesným alebo duševným postih-
nutím, deťom, matkám s deťmi v krízových
situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a
ľuďom bez domova. Naše projekty sú zame-
rané aj na pomoc migrantom, obetiam ob-
chodovania s ľuďmi a detským utečencom.
Na Slovensku aj v zahraničí pomáhame aj
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v prípade humanitárnych katastrof, ako sú
zemetrasenia a povodne. Naša humanitárna
pomoc smeruje aj do krajín, ktoré trápia voj-
nové konflikty a rozvojovou spoluprácou sa
snažíme zlepšiť životy ľudí v chudobných
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Adopcia na diaľku®, ktorý v súčasnosti
pomáha študovať viac ako 2000 deťom zo
šiestich krajín sveta, prevádzkujeme aj cen-
trum pre deti s HIV a AIDS v Ugande. Okrem
priamej pomoci pripravujeme aj rôzne kam-
pane, ktorých cieľom je upozorniť na prob-
lémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie o ich
potrebách a živote.

SKCH združuje desať diecéznych a

arcidiecéznych charít, ktoré pôsobia

vo všetkých regiónoch Slovenska.
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Milí priatelia, podporovatelia a partneri,

v rukách držíte Výročnú správu SKCH za rok 2013, ktorá je stručným podhľadom na naše aktivity

počas uplynulého roku. Ako uvidíte na nasledujúcich stranách, bol to rok, počas ktorého sa nám aj

s vašou pomocou podarilo uskutočniť viacero významných vecí doma aj vo svete.

Pri pohľade na našu zahraničnú pomoc sa obzvlášť tešíme z nášho projektu v Ugande, vďaka

ktorému sme v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie poskytli nový domov prvým deťom s

HIV. Do centra sme počas roku 2013 prijali 23 dievčat, ktoré ho naplnili smiechom a radosťou.

Najväčším zadosťučinením pre nás je, že zdravotný stav väčšiny detí sa už po pár mesiacoch v

našej starostlivosti viditeľne zlepšil. A hoci nie je vždy jednoduché mať tak rozsiahly projekt v krajine,

tak vzdialenej ako Uganda, spätná väzba na našu pomoc na severe Ugandy nás napĺňa optimizmom

a pomáha nám naše aktivity rozširovať. Okrem centra tak v Ugande vyrástla škôlka, na miestnej

škole sme spolu s partnermi zriadili počítačovú učebňu a začali sme podporovať štúdium prvých

detí z okolia vďaka nášmu dlhoročnému projektu Adopcia na diaľku®.

Darilo sa aj  už spomínanému projektu Adopcia na diaľku®, ktorý sa okrem Ugandy rozšíril aj o

Kazachstan. Adoptívni rodičia tak vďaka SKCH môžu podporovať štúdium a lepšie vzdelanie detí

už v šiestich krajinách. Ku koncu roka 2013 bolo do projektu zaradených takmer 2000 detí. Pomocnú

ruku sme v minulom roku podali aj obyvateľom Filipín, ktorých zasiahol ničivý tajfún, sýrskym

utečencom, ktorí museli kvôli hroznému vojnovému konfliktu utiecť zo svojich domovov,

poľnohospodárom v Keni, ale aj zdravotnej klinike v Iraku.

Vymenovať naše aktivity na Slovensku sa nám, aj pri všemožnej snahe byť stručný, nepodarí. Ako

jeden z najväčších poskytovateľov sociálnych služieb totiž ročne stojíme blízko pri tisíckach ľudí z

celého Slovenska. Naše charitné zariadenia podávajú pomocnú ruku napríklad matkám v núdzi, se-

niorom, nevyliečiteľne chorým, ale aj ľudom bez domova a ďalším skupinám ľudí. Ide tak o stovky

neraz veľmi zložitých životných príbehov, ktorých pokračovanie meníme k lepšiemu.

Ďakujeme všetkým našim kolegom, dobrovoľníkom, partnerom a podporovateľom, že pri našej práci

stojíte pri nás. Ste silným a stabilným pilierom a len vďaka vám môžeme reagovať na potreby tých

najnúdznejších na Slovensku, ale aj v zahraničí.
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PRÍHOVOR

Prvé dievčatká v našom centre v Ugande.

V Devíne sme aktívne pomáhali
takmer dva týždne.

Pre drobcov ako Andžo sme
v Ugande postavili škôlku.

Za pomoc pri povodniach
sme dostali aj ocenenie.

V Ugande štyri mesiace strávila
aj dobrovoľníčka Janka.

Spoločná púť SKCH pritiahla
do Levoče viac než 300 ľudí.

Na konflikt v Sýrii najviac doplácajú deti. Protest proti novele zákona
o sociálnych službách.

Tajfún Haiyan na Filipínach
postihol tisícky ľudí.

Proti obchodovaniu s ľuďmi bojujeme
aj kampaňou GIFT box Slovakia.

Boli sme súčasťou najväčšej
potravinovej zbierky.

Sériu filmov o Adopcii na diaľku®
rozšíril film o Albánsku.

Mons. Štefan Sečka

Prezident SKCH

Radovan Gumulák

Generálny sekretár SKCH



Pomoc ugandským deťom s HIV
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ROZVOJOVÁ POMOC

Centrum  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie SKCH v dedinke Unna na severe Ugandy otvorila v

decembri 2012. Už vo februári 2013 sme doň prijali prvé deti, ktoré sú, žiaľ, HIV pozitívne a väčšina

z nich stratila jedného alebo oboch rodičov. Rodina sa o ne nedokázala dostatočne postarať, preto

im naše centrum poskytuje nové útočisko.

V centre dbáme o to, aby deti pravidelne dodržiavali stanovenú liečbu a boli pod pravidelným

dohľadom lekárov. Už po pár mesiacoch od príchodu do centra sa zdravotný stav niektorých dievčat

výrazne zlepšil. V priebehu roku 2013 v ňom žilo 23 dievčat. Staršie dievčatá chodia do miestnej

školy v dedinke Unna, tie mladšie navštevujú škôlku, ktorú

sme postavili vďaka dobrodincom zo Slovenska. Deti

postupne vytvorili spolu jednu veľkú rodinu a je

až obdivuhodné ako dobre spolu vychádzajú

a navzájom si pomáhajú. Vo voľnom čase

sa deťom venujú vychovávatelia a v

roku 2013 v centre štyri mesiace

učila angličtinu dobrovoľníčka

Janka Čížová zo Slovenska.

SKCH v  Ugande pôsobí len

vďaka podpore darcov, pre-

tože táto krajina nepatrí

medzi prioritné krajiny, do

ktorých zo Slovenska prúdi

rozvojová zahraničná

pomoc. Rok 2013 bol pre

Centrum  Nepoškvrneného

Srdca Panny Márie kľúčový,

keďže sa nám podarilo prijať

prvé deti, spustiť projekt

Adopcia na diaľku®, ktorý je

vynikajúcou a osvedčenou mož-

nosťou ako podporovať vzdelá-

vanie detí v konkrétnej krajine,

podarilo sa nám postaviť kuchyňu,

jedáleň, škôlku pre deti z okolia, zriadiť

počítačovú učebňu (viac o projekte na

strane 8) na základnej škole v dedinke Unna,

začať s výstavbou kaplnky a domu pre chlapcov.

V Ugande neexistuje sieť štátnych škôlok. Deti tak nemajú možnosť pred základnou školou získať

potrebné návyky a pripraviť sa na štúdium. Preto sme sa rozhodli, že činnosť Centra Nepoškvr-

neného Srdca Panny Márie rozšírime o škôlku a ešte viac ho tak prepojíme s miestnou komunitou.

V júni 2013 do nej nastúpili prví škôlkari a škôlku navštevuje už 53 detí z okolia.

Počas školského roka sa im každý deň venujú dve učiteľky. Okrem športových aktivít a hier sa

deti v škôlke učia abecedu, počítať, kresliť a základy

angličtiny, ktorá je jedným z úradných jazykov.

Ďalším prínosom škôlky je, že rodičia detí sa

môžu venovať práci a nemusia sa

strachovať čo robia ich deti, keďže

pred postavením škôlky boli

mnohé počas dňa bez do-

zoru. Rodičia dnes môžu

pokojne pracovať, zatiaľ

čo ich deti trávia čas

aktívne a pripravujú

sa na školu.

Ďalší rozmer pro-

jektu je vzájomná

spolupráca medzi

centrom a miest-

nou komunitou.

Zámer vybudovať

škôlku vznikol po

vzájomnej dohode

medzi pracovníkmi

Centra Nepoškvr-

neného Srdca Panny

Márie a obyvateľmi

dedinky Unna, ktorí

škôlku označili za jednu z

priorít pre rozvoj ich dedinky.

SKCH financovala výstavbu

škôlky a zamestnala dve učiteľky,

rodičia detí zas pravidelne prispievajú na

stravu, ktorú deti v škôlke raz denne dostávajú. 

