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Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arci-

diecéznych charít približne 23-tisíc ľuďom v núdzi ročne na celom Slovensku. V takmer 290 zaria-

deniach zdravotníckych a sociálnych služieb poskytuje SKCH služby seniorom, nevyliečiteľne

chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových

situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a ľuďom bez domova. Projekty SKCH sú zamerané aj na

pomoc utečencom, obetiam obchodovania s ľuďmi a detským utečencom.

SKCH pomáha na Slovensku a v zahraničí v prípade humanitárnych katastrof, ako sú zemetrasenia

a povodne. Humanitárna pomoc je zameraná aj do krajín, ktoré trápia vojnové konflikty. Rozvojová

spolupráca zlepšuje životy ľudí v chudobných krajinách sveta. Okrem projektu Adopcia na diaľku®,

ktorý podporuje vzdelanie takmer 2400 detí zo siedmich krajín sveta, charita úspešne prevádzkuje

aj Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie pre deti s HIV a AIDS v Ugande a v spolupráci so

sestrami pallotínkami podporuje Zdravotnícke centrum v Kibeho v Rwande.

Okrem priamej pomoci a podpory SKCH pripravuje aj rôzne kampane a podujatia, ktorých cieľom je

upozorniť na problémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie o ich potrebách a živote. 

SKCH je členom Caritas Internationalis

a Caritas Europa, čím je medzinárodne pre-

pojená a koordinovaná s inými celosve-

tovými charitatívnymi organizáciami.
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PRÍHOVORPRÍHOVOR
Milí priatelia, podporovatelia a partneri,

sme veľmi radi, že ste sa rozhodli nahliadnuť do aktuálnej výročnej správy Slovenskej katolíckej

charity (SKCH), ktorá vám ponúkne základný obraz o našom fungovaní a misii, ktorú plníme na

Slovensku a vo vybraných krajinách sveta. Snaha pomáhať ľuďom v núdzi je aktuálna v každom

čase a bude potrebná stále. Z nášho pohľadu je dôležité hľadať nové formy a spôsoby, ktorými

budeme môcť túto pomoc realizovať aj naďalej voči konkrétnym jednotlivcom, či skupinám. V tejto

súvislosti je dôležité hovoriť tak o prijímateľoch pomoci, ako aj o darcoch.

Prijímateľom pomoci alebo núdznym je každý človek, či už je to dieťa, mladý človek, prípadne dospelý či

starý a opustený. Pre nás v SKCH je dôležité byť človeku v núdzi nablízku a pomôcť mu v jeho aktuálnej

situácii. Sme veľmi radi, že vďaka projektu Adopcia na diaľku® podporujeme deti a ich vzdelanie v sied-

mich krajinách z celého sveta. Práve vzdelanie a možnosť posunúť svoj život na novú úroveň považujeme

za veľmi podstatné. Humanitárna a rozvojová pomoc a s ňou súvisiaca zaangažovanosť v problémoch

krajín subsaharskej Afriky sú dôkazom toho, že myslíme aj na ľudí, ktorí nám našu pomoc nemôžu nijako

odplatiť. Je dôležité spomenúť aj činnosť arcidiecéznych a diecéznych charít po celom Slovensku, ktoré

vo svojich zariadeniach poskytujú veľké množstvo sociálnych a zdravotných služieb, a v mnohých oblas-

tiach dokonca ako jediní. Áno, aj ľudia na Slovensku potrebujú pomoc, a my pred tým nezatvárame oči.

Uvedomujeme si, že práca pre človeka a pomoc človeku predstavujú jedinú možnosť a jedinú cestu, ako

sa dá postupne meniť svet okolo nás k lepšiemu. Sme veľmi radi, že v tom stojíte pri nás.

Darcovia a podporovatelia sú tou druhou skupinou, vďaka ktorej môžeme na nasledujúcich stranách

prezentovať prácu a ovocie, ktoré naša spoločná snaha za rok 2015 priniesla. Otvorené srdce a štedré

dlane mnohých ľudí na Slovensku nám vytvárajú priestor a zázemie na tvorbu nových projektov, ako aj

dokončenie práce, ktorá už bola začatá. Celoslovenská verejná zbierka Pôstna krabička pre Afriku, zbierka

školských pomôcok, potravinová zbierka, ako aj mnohé individuálne dary od darcov, ktorých mená veľakrát

nepoznáme, sú tými rukami, s ktorými pracujeme na tomto diele spoločne. Vám všetkým patrí naša vďaka

a zároveň prosba, aby ste s nami zostali blízko pri človeku aj naďalej. Potrebujeme vás.

Veľmi si vážime aj prácu a osobné nasadenie našich zamestnancov, ako aj službu a zápal dobrovoľníkov. Veľké

ďakujem patrí aj im za prácu, ktorú mnohí vykonali a vykonávajú nad rámec svojich úväzkov či pracovného

času. Nech sú slová sv. Augustína: „Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha“ pre nás

všetkých povzbudením, aby sme v našej spoločnej službe blížnym vytrvali aj naďalej.

Mons. Štefan Sečka

prezident SKCH

Mgr. Radovan Gumulák

generálny sekretár SKCH
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Celoslovenská potravinová zbierka
priniesla rekordný výnos.

Chlapec Fiston z Rwandy je tvárou
aktuálnej Pôstnej krabičky.

Podporujeme vzdelávanie detí v Ugande.

Filmový festival o problematike
obchodovania s ľuďmi v Košiciach.

Medzi utečencami na stanici Keleti v Budapešti.

Počas púte charít boli ocenení viacerí zamestnanci. 

Charita opäť na festivale Pohoda.

Množstvo študentov vo Vietname
nemá dostatok potravín a oblečenia.
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Uganda

Vďaka štedrosti darcov zo Slovenska môže Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie plniť

svoju misiu už tretí rok od svoho otvorenia. Centrum poskytuje celoročnú zdravotnícku a vzdelávaciu

podporu približne 35 HIV pozitívnym chlapcom a dievčatám, ktorí nemajú nikoho, kto by sa o nich

riadne staral. Túto pomoc poskytujú miestni zamestnanci centra v spolupráci s dobrovoľníkmi zo

Slovenska, ktorých pripravuje a vysiela SKCH. V tomto roku sa podarilo rozšíriť kapacity centra

o budovu ošetrovne, ktorá vytvorila lepšie zázemie na zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná

deťom v centre. Súčasťou ošetrovne je niekoľko lôžok, miestnosť na vyšetrenia a sklad liekov

a zdravotníckeho materiálu. Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie a všetky aktivity SKCH

v jeho okolí sú hradené výlučne z celoslovenskej verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

Popri starostlivosti o deti v centre SKCH na podnet miestnych obyvateľov zriadila aj škôlku pre

zdravé deti, ktorých  rodičia počas dňa pracujú na poli. Momentálne ju navštevuje 65 detí.

Uganda zároveň patrí medzi cieľové krajiny projektu Adopcia na diaľku®, ktorý podporuje sociálne

znevýhodnené deti v rozvíjajúcich sa krajinách. V Ugande bolo z tohto projektu na konci roka pod-

porovaných 264 detí, pričom počet darcov so záujmom o podporu stále rastie.

Začiatkom decembra generálny sekretár SKCH a manažér pre humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu

spolu s dvojčlenným filmovým štábom podnikli návštevu Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Cieľom bolo monitorovanie fungovania centra a návrhy na prípadné vylepšenia. Okrem toho mal filmový

tím za úlohu natočiť dokumentárny film o misii centra a jeho detských obyvateľoch. Pracovníci SKCH sa

stretli taktiež s riaditeľom školy, ktorú navštevujú deti žijúce v centre. Túto školu SKCH v minulosti podporila

prostredníctvom zakúpenia solárnych panelov a vybavenia počítačovej učebne, pričom počas stretnutia

zástupcovia SKCH prerokovali detaily spolupráce v budúcich pripravovaných projektoch.

V najbližšom období SKCH plánuje začať s výstavbou troch odborných dielní (krajčírska, murárska,

a stolárska), v ktorých staršie deti z centra a jeho okolia získajú zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť

sa v budúcnosti na trhu práce.
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Rwanda

Prednášky v rámci Európskeho roka rozvoja 2015

SKCH sa ku koncu roka rozhodla podporiť realizáciu projektu Kultúrneho centra sv. Vincenta z Pal-

loti pre deti v meste Kibeho v Rwande. Projekt bude realizovaný v spolupráci s bratmi pallotínmi,

ktorí spravujú miestnu mariánsku svätyňu. Centrum pomôže deťom, ktoré sú marginalizované

a často žobrú na ulici. Kibeho je totiž jediné cirkvou uznané miesto na celom africkom kontinente,

kde došlo k zjaveniu Panny Márie, a preto je vyhľadávaným cieľom pútnikov z celého sveta. SKCH

tu už niekoľko rokov intenzívne spolupracuje so sestrami pallotínkami, ktoré prevádzkujú zdravot-

nícke stredisko a realizujú rôzne malé sociálne programy pre miestnych obyvateľov. SKCH podporuje

ich aktivity z výnosu verejnej celoslovenskej zbierky „Pôstna krabička pre Afriku“.

SKCH sa v rámci Európskeho roka rozvoja 2015 zapojila do aktivít, ktoré mali priblížiť problematiku

rozvojovej pomoci a rozvojových krajín ľuďom na Slovensku. Pracovníci SKCH zorganizovali 14

prednášok v rôznych mestách po celom Slovensku, aby deťom a mladým ľuďom vysvetlili, ako žijú

ľudia v rozvojových krajinách. Zároveň im uviedli príklady, ako im môžu pomôcť aj priamo zo Sloven-

ska. Poslucháčom pritom predstavili projekty SKCH v Ugande a Rwande, ako aj možnosť zúčastniť

sa dobrovoľníckeho pobytu.

