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Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha
prostredníctvom siete diecéznych a arci-
diecéznych charít ročne približne 20 tisíc
ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Vo viac
ako 260 zariadeniach zdravotníckych a so-
ciálnych služieb poskytujeme naše služby
seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom,
ľuďom s telesným alebo duševným postih-
nutím, deťom, matkám s deťmi v krízových
situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a
ľuďom bez domova. Naše projekty sú zame-
rané aj na pomoc migrantom, obetiam ob-
chodovania s ľuďmi a detským utečencom.
Na Slovensku i v zahraničí pomáhame aj   v
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Milí priatelia, podporovatelia a partneri,

tak ako každý rok i rok 2014 bol v Slovenskej katolíckej charite bohatý na významné udalosti, o
ktorých Vám prinášame na nasledujúcich stranách stručný prehľad. Vďaka naším projektom, pod-
pore dobrodincov a ochote dobrovoľníkov už niekoľko rokov otvárame ľuďom srdcia, pomáhame
núdznym a rúcame bariéry. 
1. januára 2014 sa na Slovensku začal rok zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Napriek tomu,
že sme malá krajina, družne podporujeme dobročinné projekty, vďaka ktorým charita napĺňa svoje
poslanie byť „blízko pri človeku.“
V januári sme rok 2014 odštartovali veľkou kampaňou projektu SKCH Stop obchodovaniu s ľuďmi
„Ľudia nie sú na predaj – GIFT box Slovakia.“ Slovensko sa tak stalo súčasťou globálnej iniciatívy
zameranej na aktivizáciu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a odstránení otrockej práce.
Pomoc charity v Afrike je možná výlučne vďaka podpore zo Slovenska. Centrum Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie v Ugande otvorilo svoje brány v roku 2012. Vedľa centra v dedinke Unna sme
tento rok otvorili škôlku, ktorú navštevuje už 53 detí.
Darcovia zo Slovenska pomáhajú študovať prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® viac ako 2150
deťom zo siedmych krajín. Ukrajina je najmladšou krajinou v projekte. Deti podporujeme v Rachivskej
oblasti, v detských domovoch Bortnyky a Birky. Pomoc v susediacej krajine poskytujeme dokopy 47
deťom. Táto pomoc je vzhľadom na konflikt na východe Ukrajiny, ale najmä vzhľadom na celkovú veľkú
chudobu mnohých rodín dopadajúcu najmä na deti, veľmi užitočná a s vďačnosťou prijímaná. 
Rok 2014 bol významným aj z hľadiska utečeneckej krízy, ktorá v tomto roku začala naberať na svo-
jej intenzite. Podľa údajov agentúry Frontex sa od roku 2011 niekoľkonásobne zvýšil počet mi-
grantov, ktorí  v roku 2014 nelegálne prekročili hranice Schengenu. Nestabilná situácia na Blízkom
východe, občianska vojna v Sýrii a pokračujúce boje v Iraku sú vnímané ako jedni z hlavných
dôvodov masovej migrácie obyvateľstva týchto krajín.
Prácu Slovenskej katolíckej charity sme tento rok rozšírili o nový projekt Rafael, ktorý je určený na
pomoc cudzincom žijúcim na Slovensku. Je zameraný na poskytovanie komplexných služieb s
cieľom integrácie osôb, ktoré u nás získali azyl alebo inú formu doplnkovej ochrany.
Zásluhou spojenia síl dobrovoľníkov, pracovníkov charity a miestnych obyvateľov sme dokázali
účinne pomôcť na jar počas povodní na východe Slovenska a na Balkáne. 
Humanitárna pomoc tisíckam ľudí v núdzi na Ukrajine nezostala bez povšimnutia a ďakovných slov
miestnych obyvateľov.
Veľmi si vážime, že zásluhou mravenčej a usilovnej práce našich zamestnancov, obetavosti a hor-
livosti dobrovoľníkov a dobrej vôli partnerov a podporovateľov, sme dokázali byť blízko pri človeku
a slovami Matky Terezy „robiť všetko tak, ako najlepšie vieme a to ostatné ponechať na Boha.“

4 5

PRÍHOVOR

Pokračujeme v stavbe centra v Ugande.

Poďakovanie od Slovenského červeného
kríža za pomoc pri povodniach.

Poďakovanie od detí z Ugandy pre darcov
Pôstnej krabičky.

Spoločná púť SKCH v Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíne.

Začíname pomáhať utečencom pro-
strednictvom projektu RAFAEL.

Poďakovanie zo Srbska za pomoc
pri povodniach na Balkáne.

Prvý filmový festival venovaný téme
Obchodovania s ľuďmi.

Populárny GIFT box sa predstavil
aj na festivale Pohoda.

Slovenská katolícka charita pomáha
aj v ťažko skúšanej Ukrajine.

V rámci kampane Pôstna krabička pre Afriku
pomáhame deťom ako Jamila.

Aj v tomto roku sme boli súčasťou
najväčšej potravinovej zbierky.

Aplikácia z dielne SKCH je pripravená
pomáhať ľuďom bez domova.

Mons. Štefan Sečka

Prezident SKCH

Radovan Gumulák

Generálny sekretár SKCH
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ROZVOJOVÁ POMOC

SKCH otvorila Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre HIV pozitívne deti v decembri 2012.

Centrum sa nachádza v dedinke Unna v severnej časti Ugandy, kde nepôsobí takmer žiadna iná or-

ganizácia zameraná na rozvojovú pomoc. Do Centra sú prijímané deti, ktorá stratili jedného alebo

oboch rodičov a ich príbuzní sa o ne nedokážu dostatočne postarať.

Cieľom Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je zabezpečiť deťom pravidelnú liečbu, ktorá im

umožňuje žiť úplne normálny život. Vďaka tomu chodia do školy, vo voľnom čase sa im venujú vy-

chovávatelia a dobrovoľníci SKCH, ktorí v centre pôsobia v trojmesačných turnusoch. Deti sa učia

dôležitosti pravidelnej liečby a raz za týždeň sa stretávajú s psychologickou poradkyňou, ktorú majú

veľmi rady a ktorá ich pripravuje na život, ktorý ich čaká, keď po dosiahnutí dospelosti centrum

opustia. Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie môže týmto deťom pomáhať len vďaka dar-

com, ktorí sa zapojili do zbierky Pôstna krabička pre Afriku, pretože Uganda nepatrí medzi krajiny,

do ktorých prioritne prúdi rozvojová pomoc zo Slovenska.

Okrem starostlivosti o deti v Centre sa SKCH v Ugande v roku 2014 prostredníctvom projektu Adop-

cia na diaľku®, ktorý je veľmi efektívnym prostriedkom na pomoc konkrétnym deťom v núdzi, starala

aj o viac ako 170 detí. Vedľa Centra sme taktiež založili škôlku, ktorú navštevuje 53 detí.

Veľký prínos Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vyzdvihol aj ugandský premiér Ruhakana

Rugunda, ktorý spolu so svojím predchodcom Alim Mosesom navštívili naše Centrum a podčiarkli

dôležitosť vzdelávania, ktoré deťom umožňujú pracovníci SKCH. V budúcnosti SKCH plánuje rozšíriť

kapacity Centra, aby sme mohli pomôcť ešte väčšiemu počtu detí, a zároveň vybudovať ošetrovňu,

ktorá by vytvorila lepšie podmienky pre zdravotnú starostlivosť pre deti.

Škôlka vznikla v roku 2013 v blízkosti Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v dedinke Unna

ako výsledok spolupráce medzi Centrom a miestnou komunitou, ktorá vnímala založenie škôlky ako

prioritu pre svoj ďalší rozvoj. V Ugande totiž neexistuje sieť štátnych škôlok, deti nemajú možnosť

získať pred nástupom na základnú školu potrebné návyky a základné vedomosti, ktoré by ich priprav-

ili na štúdium. Prínosom škôlky pre miestnu komunitu je aj fakt, že deti pracujúcich rodičov neostá-

vajú bez dozoru a svoj čas aktívne využívajú.

V roku 2014 škôlka opäť otvorila svoje brány a deťom sa v škôlke venovali dve miestne učiteľky.

Okrem športových  a herných  aktivít sa deti učili aj abecedu, počítať, kresliť a základy angličtiny,

ktorá je v Ugande úradným jazykom. Rodičia neplatia školské poplatky, na ktoré nemajú finančné

prostriedky, ale v rámci konceptu spoluzodpovednosti za projekt prispievajú na prevádzku škôlky

prostredníctvom potravín, z ktorých sa deťom následne pripravuje strava.