Prvá slovenská škôlka v Ugande



V septembri 2013 SKCH otvorila počítačovú

učebňu na Základnej škole v Unne v

Ugande. Učebňa vznikla vďaka projektu

YoDoToo podporeného UNESCOm, ktorý

SKCH realizovala v spolupráci s Úradom

vlády SR. Cieľom projektu bolo sprístupniť

vzdelávanie a zabezpečiť rovnaké príleži-

tosti pre mužov a ženy, a tak prispieť k

celkovému rozvoju ekonomicky znevýhod-

nených oblastí Ugandy.

Pozitívne skúsenosti zo spolupráce v rámci pro-

gramu Adopcia na diaľku®  boli hlavným motívom,

prečo voľba padla na Základnú školu v Unne. Prvou úlo-

hou projektového tímu bolo zabezpečiť v škole elektrickú

energiu, čo sa podarilo vďaka využitiu solárnych panelov.

Následne sme zabezpečili technické vybavenie, ktoré tvorilo 23

počítačov s príslušenstvom, dataprojektor a tlačiareň. 

Slávnostné otvorenie učebne prebehlo 16. septembra za prítomnosti učiteľov, žiakov a miestnych

autorít nielen v oblasti vzdelávania. Hlavným lektorom celého projektu

bol dobrovoľník Matej Sýkora, ktorý zostavil dôkladný  učebný

plán, ktorý sa stal súčasťou vyučovacieho procesu.  Žiaci

všetkých ročníkov mali možnosť dozvedieť sa viac o tom

ako funguje a z čoho sa skladá počítač. Nadstavba

výučby potom pokračovala u detí z vyšších  ročníkov,

ktoré sa učili ako počítač používať pri štúdiu, práci,

ale aj komunikácii s okolitým svetom. Na záver

trimestra absolvovali skúšky a výsledky z nich boli

súčasťou vysvedčenia. Súčasťou plánu pre

udržateľnosť projektu bolo vyškolenie  učiteľov,

ktorí  sa nasledujúci školský rok mali venovať

vyučovaniu počítačových zručností.  Po doobed-

ňajších hodinách pre školákov sa Matej Sýkora veno-

val dospelým záujemcom o počítačový kurz. Ďalším z

pozitívnych výstupov je aj online komunikácia miestnej

školy so základnou školou v Košiciach. Je totižto potrebné,

aby budúca generácia chápala, že je dôležité rozvíjať nielen tech-

nológiu, ale aj morálne hodnoty a pochopiť vzájomnú závislosť krajín. 

Zapojilo sa 247 žiakov.

Plný počet bodov zo skúšok do-

siahlo 43 z nich. Kurz absolvovalo aj

77 učiteľov, úradníkov a zástupcov mie-

stnych autorít, ktorí po ukončení kurzu

získali certifikát o jeho absolvovaní. Žiaci

aj dospelí účastníci kurzov prebrali

spolu 9 okruhov zameraných na

získanie počítačových

zručností. 

V roku 2013 sa ukončil dvojročný projekt zameraný na zlepšenie potravinovej bezpečnosti a

stavu zdravia komunít v obvode Sigowet v okrese Kericho v Keni. S finančnou podporou agen-

túry SlovakAid sme pomohli približne 800 domácnostiam, ktoré sa nachádzali v núdzi. V

priebehu projektových aktivít sme vďaka projektu zriadili päť ukážkových políčok dostupných

komunite. Stali sa efektívnym prostriedkom zaškolenia miestnych poľnohospodárov. Podarilo

sa nám zvýšiť ich schopnosť vyrábať a skladovať väčšie množstvo a širšiu škálu potravín. Mie-

stni farmári obdržali plodiny ako sladké zemiaky, maniok, proso, cirok, amarant, ľuľok a zelenec.

Súčasťou projektu bolo aj skvalitnenie miestneho plemena kôz a kohútov. Kozie mlieko, vajcia

a mäso z kurčaťa sa vďaka projektu stali súčasťou stravy rodín v Kerichu.

S cieľom ochrany životného prostredia sme spolu s partnermi

zriadili dve lesné škôlky a vyrábali a používali sa energet-

icky úsporné piecky Jikos, pri ktorých je menšia

spotreba dreva. V nadväznosti na štúdiu vykonanú v

roku 2012, zahŕňajúcu ochranu prameňov, bol

dokončený vodný projekt Chebulu - Kaplel. Profituje

z neho šesť obcí s celkovým počtom obyvateľov

3655 ľudí, z čoho je 60 percent žien a dievčat.

Čas potrebný na načerpanie 20 litrov vody do

kanistra sa znížil zo 45 minút na tri minúty.

Zároveň sme na šiestich školách inštalovali sys-

témy na zber dažďovej vody a na 12 školách sa

renovovali latríny. Pre doplnenie týchto aktivít sa

na školách následne zriadili kluby pre deti s

cieľom zlepšiť ich hygienické návyky.

V rámci budovania kapacít sa pripravili školenia,

ktoré boli organizované na nasledovné témy:

živočíšna výroba, starostlivosť o šľachtené, malé

hospodárske zvieratá, riadenie lesnej škôlky mládežníckou

skupinou, strategické plánovanie, vzdelávanie detí v oblasti

hygieny a sanitácie (pripravila sa takisto príručka na túto tému),

údržba  a riadenie vodného diela, rodová rovnosť, mobilizácia komunity,

výroba hlinených piecok, montáž závlahových zariadení a techniky trvalo

udržateľného poľnohospodárstva. V spolupráci s Caritas Switzerland a miestnou komunitou v

Kerichu sa podarilo vytvoriť priestor pre farmárov na získanie vedomostí a skúseností v oblasti

poľnohospodárstva, aby nadobudli nové zručnosti pri získavaní obživy. Zároveň sa stali učiteľmi

pre ďalších svojich kolegov, čím sa zabezpečila udržateľnosť projektu. 
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Projekt v číslach

ROZVOJOVÁ POMOC

Zlepšenie potravinovej bezpečnosti v KeniPočítačová učebňa v Ugande



Pracovníci SKCH podali v roku 2013 po-

mocnú ruku rodinám, ktoré v noci z 2. na

3. mája postihli povodne na juhozá-

pade Slovenska. V stredu 8. mája

navštívili obec Terany v krupin-

skom okrese a mesto Dudince

a spolu s územným spolkom

Slovenského červeného

kríža Levice distribuovali hu-

manitárnu pomoc. V Tera-

noch voda zaplavila 42

domov, jednu rodinu

museli dokonca

evakuovať. SKCH obci

zapožičala desať

vysúšačov a darovala metly,

lopaty a desiatky

dezinfekčných a čistiacich

prostriedkov. Desať vysúšačov,

ale aj dezinfekčné a čistiace

prostriedky, vedrá a lopaty pra-

covníci SKCH poskytli aj ľuďom v

Dudinciach. V oboch obciach prob-

lémy spôsobila voda spolu so zeminou z

okolitých polí.

Viac ako 300 hodín práce pri odstraňovaní škôd, ktoré spôsobil rozvodnený Dunaj, 45 zapožičaných

vysúšačov, koordinácia vyše 50 dobrovoľníkov, občerstvenie pre hasičov a policajtov, ktorí počas

povodní zasahovali v Devíne, približne 4000 eur vynaložených na nákup potrebného materiálu a

techniky, ale hlavne aktívna pomoc  rodinám, ktoré potrebovali pomocnú ruku. Taký je rozsah pomoci

SKCH obyvateľom obce Devín v bratislavskom okrese, ktorých zasiahli povodne v júni 2013.

Pracovníci a dobrovoľníci Charity pomáhali v sedemnás-

tich zaplavených domoch a chatách v blízkosti De-

vínskej cesty. Odstraňovali nánosy blata,

poškodený nábytok, sťahovali užitočné

veci a čistili zaplavené príbytky.

Okrem priamej práce Charita

poškodeným rodinám pomohla

najmä technikou. Mestskej

časti Devín sme požičali 29

elektrických a štyri

naftové vysúšače a

mestskej časti Karlova

Ves 12 elektrických

vysúšačov. Mestské

časti následne

vysúšače distribuo-

vali priamo rodinám.

Pre dobrovoľníkov

SKCH pripravila čižmy,

ochranné rukavice, šil-

tovky a tričká.

Pomoc SKCH a ďalších

zapojených neziskových

organizácii ocenil aj

Bratislavský samosprávny kraj,

ktorý v Devíne koordinoval

pomoc. Charita prevzala z rúk

predsedu BSK Pavla Freša čestné u-

znanie za nezištnú pomoc pri odstraňovaní

následkov škôd po povodniach v Bratislavskom

samosprávnom kraji. Do pomoci sa spolu s SKCH za-

pojili dobrovoľníci z Domu Quo Vadis, iniciatívy Pochod za život,

neziskovej organizácie Depaul Slovensko a iných neziskových organizácií.
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HUMANITÁRNA POMOC

Pomoc zaplaveným Dudinciam a Teranom Pomoc 17 rodinám a zapožičanie desiatok vysúšačov v Devíne

SKCH sa snažila počas roku 2013 pomôcť zaplaveným domácnostiam nielen materiálnou pomocou,

ale aj lepšou pripravenosťou pracovníkov arcidiecéznych a diecéznych charít po odbornej stránke.