Jedným z hlavných cieľov Európskeho roka rozvoja bolo upriamiť pozornosť obyvateľov EÚ – a teda

aj obyvateľov Slovenska – na ich vysokú životnú úroveň v porovnaní s rozvojovými krajinami

a vysvetliť bežným ľuďom, ako by mohli pomôcť priamo obyvateľom v týchto krajinách.
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Ukrajina

Blízky východ

Ozbrojený konflikt vo východnej časti Ukrajiny, ktorý vznikol v nadväznosti na udalosti z novembra 2013

na Majdanskom námestí v Kyjeve, pokračuje aj napriek viacerým mierovým snahám a iniciatívam. Keďže

konfliktom je priamo zasiahnuté aj civilné obyvateľstvo, východ Ukrajiny doteraz opustilo približne

1,4 milióna ľudí, ktorí sa snažia nájsť nový domov v iných častiach krajiny, a stali sa tak tzv. vnútorne

presídlenými osobami (angl. Internally Displaced People – IDP). Títo ľudia museli často svoje domovy

opustiť vo veľmi krátkom čase, a preto s dlhodobým pobytom na novom mieste potrebujú pomôcť.

V marci SKCH pomohla ľuďom na Ukrajine prostredníctvom humanitárnej pomoci vo forme takmer 2700

obväzov a niekoľkých balíkov školských pomôcok. Následne v máji pomohla SKCH ľuďom v núdzi na

Ukrajine formou drogérie, detskej stravy, plienok, šatstva a drobných elektrospotrebičov. Celková suma

doručenej pomoci predstavovala viac ako 3 000 eur.  Okrem toho SKCH podporila realizáciu týždenného

pobytu vo Vysokých Tatrách pre matky s deťmi, ktoré museli vinou konfliktu opustiť svoje domovy. SKCH

vďaka svojim donorom mohla počas mesiaca august podporiť aj aktivity Caritas Lviv, ktorá rozdala po-

travinové balíčky presídlencom z východnej Ukrajiny a Krymu. 

V oblasti Blízkeho východu bol tento rok silno poznačený prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom v Sýrii

a v Iraku, ktorý aj naďalej spôsobuje obrovské utrpenie miestnemu civilnému obyvateľstvu.  Po vojenskom

obsadení miest, v ktorých žili vo vysokom počte najmä irackí kresťania (Qarakosh, Mosul na Ninivskej

planine), boli mnohí z nich prinútení utiecť zo svojich domov. Často si pritom mohli zobrať len minimum

svojich vecí. Miesto, kam sa rozhodli najčastejšie utiecť, je Irbil (Erbil) v severnom Iraku (Kurdistane)

a prijatie našli v kresťanskej časti mesta s názvom Ankawa. Keďže situácia na mieste bola skutočne

náročná, pracovníčka SKCH navštívila počas leta niekoľko lokalít v irackom Kurdistane (severná časť

Iraku, ktorú ovládajú Kurdi a bránia ju pred expanziou Daeshu – tzv. Islamský štát). Cieľom jej návštevy

bolo zmapovať projekty zamerané primárne na pomoc kresťanom, ktorí patria medzi jednu z najprenasle-

dovanejších skupín obyvateľstva v Iraku. Finančné prostriedky zo zbierky vyhlásenej Konferenciou

biskupov Slovenska (viac ako 560-tisíc eur), ktorá sa uskutočnila na Kvetnú nedeľu 29. marca, smerovali

do projektov, ktoré boli zamerané na podporu kresťanských komunít vnútorne presídlených osôb, t. j.

utečencov vo vlastnej krajine. Cieľom podporených projektov je vytvoriť ľuďom v utečeneckých táboroch

dôstojné životné podmienky, aby neboli nútení opustiť svoju domovskú krajinu. Okrem kresťanských ko-

munít v irackom Kurdistane SKCH podporila aj projekty zamerané na vzdelávanie a zlepšenie životných

podmienok detí utečencov v utečeneckých  táboroch v Libanone a Jordánsku, ktorých obyvatelia – hlavne

deti – nemajú prístup k vzdelaniu. Tieto projekty sú zamerané na predchádzanie vzniku tzv. stratenej ge-

nerácie – generácie ľudí, ktorým bude chýbať základné vzdelanie.
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Výstavba pastoračného centra, jaslí a škôlky

Partner projektu: Farnosť sv. Jozefa v Sulaimanyii
Príjemcovia: jasle + škôlka = kapacita 120 detí; pastoračné centrum = kapacita 120 ľudí

9 nájomných bytov v rámci centra = kapacita 45 ľudí
Lokalita implementácie projektu: Sulaimanyia (severný Irak)
Výška finančnej podpory projektu: 84 200 eur

Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh

Partner projektu: Little Sisters of Nazareth (Malé sestry z Nazaretu)
Príjemcovia: 20 detí
Lokalita implementácie projektu: utečenecký tábor Dbayeh, Bejrút, Libanon
Výška finančnej podpory projektu: 9 764 eur

Zakúpenie generátora pre Kláštor Panny Márie

Partner projektu: fr. Jens Petzold (zodpovedný za Kláštor Panny Márie)
Príjemcovia: 180 ľudí
Lokalita implementácie projektu: Sulaimanyia (severný Irak)
Výška finančnej podpory projektu: 19 745 eur

Podpora presídlených kresťanských študentov
študujúcich na Univerzite Tikrit v Kirkuku

Partner projektu: Arcidiecéza Kirkuk a Sulaimanyia
Príjemcovia: 63 univerzitných študentov (32 žien a 31 mužov)
Lokalita implementácie projektu: Kirkuk (severný Irak)
Výška finančnej podpory projektu: 43 100 eur

Zriadenie centra pre poskytovanie psychologickej pomoci a poradenstva

Partner projektu: fr. Douglas Bazi (zodpovedný za tábor Mar Elia)
Príjemcovia: 75 klientov za 1 deň fungovania centra
Lokalita implementácie projektu: Erbil (severný Irak)
Výška finančnej podpory projektu: 47 100 eur

Sociálna a vzdelávacia podpora detí sýrskych a irackých utečencov

Partner projektu: Charita Libanon
Príjemcovia: 300 detí (75 z Libanonu a 225 zo Sýrie a Iraku)
Lokalita implementácie projektu: utečenecké tábory a provizórne ubytovacie strediská v Libanone
Výška finančnej podpory projektu: 40 000 eur

Komplexný vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a v Libanone

Partner projektu: Caritas Rakúsko
Príjemcovia: 10 200 detí a 3 400 členov ich rodín
Lokalita implementácie projektu: utečenecké tábory v Libanone a Jordánsku
Výška spolufinancovania projektu: 50 000 eur
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Migračná kríza v EÚ

Maďarsko

Obyvatelia Európy v posledných rokoch zvykli sledovať humanitárne krízy len z diaľky – diali sa

totiž mimo ich hraníc. Rok 2015 tento pohľad od základov zmenil. Humanitárna kríza sa totiž  dotkla

aj starého kontinentu a priamo zasiahla viaceré krajiny Európskej únie. Prostredníctvom tzv.

Balkánskej a Stredomorskej trasy vstúpilo nelegálne na územie EÚ viac ako 1 milión ľudí. Ich  cesta

za lepším životom sa však neskončila vstupom na európske územie, a tak presun rádovo státisícov

ľudí bez vybavenia potrebného na takúto cestu z jednej európskej krajiny do druhej  vytvoril na štát-

nych hraniciach tranzitných krajín, ktoré často obmedzovali ich prechod, humanitárnu krízu, ktorú

pomáhala riešiť aj Slovenská katolícka charita.

V septembri zorganizovala SKCH zbierku humanitárneho materiálu pre ľudí na úteku, ktorí sa

z dôvodu uzatvorenia hraníc medzi Maďarskom a Rakúskom zhromažďovali na vlakovej stanici

Keleti v Budapešti. Následne tím dobrovoľníkov podnikol cestu priamo na vlakovú stanicu, kde

osobne odovzdal humanitárnu pomoc miestnym koordinátorom a spolupracoval s ďalšími

dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali ľuďom v núdzi priamo na mieste. Dobrovoľníci SKCH strávili na stanici

3 dni a okrem rozdávania humanitárneho materiálu pomáhali pri koordinácii nastupovania do vlakov

smerujúcich do Rakúska a Nemecka. Venovali sa deťom i starším ľuďom a svojimi koordinačnými

aktivitami prispeli k ich pokojnému odchodu zo stanice.



11

Dobrovoľníci

Dobrovoľník je ten, kto má na prvom mieste dobrú vôľu a ochotné srdce pomáhať iným, a to aj bez

nároku na odmenu. Jeho odmenou je v mnohých prípadoch len dobrý pocit z vykonanej služby či

úsmev od človeka, ktorému pomohol. Táto veľmi jednoduchá definícia dobrovoľníka vo svojej pod-

state vyjadruje aj charakter dobrovoľníka SKCH. Pomoc dobrovoľníkov sa veľmi osvedčila pri via-

cerých činnostiach, ktoré realizuje SKCH tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Všetky arcidiecézne

a diecézne charity evidujú vo svojich radoch ľudí, ktorí nad rámec svojho zamestnania venujú svoj

osobný čas službe druhým. Hospicová starostlivosť, práca v zariadeniach sociálnych služieb či

zaangažovanosť vo vznikajúcich farských charitách. Pre SKCH je zároveň povzbudením, že počet

dobrovoľníkov, ako aj záujem o túto formu pomoci blížnym rastú. V nasledujúcom grafe prinášame

prehľad počtu dobrovoľníkov v rámci jednotlivých arci/diecéznych charít za rok 2015.

