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Poslaním Slovenskej katolíckej charity (SKCH) je byť
blízko pri človeku. Chceme účinne pomáhať každému
človeku v núdzi. Konkrétnou službou tak chceme
vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu. 

Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a tak-
mer 90-ročnej histórie. Chceme nimi zaručiť najvyššiu
možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí
v núdzi, zaručiť efektívne a transparentné využívanie
prostriedkov a zároveň prejavovať vďačnosť všetkým
darcom a partnerom, ktorí našu prácu podporujú. Medzi
základné hodnoty, na ktorých je naša práca postavená,
patrí záujem o každého človeka v núdzi, komplexný
prístup v starostlivosti o človeka v núdzi, ľudskosť, em-
patia, triezve uvažovanie a konanie, transparentné
používanie darov a účinná pomoc.

SKCH pomáha prostredníctvom siete desiatich
diecéznych a arcidiecéznych charít približne 23-tisíc
ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Vo svojich zariade-
niach poskytuje služby seniorom, nevyliečiteľne chorým
ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím,
deťom, matkám s deťmi, ale aj ľuďom bez domova.

Humanitárna pomoc SKCH smeruje do krajín, ktoré
trpia vojnovými konfliktmi alebo boli zasiahnuté
prírodnou katastrofou. Rozvojová pomoc zlepšuje ži-
voty ľudí v chudobných krajinách sveta. Okrem toho
SKCH koordinuje projekty, ktoré sa zameriavajú aj na
pomoc utečencom, pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi, ale aj na podporu vzdelania detí zo sociálne
slabších rodín z celého sveta.

SKCH je členom Caritas Internationalis a Caritas Eu-
ropa, čím je medzinárodne prepojená a koordinovaná
s inými charitatívnymi organizáciami.
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PRÍHOVORPRÍHOVOR

Milí priatelia, podporovatelia a partneri,

som veľmi rád, že sa vám dostala do rúk aktuálna výročná správa Slovenskej katolíckej charity. Verím, že sa na jej stranách dozviete
všetko podstatné o našom poslaní a službe, ktorú uskutočňujeme na Slovensku, ako aj v zahraničí. V prípade, ak je toto váš prvý kontakt
so SKCH, verím, že vás naše charitatívne zameranie zaujme a bude pre vás v niečom inšpiratívne.

Uvedomujem si, že v spoločnosti prevažuje stereotyp, že SKCH len zbiera staré oblečenie a prípadne prevádzkuje zariadenie pre bez-
domovcov. Poskytovaných služieb a projektov pomoci je v skutočnosti oveľa viac. Doma na Slovensku je SKCH prítomná prostredníctvom
siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít. Viac ako 280 zariadení sociálnych, zdravotných a vzdelávacích služieb vďaka osobnému
nasadeniu našich zamestnancov prináša ovocie svojej služby a pomoci ľuďom, ktorých osobná situácia je zložitá a často takmer
neriešiteľná. Snažíme sa pritom zamerať na každého človeka bez rozdielu a zvoliť čo najefektívnejší spôsob pomoci. Podarilo sa nám
úspešne rozbehnúť aj projekt potravinovej pomoci, ktorý bude v najbližších štyroch rokoch pomáhať ľuďom v núdzi na Slovensku.

V zahraničí realizujeme už niekoľko rokov projekty zamerané na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu. Jeden z našich najúspešnej-
ších projektov, projekt Adopcia na diaľku®, si práve v tomto roku pripomína 20 rokov svojej existencie. Slovenskí adoptívni rodičia
prostredníctvom projektu podporujú vzdelávanie detí v siedmich krajinách sveta. Zameriavame sa aj na pomoc obetiam obchodovania
v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR v projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi.

