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O SKCH
Misia
Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu,
národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.
Vízia
Vieme, že absolútne eliminovať biedu na Slovensku
a vo svete nie je možné. Napriek tomu sa o to
chceme v čo najväčšej miere pričiniť.
Víziou Slovenskej katolíckej charity je – prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a
vďaka podpore darcov – čo najviac znižovať počet
ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa nachádzajú
v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v
oboch súčasne.
Túto našu víziu sa snažíme napĺňať:
• humanitárnou pomocou ľuďom v núdzi
postihnutým živelnými a inými katastrofami – v roku
2010 sme sa v spolupráci so svojimi partnermi snažili
čo najpromptnejšie reagovať na potrebu materiálnej
i finančnej pomoci po povodniach na Slovensku a
zemetrasení na Haiti, kde s touto pomocou
pokračujeme naďalej vo forme realizácie mnohých
projektov – stavba sirotinca pre deti s mentálnym
postihnutím, stavba materskej školy a pastoračného
centra, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie dospelých.
• obhajovaním práv chudobných a núdznych voči
štátu a presadzovaním sociálnej spravodlivosti a solidarity, napríklad prevádzkovaním Skladu solidarity,
ktorý pod heslom Daruj. Kupuj. Pomáhaj. slúži predovšetkým núdznym, formou materiálnej pomoci
im pomáha znovu sa postaviť na vlastné nohy a
naopak, možnosťou darovania vecí umožňuje
zapojiť sa do tejto pomoci aj ostatným ľuďom na
ceste ku svornosti medzi ľuďmi pri zachovávaní dôstojnosti každého človeka
• dlhodobou rozvojovou pomocou pomá-hame tým
najchudobnejším krajinám:
- cez projekt Adopcia na diaľku®
pomáhame v Indii, Albánsku, vo Vietname a na
Haiti
- projektmi HIV/AIDS – centrum
Mai Tam vo Vietname na pomoc ženám a deťom
postihnutým HIV a AIDS cez prevenciu,
starostlivosť a vzdelanie.
- v spolupráci s našou partnerskou
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organizáciou Catholic AIDS Action (CAA) v
Namíbii zase pomáhame sirotám, ktoré stratili
rodičov kvôli AIDS.
- cez projekt - Pomoc presídlencom
v Gruzínsku, ktorý ma za cieľ zlepšiť koordináciu
pomoci na regionálnej úrovni a cielene pomôcť
zlepšiť životné podmienky rodinám presídlencov v
meste Khobi, miestna časť Torsa (urýchliť integráciu
do miestnej komunity a podporiť zamestnanosť cez
poľnohospodársku výrobu).
- v najbližšej dobe plánujeme stavbu
sirotinca pre opustené deti v Ugande.
• kampaňami zameranými na zvyšovanie verejného
povedomia o chudobe a ďalších rozvojových témach, ako je sociálne vylúčenie, projektmi - Stop obchodovaniu s ľuďmi - základnými piliermi programu
je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia klientov,
ktorí sa stali obeťou obchodovania, Pomoc
utečencom - jeho cieľom je umožniť kvalitnú integráciu cudzincov do spoločnosti cez poskytovanie
vzdelania, odborných služieb a pracovných príležitostí či Klimatická spravodlivosť - zameriava sa na
vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v
rozvojových krajinách
• organizovaním odborných seminárov a osvetou v
spoločnosti
• vydávaním časopisu Charita, publikácií a interaktívnych pomôcok pre učiteľov a žiakov, formou
stretnutí
v neziskových a mládežníckych organizáciách
• možnosťou dobrovoľníctva v zariadeniach SKCH
na celom území Slovenska
• spoluprácou s cirkevnými i štátnymi školami
Čo znamená „charita“
Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a
znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v
núdzi a nezištne mu pomáha.
Poslanie charity
Poslaním SKCH je poskytovanie charitatívnej pomoci doma a v zahraničí, poskytovanie sociálnych
služieb v stacionárnych, denných a ambulantných
zariadeniach, poskytovanie sociálneho poradenstva
a prevencie, vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany, poskytovanie zdravotníckych služieb, výchova, vzdelávanie a formácia, vydavateľská,

reklamná a edičná činnosť, organizovanie a podpora
dobrovoľníctva a poskytovanie služieb zamestnanosti. SKCH organizuje verejné zbierky, podporu
darcovstva a humanitárnej a rozvojovej pomoci.
SKCH je vo svojej službe otvorená všetkým ľuďom
bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.
K základnému poslaniu SKCH patrí aj správa a prevádzka charitných domovov (ďalej len CHD), domovov dôchodcov pre duchovných, rehoľnice a
rehoľníkov.

ale každé by sa dalo rozvíjať...
• Záujem o každého človeka v núdzi
• Holistický (komplexný) prístup v starostlivosti o
človeka v núdzi
• Ľudskosť
• Empatia
• Triezve uvažovanie a konanie

• Našim cieľom je účinne pomáhať každému
človeku v núdzi.
• Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
• Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme
vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového
odkaz
• Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou
na problémy ľudí vo svojom okolí
• Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme
pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať
• Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna
sieť
• Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych
• Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami
chceme byť zárukou demokracie v našom štáte
• Svojou činnosťou chceme byť prejavom života
cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
• Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob
života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
• Byť blízko pri človeku

• Transparentné používanie vašich darov
• Účinná pomoc
História SKCH
Vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na
Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku
sociálno-charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným.
Začiatkom roku 1927 tak prevzala do svojich rúk
materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc
tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky po
celom území Slovenska.
V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a
dovolil len spravovanie charitných domovov, kde
boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí
kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov. Po roku 1989 sa mohla charita
opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak
začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra.
V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Sekretariát SKCH. V
SKCH pracuje približne 1 300 zamestnancov a 1 000
dobrovoľníkov. Ročne poskytne pomoc takmer 60
000 ľuďom v núdzi.
Členmi SKCH sú:
Arcidiecézne charity:
• Bratislavská arcidiecézna charita
• Trnavská arcidiecézna charita
• Arcidiecézna charita Košice
• Gréckokatolícka charita Prešov

Naše hodnoty
Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a z Diecézne charity:
• Diecézna charita Nitra
takmer 100-ročnej histórie SKCH. Chceme nimi
• Diecézna charita Žilina
zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kval• Diecézna charita Banská Bystrica
itu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne
• Spišská katolícka charita
využívanie prostriedkov od darcov a zároveň
• Diecézna charita Rožňava
prejavovať vďačnosť všetkým darcom, ktorí pod• Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
porujú našu prácu. Je to len pár nasledujúcich slov,
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Udalosti 2010
Koncert pre Haiti
9.2.2010
Niekoľko stoviek ľudí vyjadrilo solidaritu s Haiti účasťou na dvoch februárových podujatiach. Tým prvým
bol 9.februára trojhodinový Koncert pre Haiti v UPC. Hostia prispeli okrem siedmych eur, čo bola cena
lístka, aj dobrovoľným príspevkom. Počas koncertu si účastníci mali možnosť zakúpiť za dobrovoľný
príspevok aj v ten deň aktuálne vytlačené číslo Katolíckych novín.
19.februára sa zhromaždili mladí, veriaci, interpreti, duchovní, milovníci umenia v kostole Františkánov
na Piesni pre Haiti. Výťažok zo vstupného sa organizátori rozhodli pripojiť k zbierke Slovenskej katolíckej
charity.

Nové zariadenie pre ľudí bez domova
1.1.2010
Diecézna charita Žilina zriadila v Martine nízkoprahové denné centrum - Dom charity sv. Krištofa.
Cieľovými skupinami sú ľudia bez domova, závislí
na alkohole a psychotropných látkach, prepustení z
výkonu trestu a ľudia, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi.

Nízkoprahová nocľaháreň otvorená
1. 2. 2010
Gréckokatolícka charita Prešov otvorila Nízkoprahovú nocľaháreň Effeta v Prešove. Prínosom
otvorenia Nízkoprahového zariadenia bolo umožniť
ľuďom bez prístrešia, ktorí z rôznych dôvodov
nechcú byť v režimovom zariadení, mať
zabezpečené základné podmienky na život.

Okamžitá pomoc pre Haiti
15.1.2010
Slovenská katolícka charita v spolupráci s rehoľou
Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a členmi
medzinárodnej siete Caritas poskytla okamžitú humanitárnu pomoc na pomoc postihnutým zemetrasením na Haiti - zabezpečenie prechodného
domova, základných životných potrieb a potravín.