Keď v októbri 2014 navštívil škôlku aj ugandský premiér Ruhakana Rugunda, vyzdvihol jej prínos

pre celú dedinu a prejavil vďačnosť za aktivity SKCH v regióne.

Slovenská škôlka v Ugande

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
pre deti s AIDS v Ugande



V máji 2014 sa SKCH aktívne zapojila do pomoci obyvateľom obcí východného Slovenska, ktoré

boli zasiahnuté povodňami. V spolupráci s Diecéznou charitou Rožňava, Arcidiecéznou charitou

Košice a Spišskou katolíckou charitou sme poskytli desiatky naftových a elektrických odvlhčovačov,

pracovného náradia a viac ako 7 000 litrov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

V júli povodne zasiahli aj obce v žilinskom a čiastočne aj v trenčianskom kraji. Zasiahnutým obciam

sme poskytli odvlhčovače z humanitárneho skladu v Námestove a z Bratislavy. Na nákup

dezinfekčných a čistiacich prostriedkov sme vyčlenili 1 000 € a aktívne sme sa zapojili do pomoci

ľuďom v núdzi.

Aj v septembri 2014 vyčíňali na Slovensku povodne a SKCH opäť pomáhala zasiahnutým obciam.

V Levickom okrese po silnom daždi ostalo niekoľko obcí v problematickej situácii – mnohé domy

boli zaplavené a oblasti ostali bez pitnej vody. SKCH vyslala na miesto tím s 11 odvlhčovačmi, pri-

bližne 1 000 litrami pitnej vody vo fľašiach a 100 litrami dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.

Pracovníci a dobrovoľníci SKCH sa v roku 2014 aktívne zapojili do pomoci tisíckam obyvateľov

Bosny a Hercegoviny a Srbska, ktorých v máji  postihli povodne s rozsiahlymi následkami. SKCH

okamžite vyčlenila 5 000 € zo svojho krízového fondu a keďže veľká voda spôsobila skutočne škody

obrovského charakteru, bola vyhlásená aj verejná finančná a materiálna zbierka.

Na území Slovenska sme vytvorili 40 centier, v ktorých sme zbierali humanitárnu pomoc. Tá bola

následne prepravená konkrétnym ľuďom v zasiahnutých oblastiach. Obyvatelia Slovenska prejavili

veľkú solidaritu a v priebehu dvoch týždňov sa nám spoločne podarilo vyzbierať viac ako 20 ton po-

travín a humanitárnej pomoci. Finančná zbierka dosiahla výnos 76 tisíc €, ktoré boli použité na

pomoc obetiam povodní, aby sa mohli vrátiť k ich normálnemu životu, a taktiež na projekty zamerané

na prevenciu pred budúcimi povodňami a zosuvmi pôdy.

Pomoc SKCH pre obce zasiahnuté povodňami v Srbsku ocenil aj J. E. Šani Dermaku, veľvyslanec

Srbskej republiky v Slovenskej republike, ktorý zaslal generálnemu sekretárovi SKCH ďakovný list.
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HUMANITÁRNA POMOC

Povodne na Slovensku Povodne na Balkáne



V roku 2014 sa opätovne zhoršila situácia v Iraku, ktorý je z veľkej časti obsadený bojovníkmi tzv.

Islamského štátu. Teror, ktorý so sebou šíria, spôsobil od januára 2014 dramatický nárast počtu

vnútorne presídlených ľudí, ktorí síce ostali vo svojej domovskej krajine, ale museli opustiť svoje

domovy. Ide hlavne o kresťanov, jezídov a šítskych moslimov.

Vďaka štedrosti slovenských donorov mohla SKCH sprostredkovať ľuďom v núdzi pomoc v hodnote

27 tisíc €. Išlo o 10 tisíc balíčkov obsahujúcich  napríklad deky, kanistre na vodu a hygienické potreby.

Okrem toho 1 400 rodín dostalo zimné oblečenie a 2 200 ľuďom sme pomohli opraviť ich príbytky. 

SKCH v rámci svojich humanitárnych aktivít pomáhala taktiež ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi spô-

sobenej vývojom udalostí z novembra 2013 na Majdanskom námestí. Aj v roku 2014 pokračovala

finančná zbierka na pomoc Ukrajine, ktorej výnos bol 17 250 €. Získané finančné prostriedky boli v

spolupráci  s našimi partnermi zo Spišskej katolíckej charity, Gréckokatolíckej charity Prešov a Ar-

cidiecéznej charity Olomouc použité na zabezpečenie oblečenia a obuvi, liekov, drogérie a potravín,

a taktiež na nákup zdravotníckeho materiálu a zriadenie mobilných nemocníc.

Napätie a ozbrojený konflikt, ktorý vznikol v reakcii na udalosti na Majdane, bol v roku 2014 príčinou

vnútorného vysídlenia viac ako 400 tisíc ľudí. SKCH sa preto vo svojich aktivitách sústredila aj na

pomoc týmto ľuďom.  V spolupráci s Charitou Česká republika sme sa taktiež rozhodli finančne

podporiť tri rodiny, ktoré počas protestov na Majdane prišli o svojich rodinných príslušníkov, ktorí

podľahli strelným poraneniam.

Na pomoc Ukrajine sme v spolupráci s organizáciou Modrý anjel a Charita Česká republika vyslali

aj štyroch slovenských odborníkov, ktorí zrealizovali pre svojich ukrajinských kolegov psychoso-

ciálne školenia zamerané na zlepšenie starostlivosti, ktorú následne poskytujú svojim klientom.
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HUMANITÁRNA POMOC

Filipíny

V novembri 2013 boli Filipíny zasiahnuté ničivým tajfúnom nazvaným Haiyan, ktorý spôsobil značné

škody a zanechal po sebe približne 6 miliónov ľudí bez jedla, pitnej vody a prístrešia. SKCH prostred-

níctvom svojich partnerov v medzinárodnej sieti charít – Caritas Internationalis – poskytla human-

itárnu pomoc vo výške viac ako 37 tisíc €. Aj vďaka pomoci slovenských darcov sme prispeli k

obnoveniu normálneho života v zasiahnutých oblastiach.

Irak

Ukrajina

Sýria

Ozbrojený konflikt v Sýrii, ktorý vypukol na základe občianskych protestov z roku 2011 žiaľ

pokračoval aj v roku 2014. Od jeho vypuknutia si vyžiadal viac ako 200 tisíc ľudských životov, veľké

množstvo zranených a utečencov alebo vnútorne vysídlených osôb, čiže ľudí, ktorí sa stali

utečencami vo svojej vlastnej krajine. Slovenská katolícka charita vyhlásila ešte v roku 2013 verejnú

zbierku, ktorá pokračovala až do februára 2014 a bola zameraná na pomoc ľuďom zo Sýrie, ktorí

boli zasiahnutí týmto dlhotrvajúcim a zničujúcim konfliktom. Vďaka štedrosti našich donorov sa

nám podarilo vyzbierať sumu 53 083,91 Eur, ktorú sme následne použili na realizáciu viacerých pro-

jektov, ktoré priamo na mieste zastrešovali naši kolegovia z Caritas Libanon a Caritas Jordánsko.

Aj vďaka týmto darom dostalo viac ako 320-tisíc Sýrčanov pomoc vo forme zdravotníckej

starostlivosti, potravinových a hygienických balíčkov, zimných prikrývok a prístupu k vzdelaniu.
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ADOPCIA NA DIAĽKU®

Projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc. Je

postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do projektu, sa stáva

adoptívnym rodičom; môže sledovať rast „svojho” dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Cieľom pro-

jektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravot-

nícku starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uniforiem,

úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie liekov, ale aj na drobné vianočné darčeky a zorga-

nizovanie školského výletu či letného tábora. V roku 2014 pomáhali darcovia zo Slovenska prostredníctvom

projektu Adopcia na diaľku® študovať viac ako 2 150 deťom zo siedmich krajín. Konkrétne z Indie, Albánska,

Vietnamu, Haiti, Ugandy, Kazachstanu a z Ukrajiny. 

V meste Karaganda, ktoré leží 200 kilometrov od hlavného mesta Kazachstanu Astany, dostáva podporu z

projektu Adopcia na diaľku® 40 detí.  Partnerom projektu je naša partnerská organizácia Caritas Kazachstan.