Pri všetkých uvedených projektoch a aktivitách je potrebné poďakovať všetkým našim partnerom, podporovateľom za ich podporu
a dôveru, ktorú do nášho spoločného diela pomoci vložili. Rovnako si vážime aj nasadenie a prácu našich zamestnancov a dobrovoľníkov.
Verím, že sa nám spoločne podarí byť aj naďalej blízko pri človeku.
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Drahí bratia a sestry v Kristovi,

som veľmi rád, že sa vám môžem aj v tomto roku prihovoriť na stránkach výročnej správy Slovenskej katolíckej charity. Charita má vo svojom
logu slová blízko pri človeku, ktoré veľmi aktuálne reagujú na evanjeliovú výzvu: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov,
mne ste urobili.“ Ešte viac sa táto výzva ukázala ako veľmi hlboká a podnetná počas prežívania mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva,
ktorý vyhlásil Sv. Otec František. Práve rok 2016 priniesol množstvo príležitostí, aby sme si túto nádhernú Božiu vlastnosť mohli viac uvedomiť
a lepšie osvojiť. Milosrdenstvo a jeho prejavy v každodennom živote sú výborným prostriedkom, ako vnímať Božiu lásku a blízkosť.

Skutky milosrdenstva, telesného, ale aj duchovného, sú najlepším liekom na ubolené ľudské srdcia. Pomáhajú navracať človeku jeho
dôstojnosť, dávajú mu stratenú hodnotu. Charitu a jej službu na Slovensku, ako aj v zahraničí, preto vnímam ako veľmi aktuálnu
a potrebnú. Dôležité je zamerať našu spoločnú snahu pomáhať nielen na materiálnu pomoc a podporu, ale aj na duchovné potreby
ľudí v núdzi. Výročná správa je prehľadom tohto, čo sa za posledný rok charite podarilo v tejto oblasti zrealizovať. Verím, že aj pre mno-
hých z vás bude toto bilancovanie inšpiratívne a podnetné.

Rád by som túto príležitosť využil aj na poďakovanie všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom Slovenskej katolíckej charity, ktorí sa
stali nástrojom šírenia dobra a pomoci. Rovnako ďakujem všetkým dobrodincom a podporovateľom za ich štedré a otvorené dlane pre
potreby iných. Myslím na vás všetkých vo svojich modlitbách.

Žehnám vás.

+ Mons. Štefan Sečka
prezident SKCH
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Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci svojej služby realizuje
aj koordinovanie celonárodných a zahraničných projektov. Rozvojové
projekty SKCH v subsaharskej Afrike počas roku 2016 teda pred-
stavovali jeden z kamienkov tvoriacich celkovú mozaiku pomoci
ľuďom v núdzi, ktorá je poslaním charity. Keďže hlavným cieľom
rozvojovej spolupráce je znižovanie miery chudoby v rozvojových
krajinách, charita sa prostredníctvom svojich rozvojových projektov
zameriava na tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Naším cieľom je
napĺňanie ľudovej múdrosti „Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na
jeden deň; naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život“.

Uganda

Od roku 2012 vďaka donorom verejnej zbierky Pôstna krabička pre
Afriku pomáhame deťom zasiahnutým HIV/AIDS vírusom
v Ugande. Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v roku
2016 poskytlo približne 50 deťom, o ktoré sa nemá kto starať,
zdravotnú a psychosociálnu podporu, pravidelnú stravu a možnosť
študovať. Do centra pravidelne vysielame 2 dobrovoľníkov zo
Slovenska, ktorí sa venujú deťom počas 6 mesiacov. Zároveň
pomáhajú pri realizovaní projektu Adopcia na diaľku®. V roku 2016
sa nám vďaka štedrosti súkromného darcu podarilo postaviť
krajčírsku dielňu pre staršie dievčatá z centra a jeho okolia. Vďaka
tejto dielni majú dievčatá možnosť získať zručnosti, ktoré im
pomôžu pri hľadaní práce. Pre chlapcov pripravujeme výstavbu
murárskej a stolárskej dielne. Okrem centra prevádzkujeme v jeho
susedstve aj škôlku pre približne 100 detí. O otvorenie škôlky nás
požiadali priamo obyvatelia blízkej dedinky Unna. Vďaka škôlke tak
rodičia môžu počas dňa pracovať, aby mohli uživiť svoju rodinu,
a ich deti majú zatiaľ prístup k pravidelnej strave a základom vzde-
lania, ktoré im uľahčia štart na základnej škole. V roku 2016 sa nám
podarilo budovu škôlky, ktorá bola pôvodne z trstiny, nahradiť
murovanou stavbou. Táto stavba poskytuje deťom oveľa lepšie pod-
mienky počas celého roku, ale hlavne počas obdobia dažďov. 