Okrem podpory a fungovania SKCH na Slovensku sú dobrovoľníci aj súčasťou práce a aktivít v kra-

jinách subsaharskej Afriky, teda v humanitárnych a rozvojových projektoch. Príprava na túto službu

prebieha niekoľko týždňov, kým sa vybraný uchádzač, alebo uchádzačka, dostane do konkrétnej

krajiny. Okrem vstupných pohovorov s koordinátormi SKCH prebieha aj výmena skúseností s bý-

valými dobrovoľníkmi. Povinné je tiež absolvovanie lekárskej prehliadky a základné očkovanie.

V roku 2015 boli dobrovoľníci vysielaní do dvoch krajín – Uganda a Rwanda. V prípade oboch krajín

je dopredu stanovená aj náplň práce samotných dobrovoľníkov.

V Ugande je hlavnou náplňou dobrovoľníka

prispieť svojou aktivitou k efektívnemu fun-

govaniu centra. Zároveň je úlohou dob-

rovoľníka tráviť čas s deťmi v centre

(doučovanie, spoločné hry, rozhovory,

príprava voľnočasových aktivít, spolupráca

na organizácii výletov atď.), vykonávať mo-

nitorovacie návštevy v školách a v rodinách

detí, ktoré sú súčasťou projektu Adopcia na

diaľku®, ako aj realizácia pomocných prác

v rámci centra. V tomto roku tu pôsobila

dobrovoľníčka Jana Rusnáková.

Rwanda je novou krajinou, do ktorej sú vysielaní dobrovoľníci SKCH. Prvou dobrovoľníčkou bola

Jana Fedáková. Úlohou dobrovoľníkov v tejto krajine je pokračovať v spolupráci s rehoľou pallotínov

v rámci práce s deťmi.

SpKCHBACH TADCH DCHZa DCHRvGrCHPoDCHBBDCHNr ADCHKe SKCHGrECHKe
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Pôstna krabička pre Afriku 2015

Celoslovenská verejná zbierka Pôstna krabička pre Afriku pokračovala už
svojím štvrtým ročníkom. Malá papierová pôstna krabička sa počas svojej
existencie postupne stala súčasťou veľkého množstva domácností a jed-
ným zo symbolov pôstu. Pre SKCH je veľkým povzbudením, že každoročne
sa ozývajú nové farnosti, ale aj jednotlivci, ktorí majú záujem zapojiť sa do
tejto adresnej pomoci chudobným deťom a ich rodinám na africkom kon-
tinente. Aktuálny ročník zbierky sa začal na Popolcovú stredu 18. februára
a trval do 31. júla 2015. Celkový výnos zbierky za uvedené obdobie pred-
stavoval sumu  viac ako 136-tisíc eur. SKCH z výnosu zbierky podporila via-
ceré projekty v krajinách subsaharskej Afriky. V Ugande SKCH dlhodobo
podporuje prevádzku a fungovanie Centra Nepoškvrneného srdca
Panny Márie, pretože čerpanie oficiálnej rozvojovej pomoci pre
túto krajinu nie je možné. Centrum aktuálne poskytuje
domov viac ako 35 deťom (chlapci a dievčatá), ktoré sú
HIV pozitívne. Vďaka starostlivosti a liekom sa
zdravotný stav detí nezhoršuje. Ďalšou krajinou, ktorú
sa SKCH rozhodla z výťažku zbierky podporiť, je
Rwanda. Projekt je realizovaný v spolupráci so ses-
trami pallotínkami v meste Kibeho a jeho cieľom je
podporiť fungovanie zdravotného centra. Spo-
lupráca s bratmi pallotínmi by mala v budúcnosti
podnietiť  vznik kultúrneho centra pre deti z ulice.
Je veľmi symbolické, že je miestom spolupráce
práve mesto Kibeho, ktoré je známe zjaveniami
a úctou k Sedembolestnej Panne Márii. SKCH pod-
porila v tomto regióne aj zabezpečenie ročného
zdravotného poistenia pre chudobné rodiny a kúpu
poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat na
podporu nutričného centra. Okrem priamej podpory hu-
manitárnych projektov vďaka Pôstnej krabičke pre
Afriku mohla SKCH vyslať do Ugandy a Rwandy
aj viacerých slovenských dobrovoľníkov. Ich
nasadenie a služba pomohli pri príprave,
ako aj realizácii samotných projektov.
Pôstna krabička každoročne opisu-
je zložité osudy detí, jej tohoročnou
tvárou je len jedenásťročný chla-
pec Fiston z Rwandy, ktorý sa
narodil s vírusom HIV a žije len
s bratom a starými rodičmi. 
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Zemetrasenie v Nepále

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Nepál v sobotu 25. apríla 2015, usmrtilo podľa štatistík 7  652

obyvateľov a viac ako 16-tisíc ľudí sa počas prírodnej katastrofy zranilo. Ďalšie čísla hovoria o vyše

pol milióne zničených a poškodených domov. Celkovo bolo zemetrasením v Nepále zasiahnutých

8 miliónov ľudí v 39 okresoch štátu. SKCH ako člen Caritas Internationalis vyhlásila hneď po zverej-

není tejto smutnej správy verejnú zbierku na pomoc zničenej krajine. Zároveň sa rozhodla poskytnúť

partnerskej organizácii Caritas Nepal nenávratný finančný príspevok v  sume 3500 eur na

zabezpečenie dočasného ubytovania, pitnej vody či základných hygienických potrieb pre ľudí v posti-

hnutých oblastiach. Medzinárodná sieť charít začala poskytovať núdzovú pomoc v podobe

oblečenia, plachiet na dočasné prístrešky a hygienických prostriedkov. Pomoc smerovala aj do

oblasti traumatického poradenstva pre ľudí, ktorí boli nútení žiť na otvorených priestoroch alebo

v dočasných obydliach. Nepálska vláda určila 13 okresov, ktoré najviac zasiahlo ničivé zemetrasenie:

Káthmandu, Bhaktapur, Lalitpur, Raswa, Kavre, Dolakha, Gorkha, Ramechap, Nuwarkot, Sindupal-

chok, Dhading, Makawanpur a Sindhuli.  Počas trvania verejnej zbierky sa podarilo na celom Sloven-

sku vyzbierať sumu 37 183 eur. Z dlhodobého hľadiska bude dôležité pracovať na tom, aby sa

v rámci pomoci pre Nepál podporili miestne rodiny pri stavbe nových, alebo oprave zničených

domov. Celkové odstraňovanie dôsledkov tejto prírodnej katastrofy si vyžiada niekoľko rokov.

Šiesty ročník zbierky školských pomôcok

SKCH pripravila aj v roku 2015 ďalší ročník zbierky školských pomôcok. Uskutočnil sa tak v poradí už

šiesty ročník akcie, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský

rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier či detských

domovov prísť do školy pripravené a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť.

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

pastelky či farebné ceruzky. Toto všetko bolo možné darovať na vybraných zberných miestach po

celom Slovensku počas trvania zbierky od 1. júna do 31. augusta 2015. Cieľom zbierky bolo pomôcť

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

pre mnohé rodiny finančne veľmi náročný. 

Motiváciou na organizovanie ďalšieho ročníka zbierky školských pomôcok bola veľká štedrosť

konkrétnych ľudí, ako aj celých organizácií či firiem, ktoré sa rozhodli v predošlých ročníkoch zapojiť

a pomôcť. Do zbierky sa vďaka spolupráci s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami zapojilo viac

ako 40 centier po celom Slovensku. Po ukončení zbierky tieto centrá vyzbierané školské pomôcky

následne distribuovali do rodín v ich okolí, ktoré potrebovali pomoc.
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Tretí ročník potravinovej zbierky v sieti TESCO

Ľudia na celom Slovensku opäť prejavili záujem a konkrétnu snahu pomôcť mnohým ľuďom v núdzi.

Výsledok tohtoročnej, v poradí už tretej Tesco potravinovej zbierky je 77 ton trvanlivých potravín

a drogérie. Oproti 48 tonám, ktoré sa podarilo vyzbierať minulý rok, zbierka výrazne prekonala všetky

očakávania organizátorov. Ľuďom v núdzi, hospicom a charitatívnym zariadeniam na Slovensku sa

počas zbierky najviac podarilo zabezpečiť trvanlivé potraviny ako múka, cestoviny, strukoviny, kon-

zervy, olej, mlieko, cukor, soľ alebo koreniny. Z týchto potravín mohli následne uvariť jedlá, ktoré nielen

zasýtili, ale v zimných mesiacoch aj zahriali. Netreba však zabúdať aj na pracie prostriedky, čistiace

a dezinfekčné prostriedky a prostriedky osobnej hygieny, ktoré boli častou súčasťou mnohých nákup-

ných košíkov. Potravinová zbierka sa uskutočnila v dňoch od 16. do 21. novembra 2015 v 78 predaj-

niach Tesco po celom Slovensku. Najštedrejšími darcami zbierky boli zákazníci hypermarketu

v Dubnici nad Váhom, Obchodného domu MY na Kamennom námestí v Bratislave a hypermarketu

v Brezne. Ľudia najviac darovali múku, cestoviny, cukor, soľ, strukoviny, ryžu, ale aj tekuté mydlá

a v niektorých prípadoch prispeli i finančne. Zbierku zorganizoval maloobchodný predajca spolu

s partnermi z minulých rokov: SKCH, organizáciou Depaul Slovensko, Potravinovou bankou Sloven-

ska a spoločnosťou Unilever. Tento rok sa po prvýkrát do zbierky zapojila aj evanjelická diakonia.

