VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

O SKCH
Slovenská katolícka charita poskytuje charitatívne, sociálne,
zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi
bez ohľadu na ich rasu, národnosť, vierovyznanie a politické
zmýšľanie.

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
SKCH poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na
rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.
Realizuje sa nielen doma na Slovensku, ale aj vo svete, kde
pomáha prostredníctvom promptnej humanitárnej pomoci
po prírodných katastrofách či spoločenských konﬂiktoch a
efektívnej rozvojovej spolupráce. Na Slovensku poskytujeme služby v stacionárnych, denných a ambulantných zariadeniach, sociálne poradenstvo, prevencie, zdravotnícke
služby, vzdelávanie, prevenciu, formáciu či služby zamestnanosti.
• Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku
v núdzi.
• Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a
pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
• Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať
svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu.
• Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí.
• Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často
sám nadobudne schopnosť pomáhať.
• Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť.
• Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych.
• Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť
zárukou demokracie v našom štáte.
• Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a
prispievať k duchovnej obnove spoločnosti.
• Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života
duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky.
• Byť blízko pri človeku!
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PRÍHOVORY
Charita je pohladením, ktoré Cirkev dáva ľuďom
Drahí braCa a sestry v Kristovi,
aj tento rok mi pripadla milá povinnosť prihovoriť sa Vám na stránkach tejto ročenky
a povzbudiť Vás v konaní skutkov lásky. Všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom v
roku 2012 prispeli k rozvoju charitného diela doma na Slovensku, ale aj na
zahraničných misiách, úprimne a zo srdca ďakujem. Verím, že pri čítaní tejto ročenky
nájdete mnohé zaujímavé informácie a inšpiráciu pre ďalšie konanie dobra a objavíte Charitu ako pohladenie a nehu, ktorú Cirkev dáva ľuďom.
Pohladenie a neha, áno, práve takéto prirovnania použil svätý otec František, v jednom zo svojich príhovorov, keď hovoril o Charite. Skúsme sa zamyslieť nad týmito
slovami a objavovať spiritualitu Charity, ktorá je naozaj spiritualitou nehy. Pozývam
Vás aj seba spoločne k tomu, aby sme nasledovali slová Evanjelia, ktoré nás vyzývajú
k jednoduchosti, skromnosti a solidarite s našimi blížnymi, ktorí sú v núdzi.
Myslím na Vás vo svojich modlitbách - na všetkých pracovníkov, ktorých obetavé ruky poskytujú starostlivosť o
starších a chorých v zariadeniach či domácnostiach, na dobrodincov, bez ktorých by Charita nemohla fungovať, na
všetkých núdznych, o ktorých sa Charita stará.
V roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda a v Roku viery.
S modlitbou a požehnaním
Mons. Štefan Sečka
Prezident SKCH
Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia,
rok 2012 sme začínali kampaňou Pôstna krabička pre Afriku, teda snahou pomôcť
sirotám a polosirotám v Ugande. Vďaka vašej priazni a podpore sme ho s rovnakým
zámerom aj končili. Kampaň Pôstna krabička pre Afriku bola úspechom. Hoci išlo
len o jej prvý ročník, podarilo sa nám upriamiť pozornosť na problémy v Ugande,
informovať verejnosť o tom, čo v tejto krajine napáchalo násilie a AIDS. Čo je však
najpodstatnejšie, urobili sme kusisko práce, aby sme o tom len nehovorili, ale
pokúsili sa o nápravu a zlepšenie života tamojších detí. Naše Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme otvorili 5. decembra 2012 spolu s našim lokálnym
partnerom biskupom diecézy Arua Sabinom Ocanom Odokim. Centrum bude
pomáhať desiatkam detí zlepšiť ich život s HIV, stane sa však aj partnerom nášho
dlhoročného projektu Adopcia na diaľku®.
Na Slovensku sme sa aktívne zapojili napríklad do Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Našou kampaňou „Starnúť neznamená prestať žiť“ sme vyslali signál, že seniorov
nemôžeme vytláčať do úzadia, že staroba neznamená diskvaliﬁkáciu zo spoločnosti a aktívne starnutie nie je mýtus,
ale potreba. Napokon nič nebolo výpovednejšie, ako príbehy aktívnych seniorov, ktorí aj napriek vyššiemu veku
spoločnosti naďalej odovzdávajú množstvo pozitívneho.
Ďakujem vám, že ste aj v roku 2012 stáli pri nás, ďakujem za podporu duchovnú aj ﬁnančnú, zamestnancom za ich
obetavý prístup a dobre odvedenú prácu, dobrovoľníkom za nasadenie a vám všetkým za dôveru. Vďaka vám sme
aj v roku 2012 stáli blízko pri človeku, alebo skôr blízko pri viac ako 60-tisíc ľuďoch doma aj vo svete.

Radovan Gumulák
Generálny sekretár SKCH
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Štruktúra a pôsobnosť charity
Diecézna charita Banská Bystrica

Gréckokatolícka
charita Prešov

Spišská katolícka
charita

Diecézna
charita Rožňava

Trnavská arcidiecézna charita

Diecézna charita
Žilina
Arcidiecézna
charita Košice

Diecézna charita
Nitra

BraCslavská
arcidiecézna charita

Grécko-katolícka
eparchiálna charita
Košice
Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita
združuje desať diecéznych a
arcidiecéznych charít, ktoré pôsobia vo všetkých slovenských
diecézach.

Caritas Europa

SKCH je súčasťou európskeho a
celosvetového spoločen-stva
charít, ktoré sú spojené v konfederácii Caritas Internationalis.
Okrem toho je členom Caritas
Europa.

Caritas InternaConalis
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ROZVOJOVÁ POMOC

Vybraným kenským rodinám sme distribuovali šľachtených kohútov, ktoré pomôžu zvýšiť produkciu miestneho chovu.

Podpora poľnohospodárstva v Keni
Poľnohospodárstvo je hlavnou oporou kenskej
ekonomiky, priamo prispieva k 24 percentám hrubého
domáceho produktu a 60 percentám výnosov z vývozu.
Okrem toho približne 80 percent kenskej populácie sídli
vo vidieckych oblastiach a živí sa zväčša
poľnohospodárstvom. SKCH si uvedomuje tento potenciál a preto sa na poľnohospodárstvo zamerala aj vo svojom projekte.
Projekt Zlepšenie potravinovej bezpečnosti a zdravotného stavu komunít sa implementuje v sublokáciách
Kaplelartet a Kebeneti, okres Sigowet, kraj Kericho. Tieto
oblasti sužuje nízka intenzita zrážok, nedostatočné
vodné zdroje a všeobecne nepriaznivé vplyvy drsného
životného prostredia. Okrem nedostatku vody a trvalého
zabezpečenia prísunu potravín, čelia tieto oblasti
vážnemu problému spojenému s nízkou úrovňou príjmov v dôsledku zníženej produktivity pôdy a zvýšenému
výskytu krádeží dobytka.
V roku 2012 SKCH v rámci tohto projektu realizovala
viacero významných aktivít, ako napr.
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distribúciu a výsadbu suchu odolných plodín, propagáciu
chovu vyšľachtených malých hospodárskych zvierat, budovanie kapacít, praktické ukážky pestovania plodín na
ukážkových poliach, školenia a tréningy v oblasti
udržateľného poľnohospodárstva, nákup a distribúciu
energeticky úsporných pecí jiko, zriaďovanie domácich
lesíkov za účelom zmierňovania negatívneho dopadu
nadmerného odlesňovania, školenia v oblasti zlepšenia
hygienických a sanitačných návykov a ďalšie.
Tento projekt prináša mnoho úspešných výsledkov
v oblasti rastlinného a živočíšneho hospodárstva, inovatívnych poľnohospodárskych technológií, budovania
kapacít v záujme udržateľnosti prostredníctvom obsahovo bohatých školení, ale najmä zmenu myslenia a postojov afrických farmárov k využitiu dostupných
prírodných zdrojov a k ochrane a zachovaniu životného
prostredia. Otvára nové možnosti ako efektívne zvýšiť
poľnohospodársku produkciu, zaručiť dostupnosť rozmanitej výživnej stravy a tak zabezpečiť dôstojnú životnú
úroveň pre poľnohospodársku komunitu. SKCH bude
v aktivitách pokračovať aj v roku 2013.