Projekt má na starosti Oksana Nikolajevna Sysoeva. V Karagande veľa detí pochádza z chudobných rodín,

mnoho detí má vážne zdravotné problémy alebo sú siroty. Projekt Adopcia na diaľku® im poskytuje nielen

finančnú, ale aj morálnu podporu, čo je pre nich veľmi dôležité. 

Na Haiti – v jednej z najchudobnejších krajín sveta - má vďaka projektu Adopcia na diaľku® zabezpečené

vzdelávanie, ale aj jedlo, oblečenie či lekára 315 detí v Cezeau, Mole Saint Nicolaus a Riviere Froide. Zároveň

podporujeme aj deti v sirotinci Alta Vista. Súčasťou vyučovacieho procesu sú aj praktické kurzy ako vyšívanie,

varenie, pečenie, šitie. 

V Ugande nemáme lokálneho partnera ako v ostatných krajinách. Projekt priamo riadi Margita Kačányiová,

zamestnankyňa SKCH, ktorá zároveň vedie aj Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Toto centrum

postavila a prevádzkuje SKCH. Vďaka nemu sme mohli vyhovieť dlhoročným požiadavkám darcov, aby sa naša

pomoc deťom zamerala aj na africké krajiny. V roku 2014 sme spolupracovali s 13 školami v okrese Adjumani

a do projektu ďalej prijímame deti z najchudobnejších rodín. V roku 2014 podporovali darcovia 184 detí. 

V Indii, kde projekt prebieha najdlhšie, sprostredkovala SKCH podporu pre 1 127 detí a študentov z  deviatich

partnerských sociálnych centier v štáte Karnataka, a to v Honavare, Karware, Mangalore, Shimoge, Sorabe,

Vamanjoore, Allanki pri Honavare a Udupi. V rámci centier DJSC Vamanjoor a ICDP Udupi dostávajú pomoc

aj deti postihnuté telesne, mentálne i HIV pozitívne. Od roku 2013 slovenskí darcovia podporujú v štúdiu aj

študentov Kňazského seminára sv. Jozefa v Jeppu, Mangalore, v roku 2014 to bolo 23 seminaristov. Aktivity

vo všetkých centrách sú zamerané predovšetkým na programy vzdelávania, starostlivosti o zdravie, rozvoj

osobnosti, na výchovu k správnym životným hodnotám, ako aj ochranu životného prostredia. 

V roku 2014 pokračovali v centre Laura Vicuna v Albánsku certifikované odborné kurzy pre sekretárky, práca s

počítačom, angličtina, taliančina a pekár-cukrár. Do škôlky dochádzalo 34 detí. Celkový počet aktuálne pod-

porovaných albánskych detí a študentov za rok 2014 bol 295. Taktiež boli naďalej organizované mimoškolské

krúžky hudby, ľudových tancov, šikovných rúk a športu. V areáli centra sa realizovala prestavba ihrísk pre športové

aktivity mládeže z osady a okolia. Prebiehali stavebné práce na druhej budove centra, osadenie okien, dverí, mon-

táž žalúzií a úpravy vnútorných miestností pre účely samostatnej materskej školy, oratória, kaplnky a prechodných

ubytovacích priestorov pre mládež dochádzajúcu na kurzy a duchovné obnovy zo vzdialenejšieho okolia.

Ukrajina je najmladšou krajinou v projekte. Deti podporujeme v Rachivskej oblasti, v detských domovoch Bort-

nyky a Birky. Spolu 47 deťom poskytujeme pomoc v krajine, ktorá ako jediná zo všetkých, kde projekt prebieha,

s nami susedí. Táto pomoc je vzhľadom na konflikt na východe Ukrajiny, ale aj na celkovú veľkú chudobu

mnohých rodín dopadajúcu najmä na deti, veľmi potrebná. 

Už v 7 diecézach Vietnamu sa uskutočňuje pomoc vietnamským deťom, ktoré by bez tejto pomoci v najmenej

rozvinutých častiach krajiny ostali bez vzdelania. Vo Vietname má každých 10 detí v projekte svojho

„sprievodcu štúdiom“, ktorý okrem pomoci dieťaťu v škole vysvetľuje rodičom význam vzdelania pre ich deti

do budúcnosti. Na úspešnosť projektu dozerá hlavný koordinátor Paul Le Phuoc Thien.

Sedem krajín, v ktorých darcovia zo Slovenska
pomáhajú zlepšiť život deťom

Počet podporovaných detí
v roku 2014
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Viac informácií o projekte nájdete

vo výročnej správe Adopcia na diaľku®

a na stránke www.adopcianadialku.sk
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Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi

Projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi pokračoval aj v roku 2014 realizáciou troch podprojektov: 1. pre-
vencia a osveta, 2. vyhľadávanie zahraničných obetí v zariadeniach pre žiadateľov o azyl a v út-
varoch policajného zaistenia a 3. reintegrácia obetí obchodovania s ľuďmi. 

V roku 2014 sme sa rozhodli výraznejšie zamerať na prevenciu, ktorú považujeme za kľúčový nástroj
v boji proti novodobému otroctvu. Na začiatku roka sme odštartovali kampaň „Gift box Slovakia –
ľudia nie sú na predaj“ v spolupráci s organizáciou STOP THE TRAFFIK, Globálnou iniciatívou OSN
pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (UN.GIFT) a s Ministerstvom vnútra SR. Kampaň pozostáva z
veľkorozmernej „darčekovej škatule“, ktorá bola počas celého roka 2014 inštalovaná na rôznych mi-
estach prístupných verejnosti po celom Slovensku. Darčekové balenie predstavuje spôsob, akým ob-
chodníci s ľuďmi lákajú svoje obete, najmä falošnými sľubmi o lepšom zárobku. Keď však vstúpite do
škatule, zoznámite sa s reálnymi príbehmi ľudí, ktorí sa dali zlákať a stali sa obeťami niektorej z foriem
novodobého otroctva. Cieľom kampane je zvýšenie povedomia širokej verejnosti o fenoméne ob-
chodovania s ľuďmi a schopnosti rozpoznať riziká vycestovania do zahraničia. Kampaň sme realizovali
na týchto miestach: Bratislava – Eurovea a Letisko M.R. Štefánika, Prievidza – festival Jeden svet,
Nitra – Job EXPO, Lučenec – Kubínyiho námestie, Trnava – festival Lumen, Rožňava – námestie,
Rimavská Sobota – námestie, Trenčín – festival Pohoda, Banská Bystrica – Deň polície, Bratislava –
filmový festival v kine Lumière, Kysucké Nové Mesto – gymnázium a Košice – autobusová stanica.

V roku 2014 sme prvýkrát na Slovensku zrealizovali filmový festival „Spolu proti obchodovaniu s
ľuďmi“. Pilotný festivalový projekt sa konal pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu
s ľuďmi (18.10.) v Bratislave a Londýne. Rôznorodá kolekcia krátkych filmových titulov prevažne
zahraničnej produkcie predstavila jednotlivé formy novodobého otroctva. Tému priblížili aj
sprievodné diskusie a obrazová výstava. Festival bol zorganizovaný v spolupráci s IOM,
zahraničnými partnermi STOP THE TRAFFIK a Unchosen, s podporou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Počet účastníkov bol 290.

Hlavným prvkom tretieho preventívneho projektu „Dve malé dievčatá“ je trojminútový animovaný
film, ktorý sa zameriava na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Film
dopĺňa vzdelávacia príručka, ktorá má slúžiť učiteľom a sociálnym pracovníkom ako praktická
pomôcka. V spolupráci s partnerskými organizáciami sa prostredníctvom školení, workshopov a fil-
mových večerov snažíme kampaň rozšíriť medzi ohrozené skupiny a upozorniť čo najväčší počet
mladých ľudí na riziká spojené s vycestovaním do zahraničia. Predstavenie kampane sa uskutočnilo
na Britskom veľvyslanectve v Bratislave, kde sa ho zúčastnil aj britský ambasádor  Andrew Garth.