Hodnota vyzbieraného tovaru predstavovala sumu 109 000 eur. Ľuďom v núdzi následne priamo prispeli

i samotné spoločnosti Tesco a Unilever. Spoločnosť Tesco túto sumu ešte navýšila o 20 % – čiže

o 21 800 eur. SKCH sa do potravinovej zbierky zapojila v 44 obchodoch z celkového počtu 78 predajní

a prostredníctvom svojich dobrovoľníkov vyzbierala vyše 50 ton potravín a hygienických potrieb.

SpKCH BACH TADCH DCHZa DCHRv GrCHPo FCH To GrECHKe FCH NZ ADCHKe

12 604 €
10 776 € 10 416 € 9 150 €

6 516 €
3 643 € 3 589 € 3 415 € 2 699 € 1 784 €

Hodnota vyzbieraných potravín
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Materiálna pomoc pre utečencov 

SKCH realizovala pomoc utečencom v spolupráci s Caritas Slovinsko v dvoch fázach. V rámci prvej

pracovnej cesty v dňoch od 21. do 22. novembra 2015 odovzdal tím humanitárnych pracovníkov

materiálnu pomoc kolegom z Caritas Slovinsko, ktorí pracujú v záchytných táboroch Šentilj a Gornja

Radgona. Súčasťou humanitárnej pomoci bolo 300 kilogramov prikrývok, 5000 párov ponožiek pre

dospelých a deti, rybacie konzervy a energetické tyčinky. Následne SKCH pripravila v spolupráci

s iniciatívou Kto pomôže? v nedeľu 29. novembra 2015 zbierku materiálnych vecí v kostoloch v cen-

tre Bratislavy. Zbierka bola reakciou na výzvu Caritas Slovinsko, ktorá požiadala o podporu v súvis-

losti s utečeneckou krízou. Zapojení dobrovoľníci zbierali základné časti zimného oblečenia ako

ponožky, prikrývky, rukavice, čiapky, šály a zimnú obuv.  Ľudia mohli darovať spomínané oblečenie

dopoludnia po svätých omšiach priamo pred kostolmi v Starom Meste. Následne v termíne od 2.

do 6. decembra 2015 podnikol dobrovoľník SKCH Martin Vittek spolu s ďalšími dobrovoľníkmi cestu

do Slovinska, kde doručili a odovzdali 900 kg materiálnej pomoci. Zároveň v spolupráci s Caritas

Slovinsko pomáhali v obci Dobova na slovinsko-chorvátskej hranici pri výdaji jedla a teplého

oblečenia utečencom, ktorí prichádzali vlakmi z Chorvátska a smerovali ďalej do Rakúska a Ne-

mecka. Keďže registračné procedúry na štátnej hranici trvali aj niekoľko hodín, utečenci priamo na

vlakovej stanici dostávali balíčky jedla a potrebné teplé oblečenie, aby mohli pokračovať v náročnej

ceste. Počas vianočných sviatkov sa na osobnej misii a pomoci utečencom v rámci utečeneckých

táborov v oblasti Slovinska a Chorvátska zúčastnila aj pracovníčka SKCH Andrea Bezáková.
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Adopcia na diaľku® – 2370 príbehov pomoci

Projekt SKCH Adopcia na diaľku® je najdlhšie trvajúcim projektom SKCH. Spoločne s tisíckami

slovenských darcov, ktorí pomáhajú deťom, oslávime už v budúcom roku 20. výročie bezproblé-

mového fungovania projektu. Ak sa darca rozhodne zapojiť do projektu, stáva sa adoptívnym

rodičom, môže sledovať rast „svojho“ dieťaťa. Pomoc je následne poskytovaná vo forme pravidel-

ných príspevkov (hradených podľa rozhodnutia darcu mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne)

na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chu-

dobné deti, aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku 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 zorganizovanie

školského výletu či letného tábora. V roku 2015 pomáhali darcovia zo Slovenska prostredníctvom

projektu Adopcia na diaľku® študovať 2370 deťom zo siedmich krajín. Konkrétne z Indie, Albánska,

Vietnamu, Haiti, Ugandy, Kazachstanu a z Ukrajiny.

SKCH v tomto roku zavŕšila 10.

rok spolupráce so slovenskou

misionárkou sestrou Magdou

Cerovskou, FMA, ktorá už 25

rokov pôsobí v Albánsku a v mi-

estnej komunite zodpovedá za

projekt Adopcia na diaľku®

v  saleziánskom centre Laura

Vicuña v  osade Tale-Bregdet.

V osade žijú rodiny, ktoré sa sem

prisťahovali väčšinou z  hor-

natých oblastí za vidinou lep-

šieho života v  prímorskom

prostredí, kde sa postupne roz-

bieha turistický ruch, a tým aj vyhliadky na lepšiu budúcnosť. Väčšina obyvateľov nemá nijaké pra-

covné príležitosti a pre rodičov je nemožné zabezpečiť každodenné potreby rodín, nieto ešte hradiť

deťom štúdium a školské pomôcky. Medzi rodičmi v osade sa ešte dokonca nájdu aj negramotní.

V priebehu roka pokračovali v centre Laura Vicuña odborné kurzy: pekár-cukrár, sekretárka, práca

s počítačom, angličtina, taliančina. Kurzy sú certifikované albánskym ministerstvom práce a dávajú

mladým šancu nájsť si zamestnanie. V areáli bola v uplynulom roku dokončená a zariadená druhá

časť budovy so samostatnou škôlkou, kuchyňou a ubytovacími priestormi pre matky s deťmi v krí-

zovej situácii, ako aj s izbami pre mládež, ktorá dochádza na kurzy, formačné stretnutia a duchovné

obnovy z väčších vzdialeností. Komunita 3 sestier v osade poskytovala naďalej aj materiálnu pomoc

– potraviny, výživu, oblečenie, plienky, obuv a lieky rodinám s malými deťmi. Žiakom základných

škôl sestry prispievali na školské potreby, tašky, cestovné do škôl, internát a organizovali pre deti

a mládež mimoškolské programy: doučovanie, šport, záujmové krúžky, ako hudobný, ľudové tance,

ďalej výučbu cudzích jazykov, katechizmus a táborové aktivity počas letných prázdnin.
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V Indii SKCH spolupracuje na projekte s 9 partnerskými centrami v štáte Karnataka, a to v Honavare,

Karware, Mangalore, Shimoge, Sorabe, Vamanjoore, Allanki pri Honavare a Udupi. Od roku 2013

slovenskí darcovia poskytujú finančnú pomoc aj študentom teológie v kňazskom seminári v Man-

galore a študentkám profesionálnych zdravotníckych kurzov v Honavare. Ku koncu roka 2015 bolo

podporovaných 51 seminaristov a 25 študentiek kurzov. Aktivity v rámci centier sú zamerané pre-

dovšetkým na programy vzdelávania, starostlivosti o zdravie, rozvoja osobnosti a ochrany životného

prostredia. Poverení zamestnanci naďalej vykonávali pravidelné kontrolné návštevy v  školách

i domácnostiach s cieľom monitorovania školskej dochádzky, ako aj študijných výsledkov pod-

porovaných detí. Pre deti základných škôl bolo zabezpečované doučovanie pre ľahšie zvládanie den-

ného učiva. Slabší žiaci boli zapájaní do motivačnej výučby na praktických seminároch, čo im

pomáha zlepšovať si svoj prospech.  Študenti 10. ročníka dostávali profesijné poradenstvo pre zo-

rientovanie sa v ponuke rôznych odborných kurzov, aby sa ľahšie mohli rozhodnúť a vybrať si vhodný

odbor pre svoje budúce povolanie. Mládeži boli v centrách naďalej poskytované možnosti rozvoja

tvorivých zručností napr. v dielňach na výrobu tašiek, odevov, dáždnikov, dizajnérskych výrobkov

a ozdôb, ktoré zároveň slúžia  na odbyt vo verejnosti. V jednotlivých osadách v spolupráci s centrami

pribudli ďalšie svojpomocné skupiny zložené z miestnych členov, ktoré napomáhajú zabezpečiť

potreby obyvateľov v oblasti zdravotníctva, osvety, hygieny či vytvárania vlastných zdrojov zárobku.

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

zabezpečené vzdelávanie, školské pomôcky, školské uniformy, jedlo, pitnú vodu v škole, oblečenie

či lekára 332 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. Mnohí ľudia na Haiti žijú v extrémnej chudobe. Podmienky na život sú veľmi ťažké.

Infraštruktúra tu takmer neexistuje. Nezamestnanosť dosahuje veľmi vysoké čísla, napr. v oblasti

Mole Saint Nicolas až 95 %. Nedostatok pracovných príležitostí situáciu pre najchudobnejších ešte

sťažuje. Venujú sa  hlavne poľnohospodárstvu v primitívnych podmienkach, rybárstvu a výrobe

dreveného uhlia. Deti často kráčajú do školy niekoľko kilometrov a rodičia im nedokážu vždy platiť

školné, pričom nemajú základné školské pomôcky, knihy, uniformy. Vyučovanie v takýchto pod-

mienkach sa stáva zložitým pre deti, ale aj pre učiteľov. Viaceré školy pre najchudobnejšie deti za-

ložili rehoľné sestry z Kongregácie malých sestier sv. Terezky Ježiškovej, s ktorými spolupracujeme.

Je to miestna kongregácia, ktorá sa už mnoho rokov stará o potreby tých najbiednejších v krajine.