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCAROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
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Rwanda

V máji 2016 sa nám podarilo spustiť ďalší rozvojový projekt –
Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallottiho pre chudobné deti
v meste Kibeho v Rwande. Centrum vzniklo ako odpoveď na
potreby, ktoré si všimli naše dobrovoľníčky počas účasti na pro-
jekte distribúcie potravín, ktorý sme v minulosti realizovali práve
v meste Kibeho. V spolupráci s miestnou komunitou bratov pal-
lotínov sme obnovili schátranú budovu. Dnes centrum poskytuje
pravidelnú stravu, priestor na vzdelávanie a hry pre približne 50
detí z chudobných rodín, ktoré by inak počas dňa žobrali na uli-
ciach, kým ich rodičia hľadajú prácu.  Deti sa okrem základov
čítania, počítania a písania učia aj angličtinu a základné hygienické
návyky. Tieto vedomosti následne učia aj ostatných členov svojich

rodín. Na projekt charita vysiela dobrovoľníka na 6 mesiacov. Ten
koordinuje prevádzku centra. Rwanda, ktorá je neslávne známa aj
pre genocídu z roku 1994, je ešte stále poznačená etnickým rozde-
lením. Naše centrum sa snaží o zlepšovanie vzťahov nielen medzi
kmeňmi Hutu a Tutsi, ale aj o integráciu Pygmejov, ktorí sú po-
važovaní za menejcenných. Práve jedno z pygmejských detí sa
stane tvárou budúcoročnej kampane Pôstna krabička pre Afriku.
Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallottiho má podporu nielen detí,
ktoré centrum navštevujú, a ich rodičov, ale aj celej miestnej ko-
munity, ktorá by si priala jeho rozšírenie s cieľom zväčšiť počet
detí, ktoré doň budú môcť chodiť. Vďaka návšteve centra majú
deti možnosť zlepšiť svoju štartovaciu pozíciu do života.
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Dobrovoľníci

Práca dobrovoľníkov je už od nepamäti súčasťou činnosti
charity. Dobrovoľnícka služba má dôležitú úlohu či už
v rámci služieb na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dobrovoľníci
na Slovensku pomáhajú v zariadeniach diecéznych  a arci-
diecéznych charít, a to v zariadeniach sociálnych služieb,
hospicoch či pri zakladaní farských charít. Okrem práce na
Slovensku sa môžu zapojiť aj do práce a aktivít v krajinách
subsaharskej Afriky, teda v humanitárnych a rozvojových
projektoch. Dobrovoľníci robia svoju prácu bez nároku na
odmenu a často s obdivuhodným zapálením. Odmenou
dobrovoľníkov je v mnohých prípadoch len dobrý pocit
z vykonanej služby, či úsmev od človeka, ktorému pomohol. 

Príprava na dobrovoľnícku službu v Afrike trvá
niekoľko týždňov. Momentálne vysielame
dobrovoľníkov do dvoch krajín, Ugandy
a Rwandy. V Ugande je hlavnou náplňou
činnosti dobrovoľníka prispieť svojou aktivitou
k efektívnemu fungovaniu nášho Centra
Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Úlohou
dobrovoľníka je zároveň tráviť čas s deťmi
v centre, vykonávať monitorovacie návštevy
v školách a v rodinách detí, ktoré sú súčasťou
projektu Adopcia na diaľku®, ako aj realizácia
pomocných prác v rámci centra. V Rwande,
ktorá je novou krajinou, dobrovoľníci
spolupracujú s rehoľou pallotínov na pre-
vádzkovaní Kultúrneho centra sv. Vincenta
Pallottiho pre deti v meste Kibeho. V roku
2016 sme do týchto krajín vyslali 6
dobrovoľníčok na polročnú službu, z toho 4
dobrovoľníčky boli v Ugande a 2 v Rwande.
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V rámci manažmentu dobrovoľníkov našich zahraničných projektov sme tento rok získali certifikát kvality. Tento certifikát udeľuje Platforma dobrovoľníckych
centier a organizácií. Získať ho môže organizácia, ktorá prejde určitým procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov
vyškolenými hodnotiteľmi. V rámci tohto hodnotenia získala SKCH najvyšší štandard práce s dobrovoľníkmi, čiže trojhviezdičkové ohodnotenie.
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HUMANITÁRNA POMOCHUMANITÁRNA POMOC