Nízkoprahové denné centrum v prevádzke
1.3. 2010
Gréckokatolícka charita Prešov spustila plánovanú
službu Nízkoprahového denného centra, ktorého
súčasťou je aj výdajňa stravy pre núdznych. V rámci
zvýšenia kvality poskytovaných služieb začali
realizovať aj skupinovú terapiu formou dvoch socioterapeutických skupín: abstinujúcich závislých a
ľudí priamo z ulice.
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Svätá omša v hospici
21. 3. 2010
Pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Marián
Chovanec celebroval svätú omšu za všetkých zomrelých v hospici Dom pokoja a zmieru u Bernadetky
v Nitre a posvätil Mozaiku Zjavenia Panny Márie sv.
Benadete, ktorá je dielom výtvarníčky Jany Miklášovej a Viktora Šimu. .

Charita na Dutch markete
15.5.2010
Dom sv. Anny sa zúčastnil na Dutch markete v
Bratislave, kde sa prezentovala holandská kultúra,
jedlo i tradičné zvyky. Okrem iného mal možnosť
predstaviť sa aj Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa zriadený Gréckokatolíckou charitou Prešov, ktorý bol
finančne podporení zo zdrojov Holandskej obchodnej komory.

Návšteva v Košiciach
16.4.2010
Arcidiecéznu charitu Košice navštívil Dr. Markus
Glatz-Schmallegger, riaditeľ rakúskej diecézy Eisenstadt. Dr. Glatz-Schmallegger navštívil ADCH v
roku 2010 ešte raz a bezplatne poskytol vyše 500 kg
špeciálnych krémom na pokožku a na ošetrovanie
dekubitov. Krémy boli obratom distribuované do
zariadení pre seniorov a do hospicu.

Oddychový park v Dome pokojnej staroby
15. 6. 2010
V Dome pokojnej staroby v Cíferi, ktorý je pod
správou Trnavskej arcidiecéznej charity, otvorili pre
klientov oddychovú zónu v podobe parku. Slávnostné otvorenie bolo späté so sv. omšou, ktorú koncelebroval Ján Orosch, generálny vikár Trnavskej
arcidiecézy pri príležitosti 4. výročia zahájenia prevádzky Domu pokojnej staroby.

Deň otvorených dverí v SKCH
19.11.2010
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou pripravili Deň otvorených dverí v 16 zariadeniach na celom
Slovensku, poskytujúcich služby ľuďom v núdzi. Dňa 18.11.2010 tomu predchádzala Tlačová konferencia,
ktorá sa uskutočnila v priestoroch Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave.
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Svetový deň boja proti AIDS
1.12.2010
V rámci Svetového dňa boja proti AIDS Slovenská katolícka charita v uliciach Bratislavy rozdávala letáky
informujúce o aktivitách v boji proti HIV a AIDS v rozvojových krajinách i svojpomocne vyrobené červené
stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Rovnako zapojila
vyučujúcich škôl, ktorí sa v tento deň so svojimi žiakmi venovali diskusii o tejto problematike pri použití
materiálov, ktoré im poskytla.

Odborná konferencia v Nemecku
28. - 30. 6. 2010
Pod názvom „Kresťanské prvky managementu“ sa
v nemeckom meste Retzbach konala odborná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 40 zástupcov riadiacich pracovníkov charít zo Slovenska, Čiech a
Nemecka pod záštitou Prof. ThDr. ThLic. Dipl.Psych. Heinricha Pompeya.
Slovenskí žiaci v boji proti AIDS
19.7.2010
6 slovenských žiakov z Gymnázia sv. Edity Steinovej
v Košiciach sa zapojilo do aktivít v rámci XVIII.
Svetovej konferencie o boji proti AIDS, ktorá nadväzovala na kampaň za zlepšenie prístupu k testovaniu a liečbe detí na HIV/AIDS, ktorá bola súčasťou
spoločného projektu Slovenskej katolíckej charity
(SKCH) a charít Rakúska a Slovinska. Na Slovensku
sa do kampane rozvojového vzdelávania zapojilo
vyše 80 základných a stredných škôl a takmer 3000
žiakov.
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Špecializované poradne
26.8.2010
Arcidiecézna charita Košice obdŕžala právoplatné
rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú
činnosť – poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva na dobu tri roky. Vďaka akreditácii sa
ADCH podarilo založiť sieť nových špecializovaných poradní v Michalovciach, Sečovciach,
Rožňave, Košiciach.
XVI. kongres klubov abstinentov Slovenska
17. - 19. 9. 2010
Klub KAHAN pod správou Gréckokatolíckej charity Prešov usporiadal v rekreačnej oblasti Sigord
XVI. kongres klubov abstinentov Slovenska, na
ktorom sa zúčastnilo 92 zástupcov z 22 slovenských
abstinentských klubov.

Putovná výstava na Slovensku - Klimatické zmeny
29.11.2010
Slovenská katolícka charita slávnostne otvorila putovnú náučno-vzdelávaciu výstavu s tematikou klimatických zmien s dopadom na Subsaharskú Afriku. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v centrálnom
priestore bratislavského Auparku pod záštitou ministra životného prostredia Ing. Józsefa Nagya. Výstava
v roku 2011 ďalej putovala do 7 ďalších miest na celom Slovensku.

Odborná konferencia na tému chudoby
28. 9. 2010
Na pôde Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, sa
uskutočnila odborná konferencia „Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti“, ktorej
spoluorganizátorom bola Gréckokatolícka charita
Prešov.

Denný stacionár pre zdravotne postihnutých
seniorov
6.10.2010
Spišská katolícka charita v spolupráci s mestským
úradom zrekonštruovala priestory v bývalej fare a
vytvorila v nich Denný stacionár (DS) blaženej
Zdenky Schellingovej. Ide o zariadenie s denným
pobytom, kde sa o seniorov a osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím stará kvalifikovaný personál.

Seminár na tému Klimatické zmeny
6.-8.10. 2010
Deň abstinentov v Prešove
V rámci dvojročného vzdelávacieho projektu SKCH 7. 10. 2010
zameraného na Klimatické zmeny sa pre pedagógov V rámci Dňa abstinencie a zdravého života v
štátnych i cirkevných škôl uskutočnili semináre s Prešove, klub KAHAN pod správou Gréckokadôrazom na oblasť rozvojového vzdelávania a kli- tolíckej charity Prešov prezentoval svoje služby a akmatickej spravodlivosti. Semináre sa konali v troch tivity v informačnom stánku na pešej zóne v centre
mestách na Slovensku: v Nitre, v Žiline a v Prešove. mesta.
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Kampaň SKCH – Hospicová starostlivosť
„Aby človek nebol sám“
Kampaň Slovenskej katolíckej charity „Aby človek nebol sám“ bola určená na zvyšovania povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti. Ľudia mohli zbierku pre hospice podporiť
formou darcovskej sms správy alebo aj v rámci verejnej zbierky „Blízko pri človeku“.