Okrem realizácie preventívnych aktivít na školách po celom Slovensku pre 1 347 účastníkov sme užitočné
rady pred vycestovaním do zahraničia odovzdali rómskej komunite v Jarovniciach, v Domove na pol ceste
„Dorka“ v Košiciach a maloletým cudzincom bez sprievodu v Detskom domove v Medzilaborciach. Osvetu o
obchodovaní s ľuďmi sme v tomto roku realizovali aj cez Festival dokumentárnych filmov „Jeden svet“ v
Prievidzi a divadelnou hrou o obchodovaní s ľuďmi „Šariš blues“ v spolupráci s Divadlom na Hlavnej v Prešove.
Do Programu MV SR bolo v tomto roku zaradených 10 obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré boli ob-
chodované za účelom nútenej prostitúcie, núteného sobáša, nútenej práce a núteného žobrania.  Celkovo
sme v roku 2014 poskytli komplexné služby s cieľom reintegrácie do spoločnosti 12 klientom.

Viac informácií o projekte nájdete
na stránke www.obchodsludmi.sk



• pracovné poradenstvo 147krát viac ako 45 klientom.  Poradenstvo zahŕňalo najmä tieto činnosti

sociálnych pracovníkov: tvorba CV spolu s klientom, pomoc pri hľadaní práce cez internet, oslovo-

vanie pracovných agentúr/potencionálnych zamestnávateľov v prípade voľného miesta, príprava

klientov na pracovný pohovor prostredníctvom hrania rolí, doprevádzanie na prac. pohovory,

poskytovanie informácií týkajúcich sa pracovného práva. 

• kurz slovenského jazyka, ktorý počas celého obdobia projektu navštevovalo 57 klientov. Rovnaký

počet klientov absolvoval neformálne vzdelávanie, počas ktorého sa klienti mali možnosť

zoznámiť s reáliami SR, právnym systémom. 

• materiálnu pomoc, o ktorú prejavilo záujem zhruba 70 klientov. Týmto klientom bol poskytnutý

preukaz Skladu solidarity, kde si klienti mohli za symbolickú sumu zakúpiť najmä oblečenie,

kuchynské potreby či detské kočíky.

V rámci voľnočasových aktivít sociálni pracovníci

pri príležitosti MDD zorganizovali výlet do Bojníc

spojený s návštevou ZOO a Bojníckeho zámku.

Klienti boli zapojení do prípravy programu pri

príležitosti Svetového dňa utečencov. V rámci ne-

formálneho vzdelávania sa klienti zúčastnili viac-

erých aktivít, ako napríklad výletu na Devín,

prehliadky Dómu sv. Martina či zorganizovania ko-

morných podujatí, ako afgánskeho poobedia či

slovenského večera, spojených s prezentovaním

kultúr a s ochutnávkou jedál. Aktívne sa zapojili

do podujatia s názvom Jesenné otvorenie Kapitul-

ských záhrad, kde svoju kultúru prezentovali prostredníctvom ich tradičného jedla, ručne zho-

tovených výrobkov či maľovaním heny. Klient zo Sýrie sa zúčastnil prípravy sýrskych raňajok pre

verejnosť. Prezentovanie afgánskej kultúry žiakom záklaných a stredných škôl na festivale Jeden

svet. Prostredníctvom týchto voľnočasových aktivít sme sa snažili klientov zapojiť do života ma-

joritnej spoločnosti a priblížiť obom stranám rôznosť a bohatstvo jednotlivých kultúr.

Prostredníctvom našej sprostredkovanej pomoci sa podarilo zamestnať 17 klientov, ktorí sa mohli

osamostatniť a začať plnohodnotný život na Slovensku. Rodičom 8 detí azylantov sme pomohli

znížiť ich náklady súvisiace s nástupom do školského zariadenia, a to vďaka zbierke školských

pomôcok. Podarilo sa nám zaradiť dieťa s prechodným pobytom v Bratislave do predškolského za-

riadenia a 2 detí azylantov do povinnej školskej dochádzky, čo im uľahčí ďalšiu integráciu do

spoločnosti. Do projektu Rafael sa zapojilo 12 dobrovoľníkov, ktorí deťom našich klientov pomáhali

pri doučovaní matematiky a slovenského jazyka, čo bolo veľkým prínosom.

Projekt bol financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu

pre utečencov, a to vo výške 85% z celkovej sumy 159 547,50 €.

Zo štátneho rozpočtu  bolo spolufinancovaných zvyšných 25%.
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Projekt Rafael 

Slovenská katolícka charita v období od 1.4. 2014 - 31.3. 2015 na území západného Slovenska (v

bratislavskom, trnavskom, nitrianskom a trenčianskom kraji) realizovala nový projekt pod názvom

Rafael. Hlavným cieľom  projektu bolo poskytovanie komplexných služieb uľahčujúcich proces inte-

grácie osôb, ktoré na území Slovenskej republiky získali jednu z foriem medzinárodnej ochrany. Tieto

osoby nemajú vybudované zázemie a vzťahy s majoritnou spoločnosťou, neovládajú  slovenský jazyk,

veľakrát nemajú dostatočné vzdelanie alebo prekonávajú ťažkosti súvisiace s uznaním dosiahnutého

vzdelania, čo spôsobuje ich znevýhodnenie na trhu práce. Na to, aby sa tieto osoby stali sebestačnými

a dokázali si nájsť bývanie a prácu, je potrebná pomoc a podpora predovšetkým v prvom roku po ude-

lení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany. Na základe týchto existujúcich potrieb nevyhnutných

pre úspešnú integráciu bol projekt Rafael zameraný na poskytovanie týchto služieb:

• základné a špecializované sociálne poradenstvo a asistencia;

• právne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách;

• pomoc pri hľadaní ubytovania vo vyhovujúcich podmienkach;

• pomoc pri hľadaní práce, pracovné poradenstvo vrátane sprevádzania na pohovory, ktoré je

dôležitou súčasťou balíka služieb zameraných na integráciu cieľovej skupiny;

• sprostredkovanie alebo poskytovanie jazykovej prípravy - výučba slovenského jazyka;

• vzdelávanie, odborná príprava a pomoc pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie;

• pomoc pri adaptácii cieľovej skupiny cudzincov v kultúrnej a sociálnej oblasti cez vytvorenie in-

dividuálneho integračného plánu;

• oboznámenie sa s kultúrnymi, náboženskými a ďalšími odlišnosťami prijímajúcej krajiny;

• poskytnutie komplexných služieb, ktoré sa týkajú integrácie osôb s postihnutím, seniorov, tehot-

ných žien, obetí obchodovania, maloletých klientov bez sprievodu a pod.

Projektové aktivity uskutočnoval odborný tím, ktorý pozostával z 3 sociálnych pracovníkov, 5

učiteľov slovenského jazyka, 1 psychológa, 1 právneho poradcu a 1 projektového manažéra. Na

začiatku projektu sme od neziskovej organizácie, ktorá projekt zameraný na integráciu tejto cieľovej

skupiny realizovala v uplynulom roku, prevzali 94 klientov. Do konca projektového obdobia ich počet

vzrástol na 202. Z tohto počtu išlo o 30 úplne nových klientov, ktorým bola udelená po prvýkrát

jedna z foriem medzinárodnej ochrany na území SR.

V rámci celého trvania projektu sme poskytli:

• sociálne poradenstvo 627krát viac ako 140 klientom. Hlavným cieľom bolo pomôcť klientom

zorientovať sa v sociálnom systéme SR. Sociálni pracovníci sa venovali najmä otázkam týka-

júcim sa  štátnych sociálnych dávok, registrácie na ÚPSVaR, riešenia dlhov na sociálnom a

zdravotnom poistení či umiestňovania klientov k obvodným lekárom a špecialistom. Takisto im

bolo poskytované špecializované poradenstvo v oblasti azylového práva. 

• právne  poradenstvo 107krát  viac ako 60 klientom. Dotýkalo sa najmä  týchto oblastí: zlúčenia

rodiny, udelenia štátneho občianstva, udelenia dlhodobého pobytu, založenia živnosti na SR,

odvolania sa proti rozhodnutiu súdu o neudelení azylu

• finančnú podporu 16 azylantom a 47 osobám s doplnkovou ochranou počas obdobia 6 mesiacov

s možnosťou predĺženia



Projekt Bakhita bol aj v roku 2014 úspešne realizovaný prostredníctvom už svojho štvrtého

pokračovania s názvom „Bakhita IV“. Jeho cieľom bola pomoc maloletým cudzincom bez sprievodu,

ktorí z rôznych dôvodov utekajú zo svojich domovských krajín a po príchode na územie Slovenska

boli umiestnení v Detskom domove pre maloletých bez sprievodu  v Medzilaborciach. Pomoc sa im

v rámci tohto projektu poskytovala  prostredníctvom odborného psychologického, pedagogického

a sociálneho poradenstva.