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj v roku 2016 realizoval humani-
tárne projekty, ktoré pomáhali ľuďom v núdzi v irackom Kurdistane,
vo východnej Ukrajine, v Jordánsku, Libanone, Srbsku a Grécku. Na
Blízkom východe pomáhame ľuďom, ktorí sú zasiahnutí hrôzami
ozbrojeného konfliktu v Sýrii a Iraku. Konflikt  sa ešte viac zhoršil
v roku 2014, keď teroristi z ISIS začali šíriť svoju zvrátenú ideológiu,

a tak spôsobili najväčšiu humanitárnu krízu v tomto regióne od roku
1948. V roku 2016 sme tiež pomáhali ľuďom, ktorí sa stali obeťami
ozbrojeného konfliktu v regióne Donbas na východe Ukrajiny a ľuďom
na úteku v  tranzitných táboroch v  Grécku. Podporili sme
protipovodňový projekt v Srbsku.

Blízky východ (Irak, Libanon)

V prvom polroku 2016 prebiehali humanitárne projekty, ktorých
realizácia bola možná aj vďaka finančnej podpore zo strany Kon-
ferencie biskupov Slovenska. Konkrétne išlo o Komplexný vzdelá-
vací projekt detí utečencov v  Jordánsku, ktorý poskytol 2 252
deťom možnosť navštevovať základnú školu a podporoval komu-
nity v jednotlivých utečeneckých táboroch. V Libanone sme spolu
s Caritas Lebanon realizovali distribúciu potravinových a hygie-
nických balíčkov pre 300 najzraniteľnejších detí a  prispeli na
školné pre 160 detí z rodín utečencov, ktoré navštevujú miestne
základné školy. V irackom Kirkuku sme podporili univerzitných
študentov, ktorí utiekli pred terorom ISIS a vďaka miestnemu
arcibiskupovi môžu pokračovať vo svojom štúdiu. Z počiatočných
63 študentov, s ktorými projekt začal, dnes projekt podporuje pri-
bližne 750 študentov, medzi ktorými sú kresťania, jezídi
i  moslimovia. V  meste Sulejmania v  severnom Iraku sme
pokračovali v podpore výstavby pastoračného centra s  jasľami
a škôlkou pre miestnu komunitu veriacich a utečencov, ktorých
medzi seba prijali.  Spolu ide približne o 4 500 osôb. Okrem
utečencov z ostatnej krízy spôsobenej konfliktmi  v Iraku a Sýrii
sú v utečeneckých táboroch v Libanone aj potomkovia palestín-
skych utečencov z 50. a 60. rokov. Slovenská katolícka charita
v spolupráci s rehoľnou komunitou Malých sestier z Nazaretu dáva
20 deťom z najchudobnejších rodín v tábore Dbayeh možnosť
chodiť do základnej školy a na doučovanie a tak získať v dospelosti
lepšiu štartovaciu pozíciu, ako mali  ich rodičia.
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Ukrajina

Ďalšou krajinou, kde SKCH pomáha, sú naši východní susedia na
Ukrajine. Od novembra 2013, keď sa začali občianske protesty na
Majdanskom námestí, nasledovala eskalácia napätia, ktorá prešla
až do ozbrojeného konfliktu v  regióne známom ako Donbas.
V spolupráci s našimi partnermi z Ukrajiny sme zabezpečili nákup
2 sanitiek a zdravotníckeho materiálu pre obete tohto konfliktu.
Sanitky pomáhajú v okolí mesta Selydove, čo je približne 30 km
od frontovej línie. S cieľom zmierniť utrpenie obetí ozbrojeného
konfliktu na východe Ukrajiny sme podporili aj projekt letného
pobytu na Slovensku pre deti z mesta Lysičansk, momentálne

vzdialeného od bojovej zóny 20 km. Na Slovensko tak prišlo 8 detí
zo základnej školy spolu so svojimi dvomi učiteľkami. Deti, ktoré
reálne zažili boje priamo vo svojom meste, mali na Slovensku
pestrý kultúrny, duchovný a oddychový program, ktorý im pomohol
spracovať traumatizujúce zážitky z minulosti. Stretnutia s roves-
níkmi zo Slovenska im zároveň dodali nádej v ich neľahkej situácii,
ktorej čelia vo svojom domovskom meste. Tábor, ktorý organizovala
Komisia pre misie Prešovskej arcieparchie v Prešove, tak ukázal
deťom v núdzi kresťanskú a starostlivú tvár Slovenska a Európy.