Vyzbieraná suma, ktorá činila 6 620,55 EUR, sa
rovnomerne prerozdelila a poukázala na účty štyroch
konkrétnych hospicov: Dom pokoja a zmieru u
Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici,
Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej
Bystrici.
Slovenská katolícka charita sa v rámci kampane Aby
človek nebol sám snažila vyzbierať peniaze, aby
zmiernila aj deficit, ktorý vznikol nedostatočnými
platbami od zdravotných poisťovní, ktoré kryjú iba
50-60 % nákladov za starostlivosť v hospicových
zariadeniach. Zvyšok si totiž musia doplácať pacienti.
Slovenská katolícka charita prevádzkuje hospice, kde
poskytuje nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života starostlivosť, aby netrpeli
neznesiteľnými bolesťami, bola zachovaná ich
ľudská dôstojnosť a hlavne, aby v posledných
chvíľach života neboli sami. Týmto prejavujeme
vďaku všetkým, ktorí sa do kampane akýmkoľvek
spôsobom zapojili.
Súčasťou kampane bol aj výnimočný koncert „Kľúč
k dobru“, ktorý odvysielala televízia LUX 19. decembra 2010. Išlo o exkluzívny záznam z medzinárodného koncertu European Zero poverty Caritas
concert v Celje (Slovinsko), nad ktorým prebral
záštitu predseda Európskeho parlamentu pán Jerzy
Buzek.
Čo je to hospic?
Hospic je špecifické zdravotnícke zariadenie, ktoré
pomáha prežiť dôstojným spôsobom posledné obdobie života. Je miestom nádeje a porozumenia.
Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty
k človeku, ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti.
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Pacientom zaručuje, že:
nebudú trpieť neznesiteľnou bolesťou,
za všetkých okolností bude rešpektovaná ich
ľudská dôstojnosť ,
v posledných chvíľach života nezostanú osamotení,
bude poskytovaná psychická a duchovná
podpora aj jeho rodine.
Poslaním hospicu je:
zlepšiť kvalitu pacienta až do smrti,
poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a
iných závažných symptómov ochorenia,
zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať
jeho zdravotný stav,
neurýchľovať, ale ani neodďaľovať smrť,
zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a
starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s
odbornou spôsobilosťou,
integrovať psychologické a duchovné aspekty starostlivosti o pacienta,
poskytovať podporný systém, aby pacient
mohol žiť čo najaktívnejšie ,
sprevádzať príbuzných, blízkych pacienta pri
zvládnutí problémov počas jeho choroby i po jeho
úmrtí, v čase smútenia.
Radosť rozdávaním rastie
Každý rok pred sviatkom Sv. Alžbety Uhorskej, patrónky charitatívnych diel (17.11.) prichádzajú deti z
cirkevnej materskej školy sv. Kríža v Kežmarku do
Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, aby pozdravili pacientov a zamestnancov tohto zariadenia. Zaspievajú im
a potešia svojimi kresbami. Radosť a úsmev, ktoré
prinesú, si vždy dvojnásobne odnášajú späť, a dvojnásobnú ju zároveň zanechávajú tým, ktorí ju v
ťažkých chvíľach najviac potrebujú, veď radosť
rozdávaním rastie.
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Humanitárna pomoc
Haiti

Približne 3 milióny ľudí v núdzi, stovky tisíc
mŕtvych, zničené budovy, poškodená infraštruktúra.
Taká bola bilancia nešťastia, ktoré postihlo Haiti v
podobe hrozivého zemetrasenia v roku 2010.
Slovenská katolícka charita spolu s Konferenciou
biskupov Slovenska promptne zareagovali a vyhlásili
zbierku na pomoc ľuďom na zemetrasením
zničenom Haiti.
Vďaka štedrosti všetkých darcov sa podarilo
vyzbierať celkovo 1 746 000 EUR.
Z týchto prostriedkov charita zrealizovala viaceré
projekty obnovy zničenej krajiny a v pomoci plánuje
pokračovať naďalej.
Časť vyzbieraných prostriedkov SKCH použila na
krízovú humanitárnu pomoc hneď po zemetrasení,
kedy prostredníctvom partnerov z Caritas Internationalis a miestnej organizácie Caritas Haiti
zabezpečila distribúciu stanov, potravín a liekov.
Charita finančne podporila aj zdravotnícku
starostlivosť, ktorú poskytovali lekári Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Tí denne
ošetrili viac ako 100 pacientov.
Po skončení prvej krízovej fázy začala charita v máji
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2010 realizovať projekty obnovy zničených obydlí a
infraštruktúry v rámci dlhodobej pomoci. Touto úlohou SKCH poverila vedúcu humanitárnej misie Evu
Zelinovú, ktorá na Haiti vycestovala v máji 2010.
Charita sa vo svojej pomoci Haiťanom sústredila na
obnovu škôl, podporu zamestnanosti a živobytia a
tiež na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prevádzku troch škôl, ktoré boli postavené vďaka peniazom od slovenských darcov plánujú ďalej
financovať z prostriedkov programu adopcia na
diaľku. V roku 2011 plánuje charita dokončiť tri projekty väčšieho rozsahu a to stavbu sirotinca pre deti
s mentálnym postihnutím, materskej školy a stavbu
pastoračného centra, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie dospelých v objeme 450 tisíc eur.
SKCH tiež pre misiu na Haiti zakúpila 960 kusov
vakcín proti cholere, ktorými zásobili slovenských
lekárov, ktorí tam pôsobia. Po vypuknutí epidémie
charita tiež distribuovala dezinfekčné balíčky, ktoré
obsahovali tablety na čistenie vody a prípravky na
báze chlóru na dezinfekciu úžitkovej vody. V distribúcii tohto humanitárneho materiálu bude charita
pokračovať aj v najbližších mesiacoch.

Povodne

Dramatické a smutné chvíle zažili mnohé domácnosti na Slovensku potom, ako dlhotrvajúce dažde
z konca mája a začiatku júla výrazne zvýšili hladiny
mnohých riek a potokov, ako aj spodnú vodu v
lokalitách, už dlhodobo čeliacich tomuto problému.
Voda sa následkom tohto začala v mnohých obciach
a mestách vylievať z korýt a svojim objemom aj
silou spôsobila vážne materiálne a v mnohých prípadoch aj ťažké emocionálne ujmy. Pretrhala mosty,
zaliala záhrady, pivnice, zobrala mnohým ľudom
úrodu, čo je však najhoršie, niektorým i strechu nad
hlavou a s ňou všetko, čo im bolo drahé.

V spolupráci s humanitárnymi organizáciami Človek
v ohrození a Človek v tísni a podľa dohodnutej
metodiky, sme rozoslali do zasiahnutých lokalít 7
monitorovacích tímov, ktorých cieľom bolo zistiť
potreby rodiny, zaznamenať rozsah a mieru poškodenia domácnosti, vyhotoviť fotodokumentáciu
zničených obytných častí, celkovú sociálnu situáciu
a schopnosť vysporiadať sa s udalosťou. Následne
počas niekoľkých týždňov zasadala komisia zložená
z predstaviteľov štyroch spolupracujúcich organizácií, aby podľa presne stanovených kritérií rozhodla
o výške finančného príspevku pre každú
domácnosť. Do cieľovej skupiny príjemcov
SKCH a Konferencia biskupov Slovenska zareago- finančnej pomoci sme zaradili domácnosti, ktorých
vala na toto nešťastie okamžitým vyhlásením odbytné priestory sa stali v dôsledku záplav
finančnej zbierky na pomoc postihnutým neobývateľné alebo dlhodobo len ťažko obývateľné,
povodňami. Veriaci všetkých farností na celom v celkovej výške finančného príspevku boli
Slovensku vyjadrili spolupatričnosť a solidaritu voči zohľadnené všetky doterajšie odškodnenia a
zasiahnutým zapojením sa do nedeľnej finančnej príspevky, ktoré domácnosť dostala alebo má dostať
zbierky vyhlásenej v kostoloch dňa 20.6.2010 na od poisťovne, štátu alebo iných organizácií.
tento účel.
Všetky iniciatívy, ktoré SKCH podnikla v rámci
Celková suma vyzbieraná prostredníctvom odstraňovania následkov povodní na Slovensku, boli
zbierok Konferencie biskupov Slovenska a vykonávané v snahe priblížiť sa núdznym, ktorí to
práve teraz najviac potrebujú.
SKCH činila vyše 1 765 000 eur.
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Rozvojová pomoc
Adopcia na diaľku®

Projekt stoviek osobných príbehov detí žijúcich v
náročných podmienkach a pomoci ich slovenských
adoptívnych rodičov.
SKCH spustila ešte v roku 1996 projekt pod názvom
Adopcia na diaľku® s cieľom poskytovať podporu
chudobným deťom žijúcim v extrémne biednych
podmienkach v rôznych krajinách sveta. Prvou zapojenou krajinou bola India, ku ktorej sa v roku 2005
pripojilo Albánsko. V oboch štátoch sa ľudia vyrovnávajú so zlou sociálno-ekonomickou situáciou
a obrovskou chudobou, ktorá je výsledkom historického vývoja, ako aj geografických a kultúrnopolitických podmienok. Najzraniteľnejšou skupinou
obyvateľov sú deti, trpiace negatívnymi vplyvmi najviac. Bieda ich rodiny, do ktorej sa narodili a v ktorej
vyrastajú, im často znemožňuje návštevu školy a nemajú tak možnosť vzdelaním zlepšiť svoju situáciu.
Už odmalička sa podieľajú na zabezpečovaní
prostriedkov na prežitie rodiny. V mnohých prípadoch rodičia nezarobia dostatok peňazí, aby mohli
deťom poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť
a rodina býva vo veľmi chudobných podmienkach.