Pomoc sirotám a polosirotám s HIV
Hoci SKCH začala s výstavbou Centra Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie pre deti s HIV a AIDS na severe
Ugandy už v roku 2011, rok 2012 bol pre jeho otvorenie
kľúčový. Výstavba centra bola reakciu Charity na zložitú
situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias vojenských konﬂiktoch v osemdesiatych rokoch sužuje vírus
HIV a chudoba. Hoci bol pozemok, na ktorom dnes centrum stojí, ešte v apríli 2011 zarastený, pomoc dobrodincov zo Slovenska, odhodlanie pracovníčky SKCH
a laickej misionárky Margity Kačányiovej, ktorá v Ugande
pôsobí, urobili svoje.
V auguste 2011 bol položený základný kameň centra
a SKCH začala s výstavbou prvého domu. V roku 2012 už
centrum tvorili dom pre dievčatá, dom pre
dobrovoľníkov, kancelária, kuchyňa a pôvodné africké
domčeky pre zamestnancov. 5. decembra 2012 sme centrum, ktoré dostalo názov Centrum Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie, slávnostne otvorili.
Jeho hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným
sirotám a polosirotám s HIV a AIDS. Prvé deti by do centra mali prísť už v januári 2013. Spočiatku bude SKCH
v centre útočisko poskytovať prvým 20 dievčatám, keďže
kapacita centra je zatiaľ 20 miest. Zámer SKCH je v čo
najkratšom čase dobudovať jedáleň a dom pre chlapcov,
rovnako s kapacitou 20 miest. Charita bude deťom v centre poskytovať zdravotnú starostlivosť, stravu, ale aj každodenný program.
Našim cieľom je, aby deti počas prázdnin navštevovali
svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím
prirodzeným prostredím. Centrum sa stalo aj partnerom
dlhoročného projektu SKCH Adopcia na diaľku®. V roku
2012 sme pripravovali spustenie projektu, monitorovali
vybrané obce v okolí centra, navštevovali školy a vyberali
prvé deti, ktoré budú v roku 2013 zaradené do adopcie.
Vďaka adopcii dostanú šancu študovať a meniť svoje
zložité osudy.
Centrum sa podarilo SKCH postaviť vďaka dobrodincom
zo Slovenska, ktorí sa neváhali zapojiť do zbierky „Pôstna
krabička pre Afriku“ a takýmto spôsobom SKCH podporiť
v jeho výstavbe. Partnerom SKCH v Ugande je aj miestna
cirkev, pretože biskup diecézy Arua Sabino Ocan Odoki
je myšlienke otvorenia a prevádzkovania centra veľmi
naklonený.

Ugandský chlapec, ktorého AIDS obralo o matku. On aj jeho otec sú HIV poziDvni.
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ROZVOJOVÁ POMOC
Pomoc na HaiC v roku 2012
Počas roku 2012 Slovenská katolícka charita dokončovala
projekty, ktoré začala realizovať na Haiti po ničivom
zemetrasení z roku 2010. V apríli 2012 Charita otvorila
dostavaný sirotinec pre deti s telesným postihnutím a
detské centrum Alta Visita v Riviere Froide. Dovtedy deti
bývali v dome, ktorý bol počas ničivého zemetrasenia na
Haiti pred dvoma rokmi výrazne poškodený. Podmienky,
v akých chlapci a dievčatá fungovali, boli nedôstojné a
nepostačujúce – vzhľadom na ich zdravotné postihnutia
(bez sociálnych zariadení a potrebného vybavenia).
Stavba sirotinca a centra Alta Visita sa realizovala z iniciatívy SKCH a vďaka ﬁnančným darom dobrodincov
Slovenska. Ku dostavbe ﬁnančne prispela aj slovinská
charita.
Po dokončení sirotinca a jeho odovzdaní do užívania, realizovala SKCH v jeho priestoroch menší projekt výstavby
tečúcej vody pre siroty. Po skúšobných vrtoch sa SKCH
vzdala myšlienky na vybudovanie studne, keďže sirotinec
je vybudovaný na kopci a studňu by museli robotníci
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vŕtať veľmi hlboko a s neistým výsledkom. Nakoniec sa
SKCH rozhodla vybudovať rezervoár, ktorý zachytáva
dažďovú vodu, najmä počas bohatých zrážkových období a tá potom slúži ako zdroj vody na dlhé obdobie.
Voda je do budovy sirotinca privádzaná elektrickým
čerpadlom, ktoré je poháňané naftovým agregátom,
pretože na Haiti má elektrinu len málokto. Náklady na
celý projekt predstavovali 9 544 eur a rezervoár na
dažďovú vodu vybudovala SKCH vďaka ﬁnančnému
príspevku od Caritas Slovinsko a slovinského ministerstva zahraničných vecí.
V auguste 2012 sa po dvoch rokoch vrátila z misie na
Haiti naša pracovníčka Eva Zelinová a tým SKCH ukončila
svoje priame zastúpenie v krajine.
Na Haiti však zoslal fungovať projekt Adopcia na diaľku®
a darcovia môžu rodiny na Haiti podporovať aj prostredníctvom stránky e-dar, v troch základných oblastiach:
zdravie, obživa, vzdelávanie.

Včelia farma v ukrajinskom mestečku Kolomyja pomáha nie len vďaka produkcii medu, ale aj tým, že dáva
prácu miestnym obyvateľom a deťom so zdravotným posChnuDm.

Pomoc chudobným rodinám na Ukrajine
Hoci Ukrajina prešla po osamostatnení sa od Sovietskeho zväzu v roku 1991 už dlhú cestu, mnohí jej obyvatelia musia stále čeliť všadeprítomnej korupcii,
alkoholizmu či vysokej nezamestnanosti. Problémom sú
aj zväčšujúce sa disproporcie medzi chudobnými a bohatými, rozpad sociálnych vzťahov a stále nefungujúci
systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Veľmi
ohrozenou skupinou, ktorá žije na pokraji chudoby sú
najmä dôchodcovia, keďže priemerná výška dôchodku
na Ukrajine je len 100 eur.
SKCH sa preto v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou a Arcidiecéznou charitou Olomouc rozhodla pomôcť
vďaka unikátnemu projektu, ktorý zabezpečí živobytie
obyvateľom ohrozeným chudobou v mestečku Kolomyja
v Ivanofrankivskej oblasti. Projekt je zameraný na výrobu
medu a chov včiel. Bude fungovať popri existujúcej ovčej
farme, ktorá vznikla pred pár rokmi ako sociálny projekt
na pomoc miestnym chudobným ľuďom. Projekt farmy

je tiež mimoriadne prospešný aj pre deti s telesným
a mentálnym postihnutím, ktoré ovčiu farmu využívajú
na liečebné a rehabilitačné účely.
Farma sa rozrástla a už koncom roka 2012 začne
produkovať mäso, bryndzu a vlnu. Predajom týchto
surovín spolu s výrobou medu sa získajú ďalšie
prostriedky na sociálne projekty a pomoc miestnym
ľuďom v núdzi. Z príspevkov darcov sa tiež podarilo
zakúpiť lis na ovocie, vďaka ktorému miestni vyrábajú
z jabĺk ovocné šťavy a ponúkajú ich na predaj v okolitých
jedálňach.
Celý projekt na výrobu medu a chovu včiel bude stáť
7 187 Eur. Polovicu z toho zaplatí Slovenská katolícka
charita a Spišská katolícka charita. Zvyšnou časťou sa
bude podieľať Arcidiecézna charita Olomouc. Štyridsať
nových drevených úľov vyrobia miestni ukrajinskí stolári,
bude tiež potrebné dokúpiť všetko potrebné náradie
a samozrejme včelie rodiny.
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HUMANITÁRNA POMOC

Sonograﬁcký prístroj, ktorý SKCH poslala do Iraku, zlepšil dostupnosť zdravotníckych služieb na klinike Caritas Iraq.