Psychológ v zariadení pre maloletých bez sprievodu v rámci psychologického poradenstva poskytoval

rôzne druhy terapií zamerané na zmiernenie nepriaznivého psychického stavu, v ktorom sa títo maloletí

cudzinci po príchode na Slovensko neraz nachádzajú. Služby poskytované vďaka tomuto projektu

výrazne pomohli ku stabilizovaniu nepriaznivého psychického stavu u týchto maloletých cudzincov,

psychológ prispel k príprave cieľovej skupiny na efektívnu integráciu do spoločnosti. Pedagogická a

jazyková príprava prispela k lepšiemu ovládaniu znalosti slovenského jazyka a spoznávaniu reálií

Slovenska. V rámci jazykovej prípravy sa pedagóg zameriaval na výučbu základnej slovnej zásoby,

Keďže zvládanie jednoduchej základnej komunikácie v slovenskom jazyku výrazne zrýchľuje celkový

proces integrácie. Nemenej dôležité však bolo aj sociálne poradenstvo, ktoré taktiež pomohlo malo-

letým cudzincom pri oboznamovaní sa s novou spoločnosťou a efektívnejším využívaním voľného času.

Okrem cieľovej skupiny projektu naše aktivity uvítal a pozitívne hodnotil aj detský domov v Medzi-

laborciach. Sme radi, že SKCH prostredníctvom série projektov Bakhita pomohla k uľahčeniu

priebehu integrácie maloletých bez sprievodu na Slovensku.
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Pomoc maloletým utečencom

Sklad solidarity, ktorý SKCH prevádzkuje v Bratislave, navštívi mesačne viac ako 400 ľudí. Sklad im

za symbolické ceny ponúka oblečenie, obuv, knihy, hračky, ale vybrať si môžu napríklad aj zo škol-

ských či športových potrieb. Od otvorenia Skladu solidarity v roku 2010 využilo jeho pomoc už viac

ako päťtisíc ľudí a toto číslo postupne rastie.

Rozdali sme tisícky vecí, ktoré nám darovali firmy alebo individuálni darcovia. V roku 2014 malo

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

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

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

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

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

ruku ľuďom v núdzi podávajú aj firmy, ktoré do Skladu solidarity občas darujú šatstvo alebo drogériu

či potraviny, ktoré potom SKCH distribuuje do rodín v núdzi. Sklad pomáha aj pri krízových situá-

ciách, ako aj pri humanitárnych zbierkach. 

Sklad solidarity sídli na Jasovskej ulici č. 6 v bratislavskej Petržalke. Pre darcov, ale aj pre ľudí v

núdzi je otvorený vždy v utorok, stredu, piatok a v sobotu od 12:00 do 17:00. SKCH Sklad  solidarity

otvorila 17. októbra 2010 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.

Sklad solidarity pomáha už štyri roky
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V projekte  rozvoja sociálnych služieb a vzdelávania SKCH v roku 2014 nadviazala spoluprácu

so Švajčiarskou charitou. V rámci spolupráce sa mohli záujemcovia po vyškolení zamestnať ako

opatrovatelia seniorov v rodinách vo Švajčiarsku. Podarilo sa nám tiež na Ministerstve práce so-

ciálnych vecí a rodiny SR dokončiť akreditáciu 230–hodinového opatrovateľského kurzu, ktorý bol

akreditovaný dňa 16. 7. 2014. Samotný kurz pozostáva z teoretickej časti, praktického nácviku, ako

aj z práce v zariadení sociálnych služieb.

V rámci projektu Train to Care – Intern došlo k príprave a organizácii kurzov ďalšieho vzdelávania. Projekt

Train to Care - Intern je zameraný na podporu opatrovateľov pracujúcich v zahraničí. Hlavným cieľom

seminárov je podporiť efektívne vykonávanie opatrovateľskej starostlivosti, skvalitniť vedomosti a

umožniť odbornú a sociálnu výmenu skúseností opatrovateľov medzi sebou (tzv. networking). Stretnutia

kladú dôraz nielen na teóriu, ale najmä na praktické poznatky získané opatrovateľskou prácou v

zahraničí. Operatívnym zameraním projektu Train to Care - Intern je redukcia fyzického preťaženia

školením s použitím kinestetickej Handling–Transfer metódy, redukcia psychického preťaženia

opatrovateľov a zvýšenie  zdravotno–odbornej kompetencie a kvality opatrovateľskej činnosti.

Kurzy sa organizujú v spolupráci s Caritas Rundum Zuhause betreut – Caritas Viedeň a s Caritas

Satu Mare – rumunská charita. Kurzy boli plánované pre zamestnancov CRZB v Rakúsku a pre

opatrovateľov a opatrovateľky diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku. Na Slovensku sa

kurzy zrealizovali v Bratislave v budove SKCH a v Spišskej Novej Vsi v Dome Caritasu sv. Jozefa. V

rámci tohto projektu sa uskutočnili nasledovné kurzy ďalšieho vzdelávania:

1. Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou/Validácia podľa Naomi Feil. Trénerkou

prvej časti kurzu bola v Bratislave PaedDr. Mária Čunderlíková – riaditeľka Centra Memory v

Bratislave. Lektorkou v Spišskej Novej Vsi bola Mgr. Katarína Kiseľáková, OZ Terapeutikum.

2. Kinestetika v opatrovateľskej činnosti  (základný kurz). Trénerkou tohto kurzu bola pani Alena

Kubeš z Rakúska, členka Rakúskej kinestetickej spoločnosti. Osvedčenie z tohto kurzu má medz-

inárodnú platnosť. 

3. Vylepšenie znalosti nemčiny vo vedení dokumentácie a komunikácia v opatrovaní. Rakúska lek-

torka pani Franziska Gaigg vysvetľovala prítomným pravidlá a povinnosti pri vedení dokumentá-

cie v 24-hodinovej opatrovateľskej činnosti. Kurz bol venovaný predovšetkým tým, ktorí pracujú

v Rakúsku ako opatrovatelia v domácnosti. Kurz prebiehal v nemeckom jazyku.

4. Konflikty v opatrovaní a ich riešenia. Lektorom kurzu v Bratislave bol Mgr. Vladimír Hambálek –

člen Coachingplus a v Spišskej Novej Vsi Mgr. Ján Záskalan – člen Mind Solution.

5. Starostlivosť v poslednej fáze života. Trénerkou tohto kurzu bola Mgr. Anna Michňová,

námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, a vedúca sestra JDIS, Banská Bystrica.

Za rok 2014 sa týchto kurzov zúčastnilo 148 účastníkov. Po absolvovaní jednotlivých kurzov

účastníkom bolo vystavené osvedčenie, ktoré vydalo CRZB spolu so SKCH.  Kurz Komunikácia a

starostlivosť o osoby trpiace demenciou je akreditovaným kurzom SKCH. Za tento kurz mohli

účastníci po úspešnom zvládnutí písomného testu získať ďalšie osvedčenie od SKCH.

Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie v roku 2014
V II. polroku 2014 sa začalo s prípravou projektu Train to Care - Extern. Tento projekt je pripravovaný v

spolupráci s GSVA – Rakúskou sociálnou poisťovňou pre opatrovateľov-živnostníkov. Kurzy sú plánované

pre opatrovateľov a opatrovateľky, ktorí majú zmluvu so spomínanou poisťovňou. Kurzy sa uskutočnia

na dvoch miestach na Slovensku: v Bratislave v budove SKCH a v Dolnom Smokovci v charitnom dome. 

Prvá charitná aplikácia pre mobilné telefóny

Na Slovensku existuje mnoho zariadení, ktoré sa venujú pomoci ľuďom bez domova. SKCH sa preto

rozhodla v priebehu roka 2014 zozbierať informácie o týchto zariadeniach a poskytnúť ich prostred-

níctvom aplikácie, ktorú je možné stiahnuť do mobilného telefónu a mať ju kedykoľvek k dispozícii.

Nie je určená priamo pre ľudí bez domova, ale pre tých, ktorí im chcú pomôcť. Aplikácia obsahuje zoznam

zariadení na Slovensku, ktoré sa venujú pomoci ľuďom bez domova, výdajní stravy, oblečenia, ako aj posky-

tovania ubytovania, právneho poradenstva a iných služieb. Pri každom zariadení sa nachádza jeho adresa,

čas a dni, kedy je služba aktívna, či je zadarmo alebo koľko sa za ňu platí a kontakt na poskytovateľa.