14

Práve týmto deťom sa rozhodla SKCH
sprostredkovať pomoc slovenských darcov, ochotných poskytnúť im nádej na lepšiu budúcnosť, ale
najmä reálnu možnosť na skvalitnenie ich životov,
predovšetkým cez možnosť vzdelávania.
Charakteristickým znakom projektu Adopcia na
diaľku® je adresnosť tejto podpory, ktorá sa stala
originálnym nosným pilierom celého projektu - v
centre pozornosti je vzťah podporovaného dieťaťa
a darcu, ktorý sa stáva adoptívnym rodičom tohto
konkrétneho dieťaťa. Adoptívni rodičia - darcovia
sú pravidelne informovaní o pokrokoch, ktoré ich
deti dosiahli v škole, o ich zapojení sa do rôznych
školských súťaží, účasti na táboroch, ktoré navštívili
aj vďaka ich podpore. Raz ročne dostanú niekoľko
riadkov v liste priamo od svojich podporovaných
adoptívnych detí – píšu o svojich rodinách, plánoch,
o tom, čo ich baví a za čo sú im vďační. Takisto je
možná aj korešpondencia zo strany adoptívnych
rodičov. Deti a darcovia sa takto „na diaľku“ poznajú
a obohacujú.

Využitie prostriedkov
Príspevky od adoptívnych rodičov pre konkrétne
deti a od ostatných darcov podporujúcich všeobecné
potreby projektu Adopcia na diaľku® SKCH
pravidelne posiela priamo partnerským organizáciám
v oboch krajinách. Ide o sociálne centrá spravované
rehoľnými komunitami pod záštitou miestnych
biskupov zaregistrované na svojich príslušných ministerstvách. Peniaze použijú sociálni pracovníci predovšetkým na úhradu školného a zabezpečenie
školských pomôcok a uniforiem, ako aj na mimoškolské aktivity, zdravotné zabezpečenie, prípadne liečenie. Z príspevkov navyše sa podarí
zaplatiť aj účasť detí na letných táboroch, či praktické darčeky na Vianoce. Vďaka láskavosti a štedrosti slovenských darcov bolo alebo stále je
podporovaných viac ako tritisíc dvesto detí, ktoré
dostali šancu navštevovať školu a rozvíjať svoj potenciál.
Aj v roku 2010 SKCH pokračovala v riadení projektu Adopcia na diaľku® - India. Slovenskí darcovia prispievali sumou 15,- EUR mesačne na každé
dieťa a vďaka tomu mohlo pokračovať vo svojom
štúdiu 1159 detí. Rodiny podporovaných detí vyjadrili svoju obrovskú vďačnosť a úctu darcom zo
Slovenska. Okrem konkrétnych detí podporujú
slovenskí darcovia aj 2 školy – školu pre odstránenie
detskej práce Sadhana a Dievčenskú zdravotnú školu
v Honavare.

Albánska časť projektu je oproti Indii menšia, ale aj
v tomto prípade venovali pracovníci SKCH
pozornosť tomu, aby zabezpečili podporu darcov
vo výške 18,50 EUR 264 deťom, ktoré boli v roku
2010 v rámci programu podporované. Možnosť
navštevovať školu alebo diplomované kurzy pre
tieto deti a ich rodiny znamená reálnu pomoc a
šancu, aby sa v dospelosti dokázali postarať o zlepšenie svojej situácie sami.
Rozširovanie projektu Adopcia na diaľku®
Okrem starostlivosti o projekt v Indii a Albánsku
prebiehala počas roka 2010 komunikácia s partnerskými charitnými a rehoľnými spoločnosťami o zapojení nových krajín. SKCH sa rozhodla reagovať
na obrovskú chudobu a extrémne náročné sociálnoekonomické podmienky na Haiti a vo Vietname a
vykonali sa všetky prípravy na to, aby Adopcia na
diaľku® mohla od januára 2011 podporovať deti aj
v týchto štátoch.
V druhej polovici roka prebehli prípravy na putovné
výstavy „Nádej pre Indiu“, ktoré sa uskutočnia v šiestich slovenských mestách pri príležitosti 15.
výročia fungovania projektu v roku 2011.
O chod projektu sa starali dvaja pracovníci na plný
úväzok, zamestnaní na kompletný manažment a realizáciu projektu voči darcom, deťom, partnerom a
verejnosti. Propagáciu projektu pomáhalo
zabezpečovať PR oddelenie SKCH.
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„Podpora adaptácie a na mier u šitá pomoc pri integ rovaní rodín presídlencov v regióne Khobi v Gr uzínsku“
Gruzínsko patrí medzi krajiny, ktorým sa nevyhli
problémy spojené s utečencami a vnútorne
presídlenými osobami. Presídlenci sú výsledkom
konfliktov v 90. rokoch minulého storočia
(Abcházsko, viac ako 500 tisíc presídlencov) a z augusta 2008 (okolo 26 tisíc presídlencov) po konflikte
s Ruskom o Južné Osetsko. Samotný problém s
presídlencami sa začal komplexne riešiť až v roku
2007, keď bola spracovaná Národná stratégia pre
presídlencov a Akčný plán na jej realizáciu.
Cieľ projektu:
V spolupráci s Ministerstvo pre presídlencov,
utečencov a bývanie Gruzínska zlepšiť jednak koordináciu pomoci na regionálnej úrovni a cielene
pomôcť zlepšiť životné podmienky rodinám presíd-

lencov v meste Khobi, miestna časť Torsa (urýchliť
integráciu do miestnej komunity a podporiť
zamestnanosť cez poľnohospodársku výrobu). Na
riešení projektu sa zúčastňujú aj rodiny z obce
Lokca, ktoré vytvorili partnerstvá s rodinami presídlencov a podporujú jednak radami aj finančne
obrábanie pôdy presídlencami. Takýto prejav solidarity širšieho okolia, nielen odborníkov, bude
vzpruhou pre presídlencov, po rýchlejšej integrácii.

Gruzínsku, s dôrazom na potreby a priority jednotlivých komunít presídlencov.
2. Zabezpečenie zlepšenia životných socio-ekonomických podmienok zraniteľných rodín presídlencov
a ich integrácia do spoločnosti (zlepšenie stavu bývania
a
podpora
zamestnanosti
cez
poľnohospodársku činnosť a umiestnenie vlastnej
produkcie na trhu).
Konkrétne aktivity realizované v rámci projektu:
• podrobná analýza súčasnej situácie pri
poskytovaní pomoci presídlencom na regionálnej
úrovni v Gruzínsku (štátny rozpočet, mestský
rozpo-čet, projekty a granty)
•Vypracovanie dokumentu „Akčný plán pre
implementáciu prioritnej pomoci pre presídlencov“

• spracovanie detailného projektu na prívod
pitnej vody pre centrum Thorsa
• vybudovanie vodovodu podľa spracovaného projektu
• vybudovanie komínov na troch bytových
domoch v centre Thorsa (12 komínov)
• Oplotenie areálu centra presídlencov a
úprava terénu areálu (oplotenie a upravený areál)
• zakúpenie traktora a základného príslušenstva (pluh, kultivátor, diskové brány, sadič kukurice,
Výsledky, ktoré dosiahneme vďaka realizácii vlečka) na obrábanie pôdy a prístrešok na jeho
garážovanie;
projektu:
• nákup osiva, hnojiva a náradia (motyky,
1. Spracovanie nástroja na riadenie a koordináciu pomoci pre presídlencov na regionálnej úrovni v hrable, rýle)
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Migranti
Projekt „Bakhita“
Projekt Bakhita je spracovaný na dve časti:
Prvá časť projektu je zameraná na pomoc maloletým
cudzincom bez sprievodu v Detskom domove v
Hornom Orechovom. Naša intervencia je v oblasti
psychologickej a pedagogickej pomoci maloletým
cudzincom bez sprievodu v Detskom domove.
Prostredníctvom priamej psychologickej práce
rôznymi individuálnymi ale aj skupinovými terapiami
znižujeme alebo zmierňujeme ťažké psychické stavy,
ktoré cieľová skupina projektu prežila. Práca
pedagóga je zameraná na pomoc maloletým cudzincom s nástrahami Slovenského jazyka, ako aj pre
školopovinných obyvateľov Detského domova.
Ďalšia časť projektu sa zaoberá organizovaním bezplatných opatrovateľských kurzov pre obyvateľov
tretích krajín s tolerovaným, trvalým a prechodným

pobytom na území Slovenska.
Absolvent kurzu získa medzinárodný certifikát
platný v celej EÚ, na ktorého základe sa môže
zamestnať v ktorejkoľvek krajine EÚ. Po absolvovaní tohto kurzu je aj možnosť ponúknuť absolventom prácu v charitnom zariadení na území
Slovenska.
Okrem tohto projektu sa zameriavame aj na materiálnu pomoc migrantom. Slovenská katolícka charita
prevádzkuje Sklad solidarity, z ktorého pravidelne zásobujeme nielen Detský domov pre maloletých cudzincov bez sprievodu, či Pobytové tábory v
Rohovciach, či Opatovskej Novej Vsi ale aj samotných cudzincov podľa ich individuálnych potrieb.