K tomu im poslúžil Manuál humanitárnej pomoci, ktorý sme vydali. Sú v ňom rozpracované základné

rady ako sa pripraviť na prírodnú katastrofu, ako zvládnuť prvé dni, ale tiež postup počas ďalších

mesiacov.

Na pomoc zaplaveným domácnostiam SKCH vydala manuál „Môj dom bol zatopený! Čo mám robiť?“

a rôzne užitočné rady pre ľudí, ktorí boli zaplavení. Užitočné rady SKCH zostavila na základe

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Manuály humanitárnej pomoci



SKCH v júni 2013 poslala do Iraku zásielku humanitárnej pomoci určenú pre partnerskú organizáciu

Charita Irak. Išlo o desiatky tlakomerov, glukomerov, stetoskopov a otoskopov v hodnote tritisíc eur,

ktoré iracká charita použije na svojej klinike v Bagdade. Charita Irak poskytuje bezplatnú zdravot-

nícku pomoc len vďaka podpore zo zahraničia, keďže miesta vláda na jej činnosť neprispieva. Preto

sme sa už po tretíkrát rozhodli podať jej pomocnú ruku.  Humanitárnu zásielku Charita do Iraku za-

slala v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a slovenským

veľvyslancom v Iraku Miloslavom Naďom. V budúcnosti plánuje SKCH pripsieť Charite Irak na vy-

bavenie biochemického laboratória. SKCH pomáhala v Iraku aj v roku 2011 a 2012.  V roku 2011 za-

slala na žiadosť Charity Irak vyše 40 druhov liekov v hodnote 5 526,94 eura. V roku 2012 SKCH

zaslala do Iraku zdravotnícku techniku v hodnote 6 999 eur. Celková pomoc SKCH v Iraku tak už

presiahla 15-tisíc eur.

Vojnový konflikt v Sýrii sa premenil na najväčšiu humanitárnu katastrofu 21. storočia. Do pomoci

sa preto zapojila aj SKCH. Na pomoc sýrskym utečencom, ktorí boli kvôli dlhotrvajúcemu vojen-

skému konfliktu nútení utiecť zo svojich domovov za hranice najmä do Turecka, Libanonu a Jordán-

ska,  sme vyhlásili verejnú zbierku. Z jej výnosu sme v roku 2013 podporili aktivity Charity Libanon

sumou 15-tisíc eur a projekt Charity Jordánsko sumou štyritisíc eur. Ďalších tritisíc eur bolo

určených na zabezpečenie jedla pre utečencov v Jordánsku, čo sme zabezpečili v spolupráci s Chari-

tou ČR. Obe krajiny podobne ako Turecko, Irak a Jordánsko čelia veľkému prílevu utečencov.

Charita Libanon v čase našej pomoci pomáhala prib-

ližne 130-tisíc Sýrčanom žijúcim v Libanone,

okrem iného sa snaží sýrskym deťom

venovať v provizórnych školách, ktoré

vytvorila, aby tieto deti napriek tomu,

že sa z nich stali utečenci, neprišili

o možnosť vzdelávať sa a mohli

sa v budúcnosti lepšie vy-

rovnať so svojou neľahkou

situáciou. Charita Libanon

sa najviac zameriava na

vzdelávanie a zdravot-

nícku pomoc, keďže

väčšina sýrskych ute-

čencov sa na ňu obra-

cia práve s týmito

potrebami, na tieto

oblasti použila aj 10-

tisíc eur od SKCH.

Prvých päťtisíc eur, kto-

ré jej SKCH darovala,

použila na zabezpečenie

potravy, ubytovania a zdra-

votnícku pomoc. Tieto po-

treby pre utečencov zabez-

pečila aj Charita Jordánsko,

ktorú SKCH podporila sumou štyri-

tisíc eur. Charity združené v Caritas In-

ternationalis utečencom zo Sýrie po-

máhajú  naďalej, SKCH finančnú pomoc

poskytla aj v roku 2014.
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HUMANITÁRNA POMOC

Filipíny

SKCH na pomoc obyvateľom Filipín, ktoré v novembri

2013 zasiahol ničivý tajfún Haiyan, poslala 1 700

eur. Peniaze sme zaslali svojej partnerskej

pobočke Charita Filipíny v Manile. Hoci sa

spočiatku hovorilo o 10-tisíc obetiach,

podľa oficiálnych informácií si tajfún

vyžiadal približne štyritisíc ľudských

životov a viac ako 18-tisíc zranených.

Tajfún má na svedomí aj obrovské

materiálne škody, kvôli ktorým

desaťtisíce ľudí prišlo o strechu nad

hlavou a o celý majetok. Mimo do-

mova sa ocitli štyri milióny ľudí.

Národné charity združené v sieti Ca-

ritas Internationalis už dva týždne po

vyčíňaní tajfúnu vytvorili fond vo výške

2,2 milióna eur, vďaka ktorému dokázali

poskytnúť pomoc viac ako 300-tisíc

ľuďom. Charity združené v Caritas Interna-

tionalis na Filipínach stále pôsobia, SKCH

finančnú pomoc poskytla aj v roku 2014.

Irak

Sýria
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ADOPCIA NA DIAĽKU®

Aj v roku 2013 pomáhali darcovia zo Slovenska prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®

študovať stovkám detí z chudobných krajín. Projekt prebiehal v šiestich krajinách, a to v Indii, Al-

bánsku, Vietname, na Haiti a od začiatku roku 2013 už aj v Ugande a Kazachstane. Ku koncu

roku 2013 darcovia spolu podporovali 1964 detí. 

Novinkou v projekte Adopcia na diaľku® bolo nadviazanie spolupráce s Centrum

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, ktoré postavila a prevádzkuje SKCH.

Vďaka centru sme mohli vyhovieť dlhoročným požiadavkám darcov, aby sa naša

pomoc deťom zamerala aj na africké krajiny. Centrum sa stalo strategickým miestom

na koordináciu a chod adopcie. V roku 2013 sme nadviazali

spoluprácu s 13 školami v okrese Adjumani a do projektu

sme mohli prijať prvé deti z najchudobnejších

rodín. Na každej škole prebieha vyučovanie od

skorého rána až do neskorých

popoludňajších hodín, dopĺňajú ho záuj-

mové krúžky, ako napríklad konverzá-

cia v angličtine, poľnohospodársky a

diskusný krúžok, či krúžok o dodržia-

vaní správnych hygienických postupov.

V roku 2013 sa vďaka podpore darcov po-

darilo zaplatiť poplatky za školné, školské

pomôcky a nové uniformy pre 83 detí za-

radených do projektu. 

Novou krajinou v projekte je aj Kazachstan.

Rozhodnutie podporovať deti v tejto ázijskej

krajine bolo inšpirované viacerými mi-

sionármi zo Slovenska, ale aj Čiech, ktorí si

práve Kazachstan vybrali za miesto svojho pô-

sobenia. Partnerom projektu sa stala naša par-

tnerská organizácia Caritas Kazachstan, ktorá

rozhodla, že projekt odštartuje v meste Karaganda,

v ktorom veľa detí pochádza z chudobných a mno-

hodetných rodín a mnoho detí má vážne zdravotné pro-

blémy alebo sú siroty.  Projekt Adopcia na diaľku® im

poskytuje nielen finančnú, ale aj morálnu podporu, čo je pre nich

veľmi dôležité. V roku 2013 sme našli darcov pre všetkých 20 detí, ktoré

sme v spolupráci s Caritas Kazachstan prijali do projektu. 

V Indii, kde projekt prebieha najdlhšie, podporuje SKCH deväť partnerských sociálnych centier, a to

v Honavare, Karware, Mangalore, Shimoge, Sorabe, Vamanjoore, Allanki pri Honavare a Udupi. Cen-

trum v Udupi pribudlo počas roku 2013 a pomáha aj niekoľkým handicapovaným deťom, ktoré dostá-

vajú pomoc v rehabilitačno-vzdelávacom centre Manasa. Od septembra 2013 slovenskí do-

brodinci začali finančne podporovať aj študentov Kňazského seminára v Mangalore.

Aktivity vo všetkých centrách sú zamerané predovšetkým na programy vzdeláva-

nia, starostlivosti o zdravie, rozvoja osobnosti a ochrany životného prostredia. 

V roku 2013 pokračovali v centre Laura Vicuna v Albánsku odborné kurzy

pre sekretárky, práca s počítačom, angličtina, taliančina a pekár-cukrár,

ktoré sú certifikované albánskym ministerstvom práce. V areáli centra

boli dobudované športové ihriská, kde sa odohrávajú turnaje mládeže

z osady proti konkurenčným družstvám v basketbale, futbale a

ďalších športoch. V poslednom štvrťroku prebiehali intenzívne

stavebné práce na druhej budove centra, kde sú plánované miest-

nosti pre materskú školu, oratórium, kaplnku a ubytovacie priestory

pre mládež dochádzajúcu na kurzy z väčších vzdialeností. 