Sonograf zo Slovenska pomôže v Iraku
SKCH zaslala do Iraku zdravotnícku techniku na žiadosť
partnerskej organizácie Caritas Iraq, ktorá v krajine postihnutej dlhodobou humanitárnou krízou prevádzkuje
niekoľko kliník. Sonograﬁcký prístroj pre vyšetrenie
plodu v tehotenstve aj s príslušenstvom bol do Bagdadu
prepravený v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a
Ministerstvom zahraničných vecí SR. Celková hodnota
materiálu činila 6 999 eur.
Táto iniciatíva Charity bola zrealizovaná za pomoci
Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Bagdade
a jeho Excelencie Miloslava Naďa, veľvyslanca v Iraku,
ako aj asistencie Ministerstva zahraničných vecí SR
a Ministerstva vnútra SR, sekcie krízového manažmentu
a civilnej ochrany. Sonograﬁcký prístroj odovzdal slovenský veľvyslanec v Bagdade mimovládnej organizácii
Caritas Iraq, ktorá ich použije pre pacientov vo svojich
klinikách.
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Sonograf bude slúžiť miestnej klinike prenatálnej
medicíny na vyšetrenie plodu dieťaťa v tehotenstve pre
chudobné matky, pre ktoré je takéto vyšetrenie inak nedostupné. Vojna v roku 2003 a následný pád Sadamovho
režimu v Iraku v apríli toho istého roku spôsobili veľkú
nestabilitu v krajine, ako aj humanitárnu krízu. Táto sa
napriek rozsiahlej pomoci Organizácii Spojených
Národov, ako aj iných humanitárnych organizácií, stále
prejavuje nedostatkom takých základných ľudských
potrieb, ako sú potraviny, pitná voda či zdravotnícky materiál.
Slovenská katolícka charita sa aj týmto spôsobom snaží
pomôcť ľuďom v núdzi. ale najmä kresťanom v Iraku,
ktorí sa viackrát stali obeťami vražedných útokov a sektárskeho násilia. Na zdravotnícky prístroj ﬁnančne
prispela aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety.

Pomoc na Slovensku
V roku 2012 nezasahovala Slovenská katolícka charita
počas žiadnej mimoriadnej situácie. Tento rok tak popri
distribuovaní potravinovej pomoci, využili pracovníci
SKCH na prípravu Príručky humanitárnej pomoci, ktorý
bude slúžiť arcidiecéznym a diecéznym charitám a ich
pracovníkom pri zásahu počas mimoriadnej situácie.
Príručka bude obsahovať všetko potrebné na rýchly
a efektívny zásah. Cieľom príručky je, aby sa charity
vedeli pripraviť na zásah a počas zásahu správne reagovali sa meniacu sa situáciu. Osobitnou časťou budú
zásady a psychologické postupy práce s ľuďmi zasiahnutými mimoriadnou situáciou. Súčasťou príručky budú
dokumenty potrebné počas zásahu v teréne i mimo
neho.
Počas veľkých povodní v roku 2010 bola medzi zasiahnutými obcami a mestami aj obec Chrenovec – Brusno

v okrese Prievidza. Ako následok veľkého množstva
zrážok došlo v tejto obci k podmočeniu jedného svahu,
ktorý sa následne začal postupne zosúvať. Došlo
k poškodeniu dvoch domov a ďalšie dve ulice boli zosuvom ohrozené.
SKCH v roku 2011 pomáhala obyvateľom zasiahnutým
zosuvmi pôdy. Na základe dohody s obecným úradom
v Chrenovci – Brusno sa SKCH rozhodla miesto priamej
pomoci dvom domácnostiam, poskytnúť vyčlenené ﬁnancie obci na uskutočnenie sanačným a odvodňovacích
prác na zosúvajúcom sa svahu. Na jeseň roku 2012 sa
začali prvé práce stavbou odvodňovacieho kanála, ktorý
bude dokončený v roku 2013 a pomôže odviesť vodu
zo svahu. Vďaka iniciatíve SKCH a spolupráci s obecným
úradom sa podarilo pomôcť nielen dvom domácnostiam
ale celej jednej časti obce.

SKCH pomáhala napríklad aj pri zosuve pôdy v prievidzskom okrese v obci Chrenovec-Brusno. Na jeseň roku 2012
sa začali prvé práce stavbou odvodňovacieho kanála, ktorý bude dokončený v roku 2013
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HUMANITÁRNA POMOC
Potravinová pomoc 2012: SKCH rozdala viac ako 4500 ton potravín
SKCH sa ešte v roku 2011 prihlásila do programu Potravinovej pomoci (ďalej „PP“), ktorý sa uskutočňoval na
Slovensku po prvýkrát.
Do distribúcie sa v spolupráci s Potravinovou bankou
Slovenska zapojili diecézne charity zo Spiša a Rožňavy.
Pod hlavičkou Slovenskej katolíckej charity rozdával potraviny sekretariát SKCH a Trnavská arcidiecézna charita.
Samotná distribúcia začala v júni 2011 a skončila až v
máji 2012.

Liptove a jedného na Spiši.
Počas druhej fázy (november 2011 - február 2012) začali
postupne rozdávať potraviny Diecézna charita Rožňava
(sklad Krásnohorská Dlhá Lúka), Trnavská arcidiecézna
charita a sekretariát SKCH (sklady Senica, Trnava,
Sládkovičovo a Pohronský Ruskov).
V záverečnej fáze (koniec februára až máj) distribuoval
potraviny už iba sekretariát SKCH a to najmä do okresov
Nitra, Nové Zámky a Komárno.

Distribúcia prebiehala v dvoch formách. Časť obcí a
miest, ktoré si vedeli zabezpečiť vlastnú dopravu potravín zo skladov si po ne chodili samé. Druhej časti,
ktorá takúto možnosť nemala, boli potraviny navezené
objednanou kamiónovou dopravou zo strany SKCH.
Mestá a obce už v období „čakania na potravinovú
pomoc“ pripravili zoznamy príjemcov podľa pokynov
SKCH. V obciach bolo vyhlásené, aby sa tí, ktorí sú na
základe podmienok stanovených PPA príjemcami potravinovej pomoci, prišli zapísať do vznikajúcich
zoznamov. Toto značne uľahčilo dovoz potravín, pretože
bolo už vopred známe pre koľkých ľudí je potrebné potravinovú pomoc v jednotlivých obciach a mestách
zabezpečiť.
V prvej fáze (jún 2011 - november 2011) potraviny distribuovala iba Diecézna charita Spiš z jedného skladu na

Počas šiestich mesiacov distribúcie potravinovej pomoci
na západnom Slovensku rozviezla SKCH 2351 ton hladkej
múky a 2349 ton bezvaječných cestovín. Potraviny sme
priviezli a rozdali celkovo viac ako 117-tisíc ľuďom na
Slovensku.
Počas programu PP sa vyskytlo aj niekoľko problémov,
napríklad s logistickou náročnosťou a komplikovanou
distribúciou. Problematický bol aj výber kritérií pre príjemcov pomoci, kedy medzi oprávnenými žiadateľmi
neboli niektoré skupiny ľudí (poberatelia sociálneho dôchodku, poberatelia iba vdovského dôchodku), ktoré sú
tiež vážne ohrozené chudobou.
Napriek mnohým prekážkam a komplikáciám sa SKCH zapojila do pomoci a naplnila tak svoje poslanie pomáhať
slabým a chudobným a byť im blízko.