Už v  7 diecézach  Vietnamu sa usku-

točňuje 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.
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Na Ukrajine sme spolu s vami pomohli 92 deťom a 25 študentom bohoslovcom. Deti podporujeme

v Rachive a v okolí Užhorodu (Zakarpatská oblasť), v Charkove a v dvoch  detských domovoch „Miles

Jesu“  v dedinke Bortnyky a „Nádej“ v mestečku Birky (Ľvovská oblasť). V týchto detských domovoch

žijú siroty, alebo polosiroty, niektoré deti nikdy nevideli svojich rodičov a nepoznajú žiadnych

príbuzných. Niektoré z týchto detí boli odobraté rodičom a boli súdom zverené do opatery detského

domova. Niekoľko detí je z mnohodetných rodín a ich rodičia sú veľmi chudobní a chorí, a nedokážu

sa o ne postarať. Pre všetky deti je v domove zabezpečená komplexná starostlivosť: od primeranej

výživy, zdravotnej starostlivosti cez ošatenie, obuv až po kvalitné vzdelávanie. Sociálna a ekonomická

situácia sa na Ukrajine posledné roky zhoršuje. Počas roka 2015 rástli ceny elektriny, plynu, potravín

a ostatných tovarov niekoľkokrát. Mnoho ľudí nemá prácu a bežná mesačná mzda je na Ukrajine 50

až 80 eur. Výška mesačného dôchodku je 30 až 40 eur. Veľa rodín žije len z jedného príjmu, keďže

nie je možnosť zamestnať sa. Niektoré deti sú siroty, polosiroty alebo je rodina rozpadnutá a o deti

sa stará len matka. Často je tak veľkým problémom zabezpečenie základnej obživy v rodine. Financie

boli preto prioritne použité na zabezpečenie stravy, ošatenia, obuvi, lekárskej starostlivosti, školských

pomôcok a vzdelávania (pedagogický personál, učebnice, doučovanie) pre deti. V tomto roku sme

začali spoluprácu s Užhorodskou gréckokatolíckou bohosloveckou akadémiou bl. Teodora Romžu

(seminár), kde podporujeme štúdium vysokoškolských študentov bohoslovcov. Podpora ich vzdelá-

vania a celkovej formácie má široký

dosah. Práca cirkvi (cirkev je v od-

luke od štátu) na Ukrajine zahŕňa

široké pole pôsobnosti. Okrem

duchovnej činnosti sa kňazi, bo-

hoslovci,  rehoľné spoločenstvá či

kresťanské komunity venujú aj

rôznym sociálnym aktivitám, práci

s  rodinami, mládežou, núdznymi,

chorými, seniormi či ľuďom, ktorí

trpia rôznymi závislosťami. Cirkev

sa snaží byť blízko všetkým, ktorých

zasiahla bieda a  chudoba. Kňazi

a  bohoslovci okrem duchovnej

služby realizujú aj mnohé sociálne

a  charitatívne aktivity pre dobro

núdznych bez rozdielu vierovyzna-

nia a národnosti. 

V meste Karaganda, ktoré leží 200 kilometrov od hlavného mesta Kazachstanu Astany, dostáva pod-

poru z projektu Adopcia na diaľku 65 detí. Rozhodnutie podporovať deti v tejto ázijskej krajine bolo

inšpirované viacerými misionármi zo Slovenska, ale aj Čiech, ktorí si práve Kazachstan vybrali za

miesto svojho pôsobenia. Partnerom projektu je naša partnerská organizácia Caritas Kazachstan.

Projekt má na starosti Sysoeva Oksana Nikolajevna. 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 ne veľmi dôležité.



Viac informácií o tomto projekte nájdete

vo výročnej správe Adopcia na diaľku®

a na stránke www.adopcianadialku.sk

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 požia-

davkám darcov, aby sa naša pomoc deťom zamerala aj na africké krajiny. V roku 2015 sme spolupra-

covali s 13 školami v okrese Adjumani a do projektu ďalej prijímame deti z najchudobnejších rodín. Na

každej škole prebieha vyučovanie od skorého rána až do neskorých popoludňajších hodín, dopĺňajú ho

záujmové krúžky, ako napríklad konverzácia v angličtine, poľnohospodársky a diskusný krúžok či krúžok

o dodržiavaní správnych hygienických postupov. V roku 2015 podporovali darcovia 265 detí.

India

Haiti

Albánsko

Uganda

Vietnam

Ukrajina

Kazachstan

1128

332   

290

264

177

115

64

2370 detí
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Projekt Rafael II – Integrácia utečencov na Slovensku

SKCH nadviazala na pokračovanie projektu Rafael I, ktorý bol ukončený 31. marca 2015 projektom

Rafael II s účinnosťou od 1. mája na území západného Slovenska, a od 1. júna 2015 sa rozšírila

pôsobnosť na územie celého Slovenska. Projekt Rafael II bol špecifický v tom, že poskytoval služby

osobám s medzinárodnou formou ochrany a okrem existujúceho integračného poradenského centra

v Bratislave priniesol aj ďalšie dve centrá v Žiline a Košiciach. V rámci nových centier zamestnanci

pokračovali v poskytovaní komplexných služieb, ktoré zefektívnili proces integrácie pre túto cieľovú

skupinu. Od 1. decembra 2015 SKCH pokračuje v realizácii projektu Rafael III na území celého

Slovenska, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Hlavné aktivity projektu

• základné a špecializované sociálneho poradenstvo;

• asistencia na úradoch, pri návšteve lekára a na iných štátnych inštitúciách;

• právne poradenstvo;

• psychologické poradenstvo;

• pomoc pri hľadaní ubytovania, prípadne poskytnutie ubytovania v ubytovacom zariadení, ktoré je

pod správou SKCH;

• pracovné poradenstvo vrátane sprevádzania na pracovné pohovory;

• sprostredkovanie, prípadne poskytnutie jazykovej prípravy – výučba slovenského jazyka;

• sprostredkovanie odbornej prípravy a pomoc pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie;

• pomoc pri adaptácii cieľovej skupiny cudzincov v kultúrnej a sociálnej oblasti prostredníctvom

poskytnutia neformálneho vzdelávania, ktoré je zamerané na oboznámenie sa s kultúrnymi,

náboženskými a ďalšími odlišnosťami prijímajúcej krajiny;

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

ných žien a pod.

Vedľajšie aktivity projektu

• prednášky, konferencie a aktívna účasť jednotlivých tímov na základných, stredných a vysokých

školách v rámci preventívnych opatrení;

• organizované vzdelávacie semináre pre zamestnancov diecéznych a arcidiecéznych charít;

• podpora spolupráce s lokálnymi arcidiecéznymi a diecéznymi charitami;

• externí členovia pracovnej skupiny zriadenej Migračným úradom SR – cieľom skupiny bolo vytvoriť

obsahovú stránku štátneho integračného programu, ktorý by mal garantovať lepšie podmienky

pre osoby s medzinárodnou ochranou žijúce v SR;

• organizovanie voľnočasových aktivít – budovanie mostov solidarity medzi majoritou a menšinami;

• vydali sme informačný leták o utečencoch v spolupráci s KBS – elektronicky distribuovaný do

farností po celom Slovensku;

• budovanie siete dobrovoľníkov v spolupráci s iniciatívou Kto pomôže – viac ako 20 dobrovoľníkov

sa aktívne zapojilo do našich aktivít.
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Úspechy projektu

• viac ako 25 klientom sa podarilo uplatniť na pracovnom trhu,

• 45 klientom bolo nájdené nové bývanie,

• 9 detí úspešne umiestnených do materských škôl,

• 4 deti nastúpili do základnej školy, 

• 2 študentom sa podarilo spraviť prijímacie skúšky na strednú školu.

• Veľkým uznaním práce všetkých zamestnancov projektu Rafael II bola pozvánka pre zástupcov

projektu zo strany prezidenta SR, pána Andreja Kisku. Počas návštevy Prezidentského paláca mali

možnosť odprezentovať svoju prácu a vybraní klienti sa podelili s pánom prezidentom o svoje

osobné skúsenosti zo života na Slovensku.
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Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi

Projekt STOP obchodovaniu s  ľuďmi svojimi aktivitami pokračoval v plnení troch základných

pilierov: 1. Reintegrácia obetí obchodovania s ľuďmi, v rámci ktorej sa podarilo v priebehu  roka

zaradiť do programu Ministerstva vnútra SR celkovo 20 obetí obchodovania. 2. Vyhľadávanie

zahraničných obetí, pričom v  záchytnom tábore pre

žiadateľov o azyl v Humennom zamestnankyne pro-

jektu uskutočnili spolu 12 návštev. 3. Prevencia a os-

veta zamerané na pokračovanie v  kampaniach

a aktivitách, ktoré sa začali ešte v roku 2014, pričom

boli postupne rozšírené o ďalšie. Novým podujatím

bolo prvé modlitebné stretnutie za obete obchodova-

nia, ktoré organizovali pri príležitosti Medzinárodného

dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s  ľuďmi.

V roku 2015 sa tento medzinárodný deň slávil

prvýkrát v diecézach a farnostiach na celom svete. 

Filmový festival Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi sa konal na Slovensku po druhýkrát pri príleži-

tosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.10.). Tento rok sa uskutočnil v meste

Košice. Toto mesto nebolo vybrané náhodou, pretože najviac obetí obchodovania s ľuďmi

pochádzalo posledný rok práve z východného Slovenska, a predovšetkým z Košického kraja. Fes-

tival uviedol krátkometrážne filmy zahraničnej produkcie. Zvlášť sa zameral na formy nútenej práce,

ako na jeden z aktuálnych problémov týkajúcich sa Slovákov, ktorí sa stali v zahraničí obeťami ob-

chodovania. Celkovo sa na festivale zúčastnilo približne 150 študentov. Študenti sa okrem poze-

rania filmov dozvedeli viac o rizikách a odporúčaniach pri cestovaní za prácou do zahraničia, ako

aj o možnostiach vlastnej aktívnej pomoci v boji

proti novodobému otroctvu. Vo večernom pro-

grame pre širokú verejnosť prebehla panelová

diskusia s odborníkmi pracujúcimi v oblasti pomoci

obetiam obchodovania, ako aj prevencie a sociálnej

práce na Slovensku i  v  zahraničí. Pre všetkých

účastníkov bol k dispozícii filmový balíček obsahu-

júci DVD s filmami na vyžiadanie pre školy, or-

ganizácie i jednotlivcov, ktorí prejavili záujem o zor-

ganizovanie vlastného premietania.