Stop obchodovaniu s ľuďmi
Fenomén obchodovania s ľuďmi dorazil
aj k nám
Podľa odhadov medzinárodných organizácií je na
celom svete ročne obchodovaných viac ako 4 milióny osôb. Slovensko patrí v tomto fenoméne podľa
Ministerstva vnútra k zdrojovým, tranzitný a už aj k
cieľovým krajinám. Vo svete sa ročne obeťou obchodovania s ľuďmi stane 700.000 až 2,5 milióna
ľudí. Počet zistených prípadov obchodovania s
ľuďmi podľa polície na Slovensku klesá. Vyplýva to
z jej štatistík. Vlani ich bolo deväť, čo je najmenej

od roku 2003.
Slovenská katolícka charita realizuje projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa zameriava na prevenciu, vyhľadávanie a následnú podporu a pomoc obetí
obchodovania s ľuďmi v zariadeniach pre žiadateľov
o azyl, a to prostredníctvom preventívnych prednášok, individuálnych konzultácií a poskytnutí poradenstva, pomoci, podpory v prípade odhalenia
obetí obchodovania vďaka podpore Ministerstva
vnútra SR.
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Seminár „Porozumieť a konať 2010“
Slovenská katolícka charita usporiadala v spolupráci
s Konferenciou vyšších predstavených ženských
rehôľ na Slovensku seminár o obchodovaní s ľuďmi.
Celodenný seminár sa konal 17. marca 2010 v
kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v
Košiciach. Hlavnou lektorkou bola sr. Eugénia
Bonetti z Talianska, ktorá sa angažuje v boji za
záchranu žien zotročovaných v „sexbiznise“ od roku
1993. Za Slovenskú katolícku charitu vystúpila sr.
Bohdana Bezáková, ktorá je koordinátorkou projektu pomoci obetiam obchodovania.
Na Slovensko prišla sr. Eugenia osloviť rehoľné
spoločenstvá, aby sa začali v tejto oblasti venovať
„prorockej úlohe - misii“ pomoci ženám a deťom,
ktoré sa chytili do medzinárodnej siete obchodníkov.
Jej veľkou snahou je dávať dôraz na preventívne
opatrenia, ale najmä naliehať na cirkevných
predstaviteľov (kňazov, biskupov, rehoľníkov) krajín,
z ktorých tieto obete pochádzajú, aby začali klásť
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zásadný dôraz na ľudskú dôstojnosť a
bezkonkurenčnú motiváciu zaangažovať sa do tejto
problematiky.
V rámci tohto projektu navštívili s preventívnymi
prednáškami, letákmi, časopismi a videofilmom pracovníci Gréckokatolíckej charity Prešov jednotlivé
protopresbyteráty Prešovskej archieparchie za podpory vladyku Mons. Jána Babjaka SJ. Takto poskytli
potrebné informácie na dekanátnych poradách pre
cca 160 kňazov, pre 66 mladých počas letného tábora
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v
Juskovej Voli a taktiež na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia pre cca 50 študentov.
V decembri zorganizovala sr. Bohdana Bezáková, CJ
seminár na tému „Porozumieť a konať – obchodovanie s ľuďmi“ v Bratislave, kde svojim
príspevkom diskusiu obohatila Mgr. Jindřiška Krpálková z projektu MAGDALA Českej katolíckej
charity.

Rozvojové vzdelávanie
„Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“
rozvojových krajinách, so zameraním na Subsaharskú Afriku. Realizácia vypracovaného programu
prebieha v spolupráci s kolegami zo Slovinskej charity s finančnou podporou EK a SlovakAid . Projekt
bude realizovaný v rokoch 2010 – 2012.
Ako sme už spomínali, projekt rozvojového vzdelávania sa zameriava na vplyv klimatických zmien na
rozvojové procesy v hospodársky zaostalých krajinách. SKCH tak prispieva k mobilizácii podpory
verejnosti. Najväčším paradoxom je fakt, že najchudobnejšie krajiny trpia dôsledkami, ktoré spôsobili
Slovenskú katolícku charitu (SCHK) sa v roku vyspelé štáty nezodpovedným postojom ku otázkam
2010 zapojila do boja za klimatickú spravodlivosť a životného prostredia. Extrémne počasie v posledto formou projektu rozvojového vzdelávania s ných rokoch vyústilo do smrti a utrpenia ľudí,
podtitulom Smerom ku klimatickej spravodlivosti v dobytka, zničenia úrody, šírenie prenosných chorôb.

V roku 2000 prijali politickí predstavitelia 189 štátov
OSN Miléniovú deklaráciu, v ktorej sa zaväzujú
splniť 8 cieľov zameraných na celosvetové problémy, a to do roku 2015.
Jedným z bodov je aj zlepšenie kvality životného
prostredia, a vyjadrenie spolupatričnosti krajinám,
kde zmena klímy spôsobuje škody ohromných
rozmerov. Jeden z najchudobnejších regiónov sveta,
Subsaharská Afrika, má k naplneniu určených
rozvojových cieľov najďalej.

Zmena klímy sa ma netýka.
Naozaj?
19

Následkom globálneho otepľovania, presnejšie kvôli
rozpadajúcemu sa poľnohospodárstvu bude trpieť
v Subsaharskej Afrike hladom o 600 miliónov ľudí
viac.
Projekt nedávno oslávil 1 a pol ročné narodeniny, a
zviditeľnil sa prostredníctvom sprievodných aktivít
prameniacich z vopred naplánovaných výstupov.
Takáto činorodosť je pre rozvojové vzdelávanie
potrebná, keďže je nutné nejakou atraktívnou formou vzbudiť u ľudí spoluzodpovednosť za momentálny stav životného prostredia. Cirkev takisto
poskytla svoje stanovisko, kde spomína, že sme
stvorení na obraz boží a preto každý z nás ma právo
na dôstojný život.

ickej časti nasledoval praktický diel s popisom
motivačných aktivít s cieľom reflexie. Študovanie
brožúry je spestrené fotografiami, ktoré nám
ponúkajú možnosť vizualizácie problému a jeho
dôsledkov. Súčasťou didaktického materiálu je aj
DVD, s krátkym animovaným a dokumentárnym filmom. Hlavným lei motívom sú klimatické zmeny a
chudoba v Afrike. Dokument bol vytvorený Slovinskou charitou, trvá približne 8 minút a dopĺňa ho
prezentácia.