Grécko

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alž-
bety sme v  novembri 2016 realizovali projekt dodania zimných
ponožiek a pančúch do dvoch táborov v Grécku, v ktorých zdravotnícku
starostlivosť poskytuje práve Slovak Medical Team. Charita zabezpečila
pre obyvateľov v táboroch v okolí miest Veroia a Alexandria spolu 4 878
párov detských, dámskych a pánskych zimných ponožiek, ktoré zohriali
ľudí vystavených zimným poveternostným podmienkam.

Srbsko

Ničivé povodne, ktoré zasiahli región Balkánu v máji 2015, boli
v roku 2016 už našťastie minulosťou, avšak Slovenská katolícka
charita ochotne reagovala na žiadosť nášho zahraničného part-
nera – Caritas Srbsko. Išlo o preventívny projekt v hodnote pri-
bližne 17-tisíc eur a  jeho cieľom bolo vyčistenie koryta rieky
a  spevnenie svahov v  meste Valjevo. Realizácia projektu bola
úspešne ukončená v máji 2016.
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Pôstna krabička pre Afriku 2016

Celoslovenská verejná zbierka Pôstna krabička pre Afriku v roku
2016 pokračovala už svojím piatym ročníkom, ktorý priniesol
doposiaľ najvyšší výnos – viac ako 192-tisíc eur. SKCH vyhlásila
zbierku na pomoc deťom v krajinách subsaharskej Afriky dňa 15.
februára 2016, pričom darcovia mali možnosť sa do nej zapojiť až
do konca roka. Už pred začiatkom pôstneho obdobia po
niekoľkomesačnej príprave SKCH rozposlala viac ako 40 000 pôst-
nych krabičiek do viac ako 630 farností po celom Slovensku.
Okrem farností zo Slovenska sa do zbierky po prvýkrát zapojili aj
Slováci žijúci v zahraničí, konkrétne v írskom Dubline a talianskom
Ríme. Špeciálnym darčekom pre všetkých darcov bolo DVD
s názvom Krehké životy, ktoré približuje fungovanie a misiu
Centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande.

Poslaním Pôstnej krabičky je pomôcť rodinám a deťom v krajinách
subsaharskej Afriky. Tak ako v predošlých ročníkoch, aj tento rok
bola hlavným nositeľom zbierky malá papierová krabička, ktorá sa
počas existencie zbierky postupne stala súčasťou veľkého množstva
domácností a jedným zo symbolov pôstu. Zároveň je papierová
krabička nositeľom konkrétneho príbehu jedného z detí, ktoré sú
prostredníctvom nej podporené. Tvárou aktuálnej zbierky bolo
päťročné dievčatko z Ugandy, Patience. Príbeh Patience je príbehom
mnohých detí v tejto krajine, ktoré v dôsledku choroby  AIDS stratili
jedného, alebo oboch rodičov a vychovávajú ich príbuzní alebo
v horšom prípade ulica. SKCH na severe Ugandy, neďaleko mesta
Adjumani, od roku 2012 prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného
srdca Panny Márie, ktoré podáva pomocnú ruku práve týmto
deťom. SKCH sa snaží byť deťom oporou, ponúknuť im lásku,
starostlivosť a prijatie, dbať o ich zdravotný stav, dohliadať na ich
výchovu a vzdelanie. Okrem prevádzky centra sa SKCH podarilo
v tomto roku vybudovať aj novú murovanú budovu škôlky, ktorá
nahradila provizórnu stavbu z bambusových stebiel. Nová budova
vytvorí zázemie pre väčšie množstvo detí a rovnako ich lepšie
ochráni v období dažďov. V priestore centra sa postupne budujú aj
nové odborné učebne, v ktorých budú môcť deti z centra, ako aj zo
širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Prostredníctvom
nadobudnutej praxe získajú v budúcnosti ľahšie uplatnenie ako
šikovní stolári, murári či krajčírky. Ďalšou krajinou, ktorú SKCH
v tomto regióne prostredníctvom humanitárnych projektov pod-
poruje, je Rwanda. Vďaka aktivite slovenských dobrovoľníčok
v spolupráci s miestnou rehoľou pallotínov začalo od mája 2016
v pútnickom meste Kibeho fungovať Kultúrne centrum sv. Vincenta
Pallotiho pre deti. Denné centrum navštevuje viac ako 50 detí vo
veku od troch do šiestich rokov. Hlavnou úlohou centra je poskytnúť
deťom predškolskú prípravu. Rodičia sa často nedokážu o deti dobre
postarať a niektoré trpia podvýživou i rôznymi chorobami
z nedostatočnej hygieny a zlej stravy. Centrum je otvorené štyri
hodiny predpoludním, rovnako ako ostatné škôlky. Po výučbe deti
dostávajú výživnú kašu a pravidelne aj banány či chlieb. 