Na Haiti narástol v roku 2013 celkový počet podporovaných detí o

ďalších 70 žiakov. V priebehu roku boli spolu so zdravotníkmi zrealizo-

vané viaceré vakcinačné kampane na filariázu a tetanus. Lokálni partneri

sa snažili zabezpečiť všetkým podporovaným deťom aspoň jedno teplé jedlo

za deň. Súčasťou vyučovacieho

procesu boli aj praktické kurzy, ako

vyšívanie, varenie, pečenie, šitie. 

V roku 2013 sa počet podporovaných detí z Viet-

namu vyšplhal na 151. Slovenskí adoptívni rodiča

deti podporujú spolu v šiestich diecézach a na

úspešnosť projektu dozerá hlavný koordinátor Paul

Le Phuoc Thien. Počas roku sa podarilo v rámci

projektu zabezpečiť vzdelávací kurz pre vedúcich

jednotlivých skupín detí. Rovnako sme pokryli

štipendiami aj štúdium šiestich študentov, ktorí

vďaka projektu Adopcia na diaľku® môžu študovať

na vysokej škole.

Vďaka rozvojovému fondu sme v roku 2013 sumou

940 eur podporili aj deti v oblasti Rachiv na Ukra-

jine. Peniaze boli použité na ich vzdelávanie a za-

kúpenie zimného oblečenia.

Viac informácií o projekte nájdete vo výročnej

správe Adopcia na diaľku® a na stránke

www.adopcianadialku.sk.

Adoptívni rodičia podporujú deti už v šiestich krajinách

Počet podporovaných detí v roku 2013
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Pomoc maloletým utečencom

V roku 2013 SKCH pokračovala v implementácii projektu Bakhita. Išlo už o jeho tretie úspešné

pokračovanie. Cieľom projektu Bakhita Plus bola podpora integrácie maloletých utečencov bez

sprievodu, ktorí z najrôznejších dôvodov utiekli z krajiny pôvodu a ocitli sa na našom území.

Maloletým utečencom bez sprievodu Charita pomáha prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí

pravidelne navštevujú v súčasnosti už len Detský domov v

Medzilaborciach. Do konca roka 2013 boli maloletí

utečenci bez sprievodu umiestňovaní aj do zariade-

nia v Hornom Orechovom, to však ku koncu roku

2013 skončilo svoju činnosť. Odborní pra-

covníci deťom počas realizácie projektu v

roku 2013 poskytli približne 270 hodín

sociálneho poradenstva, 180 hodín

výučby slovenského jazyka a 250

hodín psychologickej pomoci.

V rámci psychologickej pomoci sa

SKCH snaží identifikovať a

následne účinne ošetriť negatívne

vplyvy stresových faktorov, ktorým

je dieťa vystavované už v krajine

pôvodu až po samotný príchod do

krajiny, ktorej prostredie a jazyk sú

mu neznáme. Odlúčenie od rodiny

a známeho kultúrneho prostredia

môže viesť k prehĺbeniu traumy. V

oblasti sociálnej a kultúrnej integ-

rácie si deti osvojujú praktiky na

bezproblémové zvládanie bežných

situácií v novom kultúrnom prostredí.

Sociálny poradca SKCH preto pomáha ma-

loletým bez sprievodu získavať tieto návyky prak-

tickými skúsenosťami pod jeho odborným dohľadom a

vedením. Pri úspešnej integrácii maloletých bez sprievodu do spoločnosti je však

nemenej dôležitá aj oblasť pedagogickej podpory a výučby slovenského jazyka, pretože

zvládanie jednoduchej základnej komunikácie výrazne urýchľuje celkový proces integrá-

cie. Detský domov v Medzilaborciach, kde projekt realizujeme, naše aktivity veľmi uvítal a

hodnotí ich vysoko pozitívne. Práve preto SKCH plánuje s podobnými aktivitami pokračovať

aj v nasledujúcom období prostredníctvom projektu Bakhita IV.

STOP obchodovaniu s ľuďmi

Projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi pokračoval aj v roku 2013 s tromi podprojektami. Išlo o preven-

ciu a osvetu, vyhľadávanie zahraničných obetí v zariadeniach pre žiadateľov o azyl v útvaroch poli-

cajného zaistenia a reintegráciu obetí obchodovania s ľuďmi.

Preventívne aktivity sme realizovali na školách po celom Slovensku, informácie ako sa nestať obeťou

obchodovania s ľuďmi vďaka nim dostalo 1 288 žiakov. Keďže cieľovou skupinou pre obchodníkov

s ľuďmi sú najmä Rómovia, prevenciu sme uskutočnili aj v rómskych pastoračných alebo komunit-

ných centrách najmä na východnom Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 338 Rómov. Najviac

zraniteľnou skupinou, ktorá sa veľmi ľahko obchoduje sú odchovanci detských domovov, preto sme

zrealizovali prevenciu v troch detských domovoch s individuálnym prístupom, na ktorej sa zúčastnilo

34 chovancov a v dvoch Domovoch na pol ceste, kde sme o problematike obchodu s ľuďmi hovorili

so 17 mladistvými. S cieľom rozšíriť teoretické poznatky o tomto fenoméne sme o našich skúsenos-

tiach z projektu hovorili aj s 50 študentmi vysokých škôl. Ďalšou významnou preventívnou aktivitou

bolo spustenie kampane „Ľudia nie sú na predaj – Gift box Slovakia“ na ukončení projektu Gymnázia

sv. Františka v Žiline „Červené stužky“. Zúčastnili sa na ňom žiaci z celého Slovenska a mohli si

pozrieť náš Gift box s príbehmi obetí a s užitočnými radami pred vycestovaním do zahraničia.

Kampaň bude pokračovať počas roku 2014 a navštívime s ňou viaceré

slovenské mestá. Okrem toho sme spustili aj novú webovú

stránku www.obchodsludmi.sk a založili si konto na so-

ciálnej sieti Facebook s názvom Stop obchodova-

niu s ľuďmi.

Vzhľadom na to, že na Slovensku je

stále málo identifikovaných zahra-

ničných obetí obchodovania s

ľuďmi, realizovali sme ich vy-

hľadávanie cez osvetu v zariade-

niach pre žiadateľov o azyl v

útvaroch policajného zaistenia.

Spolu sme uskutočnili 22

návštev s osvetovými aktivi-

tami, ktorých sa zúčastnilo

243 cudzincov. V roku 2013

sme zaradili do Programu MV

SR 10 obetí obchodovania s

ľuďmi, ktoré boli obchodované

za účelom nútenej prostitúcie,

nútených sobášov a nútenej

práce. Poskytli sme im kom-

plexné služby.



Sklad solidarity, ktorý SKCH  prevádzkuje v Bratislave, navštívi mesačne približne 300 až 400 ľudí.

Sklad im  za symbolické ceny ponúka oblečenie, obuv, knihy, hračky, ale vybrať si môžu napríklad aj

zo školských či športových potrieb. Od otvorenia Skladu solidarity v roku 2010 využilo jeho pomoc

už viac ako päťtisíc ľudí a toto číslo postupne rastie.

Rozdali sme tisícky vecí, ktoré nám darovali firmy alebo individuálni darcovia. V roku 2013 malo

preukaz, ktorý ich oprávňuje vziať si raz do týždňa za príspevok jedno euro až päť vecí, už 350 ľudí.

Do skladu postupne začínajú chodiť aj mamičky na materskej dovolenke a mnohopočetné rodiny.

Veci do skladu daruje mesačne priemerne 60 individuálnych darcov. Ide o veci, ktoré svojmu účelu

ešte poslúžia, no pre majiteľa sú už nepotrebné. Môže ísť o čisté šatstvo, obuv, ale aj o potreby do

domácnosti, dôležité však je, aby sme ich vedeli využiť a nemuseli ich hneď vyhodiť.

Pomocnú ruku ľuďom v núdzi podávajú aj firmy,

ktoré do Skladu solidarity občas darujú šat-

stvo alebo drogériu či potraviny, ktoré

potom SKCH distribuuje do rodín v

núdzi. Sklad pomáha aj pri krí-

zových situáciách ako napríklad

pri povodniach. Pri povod-

niach v roku 2013 v Devíne

Sklad solidarity pomohol

zaplaveným rodinám čis-

tiacimi prostriedkami a

náradím a SKCH im

zapožičala vysúšače.

Charita vďaka skladu

mohla pomôcť už  aj pri

ničivých povodniach v

roku 2010, ktoré za-

siahli stovky rodín.

Sklad solidarity sídli na

Jasovskej ulici č. 6 v

bratislavskej Petržalke.