Kampaň Dve malé dievčatá pokračovala najmä formou prednášok na školách, ktoré boli spojené

s premietaním filmu. V rámci kampane použité materiály boli pedagógom, vychovávateľom a sociál-

nym pracovníkom poskytnuté na prípadnú realizáciu vlastnej besedy v prostredí ich školy či škol-

ského internátu. Významným úspechom je skutočnosť, že kampaň Dve malé dievčatá bola zaradená

do odporúčaní v Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠVVaŠ SR  na školský rok 2015/2016.
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Zamestnankyne projektu navštívili spolu 13 základných škôl, pričom sa prihovorili 804 žiakom
v rómskych komunitách Zborov, Dlhá Lúka, Spišské Podhradie a Kamenná Poruba. Navštívili tiež
Detský domov vo Valaskej, kde sa prednášky zúčastnilo 45 detí, a Psychologicko-poradenské cen-
trum v Bánovciach nad Bebravou, kde bola účasť 60 detí a 22 učiteľov a sociálnych pracovníkov.
V rámci projektových aktivít sú aj naďalej súčasťou siete červených stužiek – celoslovenská kampaň
boja proti AIDS podporovaná MŠVVaŠ SR.

Osvetu v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi sa opäť podarilo realizovať aj na najväčšom festivale
v rámci strednej Európy, na festivale POHODA, ktorý navštívili s kampaňou GIFT box – ľudia nie sú na

predaj už po druhý raz. Známa modrá darčeková škatuľa s príbehmi oklamaných obetí na vnútorných
stenách ľudí presvedčí o prázdnote a zradnosti  lákavých sľubov a hesiel, ktoré slúžia na upútanie po-
zornosti, avšak zostávajú len na povrchu. Návštevníkom festivalu priblížili tiež informácie o globálnom
rozmere obchodovania s ľuďmi, ako aj a o tom, ako sa novodobé otroctvo dotýka každého z nás.

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi pokračoval aj v medzinárodnej spolupráci v rámci siete RENATE, keď sa
zamestankyne projektu zúčastnili na tréningoch a rôznych pracovných stretnutiach v Albánsku, Španielsku,
Spojenom kráľovstve, Írsku a nadviazali novú spoluprácu na Ukrajine. Aktívnou účasťou  boli zastúpené na sym-
póziu mladých pod názvom „Real Love Chases Away Fear, Greed and Slavery“ vo Vatikáne.

Viac informácií o projekte nájdete na www.obchodsludmi.sk.
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Projekt Bakhita – Pomoc maloletým utečencom

Projekt Bakhita IV naďalej realizoval svoje aktivity so zameraním na pomoc maloletým utečencom

bez sprievodu. Všetku potrebnú pomoc svojim klientom poskytoval do 1. júna 2015 prostredníctvom

psychologického poradenstva, pedagogického vedenia a jazykovej prípravy a taktiež sociálneho po-

radenstva. Na zmiernenie psychických stavov maloletých, majúcich pôvod v ich neľahkých život-

ných osudoch v  krajine pôvodu a  neraz strastiplnej ceste za lepším životom, slúžili sedenia

s psychológom, ktorý citlivo pristupoval k ich psychickému stavu a snažil sa prispieť v čo najväčšej

možnej miere k ich psychickej pohode. Pedagogické vedenie a jazyková príprava zas mali klientom

dopomôcť k lepšej 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. Sociálne

poradenstvo taktiež pomohlo maloletým cudzincom pri oboznamovaní sa s novou spoločnosťou

a efektívnejšom využívaní voľného času. 

Sme veľmi radi, že SKCH prostredníctvom série projektov Bakhita dopomohla k uľahčeniu priebehu

integrácie maloletých bez sprievodu na Slovensku.
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Sklad solidarity – 5 rokov pomoci

Sklad solidarity, ktorý Slovenská katolícka charita (SKCH) prevádzkuje v Bratislave, si pripomenul

v tomto roku 5. výročie svojho úspešného pôsobenia. SKCH Sklad solidarity otvorila 17. októbra

2010 pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Vďaka spolupráci s magistrátom

mesta Bratislava sa podarilo vytvoriť priestor, kde na jednej strane ľudia môžu pomáhať iným a na

druhej strane aj prijímať pomocnú ruku od iných. Mesačne navštívi priestory skladu viac ako 400

ľudí. Za symbolické ceny predstavujúce dobrovoľný príspevok sklad ponúka ľuďom v núdzi

oblečenie, obuv, knihy, hračky a dokonca aj školské či športové pomôcky. Ocenením práce zamest-

nancov skladu je viac ako päťtisíc ľudí, ktorí doteraz využili jeho služby.

Počas piatich rokov fungovania skladu sa vďaka darom od fyzických osôb, ako aj štedrosti viacerých

firiem podarilo rozdať ľuďom v núdzi niekoľko tisíc vecí. V roku 2015 malo preukaz, ktorý držiteľa

oprávňuje vziať si raz do týždňa za príspevok jedno euro až päť vecí, už 485 ľudí. Do skladu dlhodobo

chodia aj mamičky na materskej dovolenke či viaceré mnohopočetné rodiny. Počet darcov, ktorí

venovali svoje oblečenie či veci do domácnosti, v tomto roku dosiahol číslo 340.

Čo všetko je možné do Skladu solidarity priniesť? Predovšetkým veci, ktoré svojmu účelu ešte

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

nosti, dôležité však je, aby sme ich vedeli využiť, a nemuseli ich hneď vyhodiť. Sklad pomáha aj

v krízových situáciách, ako aj pri humanitárnych zbierkach. V tomto roku to bola pomoc pri zbierke

teplého oblečenia a obuvi, ktorú SKCH realizovala na základe požiadavky Caritas Slovinsko. Vyz-

bieraná humanitárna pomoc bola následne doručená utečencom na rakúsko-slovinskej hranici.

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. 
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Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

Oddelenie rozvoja sociálnych služieb a vzdelávania SKCH už niekoľko rokov poskytuje informačný
servis a podporu pre diecézne a arcidiecézne charity. V oblasti sociálnej starostlivosti prispieva
k napĺňaniu stratégie vzdelávania, ktorá je zakotvená v stanovách. Rozvoj sociálnych služieb sa snaží
SKCH realizovať predovšetkým pomocou ďalšieho vzdelávania pracovníkov sociálnych služieb,
poskytovaním akreditovaných vzdelávacích programov, ako aj vlastnou publikačnou činnosťou.

Oddelenie v tomto roku úspešne získalo ďalšie akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny SR v týchto vybraných oblastiach:

• Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti

• Validácia v opatrovateľskej starostlivosti podľa Naomi Feil

• Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života

Celkovo tak mala SKCH vo svojej ponuke vzdelávania k 31. decembru 2015 päť akreditovaných kur-
zov z oblasti sociálnych služieb.  

V spolupráci s Caritas Rakúsko sa podarilo v mesiaci máj zorganizovať v Bratislave medzinárodný workshop na tému

„Opatrovateľská migrácia“, na ktorom diskutovali zástupcovia národných charít zo Slovenska, Rakúska, Poľska, Rumunska,

Nemecka, Švajčiarska a Ukrajiny o problematike zvýšeného odlivu opatrovateľov z východnej a strednej Európy do krajín

západnej Európy. Predmetom diskusie bol spôsob migrácie opatrovateliek, ktorý by odstránil súčasné problémy ich presunu

za prácou do zahraničia, a zároveň by bol prínosom pre hosťujúci i vysielajúci štát. Zúčastnení sa zhodli na tom, že je nutné

vypracovať spoločné štandardy kvality práce a presadzovať ich v jednotlivých krajinách, ako aj na úrovni celej EÚ.

V  spolupráci so Spišskou katolíckou charitou bolo v  rámci akreditovaného kurzu opatrovania

vyškolených 235 nových opatrovateľov, čo predstavuje zvýšený nárast záujmu oproti roku 2014. 

Projekt Train to Care
Pokračovania sa dočkal aj projekt Train to Care – Intern, ktorý sa realizuje vďaka spolupráci s Caritas
Rundum Zuhause Betreut (CRZB), ktoré je oddelením v Caritas Viedeň. Toto oddelenie zamestnáva
okolo 600 opatrovateľov, z ktorých zhruba 70 % tvoria opatrovatelia zo Slovenska. Projekt je zameraný
na podporu ďalšieho vzdelávania slovenských opatrovateľov pracujúcich pre CRZB v Rakúsku, ale
aj opatrovateľov a pracovníkov sociálnych zariadení našich diecéznych a arcidiecéznych charít
na Slovensku. V rámci projektu boli doteraz zrealizované tieto kurzy:

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

2. Kinestetika v opatrovateľskej činnosti  (základný kurz)

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

4. Konflikty v opatrovaní a ich riešenia

5. Starostlivosť v poslednej fáze života
Kurzy sa konali v  mestách Bratislava, Liptovský Mikuláš a  Spišská Nová Ves, pričom sa ich
zúčastnilo 201 opatrovateľov/opatrovateliek. 
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V druhom štvrťroku 2015 SKCH začala realizovať projekt Train to Care – Extern. Tento projekt

finančne podporili viacerí partneri. Konkrétne Rakúska sociálna poisťovňa SVA, Hospodárska

komora Viedeň a  Hospodárska komora Rakúsko. Kurzy sú určené všetkým slovenským

opatrovateľom – živnostníkom, ktorých v Rakúsku pracuje okolo 25 000. Celkovo sa uskutočnilo 8

z 12 plánovaných kurzov, ktoré sú totožné s kurzami Train to Care – Intern. Zúčastnilo sa ich 96

slovenských opatrovateľov, ktorí dlhodobo pracujú v Rakúsku.