Okrem priamej podpory humanitárnych
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.
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Zbierka školských pomôcok

Začiatok školského roku je pre mnohé rodiny finančne náročný.
Preto SKCH každoročne, v období od začiatku júna do konca au-
gusta, organizuje Zbierku školských pomôcok. Zbierka pomáha
znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový škol-
ský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu deti zo sociálne
slabších rodín, krízových centier či detských domovov prísť do
školy pripravené a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie
a lepšiu budúcnosť. Ľudia mohli aj tento rok darovať nové alebo
použité školské pomôcky, ktoré ešte dokážu deťom poslúžiť.
Zbierku už po siedmykrát organizovala SKCH s pomocou svojej
siete diecéznych a arcidiecéznych charít na území celého Sloven-
ska. V roku 2016 sa okrem už tradičných zberných miest pridalo
aj niekoľko nových. Školské pomôcky sa tak zbierali na 40
zberných miestach po celkom Slovensku. Každoročne sa do

zbierky zapája množstvo jednotlivcov i organizácií. Tento rok sa
po výzve SKCH aktívne zapojili aj základné školy v mestách Púchov
a Kežmarok a mediálnou podporou aj mesto Martin. V tomto roku
sa SKCH podarilo vyzbierať viac ako 7647 kusov školských pomôcok.
Najväčšiu časť darovaných pomôcok tvorili pastelky, ktorých bolo 1306
balení, a hneď za nimi boli zošity s počtom 1139 kusov.  Pestrosť bola
naozaj veľká. Medzi darovanými pomôckami nechýbali fixky,
peračníky, školské tašky, štetce, plastelína a mnoho ďalších. Vyzbierané
školské pomôcky boli distribuované do konkrétnych rodín, detských
domovov, ako aj krízových centier v blízkosti zberných miest. V mno-
hých prípadoch išlo o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny
s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Snahou SKCH bolo
uspokojiť aj rodiny, ktoré oslovili SKCH individuálne, či už mailom,
alebo telefonicky.
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Potravinová zbierka v sieti TESCO

Zákazníci vo vybraných predajniach Tesco po celom Slovensku sa už
štvrtýkrát zapojili do čoraz obľúbenejšej potravinovej zbierky pre ľudí
v núdzi. Zbierka tento rok prebiehala v čase od 24. do 26. novembra
2016. Zákazníci mohli darovať pre ľudí v núdzi trvanlivé potraviny,
ako napríklad trvanlivé mlieko, cukor, múku, olej, konzervy
a dojčenské jedlo, ale aj drogériu a hygienické potreby. Reťazec hod-
notu darovaných potravín od zákazníkov po skončení zbierky ešte
finančne zvýšil o 20 %. Do projektu sa prvýkrát zapojila aj značka
oblečenia F&F.  Reťazec na projekte potravinovej zbierky spolupra-
coval so Slovenskou katolíckou charitou, Potravinovou bankou Sloven-
ska, Depaul Slovensko, Evanjelickou diakoniou ECAV a OZ Vagus.