Pre darcov, ale aj pre ľudí v

núdzi, je otvorený vždy v

utorok, stredu, piatok a v sobotu

od 12:00 do 17:00. SKCH Sklad

solidarity otvorila 17. októbra 2010

pri príležitosti Medzinárodného dňa boja

proti chudobe.
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Sklad solidarity pomáha už tri rokyBez bariér

Bez bariér I.

Projekt Bez bariér SKCH realizovala od októbra 2012 do marca 2013. Cieľom projektu bolo formou

diskusií na základných školách a centrách voľného času, ktorých sa zúčastnil migrant - cudzinec,

predchádzať diskriminácií a strachu z cudzincov. Mladí ľudia mali možnosť stretnúť

a rozprávať sa s migrantom o jeho živote na Slovensku. Prostredníctvom

krátkych dokumentárnych filmov sa mohli dozvedieť viac o živote azylan-

tov, žiadateľov o azyl a migrantov. Projektom sme sa im snažili

sprostredkovať informáciu o živote cudzincov na Slovensku, o

prekážkach s ktorými sa stretávajú. Hlavný dôraz sme počas pro-

jektu kládli na rozdielnosť správania, kultúry či zvykov medzi

slovenskou spoločnosťou a spoločnosťou, z ktorej protagonisti

pochádzajú. Ďalej sa dokumenty venovali pomenovaniu

rozdielneho právneho postavenia účinkujúcich a z toho vyplý-

vajúcich práv a možností, ktoré majú pri uplatnení na Sloven-

sku. Veľmi dôležitým cieľom krátkych dokumentov bolo

divákom ukázať, že na Slovensko prichádzajú rôzne skupiny

cudzincov, ktoré mali rozdielne pohnútky k odchodu a nejedná

sa o jednotnú masu ľudí. Druhou, veľmi dôležitou, súčasťou pro-

jektu Bez bariér boli prednášky na základných a stredných školách,

ktorých sa okrem projektového manažéra, zúčastňoval aj cudzinec.

Celkovo sa počas trvania projektu uskutočnilo 30 prednášok pre deti,

polovica na západnom a polovica na východnom Slovensku. Zároveň sme

do ďalších 29 základných škôl zaslali toolkity a letáky, ktoré boli k projektu

pripravené. Celkovo sa nám teda podarilo osloviť takmer 3000 žiakov základných a stredných škôl.

Bez bariér II.

Skúsenosti z prvého projektu, ktorý bol zameraný na migrantov, nám ukázali, že žiaci základných a

stredných škôl majú obavy z islamu a moslimov a voči tejto náboženskej skupine sú v prevažnej

miere netolerantní. Charita sa preto rozhodla pokračovať v odstraňovaní predsudkov a xenofóbie

zo slovenskej spoločnosti. Moslimov sme sa rozhodli priblížiť deťom pomocou dvojdielneho filmu.

Film rozpráva príbeh rodiny Sugaipov, ktorá ušla pred vojnou zo svojho domova a po strastiplnej

ceste prišla na Slovensko. Tu však pre nich začali nové „problémy“ – prispôsobenie sa novému

prostrediu a kultúre, hľadanie práce a pod. V druhej časti sa film venuje témam ako vznik a rozšírenie

islamu vo svete, základné informácie o islame ako náboženstve, kontroverzné témy ako je postave-

nie žien v islame a „islamský fundamentalizmus“. V rámci projektu sme zároveň uskutočnili 31 pred-

nášok na základných a stredných školách, počas ktorých sa mohli žiaci stretnúť a porozprávať s

moslimom žijúcim na Slovensku. Do ďalších 100 základných a stredných škôl sme zaslali toolkity

a letáky, na základe ktorých si môžu učitelia sami pripraviť hodinu venovanú moslimom a islamu.

Počas trvania projektu sme s témou islamu oslovili celkovo 8500 detí a žiakov.



Integrácia Rómov do spoločnosti je témou, ktorá presahuje lokálnu, regionálnu aj národnú úroveň.

Ide o európsku tému, ktorá si vyžaduje angažovanosť samotných Rómov, mimovládnych, cirkevných

a charitných organizácií, lokálnych aj národných politikov, ale aj pomoc zo strany Európskej únie.

Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie Európske občianstvo a etnické menšiny: In-

tegrácia Rómov do spoločnosti, ktorú v novembri v Košiciach zorganizovala SKCH v spolupráci s

Caritas Europa s finančnou podporou Európskej únie.

Konferencia priniesla mnoho príkladov dobrej

praxe pri integrácii Rómov do spoločnosti v

jednotlivých európskych krajinách,

ukázala, že pre Charitu je chudoba a

vylúčenie  Rómov dôležitou témou a

bola výbornou platformou na

vzájomnú inšpiráciu a hľadanie

nových nástrojov na sociálne a

spoločenské začlenenie Rómov.

O svojich skúsenostiach diskuto-

vali predstavitelia charitných or-

ganizácií z Luxemburska,

Rumunska, Bosny a Hercegoviny,

Rakúska, Belgicka, Kosova, Talian-

ska, Bulharska, Čiernej Hory,

Francúzka, Švajčiarska, Českej re-

publiky, Slovenska a zástupcovia Car-

itas Europa. Ukázalo sa, že organizácie

združené v Caritas Europa sa snažia

bojovať za práva Rómov a za to, aby neboli

vylúčení zo spoločnosti. Zlepšujú ich prístup k

vzdelaniu, práci a zdravotnej starostlivosti na lokál-

nej, národnej aj európskej úrovni.

Viacerí rečníci upozornili, že Rómovia dnes musia čeliť extrémnej chudobe. Účastníci konferen-

cie diskutovali aj o prekážkach, ktoré bránia Rómom pri uplatňovaní ich občianskych a ľudských

práv v oblasti vzdelávania, práce, bývania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia.

Prestavený bol aj projekt terénnej sociálnej práce, ktorý patrí medzi jeden z najúspešnejších nástro-

jov na pomoc Rómom na Slovensku, rôzne iné projekty, ale aj spôsoby a príklady pastorácie Rómov.

V rámci projektu rozvoj sociálnych služieb SKCH zorganizovala pre diecézne a arcidiecézne charity

v roku 2013 Odborné kolégiá SKCH. V rámci odborných kolégií prebehli prednášky zamerané na

vývoj situácie v sociálnych službách, najmä pri tvorbe nového zákona č. 448 o sociálnych službách,

zdravotnícke zákony a nové ekonomické normy na Slovensku.

Zrealizovali sme projekt v spolupráci s Úradom vlády SR so zameraním na ľudské práva. V rámci

projektu prebehla prieskumná štúdia, v ktorej sme monitorovali stav a dodržiavanie ľudských práv

v zariadeniach sociálnych služieb v arcidiecéznych a diecéznych charitách na Slovenku. Do projektu

bolo zapojených 20 zariadení pre seniorov a  zariadení

opatrovateľskej služby. V školiacej časti projektu bolo

vyškolených 75 pracovníkov sociálnych služieb

na tému Ľudské práva a Zvládanie agresie a

agresívneho správania.

Zrealizovali sme viaceré školenia s

projektovou podporou spoloč-

nosti Renovabis, ktoré boli

určené najmä pre 25 vedú-

cich pracovníkov a pre pra-

covníkov diecéznych a

arcidiecéznych charít. Do

konca roku 2013 prebehlo

aj školenie pre 15 opatro-

vateľov diecéznych a ar-

cidiecéznych charít a

pracovníkov spolku Cari-

tas Rundum Zuhausebe-

treut na tému Zaob-

chádzanie a práca s de-

mentnými klientmi. Išlo o

štvordňový kurz, ktorého

prvá časť bola venovaná prob-

lematike demencie, druhá časť

prebehne v polovici roku 2014.
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Pôstna krabička

pre Afriku 2013

Počas roku 2013, prevažne

však počas pôstu pred Veľkou

nocou, darovali Slováci na

pomoc deťom s HIV a AIDS v

Ugande 114 184 eur. Taký je

výsledok kampane a zbierky

Pôstna krabička pre Afriku,

ktorú spustila v polovici

februára 2013. Výnos zbierky

SKCH využila na severe

Ugandy, kde postavila a pre-

vádzkuje Centrum Nepoškvr-

neného Srdca Panny Márie.

Centrum pomáha deťom s HIV

a AIDS, ktoré zákerná choroba

obrala o jedného alebo oboch

rodičov.

Vďaka zbierke sa nám podarilo

prijať prvé deti, spustiť projekt

Adopcia na diaľku®, ktorý je

vynikajúcou a osvedčenou

možnosťou ako podporovať

vzdelávanie detí, postaviť

kuchyňu, jedáleň, škôlku pre

deti z okolia, zriadiť počítačovú

učebňu na základnej škole v

dedinke Unna a začať s výs-

tavbou kaplnky a domu pre

chlapcov. Tvárou kampane bol

len deväť ročný ugandský

chlapec Eric.

Viac informácií o využití výnosu

verejnej zbierky a Centre

Nepoškvrneného Srdca Panny

Márie nájdete na str. 6 – 7.