Na urýchlenie vyhľadávania slúžia kategórie. Zariadenia je možné vyhľadávať podľa mesta, v ktorom

sa nachádzajú, a podľa typu služby, ktorú poskytujú. Aplikácia je aktuálne k dispozícii pre mobilné

zariadenia s operačným systémom Android. Začiatkom roka 2015 bude pripravená verzia aj pre sys-

témy iOS od spoločnosti Apple. Databáza, ktorá je aktuálne k dispozícii, nie je úplná, avšak už teraz

pomáha ľuďom lepšie sa orientovať v poskytovateľoch tohto typu služieb na Slovensku. SKCH chce

postupne dopĺňať zariadenia a aktualizovať ich v aplikácii.

Naištalovanie aplikácie vyžaduje pripojenie k internetu, či už mobilnému alebo cez wifi, pričom po nainš-

talovaní je možné používať aplikáciu aj v režime offline, bez internetového pripojenia. Používanie služby,

ako aj jej stiahnutie, je zadarmo a nájdete ju v obchode Google Play pod názvom Bez domova. Aplikáciu

Bez domova pripravila SKCH vďaka nezištnej pomoci svojich spolupracovníkov a dobrovoľníkov.
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Pôstna krabička pre Afriku 2014

SKCH spustila v tomto roku už tretí ročník verejnej zbierky

Pôstna krabička pre Afriku. Do zbierky sa zapojili tisícky ľudí

na celom Slovensku a jej výnos k 20. máju 2014 predstavoval

104 936€. Pôstna krabička sa tak stala súčasťou stoviek

slovenských domácností a jedným zo symbolov pôstu.

Výnos zbierky SKCH využila na severe Ugandy, kde postavila

a prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Centrum pomáha deťom s HIV a AIDS, ktoré zákerná choroba

obrala o jedného alebo oboch rodičov.

SKCH tak pomáha už 23 sirotám, ktoré v uvedenom centre

našli nový domov, a všetky sú, žiaľ, HIV pozitívne. Ďalších 53

detí navštevuje škôlku, ktorú Charita postavila pre deti z oko-

lia, a už viac ako 140 detí je zaradených do projektu Adopcia

na diaľku®, ktorý deťom zabezpečuje bezplatné vzdelanie,

školské pomôcky, uniformy a iné potrebné veci. 

Vďaka tohtoročnej Pôstnej krabičke pre Afriku sa centrum rozrastie o dom pre chlapcov, ktorý

poskytne útočisko chorým chlapcom z okolia, ktorí stratili rodičov a ich príbuzní sa o nich nedokážu

postarať. Charita už začala s jeho výstavbou. V máji do Ugandy vycestujú dvaja dobrovoľníci zo

Slovenska, ktorí sa budú venovať deťom a pomôžu pri prevádzke centra. Pôstna krabička

každoročne opisuje zložité osudy detí, jej tohoročnou tvárou je len šesťročná sirota Jamila. 

Hospicovú starostlivosť si dnes nemôže dovoliť každý, keďže

zdravotné poisťovne hradia len časť nákladov na zdravotnú

starostlivosť poskytovanú v hospicoch. Zvyšok musí zaplatiť

pacient alebo jeho blízka rodina. Stáva sa však, že na to ne-

majú dostatočné prostriedky. SKCH preto opäť vyhlásila

verejnú zbierku Blízko pri človeku, prostredníctvom ktorej sa

snažila sústrediť potrebné financie na podporu charitných

hospicov. Zbierka prebiehala na celom území Slovenska od

20. augusta 2014 do 31. decembra 2014.

Výnos zbierky SKCH prerozdelí na pomoc hospicom a agen-

túram domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ASOS), ktoré

patria pod arcidiecézne a diecézne charity. Konkrétne ide o

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý pre-

vádzkuje Arcidiecézna charita Košice, Hospic sv. Alžbety v

Ľubici, ktorý prevádzkuje Spišská katolícka charita a Dom

pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktorý prevádzkuje

Diecézna charita Nitra, a ADOS patriace pod

Gréckokatolícku charitu Prešov, Diecéznu

charitu Žilina, Diecéznu charitu Banská

Bystrica, Gréckokatolícku eparchiálnu

charitu Košice, Trnavskú katolícku

charitu a Bratislavskú arcidie-

céznu charitu. 

Hrubý výnos zbierky v roku 2014

predstavoval 14 265 eur.

Našou snahou je, aby hospicová

starostlivosť bola postupne dos-

tupná pre všetkých. Zaručuje

totiž nevyliečiteľne chorým

ľuďom, že nebudú trpieť

neznesiteľnými bolesťami, za

každých okolností bude za-

chovaná ich ľudská dôstojnosť

a v posledných chvíľach života

nezostanú sami.

Blízko pri človeku – pomáhame žiť až do konca
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Slovensko prejavilo obrovský záujem pomôcť ľuďom v núdzi. V poradí druhá potravinová zbierka,

ktorá prebehla v obchodoch Tesco, prekonala očakávania organizátorov. Celkovo priniesla 48 ton

trvanlivých potravín či drogérie v celkovej hodnote 68 tisíc €. Vďaka štedrosti darcov partnerské

charitatívne organizácie pripravia až 109 tisíc porcií teplého jedla. Za pozornosť stojí, že suverénne

najviac pomoci sa vyzbieralo v OD MY na bratislavskom Kamennom námestí, kde darcovia prispeli

takmer 5,5 tonami potravín a drogérie.

Slovenská katolícka charita vyzbierala potraviny v hodnote viac ako 56 000 € s pomocou dobrovoľníkov,

zamestnancov a klientov v 45 Tesco predajniach z celkového množstva 67 zapojených predajní. 

Potravinová zbierka prebehla od 10. od 15. novembra 2014 v 67 obchodoch Tesco po celom Sloven-

sku. V poradí druhú zbierku zorganizovalo Tesco v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou,

organizáciou Depaul Slovensko, Potravinovou bankou Slovenska a spoločnosťou Unilever. 

Ľuďom v núdzi priamo finančne prispeli i samotné spoločnosti Tesco a Unilever. Tesco pridalo 20

percent z hodnoty darovaných tovarov. Na pomoc tak poputuje 13 600 €. Spoločnosť Unilever

prispela 3 centami za kúpu každého z vybraných výrobkov jej značiek. Celkovo pre ľudí v núdzi

spoločnosť prispela sumou prevyšujúcou 16 000 €.

Perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, školské aktovky, ale aj vodové a temperové farby, voskové

pastelky či farebné ceruzky. To všetko bolo možné darovať počas zbierky školských pomôcok, ktorú

Slovenská katolícka charita (SKCH) tento rok zorganizovala už po piatykrát. Cieľom zbierky je

pomôcť sociálne slabším rodinám a deťom z detských domovov pred začiatkom školského roka,

ktorý je pre mnohé rodiny finančne veľmi náročný. 

Zbierka trvala od 1. júna do 31. augusta a vyzbierané veci boli rozdelené priamo do rodín zo sociálne

slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Tohtoročnou novinkou bola aj podpora

detí z detského domova Bortnyky na Ukrajine. Do zbierky sa zapojilo 40 centier na celom Slovensku,

ktoré vyzbierané školské pomôcky aj distribuovali do rodín v ich okolí, ktoré potrebovali pomoc.

Potravinová zbierka v sieti Tesco

Katastrofálne povodne na Balkáne vyhnali z domovov tisíce ľudí a desaťtisíce zostali v kritickej

situácii. Vysoká voda, silný vietor a zosuvy pôdy si vyžiadali niekoľko desiatok obetí na ľudských

životoch. Pretrhnuté hrádze ohrozili elektrárne a situácia na severe a severovýchode Bosny a Herce-

goviny bola niekoľko dní kritická. V hlavnom meste Srbska bolo postupne otvorených viac ako 13

evakuačných centier a v obchodoch sa stala nedostatkovým tovarom pitná voda, detská výživa a

plienky. Z celého sveta prichádzali záchranné tímy s vodnými pumpami a materiálnou pomocou.

SKCH sa rozhodla vyčleniť zo svojho krízového fondu 5 000 € na pomoc obyvateľom Srbska a Bosny

a Hercegoviny a iniciovala aj verejnú zbierku zameranú na pomoc v najviac zasiahnutých oblastiach.