Počet ľudí, ktorým poskytla SKCH potravinovú pomoc v šiesCch regiónoch SR
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ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE
KlimaCcké vzdelávanie:
Projekt oslovil Csícky mladých ľudí
V priebehu roku 2012 sa projektový tím sústredil na
získavanie spätných väzieb od zapojených škôl, zodpovedných pedagógov, ale aj od žiakov a študentov. Zaujímal nás ich názor na globálne otepľovanie, zmenu
klímy, ako aj na samotné aktivity projektu.
Zapojeným školám sme dali možnosť zapojiť sa do pôstnej hry – Pôstna cesta solidarity, distribuovali sme im
nový didaktický a propagačný materiál, konkrétne
plagáty s možnosťami využitia témy zmeny klímy na
vyučovacích hodinách rôznych predmetov a tiež
pohľadnice so semiačkami slnečnice, vďaka ktorým
mohli skrášliť okolie školy alebo svojho domova.
Pri príležitosti Dňa Zeme projektový tím vyhlásil súťaž
o najlepšie EKOvideo. Tejto akcii predchádzala súťaž Hodina Zeme, do ktorej sa zapojilo 14 škôl. Tvorba žiakov
vylosovaných škôl (básne, eseje, kreslené plagáty) bola
súčasťou mobilnej výstavy v Piešťanoch.
Aktívne sme so školami komunikovali aj prostredníctvom
webovej stránky www.mladacharita.sk , ktorá prešla
graﬁckou úpravou, pričom bola neustále aktualizovaná
o nové správy z podujatí, na ktorých sa koordinátori projektu zúčastnili, alebo o pribúdajúce priebežné výstupné
fotograﬁe, prezentácie, príspevky. Počas roku 2012 sa
projektový tím venoval aj príprave vedeckej konferencie
naplánovanej na 8.11. 2012. V septembri prebehlo vyhodnotenie súťaže tvorby EKOvideí, do ktorej sa zapojilo
11 škôl. SKCH sa zapojila do kampane „Deň bez áut“,
ktorej súčasťou bola výstava v Univerzitnej knižnici
v Bratislave. Veľmi úspešnou aktivitou bol Beh za klimatickú spravodlivosť. SKCH sa na jar 2012 pripojila k iniciatíve slovinského partnera a tým podporila ideu ubehnúť
dĺžku rovníka, a tak pomyselne objať zemeguľu. Podarilo
sa prekročiť hranicu 2000 ubehnutých kilometrov, ktoré
boli prirátané k už ubehnutým v Slovinsku. Spolu sa nám
rovník napokon podarilo ubehnúť.
Počas letných prázdnin projektový tím vytvoril novú didaktickú pomôcku – sadu kariet o zmene klímy. Súčasťou
balíka pre učiteľov bolo DVD o dopadoch zmeny klímy
na životy obyvateľov v Zambii. Na stránke Mladej charity
pribudla nová elektronická verzia hry Moja (EKO) krajina, EKO pexeso, EKO smerovka a EKO kvíz.
Tím ďalej vypracoval nový didaktický a propagačný materiál – kalendáre, záložky, tričká, rozvrh hodín.
Vyvrcholením projektu bolo zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave pod záštitou Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR a
vydanie odborného zborníka. V decembri bol vydaný
časopis Charita, ktorého celé číslo bolo venované projektu, jeho zhodnoteniu a jednotlivým výstupom aktivít.
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Od roku 2010 do roku 2012 sa nám podarilo osloviť približne 16-Csíc žiakov na základných školách, 9900 študentov na
stredných školách, viac ako dveCsíc mladých ľudí, 220 učiteľov a akDvne spolupracovať so 110 základnými školami a
65 strednými školami.
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ADOPCIA NA DIAĽKU®
Na pomoc nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro
Slovenskí darcovia prostredníctvom SKCH a jej projektu
Adopcia na diaľku® v roku 2012 pomáhali 1794 deťom
v štyroch krajinách: Indii (štát Karnataka), Albánsku
(osada Tale-Bregdet) , na Haiti (v mestách Port-au-Prince
a Mole St. Nicolaus)a vo Vietname (v diecézach Can Tho,
Vinh Long, My Tho, Long Xuyen, Hue a Kontum).
V marci 2012 sa v albánskom Tale-Bregdet uskutočnila
posviacka a slávnostné otvorenie novej budovy centra
Laura Vicuna, kde sestry Saleziánky (FMA) organizujú
voľnočasové aktivity a doučovanie pre deti a žiakov ZŠ,
ako aj odborné kurzy, certiﬁkované albánskym Ministerstvom práce, pre miestnu mládež i dospelých.
V indickom Honavare bola v septembri 2012 posvätená
nová budova a zahájená prevádzka novej nemocnice
sv. Ignáca v areáli Inštitútu sv. Ignáca, kde študujú a praxujú aj študentky podporované slovenskými adoptívnymi rodičmi. Projekt Adopcia na diaľku® funguje už
16 rokov. Za tento čas sa nám podarilo vďaka darcom zo

Slovenska a spolupracovníkom v konkrétnych krajinách
zabezpečiť vzdelanie viac ako 1200 deťom.
Podmienkou zaradenia detí do projektu je, aby rodina
bola zo sociálne slabého prostredia – zvyčajne príjem
rodiny nepresahuje jedno až dve eurá na deň. Druhou
podmienkou je neustále vzdelávanie dieťaťa, ktoré je
v projekte zaradené. Nemusí sa jednať len o návštevu
školy, za vzdelávanie rovnako považujeme aj účasť na
rôznych kurzoch či iných vzdelávacích aktivitách.
Jednoducho všetku činnosť, ktorá pomôže deťom získať
vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým sa v budúcnosti
zamestnajú, a tak sa dokážu postarať sami o seba a aj
svoju rodinu.
Deti, ktoré sa vzdelávajú, v dospelosti lepšie pochopia
zmysel vzdelania a následne budú svoje deti podporovať
v pravidelnej návšteve školy. Podpora slovenských dobrodincov prostredníctvom SKCH napomáha systémovej
zmene nielen v rodinách, ale aj v celých komunitách.

Prehľad vývoja počtu podporovaných deD v jednotlivých krajinách od roku 2009.
Na HaiC a vo Vietname sme začali s projektom v januári 2011.
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Našim cieľom je dať podporovaným deťom šancu,
aby si prostredníctvom
vzdelania v budúcnosC
sami vedeli zabezpečiť
lepší život. Ak si v
dospelom veku dokážu
nájsť kvaliﬁkovanú prácu,
budú sa vedieť postarať
samé o seba, ale aj
o svoje rodiny. Veríme, že
pre ich deC už projekty
ako ten náš, nebudú
potrebné.