Hospicovú starostlivosť si dnes nemôže dovoliť

každý, keďže zdravotné poisťovne hradia len časť ná-

kladov na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v hos-

picoch. Zvyšok musí zaplatiť pacient alebo jeho blízka

rodina. Stáva sa však, že si to nemôžu dovoliť. SKCH

preto vyhlásila verejnú zbierku Blízko pri človeku –

pomáhame žiť až do konca a snažila sa vyzbierať fi-

nancie na podporu charitných hospicov. Zbierka tr-

vala od 1. novembra 2013 do 31. januára 2014.

Výnos zbierky SKCH prerozdelí na pomoc hospicom

a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti

(ASOS), ktoré patria pod arcidiecézne a diecézne

charity. Ide o Hospic Matky Terezy v Bardejovskej

Novej Vsi, ktorý prevádzkuje Arcidiecézna charita

Košice, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, ktorý prevádzkuje

Spišská katolícka charita a Dom pokoja a zmieru u

Bernadetky v Nitre, ktorý prevádzkuje Diecézna

charita Nitra a ADOS patriace pod

Gréckokatolícku charitu Prešov,

Diecéznu charitu Žilina, Diecéznu

charitu Banská Bystrica, Gréckoka-

tolícku eparchiálnu charitu

Košice, Trnavskú arcidiecéznu

charitu a Bratislavskú arci-

diecéznu charitu. Predbežný

výnos ku koncu roku 2013

predstavoval 4 654,20 eur.

Našou snahou je, aby hospi-

cová starostlivosť bola dos-

tupná pre všetkých. Zaručuje

totiž nevyliečiteľne chorým

ľuďom, že nebudú trpieť

neznesiteľnými bolesťami, za

každých okolností bude za-

chovaná ich ľudská dôstojnosť

a v posledných chvíľach ne-

zostanú sami.

Blízko pri človeku – pomáhame žiť až do konca
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Prispieť v predvianočnom čase na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, mohli podporovatelia SKCH

v roku 2013 už po druhýkrát  aj prostredníctvom vianočnej zbierky v predajniach spoločnosti Tesco

Stores SR, a.s.. Zbierka prebiehala počas štyroch predĺžených adventných víkendov a dobrovoľníci

a zamestnanci SKCH vyzbierali 9 287,34 eur. Do zbierky sa zapojili Arcidiecézna charita Košice,

Diecézna charita Rožňava, Spišská katolícka charita, Charita Modra, Charita Komárno a Azylový

dom Holíč. Výnos zbierky bol využitý na rozvoj a podporu sociálnych služieb.

Desiatky rodín so školopovinnými deťmi mali

v roku 2013 nástup do školy

jednoduchší vďaka zbierke škol-

ských pomôcok, ktorú koncom

júna vyhlásila SKCH. Centrá,

ktoré sa do zbierky zapojili

do sociálne slabších rodín

rozdali fixky, farebné

ceruzky, vodové farby aj

perá, aktovky a zošity.

Do zbierky sa zapojilo

27 centier na celom

Slovensku, ktoré vy-

zbierané školské

pomôcky distribuo-

vali priamo do rodín

v ich okolí, ktoré

potrebovali pomoc.

Zbierku podporili ro-

diny, spoločenstvá, ale

aj firmy a pomohli tak

mnohým rodinám pri-

praviť sa na začiatok škol-

ského roka, ktorý pre ne zvy-

čajne býva veľkou finančnou

záťažou.

Prvá celoslovenská potravinová zbierka priniesla ľuďom v núdzi

18 ton trvanlivých potravín a jednu tonu drogérie a hygie-

nických potrieb. SKCH  z toho vyzbierala viac ako 16

ton potravín a drogérie v hodnote 22 100 eur. Ces-

toviny, múka, strukoviny, ryža, olej, mlieko a

toaletný papier. To sú potraviny, ktoré

dobrovoľníci, zamestnanci a klienti SKCH

počas potravinovej zbierky najčastejšie

vyzbierali v 26 predajniach Tesco po

celom Slovensku. Zbierku organizo-

vala spoločnosť Tesco Stores SR,

a.s. v spolupráci s Charitou a orga-

nizáciou Depaul Slovensko od 14.

do 20. novembra 2013.

Najlepšie výsledky mala Bra-

tislavská arcidiecézna charita, ktorá

zbierala v predajni na Kamennom

námestí v Bratislave, kde vyzbierali

potraviny v hodnote takmer 4000 eur.

Ďalšími mestami s nadpriemernými

darmi boli Žilina, Čadca a Brezno. Okrem

potravín sa nám podarilo vyzbierať aj 3500

eur v hotovosti. Spoločnosť Tesco Stores SR

k tejto sume pridá ešte finančný dar 20 percent

z hodnoty vyzbieraného tovaru.

Potravinová zbierka v sieti Tesco

Finančná zbierka v sieti Tesco

SKCH vyhlásila verejnú zbierku na pomoc

obyvateľom Sýrie, ktorí boli kvôli dlhotrvajúcemu

vojenskému konfliktu nútení utiecť zo svojich do-

movov v apríli 2013. Zbierka pokračuje aj v roku

2014. Viac informácií o pomoci sýrskym

utečencom nájdete na strane 12. 

SKCH vyhlásila verejnú zbierku na pomoc

obyvateľom Filipín, ktorých zasiahol ničivý

tajfún a prišli o príbuzných a majetok v novem-

bri 2013. Zbierka pokračuje aj v roku 2014. Viac

informácií o pomoci obyvateľom Filipín nájdete

na strane 13.

FilipínySýria

Štvrtý ročník zbierky školských pomôcok



26 27

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby 2013

Hlavnou činnosťou Slovenskej katolíckej charity
je pomoc núdznym na území celej SR prostred-
níctvom zdravotníckych, sociálnych a vzdelá-
vacích služieb. Tieto služby sú poskytované
všetkým občanom od ranného až do se-
niorského veku v domácnostiach, ale aj v sta-
cionárnych zariadeniach, ktoré prevádzkuje
spolu 10 diecéznych a arcidiecéznych charít.
Rozsah poskytovaných služieb definuje zákon,

reagujeme však aj na špeciálne potreby, ktoré
poskytujeme nad rámec zákona.

Slovenská katolícka charita vo svojej
starostlivosti uplatňuje kresťanské princípy a so-
ciálnu náuku Cirkvi a vidí v ľuďoch, o ktorých sa
stará trpiacich bratov a sestry, ktorým pomáha
prostredníctvom profesionálnych služieb, ale aj
dobrovoľníckej pomoci vo farnostiach.

A. Sociálne služby
(definované Zákonom 448/2008 o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov)

Sociálne a špecializované poradenstvo
Sociálne poradenstvo sa poskytuje osobám v
nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované
sociálne poradenstvo sa poskytuje osobám s
cieľom zistenia príčin vzniku, charakteru a
rozsahu problémov tejto osoby, rodiny alebo ko-
munity a poskytnutia im konkrétnej odbornej po-
moci.

Nocľahárne
V nocľahárňach sa poskytuje pomoc ľuďom bez
domova vo forme prenocovania, hygieny, stravy
a sociálneho poradenstva.

Útulky
V útulkoch sa poskytuje pomoc ľuďom bez do-
mova vo forme ubytovania na určitý čas, sociál-
neho poradenstva, stravy, možnosti hygieny,
ošatenia a obuvi.

Nízkoprahové denné centrá
V nízkoprahových denných centrách sa posky-
tuje sociálna služba najmä ľuďom bez domova,
ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných
potrieb.

Zariadenia núdzového bývania
V zariadeniach núdzového bývania sa poskytuje
pomoc osobám, ktoré boli obeťami domáceho
násilia, obetiam obchodovania s ľuďmi,
osamelým matkám.

Zariadenia opatrovateľskej služby
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje
sociálna služba na určitý čas osobám, ktoré
majú zníženú sebestačnosť z dôvodu vyššieho
veku, zdravotného postihnutia, alebo nejakého
chronického ochorenia.

Denné stacionáre
V domove sociálnych služieb sa poskytuje so-
ciálna služba iba počas dňa osobám, ktoré sú
odkázané na pomoc iných a majú zníženú
sebestačnosť.

Zariadenia pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pobytová
sociálna služba osobám, ktoré dovŕšili dôchod-
kový vek a vzhľadom na zníženú sebestačnosť
sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Opatrovateľská služba v domácnosti
je sociálna služba, ktorá sa poskytuje terénnou
formou v domácnosti osobám, ktoré sú od-
kázané na pomoc iných a majú zníženú
sebestačnosť z dôvodu veku, chronického
ochorenia alebo zdravotného postihnutia a
potrebujú pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

Domovy na pol ceste
V domovoch na pol ceste sa poskytuje pomoc
ľuďom v núdzi, ktorí nemajú zabezpečené nevy-
hnutné podmienky na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb. Ide najmä o ľudí bez
domova, odchovancov detských domovov, alebo
prepustených z výkonu trestu odňatia slobody.