Okrem finančnej zbierky sa mnoho ľudí zapojilo aj do materiálnej zbierky. SKCH totiž na celom

Slovensku vytvorila 40 centier, ktoré od ľudí, farností, spoločenstiev a podnikateľov zbierali potrebné

veci. V priebehu dvoch týždňov sa tak podarilo vyzbierať viac ako 20 ton potravín a materiálnej po-

moci v hodnote viac ako 30 tisíc eur, ktorá bola následne prevezená na Balkán.

SKCH sa zaujímala o situáciu na Ukrajine už počas nepokojov na Majdane, keď podporila tri rodiny,

ktorých členovia kvôli nepokojom zahynuli. Neskôr vyslala tím odborníkov, ktorí na Ukrajine viedli

psychosociálne školenia. Keďže sú sociálne podmienky pre mnohých ľudí na Ukrajine dlhodobo

kritické, SKCH rozvíjala spoluprácu s charitnými partnermi ešte pred konfliktom. V minulom roku

podporila liečebno-rehabilitačnú farmu Kovčeh, kde pomáhajú mentálne a fyzicky postihnutým

prostredníctvom hipoterapie, a spustila na Ukrajine aj svoj projekt Adopcia na diaľku®, cez ktorý

pomáha znevýhodneným a chudobným deťom.

SKCH vyhlásila aj verejnú zbierku pre Ukrajinu, ktorá pomôže ukrajinskej Charite v najviac postih-

nutých oblastiach Doneckej a Luhanskej oblasti.

Ukrajina

Piaty ročník zbierky školských pomôcok
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Bosna a Hercegovina a Srbsko



26 27

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby 2014

Hlavnou činnosťou SKCH je pomoc núdznym na
území celej SR prostredníctvom zdravotníckych,
sociálnych a vzdelávacích služieb. Tieto služby
sú poskytované občanom všetkých vekových
kategórii od raného veku až po seniorský vek.
Desať diecéznych a arcidiecéznych charít posky-
tuje svojim klientom starostlivosť nielen
v domácnostiach, ale aj v rôznych zariadeniach
rezidenčného typu. 

Rozsah poskytovaných služieb vymedzuje legis-
latíva SR, ale reagujeme aj na špeciálne potreby,
ktoré poskytujeme nad rámec zákonov.

SKCH vo svojej starostlivosti uplatňuje kresťanské
princípy a  sociálnu náuku Cirkvi a  v  ľuďoch,
o ktorých sa stará, vidí trpiacich bratov a sestry,
ktorým pomáha prostredníctvom profesionálnych
služieb, ale aj dobrovoľníckej pomoci vo farnostiach.

A. Sociálne služby
(podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)

Poradne sociálneho poradenstva
Sociálne poradenstvo sa poskytuje osobám v
nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované so-
ciálne poradenstvo sa poskytuje osobám s cieľom
zistenia príčin vzniku, charakteru a rozsahu prob-
lémov tejto osoby, rodiny alebo komunity a poskyt-
nutia im konkrétnej odbornej pomoci.

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

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

Nízkoprahové denné centrá
V nízkoprahových denných centrách sa poskytuje
sociálna služba najmä ľuďom bez domova, ktorí
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb.

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

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

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

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

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

Domovy na pol ceste
V domovoch na pol ceste sa poskytuje pomoc
ľuďom v núdzi, ktorí nemajú zabezpečené pod-
mienky na uspokojovanie základných životných
potrieb. Ide najmä o ľudí bez domova, odchovan-
cov detských domovov, alebo prepustených z
výkonu trestu odňatia slobody.

Zariadenia podporovaného bývania
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje so-
ciálna 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.

Domovy sociálnych služieb
V nízkoprahových denných centrách sa poskytuje
sociálna služba najmä ľuďom bez domova, ktorí
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb.

II. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi

I. Odborné činnosti

Počet nízkoprah. denných centier 11

Počet klientov 2086

Počet zariadení núdz. bývania 2

Počet klientov 36

Počet nocľahární 10

Počet klientov 758

Počet útulkov 7

Počet klientov 464

Počet poradenských centier 24

Počet klientov 2642

Počet zariadení podpor. bývania 3

Počet klientov 16

Počet domovov soc. služieb 18

Počet klientov 317

Počet dom. na pol ceste 4

Počet klientov 63

Počet zariadení pre seniorov 12

Počet klientov 302

Počet denných stacionárov 24

Počet klientov 269

Počet zariadení opatr. služby 2

Počet klientov 39

Počet staníc opatr. služby 22

Počet klientov 772

III. Služby krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa
poskytuje ľuďom v nepriaznivej sociálnej
situácii. Okrem aktívneho vyhľadávania takýchto
ľudí je zameraná aj na odborné činnosti, ob-
služné činnosti a ďalšie činnosti zamerané
najmä na vykonávanie preventívnej aktivity,
poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej
rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov a utváraní pod-
mienok na výdaj stravy, alebo výdaj potravín.

Počet služieb krízovej intervencie 1

Počet klientov 52

Komunitné centrá
Komunitné centrá poskytujú ľuďom v nepri-
aznivej sociálnej situácii sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chrá-
nených záujmov. Deťom poskytujú pomoc pri
príprave na školskú dochádzku a školské
vyučovanie, ako službu sprevádzania dietí do a
zo školského zariadenia.

Počet komunitných centier 5

Počet klientov 737

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Počet zariadení sociálnych služieb 1

Počet klientov 3

IV. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného posti-
hnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Počet rehabilitačných stredísk 2

Počet klientov 17

Rehabilitačné strediská

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

Počet požičovní pomôcok 15

Počet klientov 74

Počet sociálnych centier 2

Počet klientov 243

Sociálne centrum
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SOCIÁLNE SLUŽBY

E. Iné služby (v rámci samostatne zriadených prevádzok)

D. Školské a vzdelávacie zariadenia
(podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
a podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov)

C. Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti
(podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

B. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
(podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov)

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

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

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

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

Krízové strediská
poskytujú pomoc pre deti v krízových životných
situáciách, ktoré sú týrané, zneužívané, zaned-
bávané, alebo obete domáceho násilia. Krízové
stredisko poskytuje opatrenia sociálno-právnej
ochrany na základe zákona č. 305/2005 Z. z.
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-
nej kuratele, a to predovšetkým výkon rozhodnu-
tia súdu o výchovnom a predbežnom opatrení.

Detské domovy
sú prostredím utvoreným a usporiadaným 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.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS) poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť v
domácom prostredí pacientom, ktorí kvôli
zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetre-
nie do ambulancie, pacientom po hospitalizácii,
pri akútnych ochoreniach bez potreby hospital-
izácie, rizikovým a chronicky chorým pacientom
či pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

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

Mobilné hospice
ponúkajú odbornú zdravotnú starostlivosť a
ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomier-
ajúcim v ich domácom prostredí, kde sa im
snažíme vytvoriť dôstojný priestor, v ktorom by
sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou
konca života.

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

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

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

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

Počet jedální 5

Počet klientov 458

Počet stredísk os. hygieny 6

Počet klientov 2145
Počet práčovní 4

Počet detských domovov 2

Počet klientov 30

Počet krízových stredísk 1

Počet klientov 34

Počet resoc. stredísk 1

Počet klientov 21

Počet lekární 1

Počet predajní 5

Počet chránených dielní 1

Počet mobilných hospicov 11

Počet klientov 150

Počet špeciálnych zákl. škôl 1

Počet klientov 55

Počet praktických škôl 1

Počet klientov 13

Počet vzdelávacích centier 1

Počet klientov 45

Počet charitných domovov 15

Počet klientov 442

Počet ADOS 22

Počet klientov 4976

Počet hospicov 3

Počet klientov 305

Chránená dielňa

Predajňa náb. predmetov - Kníhkupectvo Caritas

Lekáreň
Počet sociálnych šatníkov 17

Počet klientov 2140

Sociálny šatník

V. Podporné služby

Domy ošetrovateľskej starostlivosti

Počet domov ošetr. starostlivosti 1

Počet klientov 12

Špecializované zariadenia
poskytujú sociálnu službu osobám, ktoré sú od-
kázané na pomoc pre zníženú sebestačnosť a potre-
bujú špecifickú starostlivosť vzhľadom na svoje
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkin-
sonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna
vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia,
demencia rôzneho typu, hluchoslepota, AIDS.