Slovenskí darcovia v roku
2012 podporovali spolu
1794 deD v štyroch
krajinách:

India - 1180
Albánsko - 281
Haiti - 211
Vietnam - 122
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POMOC DOMA
Stop obchodovaniu s ľuďmi
V roku 2012 SKCH pokračovala v projekte, ktorý vznikol
na pôde SKCH v roku 2008. Projekt má tri podprojekty:
prevenciu a osvetu, vyhľadávanie obetí obchodovania
s ľuďmi v zariadeniach pre žiadateľov o azyl a v útvaroch
policajného zaistenia a dlhodobú reintegráciu obetí.
V roku 2012 sme identiﬁkovali šesť obetí obchodovania
s ľuďmi (OSĽ), v starostlivosti bolo 11 klientov, niektorí
boli v Programe Ministerstva vnútra na pomoc obetiam
OSĽ ešte od roku 2011. Bola im poskytnutá komplexná
starostlivosť podľa individuálnych potrieb: chránené
ubytovania s utajenou adresou, vybavovanie dokumentov, zdravotná starostlivosť a liečba, vybavenie zdravotných pomôcok, psychoterapeutická starostlivosť,
sociálne poradenstvo, možnosť pokračovania v štúdiu
(škola, rekvaliﬁkačný kurz), ﬁnančná výpomoc na krytie
základných potrieb, podpora a sprevádzanie pri
vyšetrovaniach prípadu, duchovná podpora.
V rámci podprojektu prevencie sme uskutočnili preventívne prednášky na 28 stredných odborných školách, internátoch, gymnáziách, pastoračných centrách a na
vysokej škole. Počet poslucháčov bol 2044. Preventívne

Jednou z foriem obchodovania s ľuďmi je nútená práca.
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aktivity sme uskutočnili aj pre rizikové a najviac
ohrozené cieľové skupiny v rómskych komunitných centrách, v zariadeniach núdzového bývania a v detských
domovoch, pričom bol počet poslucháčov 223. Preventívne informácie pre študentov boli zverejnené na webe
mladacharita.sk.
Osvetu sme realizovali okrem účasti na festivaloch pre
mladých, konferenciách aj cez časopisy a noviny.
K Európskemu dňu boja proti OSĽ sme vydali tlačovú
správu, ktorá bola prebratá viacerými médiami. Taktiež
bola zrealizovaná mediálna kampaň pred Olympijskými
hrami 2012 v Londýne na základe nadviazanej
spolupráce s britskou Stop the traﬃk. V tomto roku sa
zintenzívnila spolupráca a aktívna účasť v medzinárodných sieťach na boj proti OSĽ RENATE a COATNET.
V rámci podprojektu vyhľadávania zahraničných obetí,
sa uskutočnilo 20 návštev v Záchytnom tábore
Humenné, v Pobytových táboroch Opatovská Nová Ves
a Rohovce a v Útvaroch policajného zaistenia
v Sečovciach a Medveďove s aktivitami, ktorých sa
zúčastnilo 132 cudzincov.

SKCH migrantom pomáha už od roku 2011, v roku 2012 bol jej projekt zameraný na maloletých utečencov
bez sprievodu.

Pomoc maloletým utečencom vďaka projektu Bakhita II.
SKCH aj v roku 2012 pokračovala v realizácii úspešného
projektu Bakhita tentokrát s názvom Bakhita II. Zameraný bol na pomoc maloletým cudzincom bez sprievodu,
ktorí z rôznych dôvodov utiekli z krajiny svojho pôvodu
a ocitli sa na našom území.
V roku 2012 im SKCH v rámci projektu poskytla viac ako
240 hodín psychologického poradenstva a terapeutických aktivít, 220 hodín výučby slovenského jazyka a 240
hodín sociálneho poradenstva, vrátane voľno-časových
aktivít a hier vedených sociálnymi pracovníkmi. Charita
poskytuje tieto služby prostredníctvom svojich
odborných pracovníkov, ktorí pravidelne navštevujú
detské domovy v Hornom Orechovom a Medzilaborciach, kde sú maloletí cudzinci umiestnení.
Hlavnou úlohou odborných pracovníkov zapojených do
projektu je vytvoriť maloletým cudzincom podmienky
pre čo najjednoduchšiu integráciu do majoritnej
spoločnosti. Veľmi dôležitá je preto úloha psychológa

a to najmä v prvých mesiacoch od príchodu maloletých
do krajiny, kedy sa snažíme dieťaťu pomôcť prekonať
traumatické stavy spôsobené či už odchodom z domovskej krajiny, odlúčením od rodiny alebo z cesty, ktorú
muselo absolvovať, kým sa ocitlo na Slovensku.
Psychológovia s deťmi vykonávajú relaxačné, protistresové a terapeutické sedenia, sociálni poradcovia sa
snažia cudzincom priblížiť slovenskú kultúru prostredníctvom kreatívnych a športových aktivít, výletov či
exkurzií.
Aktivity projektu boli a aj do budúcna budú zamerané
na zabezpečenie intenzívneho psychologického a sociálneho poradenstva a tiež výučby slovenského jazyka pre
maloletým cudzincom bez sprievodu. Najväčším úspechom projektu Bakhita II. bolo, že sa nám podarilo
stabilizovať pomoc maloletým cudzincom. Svedčí o tom
aj pozitívna odozva od detských domovov, ktoré naše aktivity uvítali a pokladajú ich za účinné.
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POMOC DOMA
Sklad solidarity pomáha už druhý rok
SKCH už druhý rok aktívne bojuje proti chudobe aj
vďaka Skladu solidarity. Ten v stredu 17. októbra 2012
oslávil svoje druhé narodeniny. Od jeho otvorenia
využilo pomoc skladu viac ako 2500 ľudí a toto číslo
rýchlo rastie.

ľuďom bez domova rozdala desiatky vianočných
darčekov, rodinám, ktoré v roku 2010 postihli povodne
pomohla pri obnove svojich obydlí, ale hlavne dokázala
spojiť darcov, dobrovoľníkov a ﬁrmy s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc.

Charite sa podarilo vytvoriť miesto, kde môže ktokoľvek
priniesť veci, ktoré svojmu účelu ešte poslúžia, no pre
majiteľa sú už nepotrebné. No nie len to. Sklad solidarity
sa stal symbolom solidarity ľudí, ktorí svojimi darmi
pomáhajú ľuďom v núdzi. Od otvorenia Skladu solidarity
svojimi darmi prispelo už viac ako 720 individuálnych
darcov a dvadsať ﬁriem. SKCH vďaka darom mohla
pomôcť stovkám ľudí v núdzi po celom Slovensku,

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. Ponuka skladu sa popri obuvi a oblečení postupne
rozrástla napríklad o školské potreby, nábytok, elektrotechniku, rôzne domáce spotrebiče, knihy či športové
potreby. SKCH sklad otvorila 17. októbra 2010 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.