Špecializované zariadenia
V špecializovanom zariadení sa poskytuje so-
ciálna služba osobám, ktoré sú odkázané na
pomoc pre zníženú sebestačnosť a potrebujú
špecifickú starostlivosť vzhľadom na svoje
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkin-
sonova choroba, Alzheimerova choroba, per-
vazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu, hluchosle-
pota, AIDS.

Zariadenia podporovaného bývania
V zariadení podporovaného bývania sa posky-
tuje sociálna služba osobám, ktoré majú zníženú
sebestačnosť a sú odkázaní na pomoc iných.
Rozsah pomoci závisí od stupňa odkázanosti
vzhľadom na poškodenie zdravia z dôvodu veku,
chronického ochorenia alebo zdravotného posti-
hnutia.

Domovy sociálnych služieb
V nízkoprahových denných centrách sa posky-
tuje sociálna služba najmä ľuďom bez domova,
ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných
potrieb.

II. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného posti-

hnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

I. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb

Počet nízkoprah. denných centier 9

Počet klientov 1734

Celková kapacita 149

Počet zariadení núdz. bývania 3

Počet klientov 150

Celková kapacita 101

Počet nocľahární 10

Počet klientov 839

Celková kapacita 191

Počet útulkov 7

Počet klientov 315

Celková kapacita 139

Počet poradenských centier 27

Počet klientov 4140

Počet zariadení podpor. bývania 3

Počet klientov 13

Celková kapacita 15

Počet domovov soc. služieb 20

Počet klientov 386

Celková kapacita 352

Počet dom. na pol ceste 4

Počet klientov 75

Celková kapacita 41

Počet špecializovaných  zariadení 1

Počet klientov 4

Celková kapacita 4

Počet zariadení pre seniorov 12

Počet klientov 207

Celková kapacita 236

Počet denných stacionárov 18

Počet klientov 92

Celková kapacita 230

Počet zariadení opatr. služby 2

Počet klientov 43

Celková kapacita 25

Počet staníc opatr. služby 24

Počet klientov 467
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E. Iné služby  (v rámci samostatne zriadených prevádzok)

D. Školské a vzdelávacie zariadenia
(podľa Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa Zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdel.)

C. Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti
(podľa Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti)

B. Vykonávanie opatrení sociálnopráv. ochrany detí a soc. kurately v zariadení
(podľa zák. 305/2005 Z. z. o sociálnopráv. ochrane detí a o soc. kuratele a o zmene a doplnení niekt. zák.)

Požičiavanie pomôcok
je sociálna služba poskytovaná osobám s
ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s
nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným
na tieto pomôcky.

Práčovne
pomáhajú činnosťami ako je pranie, žehlenie a
údržbu bielizne a šatstva pre seniorov, ľudí v
nepriaznivej sociálnej situácii, osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým
zdravotným stavom.

Jedálne / Donáška stravy
poskytujú stravovanie osobám, ktoré dovŕšili dô-
chodkový vek, alebo majú ťažké zdravotné posti-
hnutie, alebo sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Strediská osobnej hygieny
utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnut-
nej základnej osobnej hygieny pre osoby v nepri-
aznivej sociálnej situácii, seniorom a osobám s
ťažkým zdravotným postihnutím.

Resocializačné strediská
poskytujú pomoc deťom a dospelým na preko-
nanie psychických, fyzických a sociálnych
dôsledkov drogových závislostí alebo iných
závislostí a na zapojenie sa do života v
prirodzenom prostredí cez aktivizáciu vnú-
torných schopností.

Krízové strediská
poskytujú pomoc pre deti v krízových životných
situáciách, ktoré sú týrané, zneužívané, zaned-
bávané, alebo obete domáceho násilia. Krízové
stredisko poskytuje opatrenia sociálno-právnej
ochrany na základe zákona č. 305/2005 a to pre-
dovšetkým výkon rozhodnutia súdu o vý-
chovnom a predbežnom opatrení.

Detský domov
je prostredie utvorené a usporiadané na účely
vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ús-
tavnej star., predbežného opatrenia a o uložení
výchovného opatrenia. Detský domov dočasne
nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS) poskytujú ošetrovateľskú star. v domá-
com prostredí pacientom, ktorí kvôli zdravot-
nému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do
ambulancie, pacientom po hospitalizácii, pri
akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizá-
cie, rizikovým a chronicky chorým pacientom či
pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Hospice
sú samostatné zdr. zariadenia určené na posky-
tovanie paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne
chorým a zomierajúcim pacientom s cieľom tíše-
nia ich bolesti a zachovania ľudskej dôstojnosti.

Mobilné hospice
ponúkajú odbornú zdrav. starostlivosť a ľudskú
podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim
v ich domácom prostredí, kde sa im  snažíme
vytvoriť dôstojný priestor, v kt. by sa umieranie
a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života.

Špeciálna základná škola
umožňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelá-
vacích programov pre deti a žiakov so znevýhod-
nením, najmä mentálnym postihnutím.

Praktická škola
pripravuje absolventov špeciálnej základnej
školy na samostatnejší život v rodine, v chrá-
nenom bývaní, prípadne pre zmysluplnú prácu v
chránených pracoviskách alebo dielňach podľa
zvoleného profilujúceho predmetu.

Školské stredisko záujmovej činnosti
vytvára podmienky pre klubovú činnosť men-
tálne a kombinovane postihnutých detí.

Charitné domovy pre seniorov - rehoľné sestry
V charitných domovoch sa poskytuje starostli-
vosť o staršie a odkázané rehoľné sestry

Počet požičovní pomôcok 15

Počet klientov 58

Počet jedální 8

Počet klientov 204 Počet stredísk os. hygieny 6

Počet klientov 2145

Počet práčovní 4

Počet detských domovov 2

Počet klientov 29

Celková kapacita 42

Počet krízových stredísk 1

Počet klientov 41

Celková kapacita 8

Počet resoc. stredísk 1

Počet klientov 21

Celková kapacita 23

Počet prepravných služieb 1

Počet klientov 22

Počet rehabilitačných stredísk 1

Počet klientov 3

Počet sociálnych centier 1

Počet klientov 255

Počet lekární 1

Počet predajní 3

Počet skladov 2

Počet mobilných hospicov 12

Počet klientov 144

Počet špeciálnych zákl. škôl 1

Počet klientov 13

Počet praktických škôl 1

Počet klientov 21

Počet vzdelávacích centier 1

Počet klientov 49

Počet charitných domovov 15

Počet klientov 438

Počet ADOS 22

Počet klientov 19 305

Počet návštev 24 025

Počet hospicov 3

Počet klientov 326

Celková kapacita 55

Počet lôžkodní 16 595

Sklad solidarity Caritas

Kníhkupectvo Caritas

Lekáreň

Prepravná služba
Rehabilitačné stredisko

Sociálne centrum

Počet poradenských centier 14

Počet klientov 5024

Ďalšie činnosti
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SOCIÁLNE SLUŽBY

Počty klientov SKCH

Počty zamestnancov SKCH
Bratislavská arcidiecézna charita 236

Trnavská arcidiecézna charita 1217

Diecézna charita Nitra 965

Diecézna charita Žilina 2392

Diecézna charita Banská Bystrica 5453

Spišská katoícka charita 2689

Diecézna charita Rožňava 2316

Arcidiecézna charita Košice 3850

Gréckokatolícka charita Prešov 1309

Grécko-kat. eparchiálna charita Košice 699

Slovenská katolícka charita 838

21 964

Charitné domovy 226

Sociálne služby 659

Školské a vzdelávacie zariadenia 28

Zar. ústavnej a ambulantnej zdrav. starostlivosti 168

Charity - ústredia 75

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately v zariadení 40

1 196

Sociálne služby

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately v zariadení

Školské a vzdelávacie zariadenia

Pomerné zastúpenie služieb poskytovaných

diecéznymi charitami

Trnavská

arcidiecézna

charita

Bratislavská

arcidiecézna

charita

Diecézna charita

Nitra

Diecézna charita

Žilina

Diecézna charita

Banská Bystica Diecézna charita

Rožňava

Spišská katolícka

charita

Gréckokatolícka

charita Prešov

Gréckokatolícka

eparchiálna

charita Košice
Arcidiecézna

charita Košice

SKCH vďaka svojim 1196 pracovníkom dokázala

poskytnúť na Slovensku pomoc takmer 22 000

ľuďom v núdzi v 255 charitných zariadeniach.
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VÝNOSY A NÁKLADY