Činnosť oddelenia 2014 2015

Celkový počet akreditovaných vzdelávacích programov – MPSVaR SR 2 5

Celkový počet absolventov kurzu opatrovania 65 235

Zahraničné projekty 1 2

Celkový počet absolventov projektov 148 297
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Hlavnou činnosťou SKCH je pomoc núdznym na území celej SR prostredníctvom zdravotníckych, sociál-
nych a vzdelávacích služieb. Tieto služby sú poskytované občanom všetkých vekových kategórií od raného
veku až po seniorský vek. Desať diecéznych a arcidiecéznych charít poskytuje svojim klientom starostlivosť
nielen priamo v domácnostiach, ale aj v rôznych zariadeniach rezidenciálneho typu. Rozsah poskytovaných
služieb vymedzuje platná legislatíva SR. SKCH reaguje tiež aj na špeciálne potreby obyvateľstva, ktoré vo
viacerých prípadoch poskytuje nad rámec zákona. Pri výkone starostlivosti o svojich klientov uplatňuje
kresťanské princípy a sociálnu náuku Cirkvi, pričom v ľuďoch, o ktorých sa stará, vidí predovšetkým trpiacich
bratov a sestry, ktorým pomáha prostredníctvom profesionálnych služieb, ale aj dobrovoľníckej pomoci vo
farnostiach. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam, ako aj širokému rozsahu pôsobnosti, a tiež ako člen
Asociácie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, sa každoročne podieľa aj na legislatívnom nas-
tavení sociálnych služieb v SR. SKCH pritom obhajuje najlepšie  riešenia a záujmy všetkých klientov sociál-
nych služieb bez rozdielu. Okrem toho riaditelia, ako aj vybraní zamestnanci diecéznych a arcidiecéznych
charít pôsobia vo viacerých pracovných skupinách, tak na úrovni štátu, ako aj na úrovni regiónov, resp. sú
členmi zastrešujúcich skupín a spolupracujú s ďalšími partnerskými organizáciami.  

A. Sociálne služby

SKCH ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku v roku 2015 poskytovala svoje
služby v 211 zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú registrované podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov. SKCH poskytla pomoc a opateru 16 908 klientom prostredníctvom
1 014 zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách. Viac podrobných informácií je uvedených v tabuľke. 

Oblasť sociálnej služby Druh sociálnej služby Služieb SPOLU Klientov SPOLU

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo § 19 14 1 421

Špecializované sociálne poradenstvo § 19 17 3 312

Sociálne centrum 1 204

Sociálne služby krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie § 24a 1 50

Nízkoprahové denné centrum § 24b 10 2 322

Komunitné centrum § 24d 6 1 511

Nocľaháreň § 25 12 755

Útulok § 26 7 401

Domov na pol ceste § 27 3 67

Zariadenie núdzového bývania § 29 2 23

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi Služba včasnej intervencie § 33 1 11

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej  so-

ciálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravot-

ného postihnutia, nepriaznivého zdravotného

stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchod-

kového veku

Zariadenie podporovaného bývania § 34 4 24

Zariadenie pre seniorov § 35 13 405

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36 1 41

Rehabilitačné stredisko § 37 2 23

Domov sociálnych služieb § 38 17 252

Špecializované zariadenie § 39 1 26

Denný stacionár § 40 28 393

Opatrovateľská služba § 41 21 721

Prepravná služba § 42 2 43

Požičiavanie pomôcok § 47 17 312

Podporné služby

Jedáleň § 58 4 755

Práčovňa § 59 5 653

Stredisko osobnej hygieny § 60 6 925

Ďalšie činnosti – sociálny šatník (osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie) 16 2 258

SPOLU 211 16 908
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B. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

C. Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť

D. Iné služby

Vzmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov v roku 2015 poskytlo 40 zamestnancov SKCH starostlivosť v 4 zariadeniach 72 klientom.

Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v zmysle Zákona č. 578/2004 Z.
z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 180 zamestnancov

zdravotníckych služieb sa v roku 2015 staralo o 4 448 klientov v 40 rôznych zariadeniach.

Slovenská katolícka charita poskytovala svoje službyaj  v rámci samostatne zriadených prevá-
dzok. Najvýznamnejšiu oblasť starostlivosti SKCH v rámci iných služieb tvoria charitné domovy pre

rehoľné sestry. V päťnástich charitných domovoch sa v roku 2015 staralo o 444 rehoľných sestier

na dôchodku spolu 213 zamestnancov. 

Spišská katolícka charita v rámci Caritas Spiš, s. r. o., prevádzkovala päť predajní náboženských

predmetov – Kníhkupectvo Caritas, ako aj jednu lekáreň. Významné zastúpenie medzi inými
službami majú najmä tri chránené dielne, ktoré prevádzkujú diecézne charity (Gréckokatolícka
charita Prešov, Diecézna charita Nitra a Spišská katolícka charita). Gréckokatolícka charita Prešov
zároveň prevádzkovala Humanitárny sklad solidarity, vydávala mesačník Cesta a v Klube Kahan sa
starala o alkoholikov. Bratislavská arcidiecézna charita zas poskytovala potravinovú pomoc klien-
tom a viedla Klub seniorov.

Celkový počet služieb, ktoré nie sú legislatívne upravené, a napriek tomu boli zrealizované, bol 33, pričom sa
prostredníctvom týchto služieb pomohlo celkovo 1435 klientom v zariadeniach SKCH po celom Slovensku.
Zaraďujeme sem okrem vyššie uvedených služieb aj klientov zapojených do aktivít v rámci projektov Rafael,
Bakhita, STOP obchodovaniu s ľuďmi, oddelenia rozvoja sociálnych služieb a vzdelávania a Skladu solidarity.
V rámci sekretariátu SKCH, ústredí diecéznych a arcidiecéznych charít, ako aj iných, už menovaných služieb
(charitné domovy a chránené dielne a iné) obetavo pracovalo celkovo 332 zamestnancov.

Oblasť služby Druh služby Počet služieb SPOLU Počet klientov SPOLU

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Detský domov 2 28

Resocializačné stredisko 1 21

Krízové stredisko 1 23

SPOLU 4 72

Oblasť služby Druh služby Počet služieb SPOLU Počet klientov SPOLU

Zdravotnícke služby

ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľ. starostlivosti) 24 3 784

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1 11

Hospic 3 459

Mobilný hospic 11 171

Ambulancia 1 23

SPOLU 40 4 448
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Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita

Banská Bystrica

Počet služieb podľa diecéznych
a arcidiecéznych charít

6

Počty klientov podľa diecéznych
a arcidiecéznych charít

0 1

18

0 1
3

1

4
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1 0

5

0
1

Sociálne služby

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately v zariadení

Bratislavská arcidiecézna charita

Trnavská arcidiecézna charita

Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Žilina

Diecézna charita Banská Bystrica

Spišská katolícka charita

Diecézna charita Rožňava

Arcidiecézna charita Košice

Gréckokatolícka charita Prešov

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Slovenská katolícka charita – sekretariát

Charitné domovy

22 863
klientov

1144

4061

2116

444 1168477

947

4954

4985

852

767

948
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Diecézna
charita

Rožňava

Spišská
katolícka
charita

Arcidiecézna
charita
Košice

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice

Charitné
domovy

Počty zamestnancov podľa diecéznych
a arcidiecéznych charít

62

1

23
25

0 0

15

1
2

45

0

7
5

0
1

15

Bratislavská arcidiecézna charita

Trnavská arcidiecézna charita

Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Žilina

Diecézna charita Banská Bystrica

Spišská katolícka charita

Diecézna charita Rožňava

Arcidiecézna charita Košice

Gréckokatolícka charita Prešov

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Slovenská katolícka charita – sekretariát

Charitné domovy

38
56

67

68

7

624

59

307

83

6

38

213

1 566
zamestnancov

SKCH vďaka svojim 1 566 pracovníkom dokázala

poskytnúť na Slovensku pomoc takmer 23 000

ľuďom v núdzi v 288 charitných zariadeniach.
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Hospodárenie za jednotlivé diecézne charity a sekretariát

VÝNOSY Bratislavská

arcidiecézna

charita

Trnavská

arcidiecézna

charita

Diecézna

charita

Nitra

Diecézna

charita

Žilina

Diecézna

charita

Banská Bystrica

tržby za vlastné výrobky a služby 281 368 € 317 165 € 249 368 € 120 578 € 83 327 € 

prijaté dary 12 841 € 2 541 € 809 € 12 134 € – € 

ostatné výnosy 140 374 € 32 686 € 105 017 € 6 268 € 2 646 € 

výnosy z predaja majetku 400 € – € – € –  € - € 

prijaté príspevky od PO 2 989 € 90 236 € 93 736 € 40 651 € 3 653 € 

prijaté príspevky od FO 13 194 € 7 914 € 28 338 € 39 789 € 1 090 € 

príspevky z podielu zaplatenej dane 5 109 € 4 412 € 28 735 € 27 763 € – € 

prijaté príspevky z verejných zbierok –  € –  € – € 107 169 € –  € 

dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 161 955 € 227 775 € 361 356 € 542 352 € 26 811 € 