Počet špecializovaných zariadení 1

Počet klientov 5

Počet prepravných služieb 1

Počet klientov 23

Prepravná služba
Prepravná služba je poskytovaná ľuďom s
ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na
individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom alebo  s nepriaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
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Počty klientov SKCH

Počty zamestnancov SKCH
Bratislavská arcidiecézna charita 377

Trnavská arcidiecézna charita 1120

Diecézna charita Nitra 989

Diecézna charita Žilina 1669

Diecézna charita Banská Bystrica 813

Spišská katolícka charita 4027

Diecézna charita Rožňava 1231

Arcidiecézna charita Košice 4486

Gréckokatolícka charita Prešov 1768

Grécko-kat. eparchiálna charita Košice 885

Slovenská katolícka charita 477

Charitné domovy 442

Charitné domovy 221

Sociálne služby 995

Školské a vzdelávacie zariadenia 30

Zar. ústavnej a ambulantnej zdrav. starostlivosti 203

Charity - ústredia 95

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately v zariadení 42

Iné služby 7

Sociálne služby

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately v zariadení

Školské a vzdelávacie zariadenia

Pomerné zastúpenie služieb poskytovaných
diecéznymi charitami

Trnavská

arcidiecézna

charita

Bratislavská

arcidiecézna

charita

Diecézna charita

Nitra

Diecézna charita

Žilina

Diecézna charita

Banská Bystica Diecézna charita

Rožňava

Spišská katolícka

charita

Gréckokatolícka

charita Prešov

Gréckokatolícka

eparchiálna

charita Košice
Arcidiecézna

charita Košice

18 284

SKCH vďaka svojim 1593 pracovníkom dokázala

poskytnúť na Slovensku pomoc vyše 18 000

ľuďom v núdzi v 263 charitných zariadeniach.

18 284
1 593

1 593
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VÝNOSY A NÁKLADY

Hospodárenie za jednotlivé diecézne charity a sekretariát

VÝNOSY Bratislavská

arcidiecézna

charita

Trnavská

arcidiecézna

charita

Diecézna

charita

Nitra

Diecézna

charita

Žilina

Diecézna

charita

Banská Bystrica

Spišská

katolícka

charita

Diecézna

charita

Rožňava

Arcidiecézna

charita

Košice

Grécko-katolícka

charita

Prešov

Grécko-katolícka

eparchiálna

charita Košice

Slovenská

katolícka

charita GS
SPOLU

tržby za vlastné výrobky a služby 278 510 € 312 226 € 217 503 € 125 533 € 61 770 € 1 753 252 € 61 693 € 1 823 161 € 183 442 € 28 390 € 1 065 155 € 5 910 634 € 

prijaté dary 10 255 € -  € 7 011 € 15 818 € 6 793 € 4 261 € -  € 36 916 € -  € -  € 24 720 € 105 774 € 

ostatné výnosy 123 208 € 8 237 € 29 316 € 6 852 € 3 058 € 323 378 € 4 642 € 148 817 € 5 229 € 4 526 € 162 329 € 819 592 € 

výnosy z predaja majetku -  € 350 € - € -  € - € 579 € - € 42 € -  € -  € 801 € 1 772 € 

prijaté príspevky od PO 6 694 € 67 717 € 77 853 € 28 263 € 663 € 134 985 € 53 795 € 74 221 € 38 788 € - € 564 833 € 1 047 812 € 

prijaté príspevky od FO - € 2 788 € 30 011 € 44 051 € 2 455 € 37 468 € 5 580 € 25 693 € 48 334 € 13 096 € 77 262 € 286 738 € 

príspevky z podielu zaplatenej dane 1 773 € 4 458 € 17 826 € 8 746 € - € -  € 4 066 € 5 548 € 14 639 € -  € 22 652 € 79 709 € 

prijaté príspevky z verejných zbierok -  € -  € 78 300 € 86 547 € -  € 7 989 € 26 555 € 152 607 € -  € - € 391 848 € 743 845 € 

dotácie VUC, obce, verejné zdroje 183 083 € 182 049 € 330 251 € 575 143 € 26 212 € 2 784 129 € 142 959 € 2 336 923 € 722 090 € 3 300 € 2 545 682 € 9 831 821 € 

SPOLU VÝNOSY 603 521 € 577 826 € 788 071 € 890 954 € 100 951 € 5 046 041 € 299 290 € 4 603 928 € 1 012 522 € 49 312 € 4 855 282 € 18 827 698 € 

NÁKLADY Bratislavská

arcidiecézna

charita

Trnavská

arcidiecézna

charita

Diecézna

charita

Nitra

Diecézna

charita

Žilina

Diecézna

charita

Banská Bystrica

Spišská

katolícka

charita

Diecézna

charita

Rožňava

Arcidiecézna

charita

Košice

Grécko-katolícka

charita

Prešov

Grécko-katolícka

eparchiálna

charita Košice

Slovenská

katolícka

charita GS
SPOLU

spotreba materiálu a energie 100 930 € 100 416 € 113 404 € 154 047 € 12 745 € 811 652 € 52 992 € 926 683 € 157 324 € 5 522 € 1 191 681 € 3 627 396 € 

služby 89 096 € 38 384 € 54 581 € 42 490 € 13 805 € 164 578 € 10 455 € 158 293 € 57 711 € 4 409 € 230 217 € 864 019 € 

mzdy pracovníkov char. zariadení 273 572 € 300 039 € 402 311 € 462 528 € 42 957 € 2 505 766 € 129 315 € 2 244 723 € 491 301 € 18 786 € 1 712 431 € 8 583 729 € 

odvody a ostatné sociálne náklady 108 405 € 116 530 € 160 391 € 186 564 € 18 265 € 968 634 € 56 044 € 893 697 € 197 854 € 6 865 € 656 552 € 3 369 802 € 

ostatné náklady 11 562 € 18 480 € 30 980 € 30 779 € 10 629 € 172 793 € 16 025 € 188 183 € 50 970 € 12 287 € 422 462 € 965 149 € 

odpisy 17 688 € 50 100 € 49 474 € 21 840 € -  € 374 995 € 3 052 € 123 878 € 51 835 € -  € 45 061 € 737 923 € 

poskytnuté dary 8 061 € 704 € 516 € 10 892 € -  € 47 298 € 1 590 € 1 298 € -  € -  € 1 872 € 72 232 € 

poskytnuté príspevky PO -  € 425 € 4 813 € - € -  € 240 € -  € 375 € 644 € 1 443 € 467 398 € 475 338 € 

poskytnuté príspevky FO 125 € -  € - € 13 709 € -  € -  € -  € 8 680 € -  € - € 100 € 22 614 € 

poskytnuté prísp. z verejnej zbierky -  € -  € -  € 3 516 € -  € -  € 2 183 € -  € -  € -  € 138 171 € 143 871 € 

SPOLU NÁKLADY 609 438 € 625 078 € 816 470 € 926 365 € 98 401 € 5 045 957 € 271 656 € 4 545 810 € 1 007 639 € 49 312 € 4 865 946 € 18 862 073 € 

VÝSLEDOK BACH TADCH DCHNr DCHZa DCHBB DCHSp DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU
daň z príjmov 270 € -  € 2 659 € 10 € -  € 2 246 € -  € 10 € 67 € -  € 1 040€ 6 303 € 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 6 187 € - 47 252 € - 31 058 € - 35 421 € 2 550 € - 2 163 € 27 634 € 58 108 € 4 816 € -  € - 11 705 € - 40 677 € 
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SKCH VO SVETE

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

obdobia rokov 2004-2013

Krajiny, v ktorých pomáhala SKCH v roku 2014 (v rámci nich sú zahrnuté aj dlhodobé projekty

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

Haiti

Ukrajina
Kazachstan

Japonsko

Sumatra

Jáva

Filipíny

Vietnam

India

PakistanIrak

Sudán

Uganda

Keňa

Somálsko

Rumunsko

Albánsko
Gruzínsko

Libanon

Jordánsko

Albánsko - 106 048,- eur

Balkán - 72 772,- eur

Filipíny - 42 108,- eur

Haiti - 73 407,- eur

India - 243 765,- eur

Irak - 29 771,- eur

Kazachstan - 7 298,- eur

Sýria - 1 211,- eur

Uganda - 170 471,- eur

Ukrajina - 34 502,- eur

Vietnam - 39 063,- eur

V ROKU 2014 BOL OBJEM POMOCI

URČENEJ NA POMOC V ZAHRANIČÍ

820 416,- EUR

36

Srbsko

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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