V Sklade solidarity si potrebné veci našli už viac ako dve Csícky ľudí. Okrem šatstva v sklade nájdete aj obuv, domáce
potreby, hračky alebo športové potreby.
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Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania v roku 2012
V rámci projektu sme založili Odborné kolégium SKCH
pre sociálne služby a Odborné kolégium SKCH pre
zdravotníctvo. Ich účelom je rozvoj sociálnych zdravotníckych služieb a vzdelávania. V roku 2012 boli pre
diecézne charity zorganizované celkovo štyri odborné
kolégiá. V rámci nich prebehli prednášky, ktoré boli aktuálne vzhľadom na vývoj situácie v sociálnych službách,
najmä však pri novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prebehli prednášky so zameraním na
sociálne služby a zdravotníctvo. Založené bolo internetové diskusné fórum, kde si môžu členovia odborných
kolégií vymieňať informácie a materiály.
SKCH sa tiež podieľala na realizácií projektu vzdelávania
spoločnosti Renovabis pre opatrovateľov. Kurzy zrealizovala v spolupráci s ADCH Košice. Vďaka nim bolo v štyroch kurzoch vyškolených 80 opatrovateľov a

pracovníkov sociálnych služieb.
V spolupráci s Úradom vlády SR sme v roku 2012 realizovali projekt zameraný na ochranu ľudských práv.
Monitorovali sme stav dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb prevádzkovaných
diecéznymi charitami na Slovenku, a to prostredníctvom
prieskumnej štúdie, do ktorej sa zapojilo 20 zariadení
pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby.
Zrealizovali sme dve školenia s projektovou podporou
spoločnosti Renovabis, ktoré boli určené najmä pre 25
vedúcich pracovníkov a tiež pre pracovníkov diecéznych
charít, zamerané boli na zvládanie rôznych konﬂiktov
a prejavov agresie. V spolupráci Asociáciou
poskytovateľov sociálnych služieb v SR sme zorganizovali
konferenciu o štandardoch kvality v sociálnych službách.
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KAMPANE A ZBIERKY

Pôstna krabička pre Ugandu
SKCH v roku 2012 počas pôstneho obdobia pripravila
kampaň Pôstna krabička pre Afriku. Ide o kampaň a verejnú zbierku, ktorou sa Charita snaží upozorniť na problémy v subsaharskej Afrike, aktuálne najmä v Ugande,
a prispieť k ich riešeniu.
Malá pôstna krabička, ktorú SKCH počas pôstu pred
Veľkou nocou distribuovala do farností, bola symbolom
solidarity s chudobnými ľuďmi vo svete. Pôstne dary,
ktoré dobrodinci počas našej pôstnej zbierky venovali na
pomoc africkému kontinentu, Charita použila na spoluﬁnancovanie výstavby Centra Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie. To na severe Ugandy pomôže zlepšiť životy
detí s HIV a AIDS.
V roku 2012 sa počas Pôstnej krabičky pre Afriku vyzbieralo 66 546 eur, z ktorých SKCH spoluﬁnancovala
výstavbu Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
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V decembri 2012 SKCH v Ugande otvorila aj vďaka kampani Pôstna krabička pre Afriku centrum pre deC s HIV a AIDS.
V prvej fáze bude centrum pomáhať dievčatám, v roku 2013 plánuje SKCH postaviť aj dom pre chlapcov.
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KAMPANE A ZBIERKY
Starnúť neznamená prestať žiť
SKCH sa do Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 aktívne zapojila
prostredníctvom kampane edukatívno-osvetového
charakteru s názvom „Starnúť neznamená prestať žiť“.
Kampaň bola zameraná na život slovenských seniorov,
nielen na aktívne starnutie. Charita totiž podáva ľuďom
pomocnú ruku vtedy, keď ich okrem staroby zasiahne
aj choroba a rodina si nevie dať rady.
Výtvarný vizuál kampane pozostáva z 12 najdôležitejších
fáz života človeka pretavených do rodinného fotoalbumu od zrodenia nového ľudského života, cez najpamätnejšie situácie v detstve a dospievaní až po
postavenie sa na vlastné nohy a založenie si vlastnej
rodiny.
Najväčšou skupinou príjemcov charitných služieb, ktoré
na celom Slovensku prevádzkujú jednotlivé diecézne
a arcidiecézne charity sú seniori. Charita ročne pomôže
a poskytne služby zhruba 700 seniorom v rámci pobytových zariadení a 500 seniorom v rámci
opatrovateľskej služby. Čo sa týka zdravotníckych
služieb v 39 zdravotníckych zariadeniach pracovníci
SKCH ošetrujú okolo 300 klientov ústavnej hospicovej
starostlivosti a 3700 klientov v rámci mobilného hospicu
či ADOS v ich domácom prostredí.
Pri príležitosti spustenia kampane „Starnúť neznamená
prestať žiť“ SKCH spustila aj novú internetovú podstránku www.charita.sk/seniori a vydala aktuálne tematické číslo časopisu Charita, venované téme
(aktívneho) starnutia. Pomoci a podpore seniorom sa
venujeme v 187 zariadeniach v 10 diecézach na celom
Slovensku.

Najväčšou skupinou obyvateľov, ktorej diecézne a arcidiecézne charity na Slovensku pomáhajú, sú seniori.
SKCH sa snaží zmeniť to, aby boli vytláčaní na okrej spoločnosC.

Vianočná zbierka prekonala 29-Csíc eur
SKCH spolu s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami
a neziskovými organizáciami zorganizovala na celom
Slovensku vianočnú zbierku spolu v 43 predajniach
spoločnosti TESCO STORES SR, a. s..
Podporovatelia SKCH prispeli v predvianočnom čase
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi sumou takmer 30-tisíc eur.
Taký je výnos vianočnej zbierky Blízko pri človeku, ktorú
SKCH v roku 2012 po prvýkrát realizovala v predajniach
spoločnosti spolu v 43 predajniach spoločnosti TESCO
STORES SR.
Presný výnos zbierky Blízko pri človeku predstavuje 29
400 eur a bude použitý na podporu sociálnych a zdravotníckych služieb pre ľudí, ktorí sa na Slovensku ocitli
v núdzi. Zamestnanci charity a dobrovoľníci zbierali
ﬁnančné prostriedky počas štyroch decembrových
týždňov vždy od stredy do soboty, a to od 29. novembra
do 22. decembra 2012. Najviac peňazí (2 811,75 eura)
vyzbierali zamestnanci a dobrovoľníci Spišskej katolíckej
charity v Liptovskom Mikuláši.
Do zbierky sa okrem SKCH zapojila Gréckokatolícka
charita Prešov, Diecézna charita Nitra, Spišská katolícka
charita, Arcidiecézna charita Trnava, Diecézna charita
Žilina, Diecézna charita Rožňava, Arcidiecézna charita
Košice, nezisková organizácia Marta pomoc núdznym zo
Zvolena, Charita Modra, Charita Komárno a Azylový dom
Emauzy v Holíči.

Do vianočnej zbierky sa zapojili dobrovoľníci aj
zamestnanci diecéznych a arcidiecéznych charít.

Zbierka školských pomôcok
V roku 2012 SKCH zorganizovala už druhú zbierku školských pomôcok. V čase od 1. do 30. júna 2012 bolo
možné darovať nepotrebné školské pomôcky pre deti zo
sociálne slabých rodín a detských domovov. Prostredníctvom zbierky „Daruj školské pomôcky“ mohli ľudia
okrem použitých peračníkov, farieb či zošitov núdznym
rodinám darovať aj úplne nové veci.
Do akcie sa zapojilo množstvo darcov z celého Slovenska,
základné a stredné školy, ktoré vyzbierané veci odovzdali
do najbližšieho centra podľa inštrukcií na stránke
www.charita.sk. Vďaka patrí učiteľom, ktorí boli ochotní
prevziať iniciatívu na jednotlivých školách a zastrešiť túto
akciu svojím pedagogickým dozorom. Deti darovali školské tašky, zošity, peračníky s výbavou, farbičky, ﬁxky.
Hoci zbierka trvala len v mesiaci jún, jej úspech a dozvuk
sa niesol celými prázdninami. Zapojené centrá totiž
darované veci desiatkam núdznych rodín rozdávali počas
celého leta.

Zbierka školských pomôcok pomohla desiatkam
sociálne slabších rodín pri nástupe deD do školy.
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SOCIÁLNE SLUŽBY
Sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby 2012
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, reagu-

jeme 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
(deﬁnované Zákonom 448/2008 o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov)
I. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
Sociálne poradenstvo 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 komunity a poskytnutia im konkrétnej
odbornej pomoci.