Hospodárenie v roku 2013 za jednotlivé diecézne charity a sekretariát

VÝNOSY
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

Grécko-katolícka

charita

Prešov

Grécko-katolícka

eparchiálna

charita Košice

Slovenská

katolícka

charita GS
SPOLU

tržby za vlastné výrobky a služby 295 025 € 295 690 € 186 762 € 122 086 € 131 052 € 1 721 785 € 58 526 € 1 743 063 € 137 682 € 34 782 € 1 092 698 € 5 819 151 € 

prijaté dary 4 306 € 3 576 € 1 050 € 9 896 € 63 044 € 3 328 € -   € 7 969 € -   € -   € 22 791 € 115 959 € 

ostatné výnosy 191 140 € 148 477 € 3 979 € 9 910 € 3 511 € 229 911 € 433 € 85 790 € 2 225 € 4 430 € 202 475 € 882 281 € 

výnosy z predaja majetku 83 € -   € 20 480 € -   € 1 272 € 9 660 € 4 605 € 200 € -   € -   € 5 171 € 41 472 € 

prijaté príspevky  od PO -   € 1 187 € 33 442 € 41 953 € 2 700 € 22 544 € 260 € 89 516 € 52 058 € 1 000 € 64 461 € 309 121 € 

prijaté príspevky  od FO 7 219 € 5 036 € 65 153 € 25 161 € 2 038 € 151 250 € 46 205 € 79 127 € 37 680 € 935 € 509 478 € 929 282 € 

príspevky z podielu zaplatenej dane 6 247 € 3 402 € 13 807 € 10 622 € 2 908 € -   € 3 856 € 6 898 € 10 990 € -   € 28 668 € 87 398 € 

prijaté príspevky z verejných zbierok -   € 15 € 77 900 € 90 917 € -   € 2 827 € 6 233 € 142 525 € -   € 5 573 € 190 411 € 516 401 € 

dotácie VUC, obce, verejné zdroje 161 385 € 169 344 € 289 659 € 580 167 € 98 605 € 2 059 219 € 67 093 € 1 690 610 € 684 042 € 28 469 € 2 552 824 € 8 381 417 € 

SPOLU VÝNOSY 665 404 € 626 726 € 692 233 € 890 712 € 305 130 € 4 200 524 € 187 211 € 3 845 699 € 924 677 € 75 189 € 4 668 977 € 17 082 482 € 

NÁKLADY
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

Grécko-katolícka

charita

Prešov

Grécko-katolícka

eparchiálna

charita Košice

Slovenská

katolícka

charita GS
SPOLU

spotreba materiálu a energie 100 924 € 127 438 € 124 743 € 165 863 € 16 876 € 754 218 € 46 503 € 941 694 € 203 507 € 4 043 € 1 274 429 € 3 760 239 € 

služby 128 840 € 41 834 € 51 807 € 64 430 € 20 483 € 250 105 € 7 575 € 221 151 € 58 741 € 9 110 € 353 499 € 1 207 576 € 

mzdy pracovníkov char. zariadení 302 583 € 303 022 € 382 591 € 441 849 € 200 010 € 2 006 259 € 86 996 € 1 822 284 € 440 261 € 40 825 € 1 561 105 € 7 587 785 € 

odvody a ostatné sociálne náklady 119 509 € 121 760 € 152 491 € 180 252 € 79 099 € 755 275 € 35 807 € 718 835 € 177 923 € 15 934 € 596 817 € 2 953 702 € 

ostatné náklady 5 451 € 12 900 € 8 528 € 6 636 € 16 019 € 46 779 € 2 652 € 31 535 € 16 390 € 3 868 € 265 645 € 416 401 € 

odpisy 19 061 € 48 675 € 47 347 € 19 537 € -   € 312 203 € 2 673 € 95 908 € 35 661 € -   € 46 728 € 627 794 € 

poskytnuté dary 3 938 € 815 € 471 € 2 690 € -   € 14 228 € -   € 170 € -   € -   € 5 865 € 28 176 € 

poskytnuté príspevky PO -   € -   € 300 € 30 € -   € 180 € -   € 659 € 656 € -   € 548 954 € 550 779 € 

poskytnuté príspevky FO 100 € -   € 4 232 € 16 367 € -   € -   € -   € 10 324 € -   € 1 409 € 790 € 33 222 € 

poskytnuté prísp. z verejnej zbierky -   € -   € -   € 2 658 € -   € -   € 1 000 € -   € -   € -   € 10 000 € 13 658 € 

SPOLU NÁKLADY 680 407 € 656 445 € 772 509 € 900 314 € 332 486 € 4 139 246 € 183 206 € 3 842 561 € 933 139 € 75 189 € 4 663 832 € 17 179 334 € 

VÝSLEDOK BACH TADCH DCHNr DCHZa DCHBB DCHSp DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU
daň z príjmov 2 € -   € 2 988 € 8 € -   € 99 € 1 € 15 € -   € -   € 3 021€ 6 134 € 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 15 005 € - 29 719 € - 83 264 € - 9 610 € - 27 356 € 61 179 € 4 004 € 3 123 € - 8 462 € -   € 2 124 € - 102 986 € 
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SKCH VO SVETE

Krajiny, ktorým SKCH poskytla humanitárnu pomoc alebo realizovala rozvojové projekty počas

obdobia rokov 2004-2012

Krajiny, v ktorých pomáhala SKCH v roku 2013 (v rámci nich sú zahrnuté aj dlhodobé projekty

Adopcia na diaľku a Centrum Nepoškvrneného Srdca P. Márie v Ugande)

Haiti

Ukrajina
Kazachstan

Japonsko

Sumatra

Jáva

Filipíny

Vietnam

India

PakistanIrak

Sudán

Uganda

Keňa

Somálsko

Rumunsko

Albánsko
Gruzínsko

Libanon

Jordánsko

Albánsko - 89 993,- eur

Filipíny - 1734,- eur

Haiti - 55 781,- eur

India - 216 831,- eur

Irak - 3 000,- eur

Kazachstan - 3 628,- eur

Keňa - 125 367,- eur

Sýria - 26 791,- eur

Uganda - 181 591,- eur

Ukrajina - 940,- eur

Vietnam - 32 468,- eur

V ROKU 2013 BOL OBJEM POMOCI

URČENEJ NA POMOC V ZAHRANIČÍ

738 123,- EUR

36
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Sekretariát Slovenskej
katolíckej charity
Adresa: Kapitulská 18,
814 15 Bratislava
Tel.: 02-5443 1506, 5443 2503
Fax: 02-5443 3097
E-mail: sekretariat@charita.sk
www.charita.sk
Účet: 683221653/7500
ČSOB

Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa: Krasinského 6,
821 04 Bratislava
Tel., fax: 02-4425 0374
E-mail: charitaba@charitaba.sk
www.charitaba.sk
Účet: 4010078918/3100
Sberbank

Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Tel.: 033-5511 396,
Fax: 033-5511 397
E-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk
Účet: 4008297855/7500
ČSOB

Diecézna charita Banská Bystrica
Adresa: Tibora Andrašovana 44,
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-472 0272,
Fax.: 048-472 0271
E-mail: charitabb@charitabb.sk
www.charitabb.sk
Účet: 736841312/0200
VÚB

Spišská katolícka charita
Adresa: Jesenského 5,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053-4424 500,
Fax: 053-4424 500
E-mail: caritas@caritas.sk
www.caritas.sk
Účet: 29634592/0200 VÚB
IBAN:
SK28 0200 0000 0000 2963 4592

Arcidiecézna charita Košice
Adresa: Bočná 2, 040 01 Košice
Tel.: 055-6255 317,
Fax: 055-6255 328
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk
Účet: 513026193/7500
ČSOB

Gréckokatolícka charita Prešov
Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970,
Fax: 051-7723 970
E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
Účet: 4008425976/7500
ČSOB, VS: 001-10

Gréckokatolícka eparchiálna
charita Košice
Adresa: Dominikánske nám. 13,
040 01 Košice
Tel.: 055-6259 454
E-mail:eparchialnacharitakosice
@gmail.com
Účet: 4 350 228 409/3100
Sberbank

Diecézna charita Žilina
Adresa: Predmestská 12,
010 01 Žilina
Tel., fax: 041-723 1234,
E-mail: charitaza@gmail.com
www.charitaza.sk
Účet: 0424702305/0900
Slovenská sporiteľňa

Diecézna charita Nitra
Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Tel.: 037-7721 792,
Fax: 037-772 1798
E-mail: sekretariat@charitanitra.sk
www.charitanitra.sk
Účet: 691943162/0200
VÚB

Diecézna charita Rožňava
Adresa: Nám. baníkov 27,
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
E-mail: dchrv.roznava@gmail.com
Účet: 18137 582/0200
VÚB

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: 02/5443 1506
Fax: 02/5443 3097
IČO 00179132, DIČ 2020 682818
Sekretariát: sekretariat@charita.sk
Komunikácia a PR: Lukáš Melicher, info@charita.sk

Vydal: Sekretariát SKCH
Zostavil: Lukáš Melicher, Magdaléna Veselská
Schválil: Radovan Gumulák
Grafická úprava: Ivan Duda
Fotografie:
Diecézne charity, Sekretariát SKCH, Michal Fulier
Publikácia vyšla v elektronickej i tlačovej podobe.
www.charita.sk
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