Koordinačné stretnutia pre učiteľov základných škôl:
Keďže rozvojové vzdelávanie doteraz nie je zaradené vo formálnych osnovách, učiteľom chýbajú
vedomosti a materiály. SKCH preto v spolupráci s
Do projektu sa zakomponovala aj kampaň s heslom Metodickým centrom učiteľov a Asociáciou učiteľov
„Ži jednoducho a solidárne“ , ktoré povzbudzuje zorganizovala tri tréningy. 59 učiteľov z celého
mládež na školách ku tvorivej aktivite a solidarite s Slovenska vyjadrili svoj záujem a boli schopní
obyvateľmi postihnutých oblastí. Vytvorenie toolk- zúčastniť sa seminára. Prvý seminár bol usporiadaný
itov:
dňa 6. októbra v Nitre, druhý 7. októbra v Žiline a
Koncom roka 2010, vopred oslovení učitelia a deti posledný 8. októbra v Prešove. Všetky tri školenia
základných škôl (ZŠ) ako prví okoštovali špeciálny mali rovnakú štruktúru. Všetci prihlásení pedagótoolkit venovaný problematike Klimatických zmien. govia mali možnosť oboznámiť sa s toolkitmi a
Po obsahovej stránke prináša na zhruba 30 stranách metódami, ktoré môžu používať počas vyučovania
kvalitný materiál o základných problémoch vo svojich triedach. Na začiatku sa koordinátor prosúvisiacich so zvyšovaním teploty planéty. Po teoret- jektu predstavil s prezentáciou popisujúcou funkciu
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rozvojového vzdelávania. Na stretnutiach sa
zúčastnil aj uznávaný profesor Milan Lapin. Druhá
časť bola úplne v jeho rukách. Svojou prezentáciou
priblížil a objasnil pojmy týkajúce sa zmeny klímy, čo
dodalo školeniu vedecký nádych. Tretí blok bol venovaný prezentácii sady nástrojov a ďalších podporných materiálov (pohľadnice, záložky, plagáty,
pexeso). Svoj priestor na prejav mali aj učitelia tiež
mali možnosť podeliť
sa o svoje metódy
práce so žiakmi.
Tematický kútik v
knižnici:
Dňa 18.januára 2011
sa uskutočnilo stretnutie s PhDr. Dušan
Lechner, riaditeľom
Univerzitnej knižnice
v Bratislave, ktorá je
jednou z najvýznamnejších knižníc na
Slovensku. Denne ju
navštevujú nielen študenti vysokých škôl,
ale aj široká verejnosť.
Pán Lechner s potešením uvítal zriadenie kútika pre
"Klimatické zmeny a rozvojová pomoc " v knižnici.
Potešil nás jeho záujem na spolupráci na príprave
vedeckej konferencie v roku 2012.
Aj ostatné knižnice na Slovensku obdržali, spolu so
sprievodným listom, edukačné balíčky.
Médiá a rozvoj:
V rámci projektu sme oslovili média, ktoré sú
pravidelne informované o prebiehajúcich aktivitách
projektu. Niekoľko tlačových správ bolo uverejnených na webových stránkach a portáloch. Informácie sú zdieľané s ďalšími mimovládnymi
organizáciami. Uverejnili sme aj články o seminároch
a putovnej výstave. Minulý december sa PR manažérka Ivana Pastorová zúčastnila živej diskusie na
danú problematiku v rádiu Lumen. Momentálne sa
pracuje na špeciálnom banneri na internetovej
stránke SCHK, ktorý by zastrešoval všetky informácie týkajúce sa klimatickej spravodlivosti.
Mobilná výstava
Mobilná výstava fotografií bola otvorená dňa 29.
novembra v Bratislave. Program moderovala
obľúbená televízna moderátorka Bibiana Ondrejková. Akcie sa zúčastnili aj niektorí predstavitelia

vlády, rozvojových organizácií, ako aj široká
verejnosť. SKCH reprezentoval generálny sekretár,
Radovan Gumulák, PR manažérka Ivana Pástorová,
a Marián Kolenčík, koordinátor projektu pre rozvojové vzdelávanie. Profesionálne príspevky boli
prezentované riaditeľkou SAMRS Ing. Evou
Kolesárovou, PhD. a prof. Milanom Lapinom,
odborníkom na klimatológiu. Akcia bola oživená
hudbou kapely
Kapucíni.
Na
výstave
m o h l i
návštevníci
vidieť 48 fotografií
a
informačných
materiálov
opisujúcich atmosféru Subsaharskej
Afriky,
doplnené životnými príbehmi
ľudí,
ktorí
trpia zmenou
klímy. Materiály boli pripravené v spolupráci s kolegami so
Slovinska. Fotografie boli poskytnuté Caritas Internationalis, Slovinskou charitou , Vysokou školou
(svätej Alžbety ) zdravotníctva a sociálnej práce v
Bratislave, Slovenským skautingom, eRKom. Pre
deti boli pripravené interaktívne hry. Hlavným
cieľom výstavy bolo ukázať vplyv zmeny klímy,
najmä v Subsaharskej
Afrike
a zlepšiť
informovanosť verejnosti o dôsledkom kontinuálneho otepľovania planéty. Vstup na výstavu je
zdarma a záujem verejnosti je vyšší ako sa očakávalo.
Výstava sa presúva do posledných dvoch miest, a to
do Košíc a Prešova.
Zostáva ešte rok a pol na dokončenie projektu. Žiaci
prihlásených základných škôl sa aktívne zapojili do
projektu a originálnymi výtvormi vyjadrili solidaritu
s ľuďmi z postihnutých oblastí. V spolupráci so
skautmi pripravujeme workshopy s interaktívnou
činnosťou pre deti.
Podobné aktivity sa plánujú aj pre stredné školy.
Vo finálnej fáze projektu nás čaká organizácia
vedeckej konferencie.
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Sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby 2010
Hlavnou činnosťou Slovenskej katolíckej charity je pomoc núdznym na území celej SR prostredníctvom
zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb. Tieto služby sú poskytované všetkým občanom od ranného až do seniorského veku v domácnostiach ale aj v stacionárnych 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 sociálnu 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
I. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb

Sociálne poradenstvo a špecializované sociálne
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 komunity a poskytnutia im
konkrétnej odbornej pomoci.
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Počet poradenských center
Počet klientov

32
3332

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

Počet nocľahární
Počet klientov
Celková kapacita

majú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

7
882
177

Počet nízkoprahových denných centier
Počet klientov
Celková kapacita

5
75
1142

Útulky
V útulkoch sa poskytuje pomoc ľuďom bez domova
vo forme ubytovania na určitý čas, sociálneho po- Zariadenia núdzového bývania
radenstva, stravy, možnosti hygieny, ošatenia a obuvi. V zariadeniach núdzového bývania sa poskytuje
pomoc osobám, ktoré boli obeťami domáceho
násilia, obetiam obchodovania s ľuďmi, osamelým
Počet útulkov
7
matkám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú
Počet klientov
340
zabezpečené ubytovanie.
Celková kapacita
138
Počet zariadení núdzového bývania
Nízkoprahové denné centrá
V nízkoprahových denných centrách sa poskytuje Počet klientov
sociálna služba najmú ľuďom bez domova, ktorí ne- Celková kapacita

3
195
106

II. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšia dôchodkového veku
Zariadenia podporovaného bývania
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje 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 postihnutia.
Počet zariadení podporovaného bývania
Počet klientov
Celková kapacita

2
8
10

Domovy na pol ceste
V domovoch na pol ceste sa poskytuje pomoc
ľuďom v núdzi, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Ide najmä o ľudí bez domova,
odchovancov detských domovov, alebo prepustených z výkonu trestu odňatia slobody.
Počet domovov na pol ceste
Počet klientov
Celková kapacita

1
27
24

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

Počet zariadení pre seniorov
Počet klientov
Celková kapacita

10
202
159

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.
Počet zariadení opatrovateľskej služby
Počet klientov
Celková kapacita

3
92
202

Domovy sociálnych služieb
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna
služba osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných
a majú zníženú sebestačnosť z dôvodu veku, chronického ochorenia alebo zdravotného postihnutia.
Počet domovov sociálnych služieb
Počet klientov
Celková kapacita

17
399
364

Špecializované zariadenia
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna
služba osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pre
zníženú sebestačnosť a potrebujú špecifickú
starostlivosť vzhľadom na svoje zdravotné postih-
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nutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba,
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová
porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia
rôzneho typu, hluchoslepota, AIDS.
Počet špecializovaných zariadení
Počet klientov
Celková kapacita

1
4
4

Denné stacionáre
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna
služba iba počas dňa osobám, ktoré sú odkázané na
pomoc iných a majú zníženú sebestačnosť z dôvodu
veku, chronického ochorenia alebo zdravotného
postihnutia.
Počet denných stacionárov
Počet klientov
Celková kapacita

1
3
12

Opatrovateľská služba v domácnosti
Opatrovateľská služba je sociálna služba sa poskytuje terénnou formou v domácnosti osobám, ktoré
sú odkázané na pomoc iných a majú zníženú
sebestačnosť z dôvodu veku, chronického ochorenia
alebo zdravotného postihnutia a potrebujú pomoc
pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť
a pomoc pri základných sociálnych aktivitách.
Počet staníc opatrovateľskej služby
Počet klientov

24
559

Prepravná služba
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom osobám s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
Počet zariadení prepravnej služby
Počet klientov

1
0

Integračné centrá
V integračnom centre sa poskytuje pomoc osobám,
ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných životných potrieb
alebo ktoré sú ohrozené
sociálnym vylúčením.
Počet integračných centier
Počet klientov
Celková kapacita

1
100
30

Jedáleň / Donáška stravy
V jedálňach alebo formou donášky sa poskytuje
stravovanie osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
alebo majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo sú v
nepriaznivej sociálnej situácii a nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Počet jedální
Počet klientov
Celková kapacita

11
390
30

Práčovne
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.
Počet práčovní
3
Počet klientov
67
Strediská osobnej hygieny
V strediskách osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pre osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii, seniorom a osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Počet stredísk osobnej hygieny
7
Počet klientov
2484
Celková kapacita
30
Ostatné činnosti (sociálny šatník, atď.)

Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskyto- Počet
vaná osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a Počet klientov
osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na tieto pomôcky.
Počet požičovní pomôcok
Počet klientov
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15
14

8
3513

B. V y k o n á v a n i e o p a t r e n í s o c i á l n o p r á v n e j o c h r a n y
detí a sociálnej kurately v zariadení

Detský domov
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané
na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o
uložení výchovného opatrenia. Detský domov
dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
Počet detských domov
Počet klientov
Celková kapacita

2
29
42

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

Počet resocializačných stredísk
Počet klientov
Celková kapacita

1
21
23

Krízové strediská
Krízové strediská poskytujú pomoc pre deti v krízových životných situáciách, ktoré sú týrané, zneužívané, zanedbávané, alebo obete domáceho násilia.
Krízové stredisko poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany na základe zákona č. 305/2005 a to
predovšetkým výkon rozhodnutia súdu o výchovnom a predbežnom opatrení.
Počet denných stacionárov
Počet klientov
Celková kapacita

1
25
10
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C. Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

ADOS (Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti)
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom
prostredí pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu
nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie, pacientom po hospitalizácii, pri akútnych ochoreniach
bez potreby hospitalizácie, rizikovým a chronicky
chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s
onkologickým ochorením, pacientom so srdcovocievnym ochorením a pod.), pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.
Počet ADOS
Počet ošetrených klientov

23
2883

Lekáreň
Počet lekární

1

jnosti a zabezpečenia, aby zomierajúci nebol sám v
posledných chvíľach svojho života.
Počet hospicov
Počet klientov
Celková kapacita

Mobilné hospice
Mobilné hospice ponúkajú odbornú zdravotnú
starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne
chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich
domácom
prostredí.
Mobilná
hospicová
starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí
dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť
stala prirodzenou súčasťou konca života.
Počet mobilných hospicov
Počet klientov

Hospice
Hospice sú samostatné zdravotnícke zariadenia Ambulancia
určené na poskytovanie paliatívnej starostlivosti. V
hospici sa poskytuje paliatívna starostlivosť Počet ambulancií
nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom s Počet klientov
cieľom tíšenia ich bolesti, zachovania ľudskej dôsto-
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3
342
59

10
101

1
1076

D. Š k o l s k é a v z d e l á v a c i e z a r i a d e n i a
Špeciálna základná škola
V špeciálnej základnej škole sa uskutočňuje výchova
a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre
deti a žiakov so znevýhodnením, najmä mentálnym
postihnutím.
Počet špeciálnych základných škôl
Počet žiakov
Celková kapacita

1
0
0

oleného profilujúceho predmetu.
Počet praktických škôl
Počet žiakov
Celková kapacita

1
0
0

Vzdelávacie centrum
Vzdelávacie centrum uskutočňuje akreditovaný
vzdelávací program zameraný na opatrovateľskú
službu a ďalšie vzdelávacie programy zamerané na
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov SKCH a záujemcov z radov dobrovoľníkov a verejnosti.

Praktická škola
Praktická škola pripravuje absolventov špeciálnej
základnej školy na samostatnejší život v rodine, v
chránenom bývaní, prípadne pre zmysluplnú prácu Počet vzdelávacích centier
v chránených pracoviskách alebo dielňach podľa zv- Počet študentov

1
54
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Grafy a tabuľky
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1 000 000 Φ

- Φ

BratidƌŶĂǀƐŬĄ ŝĞĐĠǌŶĂ ŝĞĐĠǌŶĂ ŝĞĐĠǌŶĂ ^ƉŝƓƐŬĄ ŝĞĐĠǌŶĂ
Arci'ƌĠĐŬŽ'ƌĠĐŬŽ- ^ůŽǀĞŶƐŬĄ
ƐůĂǀƐŬĄ
arcicharita
charita
charita
ŬĂƚŽůşĐŬĂ
charita
ĚŝĞĐĠǌŶĂ ŬĂƚŽůşĐŬĂ ŬĂƚŽůşĐŬĂ ŬĂƚŽůşĐŬĂ
arciĚŝĞĐĠǌŶĂ
Nitra
ŝůŝŶĂ
ĂŶƐŬĄ
charita
ZŽǎŸĂǀĂ
charita
charita
ĞƉĂƌĐŚŝĄů
charita
ĚŝĞĐĠǌŶĂ
charita
Bystrica
<ŽƓŝĐĞ
WƌĞƓŽǀ
na charita
GS
charita
<ŽƓŝĐĞ
228 162 Φ 305 192 Φ 144 833 Φ 137 362 Φ 118 989 Φ 1 968 360 Φ 68 410 Φ 1 310 365 Φ 88 485 Φ
32 429 Φ 867 803 Φ

ƚƌǎďǇǌĂǀůĂƐƚŶĠǀǉƌŽďŬǇĂƐůƵǎďǇ
ƉƌŝũĂƚĠĚĂƌǇ

346 Φ

- Φ

8 118 Φ

4 882 Φ

77 926 Φ

210 371 Φ

- Φ

11 916 Φ

- Φ

- Φ

120 313 Φ

ƉƌŝũĂƚĠƉƌşƐƉĞǀŬƵŽĚWK

25 493 Φ

22 910 Φ

201 438 Φ

7 407 Φ

- Φ

10 507 Φ

8 332 Φ

61 662 Φ

35 348 Φ

69 136 Φ

688 020 Φ

ƉƌŝũĂƚĠƉƌşƐƉĞǀŬƵŽĚ&K

2 191 Φ

19 284 Φ

66 487 Φ

5 007 Φ

5 754 Φ

7 891 Φ

42 808 Φ

156 614 Φ

24 703 Φ

1 531 Φ

349 626 Φ

ƉƌşƐƉĞǀŬǇǌƉŽĚŝĞůƵǌĂƉůĂƚĞŶĞũĚĂŶĞ

21 554 Φ

- Φ

21 125 Φ

9 465 Φ

- Φ

30 605 Φ

4 400 Φ

6 161 Φ

8 482 Φ

2 527 Φ

21 309 Φ

ƉƌŝũĂƚĠƉƌşƐƉĞǀŬǇǌǀĞƌĞũŶǉĐŚǌďŝĞƌŽŬ

- Φ

- Φ

75 451 Φ

70 000 Φ

- Φ

130 277 Φ

- Φ

142 558 Φ

- Φ

11 272 Φ

395 563 Φ

149 171 Φ

215 141 Φ

332 843 Φ

531 565 Φ

- Φ

- Φ

75 382 Φ

- Φ

- Φ

5 808 Φ

4 229 Φ

5 572 Φ

2 656 Φ

- Φ

15 640 Φ

8 283 Φ

17 488 Φ

83 630 Φ

8 049 Φ

34 126 Φ

105 137 Φ

65 Φ

95 981 Φ

2 771 Φ

11 Φ

192 331 Φ

ĚŽƚĄĐŝĞ
ƚƌǎďǇĂǀǉŶŽƐǇƉƌĞĚĂũ,ĂED͕&DĂW

ŽƐƚĂƚŶĠǀǉŶŽƐǇ

197 164 Φ 1 736 676 Φ 48 269 Φ 1 490 213 Φ 452 450 Φ

18 077 Φ 2 382 616 Φ

^ůŽǀĞŶƐŬĄŬĂƚŽůşĐŬĂĐŚĂƌŝƚĂƐƉŽůƵ- ŶĄŬůĂĚǇǌĂƌŽŬϮϬϭϬ
^ůŽǀĞŶƐŬĄŬĂƚŽůşĐŬĂĐŚĂƌŝƚĂ'^
'ƌĠĐŬŽ-ŬĂƚŽůşĐŬĂĞƉĂƌĐŚŝĄůŶĂĐŚĂƌŝƚĂ<ŽƓŝĐĞ
'ƌĠĐŬŽ-ŬĂƚŽůşĐŬĂĐŚĂƌŝƚĂWƌĞƓŽǀ
Arci-ĚŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂ<ŽƓŝĐĞ
ŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂZŽǎŸĂǀĂ
^ƉŝƓƐŬĄŬĂƚŽůşĐŬĂĐŚĂƌŝƚĂ
ŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂĂŶƐŬĄǇƐƚƌŝĐĂ
ŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂŝůŝŶĂ
ŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂEŝƚƌĂ
dƌŶĂǀƐŬĄĂƌĐŝ-ĚŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂ
Brati-ƐůĂǀƐŬĄĂƌĐŝ-ĚŝĞĐĠǌŶĂĐŚĂƌŝƚĂ
- Φ