Počet nízkoprah. denných centier

9

Počet poradenských center

32

Počet klientov

1279

Počet klientov

3782

Celková kapacita

149

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

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

Počet nocľahární

8

Počet zariadení núdz. bývania

3

Počet klientov

640

Počet klientov

210

Celková kapacita

177

Celková kapacita

121

Útulky
V útulkoch sa poskytuje pomoc ľuďom bez domova vo
forme ubytovania na určitý čas, sociálneho poradenstva,
stravy, možnosti hygieny, ošatenia a obuvi.
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Nízkoprahové denné centrá
V nízkoprahových denných centrách sa poskytuje sociálna služba najmú ľuďom bez domova, ktorí nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb.

Počet útulkov

8

Počet klientov

338

Celková kapacita

147

II. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného posChnuCa,
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 podpor. býv.

3

Počet klientov

10

Celková kapacita

11

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.

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 soc. služ.

17

Počet klientov

408

Celková kapacita

357

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 postihnutie, ktorým je
najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu, hluchoslepota,
AIDS.

Počet dom. na pol ceste

3

Počet špec. zariadení

1

Počet klientov

56

Počet klientov

1

Celková kapacita

38

Celková kapacita

1

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.

Denné stacionáre
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna
služba iba počas dňa osobám, ktoré sú odkázané na
pomoc iných a majú zníženú sebestačnosť .
Počet denných stacionárov

2

Počet zariad. pre seniorov

10

Počet klientov

10

Počet klientov

205

Celková kapacita

18

Celková kapacita

171

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.

Opatrovateľská služba v domácnosC
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.

Počet zariadení opatr. služ.

2

Počet klientov

41

Počet staníc opatr. služby

24

Celková kapacita

21

Počet klientov

392
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SOCIÁLNE SLUŽBY
Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám s
nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na tieto
pomôcky.

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 požičovní pomôcok

15

Počet práčovní

5

Počet klientov

39

Počet klientov

135

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.

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 jedální

8

Počet stredísk os. hygieny

6

Počet klientov

292

Počet klientov

2466

Ostatné činnosC (sociálny šatník, atď.)
Počet poradenských center

14

Počet klientov

4001

B. VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ
KURATELY V ZARAIADENÍ
(podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnopráv. ochrane detí a o soc. kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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.
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 sociálno-právnej ochrany na
základe zákona č. 305/2005 a to predovšetkým výkon
rozhodnutia súdu o výchovnom a predbežnom opatrení.
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.
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Počet detských domov

2

Počet klientov

31

Celková kapacita

42

Počet kríz. stredísk

1

Počet klientov

21

Celková kapacita

23

Počet resoc. stredísk

1

Počet klientov

10

Celková kapacita

10

C. ZARIADENIA ÚSTAVNEJ A AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTIVOSTI
(Podľa Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti)
ADOS (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 či pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.
Počet ADOS

22

Počet klientov

3294

Lekáreň
Počet lekární

1

Ambulancia

Hospice
sú samostatné zdrav. zariadenia určené na poskytovanie
paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom s cieľom tíšenia ich bolesti a zachovania ľudskej dôstojnosti.
Počet hospicov

3

Počet klientov

315

Celková kapacita

59

Mobilné hospice
ponúkajú odbornú zdrav. starostlivosť a ľud. podporu
nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim v ich domácom
prostredí. Snažíme sa vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v kt. by sa umieranie a smrť stali
prirodzenou súčasťou konca života.

Počet ambulancií

1

Počet mobilných hospicov

11

Počet klientov

1000

Počet klientov

134

D. ŠKOLSKÉ A VZDELÁVACIE ZARIADENIA
(Podľa Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa Zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní)
Špeciálna základná škola
umožňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích
programov pre deti a žiakov so znevýhodnením, najmä
mentálnym postihnutím.
PrakCcká škola
pripravuje absolventov špec. zákl. školy na samostatnejší
život v rodine, v chránenom bývaní, prípadne pre
zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách alebo
dielňach podľa zvoleného proﬁlujúceho predmetu.
Školské stredisko záujmovej činnosC
Vytvára podmienky pre klubovú činnosť mentálne
a kombinovane postihnutých detí.

Počet špec. zák. škôl

1

Počet klientov

48

Počet praktických škôl

1

Počet klientov

13

Počet vzdelávacích centier

1

Počet klientov

45

E. INÉ SLUŽBY
Kníhkupectvo Caritas
Počet predajní

3

Počet klientov

3000

Sklad solidarity Caritas
Počet skladov

2

Počet klientov

2300

Charitné domovy pre seniorov - rehoľné sestry
V charitných domovoch sa poskytuje starostlivosť
o staršie a odkázané rehoľné sestry.
Počet charitných domovov

15

Počet klientov

437
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SOCIÁLNE SLUŽBY
POMERNÉ ZASTÚPENIE SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH
DIECEZNÝMI CHARITAMI

Sociálne služby
Zariadenia ústavnej a ambulantnej
zdravotnej starostlivosti
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení

Diecézna charita Žilina

Školské a vzdelávacie zariadenia

Diecézna
charita Banská Bystrica

Trnavská arcidiecézna charita

Diecézna charita Nitra
BraCslavská
arcidiecézna charita

Počty klientov SKCH:
Bratislavská arcidiecézna charita

3390

Spišská katolícka charita

3393

Trnavská arcidiecézna charita

788

Arcidiecézna charita Košice

3390

Diecézna charita Nitra

883

Gréckokatolícka charita Prešov

1258

Diecézna charita Banská Bystrica

5315

Grécko-kat. eparchiálna charita Košice 408

Diecézna charita Rožňava

864

Diecézna charita Žilina
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3150

Spišská katolícka charita
Gréckokatolícka
charita Prešov
Grécko-katolícka
eparchiálna charita Košice
Arcidiecézna charita Košice
Diecézna
charita Rožňava

SKCH vďaka svojim 1130 pracovníkom dokázala
poskytnúť pomoc takmer 30 000 ľuďom v núdzi
v 220 charitných zariadeniach.
Počty zamestnancov SKCH:
ŚĂƌŝƚŶĠĚŽŵŽǀǇ
^ŽĐŝĄůŶĞƐůƵǎďǇ
aŬŽůƐŬĠĂǀǌĚĞůĄǀĂĐŝĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ
sǇŬŽŶĄǀĂŶŝĞŽƉĂƚƌĞŶşƐŽĐŝĄůŶŽƉƌĄǀŶĞũŽĐŚƌĂŶǇ
ĚĞƚşĂƐŽĐŝĄůŶĞũŬƵƌĂƚĞůǇǀǌĂƌŝĂĚĞŶş
ĂƌŝĂĚĞŶŝĂƷƐƚĂǀŶĞũĂĂŵďƵůĂŶƚŶĞũǌĚƌĂǀŽƚŶĞũ
starostlivosti
Charity - ustredia

Celkový počet zamestnancov SKCH je 1129

31

VÝNOSY A NÁKLADY
HOSPODÁRENIE V ROKU 2012 ZA JEDNOTLIVÉ DIECÉZNE CHARITY A SEKRETARIÁT

Trnavská
BraƟslavská
Diecézna
Diecézna
arcidiecézna arcidiecézna
charita Nitra charitailina
charita
charita
VÝNOSY

BACH

ƚƌǎby za vlastné výrobky a sluǎby
prijaté dary
ostatné výnosy
výnosy z predaja majetku
prijaté príspevky od PO
prijaté príspevky od FO
príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté príspevky z verejných zbierok
dotácie VUC, obce, verejné zdroje
SPOLU VÝNOSY