SPOLU VÝNOSY 618 230 € 682 729 € 867 359 € 896 704 € 117 527 € 

NÁKLADY Bratislavská

arcidiecézna

charita

Trnavská

arcidiecézna

charita

Diecézna

charita

Nitra

Diecézna

charita

Žilina

Diecézna

charita

Banská Bystrica

spotreba materiálu a energie 98 741 € 111 043 € 120 183 € 149 638 € 10 544 € 

služby 82 287 € 49 716 € 55 089 € 39 709 € 11 339 € 

mzdy pracovníkov char. zariadení 283 109 € 330 519 € 437 664 € 478 165 € 40 988 € 

odvody a ostatné sociálne náklady 112 852 € 128 718 € 170 929 € 192 653 € 16 569 € 

ostatné náklady 31 413 € 30 054 € 17 852 € 27 052 € 9 224 € 

odpisy 9 946 € 51 185 € 4 975 € 18 834 € 120 € 

poskytnuté dary 10 986 € 659 € 350 € 3 712 € 20 € 

poskytnuté príspevky PO –  € –  € 3 989 € – € –  € 

poskytnuté príspevky FO 400 € –  € – € 10 232 € –  € 

poskytnuté prísp. z verejnej zbierky –  € –  € –  € 1 700 € –  € 

SPOLU NÁKLADY 629 734 € 701 894 € 854 031 € 921 695 € 88 804 € 

VÝSLEDOK BACH TADCH DCHNr DCHZa DCHBB

daň z príjmov 3 € –  € 957 € 6 € –  € 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 11 507 € - 19 165 € 12 370 € - 24 997 € 28 723 € 
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Hospodárenie za jednotlivé diecézne charity a sekretariát

Spišská

katolícka

charita

Diecézna

charita

Rožňava

Arcidiecézna

charita

Košice

Gréckokatolícka

charita

Prešov

Gréckokatolícka

eparchiálna

charita Košice

Slovenská

katolícka

charita GS

SPOLU

2 022 956 € 64 196 € 1 970 417 € 216 417 € 34 132 € 1 020 531 € 6 380 455 € 

3 377 € –  € 6 698 € –  € 12 589 € 33 049 € 84 038 € 

350 138 € 6 728 € 297 083 € 3 681 € 64 € 441 241 € 1 385 926 € 

10 150 € – € – € 200 € –  € –  € 10 750 € 

44 857 € 5 850 € 26 610 € 38 640 € – € 601 947 € 949 169 € 

264 251 € 48 378 € 78 902 € 56 155 € 1 546 € 59 034 € 598 591 € 

53 965 € 1 594 € 4 689 € 26 282 € 687 € 19 005 € 172 241 € 

2 355 € 6 124 € 136 286 € –  € 10 658 € 427 014 € 689 606 € 

3 521 771 € 192 167 € 2 953 359 € 801 120 € 6 600 € 2 580 142 € 11 375 408 € 

6 273 820 € 325 037 € 5 474 044 € 1 142 495 € 66 276 € 5 181 963 € 21 646 184 € 

Spišská

katolícka

charita

Diecézna

charita

Rožňava

Arcidiecézna

charita

Košice

Gréckokatolícka

charita

Prešov

Gréckokatolícka

eparchiálna

charita Košice

Slovenská

katolícka

charita GS

SPOLU

946 763 € 49 405 € 961 247 € 178 189 € 13 499 € 1 048 622 € 3 687 824 € 

260 908 € 15 485 € 209 283 € 59 822 € 6 240 € 253 849 € 1 043 727 € 

3 236 653 € 189 201 € 2 808 039 € 575 185 € 28 389 € 1 778 184 € 10 186 096 € 

1 184 298 € 64 208 € 1 089 694 € 234 503 € 10 734 € 658 740 € 3 863 898 € 

–  € 16 170 € 169 811 € 55 898 € 2 257 € 674 838 € 1 034 569 € 

245 957 € 3 988 € 119 862 € 44 576 € 910 € 36 102 € 579 455 € 

26 209 € – € 108 269 € –  € 3 357 € 5 501€ 159 064 € 

240 € 150 € –  € 906 € 450 € 642 543 € 648 278 € 

231 002 € 1800 € 1 132 € –  € 490 € –  € 245 056 € 

–  € – € –  € –  € –  € 122 368 € 124 068 € 

6 132 030 € 340 407 € 5 467 337 € 1 149 079 € 66 276 € 5 220 747 € 21 572 035 € 

SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

2 569 € –  € 12 € 19 € –  € 379 € 3 945 € 

139 221 € - 15 370 € 6 695 € - 6 603 € –  € - 39 163 € 70 204 € 



EKONOMIKAEKONOMIKA

34

Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita

Banská Bystrica

2014 20152013 2014 20152013 2014 2015
2013

2014 20152013 2014 201520132014 20152013

Výnosy diecéznych charít
za obdobie rokov 2013-2015

6
0

3
 5

2
1

 €

6
6

5
 4

0
4

 €

6
2

6
 7

2
6

 €

6
9

2
 2

3
3

 €

8
9

0
 7

1
2

 €

6
1

8
 2

3
0

 €

6
8

2
 7

2
9

 €

5
7

7
 8

2
6

 €

7
8

8
 0

7
1

 €

8
6

7
 3

5
9

 €

8
9

0
 9

5
4

 €

8
9

6
 7

0
4

 €

3
0

5
 1

3
0

 €

1
1

7
 5

2
7

 €

1
0

0
 9

5
1

 €

4
 2

0
0

 5
2

4
 €

6
 2

7
3

 8
2

0
 €

5
 0

4
6

 0
4

1
 €

Výnosy
21 646 184

eur

29%

1%

6%

0%

4%

3%
3%

1%

53%

tržby za vlastné výrobky a služby

prijaté dary

ostatné výnosy

výnosy z predaja majetku

prijaté príspevky od PO

6 380 455 €

84 038 €

1 385 926 €

10 750 €

949 169 €

prijaté príspevky od FO

prijaté príspevky z verejných zbierok

príspevky z podielu zaplatenej dane

dotácie VÚC, obce, verejné zdroje

598 591 €

689 606 €

172 241 €

11 375 408 €
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Náklady
21 572 035

eur

17%

5%

46%

18%

5%

3%

1%

3%

1%

1%

spotreba materiálu a energie

služby

mzdy pracovníkov char. zariadení

odvody a ostatné sociálne náklady

ostatné náklady

3 687 824 €

1 043 727 €

10 186 096 €

3 863 898 €

1 034 569 €

odpisy

poskytnuté dary

poskytnuté príspevky PO

poskytnuté príspevky FO

poskytnuté príspevky z verejnej zb.

579 455 €

159 064 €

648 278 €

245 056 €

124 068 €

prijaté príspevky od FO

prijaté príspevky z verejných zbierok

príspevky z podielu zaplatenej dane

dotácie VÚC, obce, verejné zdroje
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V ROKU 2015 BOL OBJEM POMOCI
URČENEJ NA POMOC V ZAHRANIČÍ

749 415 eur

Albánsko

Filipíny

Haiti

India

Irak

Kazachstan

Nepál

Rwanda

Sýria

Uganda

Ukrajina

Vietnam

86 614 eur

3 619 eur

66 062 eur

197 730 eur

174 485 eur

10 098 eur

3 500 eur

40 000 eur

1 500 eur

105 296 eur

24 957 eur

35 554 eur

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

počas obdobia rokov 2004-2014

Krajiny, v ktorých pomáhala SKCH v roku 2015 (v rámci nich sú zahrnuté aj dlhodobé

projekty Adopcia na diaľku® a Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande)
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Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa: Krasinského 6,
821 04 Bratislava
Tel., fax: 02/4425 0375
E-mail: charitaba@charitaba.sk
www.charitaba.sk
IBAN SK92 3100 0000 0040 1007 8918
Sberbank

Diecézna charita Žilina
Adresa: Predmestská 12,
010 01 Žilina
Tel., fax: 041/723 1234
E-mail: charitaza@gmail.com
www.charitaza.sk
IBAN SK31 0900 0000 0004 2470 2305
Slovenská sporiteľňa

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
IBAN SK71 7500 0000 0040 0829 7855
ČSOB

Diecézna charita Nitra
Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra
Tel.: 037/7721 792
Fax: 037/7721 798
E-mail: sekretariat@charitanitra.sk
www.charitanitra.sk
IBAN SK42 0200 0000 0006 9194 3162
VÚB

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
IBAN SK23 0200 0000 0007 3684 1312
VÚB

Diecézna charita Žilina

Diecézna charita
Banská Bystrica

Trnavská
arcidiecézna

charita Diecézna
charita
Nitra

Bratislavská
arcidiecézna

charita

Spišská
katolícka
charita

Slovenská
katolícka
charita
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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
IBAN SK50 7500 0000 0006 8322 1653    ČSOB    VS 110
Sekretariát: sekretariat@charita.sk

Komunikácia a PR: Ján Michalský, michalsky@charita.sk

www.charita.sk

Výročná správa SKCH 2015

Spišská katolícka charita

Adresa: Jesenského 5,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel., fax: 053/4424 500
E-mail: caritas@caritas.sk
www.caritas.sk
IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592
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
www.charita-ke.sk
IBAN SK52 7500 0000 0005 1302 6193
ČSOB

Gréckokatolícka charita Prešov

Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov
Tel., fax: 051/7723 970
E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
IBAN SK18 7500 0000 0040 0842 5976
ČSOB

Diecézna charita Rožňava

Adresa: Kósu-Schoppera 141/22,
048 01 Rožňava
Tel.: 058/7326 415
E-mail: dchrv.roznava@gmail.com
IBAN SK92 0200 0000 0000 1813 7582
VÚB

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Adresa: Dominikánske nám. 13,
040 01 Košice
Tel.: 055/6259 454
E-mail: eparchialnacharitakosice@gmail.com
IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409
Sberbank

Diecézna

charita

Rožňava

Gréckokatolícka charita Prešov

Arcidiecézna charita Košice

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
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