1 000 000 Φ

3 000 000 Φ

4 000 000 Φ

5 000 000 Φ

6 000 000 Φ

ƐƉŽƚƌĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵĂĞŶĞƌŐŝĞ

76 441 Φ

102 917 Φ

111 405 Φ

160 509 Φ

49 878 Φ

711 772 Φ

50 617 Φ

869 202 Φ

'ƌĠĐŬŽ'ƌĠĐŬŽŬĂƚŽůşĐŬĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ
ŬĂƚŽůşĐŬĂ
ĞƉĂƌĐŚŝĄůŶĂ ŬĂƚŽůşĐŬĂ
charita
charita
charita GS
WƌĞƓŽǀ
<ŽƓŝĐĞ
109 816 Φ
3 691 Φ 1 352 192 Φ

ƐůƵǎďǇ

109 934 Φ

52 214 Φ

49 202 Φ

48 857 Φ

18 931 Φ

270 544 Φ

9 743 Φ

165 091 Φ

64 269 Φ

mzdy a odvody

308 930 Φ

399 443 Φ

525 689 Φ

532 685 Φ

343 850 Φ 2 370 591 Φ 97 575 Φ 1 978 412 Φ 413 883 Φ

60 571 Φ 1 905 309 Φ

ŽƐƚĂƚŶĠŶĄŬůĂĚǇ

3 767 Φ

22 802 Φ

61 079 Φ

5 019 Φ

17 912 Φ

462 933 Φ

5 565 Φ

141 792 Φ

12 136 Φ

60 316 Φ

odpisy

15 161 Φ

51 035 Φ

49 123 Φ

10 744 Φ

5 752 Φ

384 737 Φ

1 186 Φ

100 159 Φ

18 943 Φ

- Φ

75 835 Φ

354 Φ

63 Φ

1 433 Φ

20 Φ

- Φ

7 783 Φ

78 Φ

50 Φ

35 Φ

- Φ

114 902 Φ

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƌşƐƉĞǀŬǇWK

- Φ

- Φ

180 071 Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

15 Φ

377 Φ

63 Φ

459 563 Φ

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƌşƐƉĞǀŬǇ&K

- Φ

- Φ

4 468 Φ

12 395 Φ

- Φ

- Φ

2 521 Φ

11 465 Φ

- Φ

1 090 Φ

205 920 Φ

15 000 Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

- Φ

427 477 Φ

BratidƌŶĂǀƐŬĄ
ƐůĂǀƐŬĄĂƌĐŝarciĚŝĞĐĠǌŶĂ ĚŝĞĐĠǌŶĂ
charita
charita

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠĚĂƌǇ

ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉƌşƐƉ͘ǌǀĞƌĞũŶĞũǌďŝĞƌŬǇ
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2 000 000 Φ

ŝĞĐĠǌŶĂ
charita
Nitra

ŝĞĐĠǌŶĂ
charita
ŝůŝŶĂ

ŝĞĐĠǌŶĂ
charita
ĂŶƐŬĄ
Bystrica

^ƉŝƓƐŬĄ
ŬĂƚŽůşĐŬĂ
charita

ŝĞĐĠǌŶĂ
charita
ZŽǎŸĂǀĂ

ArciĚŝĞĐĠǌŶĂ
charita
<ŽƓŝĐĞ

9 252 Φ

363 657 Φ
114 652 Φ

WŽēĞƚǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀĚŝĞĐĠǌŶǇĐŚĐŚĂƌşƚƉŽĚűĂƚǇƉƵ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĞũƐůƵǎďǇ
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^ŽĐŝĄůŶŽƉƌĄǀŶĂŽĐŚƌĂŶĂĚĞƚşĂ
ƐŽĐŝĄůŶĂŬƵƌĂƚĞůĂ

250

2
15

16
14

aŝƌŽŬŽƐƉĞŬƚƌĄůŶĂƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽ
ƐƚĂƌƓŝĞĚƵĐŚŽǀŶĠŽƐŽďǇ

2

3
226

eĂǎŬĠǌĚƌĂǀŽƚŶĠƉŽƐƚŝŚŶƵƚŝĂ͕
ŶĞƉƌŝĂǌŶŝǀĠǌĚƌĂǀŽƚŶĠƐƚĂǀǇĂůĞďŽ 176
ĚŽǀƍƓĞŶŝĞĚƀĐŚŽĚŬŽǀĠŚŽǀĞŬƵ
ĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞŶĞǀǇŚŶƵƚŶǉĐŚ
podmienok na uspokojovanie
ǌĄŬůĂĚŶǉĐŚǎŝǀŽƚŶǉĐŚƉŽƚƌŝĞď

38

ĚƌĂǀŽƚŶşĐŬĞƐůƵǎďǇ

45

21

10

31

14

11

29

7

7

146

42

7

13

2

20

2

22

14

2

4
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2

3

5

70

5
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WŽēĞƚƐŽĐŝĄůŶǇĐŚǌĂƌŝĂĚĞŶşǀĚŝĞĐĠǌŶǇĐŚĐŚĂƌŝƚĄĐŚ
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Zariadenie pre seniorov

ADCH
KE
4

ĂƌŝĂĚĞŶŝĞƉŽĚƉŽƌŽǀĂŶĠŚŽďǉǀĂŶŝĂ

1

ĂƌŝĂĚĞŶŝĞŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐƐŬĞũƐůƵǎďǇ

1
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3
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2

2
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Domov na pol ceste
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ĞŶŶǉƐƚĂĐŝŽŶĄƌ
ĂůƓŝĞēŝŶŶŽƐƚŝ

1

1
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1

1

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

Diecézne charity
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa: Heydukova 14,
811 08 Bratislava
Tel., fax: 02-5292 0275
E-mail: charitaba@charitaba.sk
http://www.charitaba.sk/
Účet: 4010078918/3100
Ľudová banka Bratislava
Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava
Tel.: 033-5511 396, Fax: 033-5511 397
E-mail: sekretariat@charitatt.sk
http://www.charitatt.sk/
Účet: 4008297855/7500 ČSOB Trnava
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
http://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
http://www.caritas.sk/
Účet: 29634592/0200
VÚB Spišská Nová Ves

Gréckokatolícka charita Prešov
Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051-7723 970,
Fax: 051-7723 970
E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
http://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
Ľudová banka
Diecézna charita Žilina
Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Tel., fax: 041-723 1234,
E-mail: charitaza@gmail.com
http://www.charitaza.sk/
Účet: 0424702305/0900
Slovenská sporiteľňa Žilina
Diecézna charita Nitra
Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Tel.: 037-7721 792, Fax: 037-772 1798
E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk
Účet: 691943162/0200 VÚB Nitra

Diecézna charita Rožňava
Adresa: Nám. baníkov 27,
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
E-mail: dchrv.roznava@gmail.com
Účet: 18137 582/0200 VÚB
Arcidiecézna charita Košice
Adresa: Bočná 2, 040 01 Košice
Tel.: 055-6255 317,
Fax: 055-6255 328
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
http://www.charita-ke.sk/
Účet: 513026193/7500
ČSOB Košice
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Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.: 02/5443 1506
Fax: 02/5443 3097
IČO 00179132, DIČ 2020 682818
www.charita.sk
www.mladacharita.sk
Sekretariát generálneho sekretára SKCH: sekretariat@charita.sk
Komunikácia a PR: Ivana Pástorová, info@charita.sk
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