289 231 €
1€
122 506 €
- €
- €
3 500 €
11 096 €
- €
173 441 €
599 776 €

NÁKLADY

BACH

spotreba materiálu a energie
sluǎby
mzdy a odvody prac. v char. zariadeniach
ostatné náklady
odpisy
poskytnuté dary
poskytnuté príspevky PO
poskytnuté príspevky FO
poskytnuté prísp. z verejnej zbierky
SPOLU NÁKLADY

DaŸ z príjmov
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
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96 229 €
125 893 €
376 755 €
8 228 €
16 931 €
40 €
- €
- €
- €
624 076 €

-

5€
24 301 €

TADCH

DCHNr

DCHZa

291 312 €
- €
60 312 €
- €
10 300 €
78 318 €
- €
- €
186 554 €
626 796 €

183 099 €
1 646 €
57 131 €
208 307 €
28 377 €
73 195 €
16 353 €
71 700 €
288 956 €
928 764 €

125 169 €
5 502 €
7 704 €
450 €
27 577 €
22 850 €
6 697 €
97 807 €
544 206 €
837 961 €

TADCH

DCHNr

DCHZa

125 048 €
38 626 €
395 573 €
13 539 €
47 638 €
671 €
- €
- €
- €
621 095 €

120 369 €
51 151 €
527 983 €
126 053 €
47 516 €
336 €
3 980 €
- €
- €
877 390 €

165 402 €
63 575 €
570 003 €
15 311 €
19 114 €
- €
- €
8 726 €
2 920 €
845 050 €

5 701 €

20 463 €
51 374 € -

127 €
7 089 €

Diecézna
charita
Banská
Bystrica

Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita
RoǎŸava

DCHBB

DCHSp

DCHRv

148 103 €
3 263 €
2 027 €
600 €
72 424 €
7 411 €
6 743 €
- €
136 233 €
376 804 €

DCHBB
29 476 €
21 680 €
343 781 €
17 617 €
- €
33 168 €
- €
- €
- €
445 720 €

-

29 €
68 916 € -

1 740 978 €
5 322 €
234 616 €
7 917 €
8 429 €
113 556 €
- €
82 256 €
1 949 317 €
4 142 391 €

DCHSp
742 967 €
233 199 €
2 577 324 €
219 537 €
352 895 €
17 751 €
- €
- €
- €
4 143 672 €

79 €
1 281 € -

60 614 €
- €
2 501 €
2 865 €
8 240 €
44 117 €
2 669 €
- €
51 881 €
172 887 €

DCHRv
50 133 €
11 059 €
115 233 €
1 910 €
1 247 €
112 €
- €
- €
- €
179 694 €

6 807 €

Arcidiecézna
charita Košice

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Gréckokatolícka
eparchiálna
charita Košice

Slovenská
katolícka
charita GS

ADCHKe

GrCHPo

GrECHKe

SKCH

1 601 327 €
4 474 €
68 147 €
- €
113 690 €
79 395 €
4 453 €
137 312 €
1 697 417 €
3 706 215 €

ADCHKe
921 925 €
235 839 €
2 359 694 €
72 223 €
93 247 €
- €
2 949 €
18 933 €
- €
3 704 810 €

46 €
1 405 € -

112 703 €
- €
2 955 €
148 860 €
55 905 €
38 825 €
22 831 €
- €
602 557 €
984 636 €

GrCHPo
190 390 €
52 709 €
548 346 €
158 418 €
35 698 €
- €
- €
711 €
- €
986 272 €

56 €
1 636 €

30 580 €
6 233 €
- €
- €
- €
800 €
811 €
10 040 €
27 514 €
75 978 €

GrECHKe

SKCH

3 247 €
7 419 €
58 516 €
5 093 €
- €
- €
- €
1 613 €
90 €
75 978 €

-

1 110 459 €
17 924 €
308 213 €
635 657 €
292 870 €
549 762 €
23 634 €
172 664 €
2 467 692 €
5 578 874 €

€

1 338 382 €
425 536 €
2 224 640 €
573 421 €
56 945 €
7 158 €
500 171 €
- €
12 911 €
5 139 164 €

245 €
439 710 €
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VÝNOSY A NÁKLADY
poskytnuté dary
menej ako 1%

NÁKLADY

poskytnuté prísp. z verejnej
zbierky
menej ako 1%

poskytnuté príspevky FO
menej ako 1%

ostatné náklady



 

ŽƐƚĂƚŶĠǀǉŶŽƐǇ
866 112 Φ

VÝNOSY

poskytnuté príspevky PO



ƉƌŝũĂƚĠĚĂƌǇ
44 364 Φ

ƉƌŝũĂƚĠƉƌşƐƉĞǀŬǇǌǀĞƌĞũŶǉĐŚǌďŝĞƌŽŬ
571 779 Φ











 





 



ǉ

34

Ǉ Ɖ
ũ  ũ
1 004 656 Φ



1 011 729 Φ









VÝNOSY DIECÉZNYCH CHARÍT ZA OBDOBIE ROKOV 2010-2012

SKCH VO SVETE
MAPA PÔSOBNOSTI SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY VO SVETE

HaiC

Krajiny, ktorým SKCH poskytla humanitárnu pomoc alebo realizovala rozvojove projekty
počas obdobia rokov 2004-2011
Krajiny, v ktorých pomáhala SKCH v roku 2012 ( v rámci nich sú zahrnuté aj dlhodobé projekty Adopcia na
diaľku a Centrum Nepoškvrneného PočaCa P.Márie v Ugande)
V roku 2012 bol objem ﬁnančnej pomoci poskytnutej do zahraničia 755 134,- eur.
Keňa – 107 019,- eur
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Ukrajina – 2 100,- eur

HaiC - 76 285,- eur

Somálsko – 9 107,- eur

Ukrajina

Rumunsko

Gruzínsko

Albánsko

Japonsko

Pakistan

Libanon

Irak

Vietnam
India
Sudán
Somálsko
Uganda

Keňa

Sumatra
Java

Uganda – 150 876,- eur

India – 247 609 ,- eur

Vietnam - 34 788 ,- eur

Albánsko – 127 350,- eur
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ADRESÁR SKCH
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
http://www.charita.sk/
Účet: 683221653/7500
ČSOB Bratislava

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

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.charitake.sk/
Účet: 513026193/7500
ČSOB Košice

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

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@gkcharitapo.sk

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

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 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

http://www.gkcharita-po.sk/

Účet: 4008425976/7500
ČSOB, VS: 001-10
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

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
BACH
TT ADCH
DCH NR
DCH BB
DCH RV
SpKCH
ADCH KE
GKCH Prešov
GKECH KE
DCH ZA
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Bratislavská arcidiecézna charita
Trnavská arcidiecézna charita
Diecézna charita Nitra
Diecézna charita Banská Bystrica
Diecézna charita Rožňava
Spišská katolícka charita
Arcidiecézna charita Košice
Gréckokatolícka charita Prešov
Gréckokatolícka eparch. charita Košice
Diecézna charita Žilina

ADOS
DD
DCHD
FCH
RKC
SC
ŠOU
ŠZŠ
ZCHB
ZOS

agentúra domácej ošetr. starostlivosti
domov dôchodcov
detský charitný domov
farská charita
rómske komunitné centrum
sociálne centrum
špeciálne odborné učilište
špeciálna základná škola
zariadenie chráneného bývania
zariadenie opatrovateľskej služby
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Fotograﬁe: Diecézne charity, Sekretariát SKCH, Michal Fulier
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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: Lukáš Melicher, info@charita.sk
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