Až päť kamiónov by zaplnili potraviny, ktoré Slováci tento rok darovali
ľuďom v núdzi počas štvrtej zbierky v obchodoch Tesco. Zákazníci
darovali na dobrú vec vyše 88 ton potravín a drogérie, čo je presne
o jedenásť ton viac ako minulý rok. Hodnotu vyzbieraného tovaru 123
400 eur spoločnosť Tesco ešte zvýšila o 20 % – o 24 680 eur, ktoré
pôjdu na fungovanie spolupracujúcich charitatívnych organizácií. Pro-
jekt potravinovej zbierky od jeho vzniku v roku 2013 na Slovensku
podporuje aj spoločnosť Unilever, ktorá sa aj tento rok zapojila do
zbierky predajom svojich výrobkov vybraných značiek. Z každého za-
kúpeného produktu venovala 3 centy na podporu činností vyššie
spomínaných neziskových organizácií.
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Adopcia na diaľku®

Projekt Adopcia na diaľku® realizujeme 20 rokov. Spája v sebe
jednoduchosť a konkrétnu pomoc. Je postavený na vzťahu darcu
a obdarovaného dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do pro-
jektu, sa stáva adoptívnym rodičom, môže sledovať rast „svojho“
dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskyto-
vaná vo forme pravidelných príspevkov na konkrétne dieťa (alebo
študenta), ktoré je darcovi pridelené. Cieľom projektu je
podporovať chudobné deti/študentov, aby sa mohli vzdelávať,
a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Príspevky od
darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uni-

foriem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie
liekov, ale aj na zorganizovanie školského výletu či letného tábora.
Mnohé zo zapojených detí sú siroty, polosiroty, niektoré prežili časť
detstva na ulici, iné trpia pre choroby, ako je AIDS, ďalšie sú zas
telesne či mentálne postihnuté. Vďaka vám im pomáhame zlepšiť
ich ťažké, často až neúnosné životné podmienky. Okrem stravy,
pitnej vody, ošatenia, liekov zabezpečujeme najmä ich vzdelávanie,
ktoré je prostriedkom k plnohodnotnému životu. Koordinátori
v jednotlivých krajinách sa snažia spájať odbornú pomoc s citlivým
a individuálnym prístupom k deťom, čo prináša dobré výsledky.

Crenza Rodrigues, ktorá bola do Adopcie na diaľku® zapojená 17 rokov, nám
o sebe napísala: „Pochádzam z obce Manki (India), je to 16 km od centra BPKS
Honavar. Môj otec Peter pracoval ako nádenník a mama Vasanthia bola
v domácnosti. Mám jedného brata. Finančná situácia našej rodiny bola veľmi
biedna, otec čelil ťažkým časom a nemal šancu zo slabej mzdy zabezpečiť
potreby rodiny. V tých kritických časoch sa moji rodičia stretli s kňazom z našej
farnosti, ktorý videl, že potrebujeme pomoc. Našu domácnosť navštívil terénny
sociálny pracovník. Keď sa presvedčil o extrémnej chudobe našej rodiny, bola
som zaradená do projektu pomoci cez Slovenskú katolícku charitu v roku
2000. Vďaka  Adopcii na diaľku® som mohla navštevovať konventnú základnú
školu a neskôr získať diplom v odbore cestovného ruchu a služieb zákazníkom,
ako aj absolvovať profesionálny výcvik pre letušky v Goa v roku 2016. Stre-
doškolské vzdelanie som absolvovala s vyznamenaním. Prostredníctvom Adop-
cie na diaľku® som dostávala každoročne učebnice, zošity, školskú uniformu,
školskú tašku, dáždnik, geometrickú súpravu a vianočný dar. Pomoc som
dostávala 17 rokov. Okrem podpory vzdelávania som získavala vedomosti pri
pobytoch v letných táboroch, na školeniach a študentských zhromaždeniach.
Tým všetkým som si zdokonaľovala osobnostné i vodcovské schopnosti. Dnes
môžem s hrdosťou povedať, že pracujem v sekcii stravovacích služieb na
letisku v Goa. Som vďačná svojmu adoptívnemu otcovi, pánovi Petrovi,
Slovenskej katolíckej charite a centru BPKS za ich štedrú podporu
a dobročinnosť pre moju svetlú budúcnosť, ktorej som sa dočkala.“ 
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Medzi nimi aj týmto:

Marton
„Ja už viem na mape
ukázať  Slovensko.“

Fiona
„Mám zošity a rada
do nich píšem.“

Adriana
„Mám rada školu.“

Saina
„V škole sa učíme aj kres-
líme, je tam dobre.“

Slavomír
„Mám rovnaké pomôcky ako
moji spolužiaci. Ďakujem.“

Thien Le
„Keď sa učím, viem
viac. To je dobre.“

Nisha
„Môžem chodiť do školy,
až kým ju neskončím.“

Viac informácií o projekte nájdete na www.adopcianadialku.sk

India
Uganda

Ukrajina
Haiti

Albánsko
Vietnam

Kazachstan

1 108
418

288
244

232
218

103

V roku 2016 sme spoločne
pomohli 2 611 deťom. 
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Projekt Rafael III

SKCH sa po tretíkrát stala partnerom MV SR v realizácii projektu
zameraného na integráciu osôb s udelenou medzinárodnou for-
mou ochrany na území SR do ekonomického, spoločenského, poli-
tického  a kultúrneho života na Slovensku.  Projekt bol realizovaný
na národnej úrovni v troch krajských mestách: Bratislave, Žiline
a Košiciach. Projekt prebiehal v období od 1. decembra 2015 do
30. 11. 2016 a bol spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre
azyl, migráciu a integráciu. V rámci projektu pracovali tímy profe-
sionálnych pracovníkov, ktoré zabezpečovali informovanosť cieľovej
skupiny o jej právach a povinnostiach a viedli ju počas celého pro-
cesu integrácie k samostatnosti a ekonomickej nezávislosti.

Čo sa nám podarilo
Základom úspešnej integrácie cieľovej skupiny bolo poskytnutie takých
služieb, ktoré jej mali uľahčiť tento náročný proces. Projekt pri realizácii ak-
tivít upriamil pozornosť najmä na výučbu slovenského jazyka, zabezpečenie
tlmočenia, poskytovanie sociálneho, právneho, psychologického poraden-
stva a asistencií pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

O  tieto služby prejavilo záujem viac ako 250 klientov, ktorí
navštívili integračné poradenské centrá zriadené v jednotlivých
krajských mestách. 

Sociálni pracovníci pomohli viac ako 200 klientom zorientovať sa
v oblasti štátnych sociálnych dávok, zdravotného a sociálneho
poistenia, oblasti vzdelávania, rekvalifikácie a zamestnania. 

Psychológovia projektu poskytovali našim klientom špecifický
prístup pri riešení ich problémov a prekonávaní zažitých tráum.
O túto pomoc prejavilo záujem viac ako 60 klientov.

Právni poradcovia poskytovali svoju odbornú pomoc najmä v oblastiach
týkajúcich sa predĺženia doplnkovej ochrany, získania dlhodobého
pobytu či štátneho občianstva, zlúčenia rodiny, založenia si živnosti.
Služby právnych poradcov využilo dokopy viac ako 140 klientov.

Niekoľkoročná skúsenosť v tejto oblasti nám pomohla pri vybu-
dovaní  pomerne stabilnej siete dobrovoľníkov, darcov, spolupracu-
júcich lokálnych charít a iných organizácií, podporovateľov z radov
podnikateľského sektora, ktorí významným spôsobom pozitívne
ovplyvnili kvalitu života našich klientov v ich novej domovine.

Vďaka vytvorenej spolupráci sa 34 klientom podarilo zamestnať,
viac ako 160 klientom sa dokázalo pomôcť materiálne.
V spolupráci s Iniciatívou Kto pomôže sa nám podarilo zapojiť do
jednotlivých projektových aktivít 50 dobrovoľníkov. Viac ako 100
klientov sa zapojilo do rôznych kultúrnych a športových podujatí,
ktoré vytvárali mosty solidarity medzi rôznymi kultúrami.

V období realizácie projektu sme bohužiaľ museli riešiť aj veľmi
smutný a závažný prípad mladej slobodnej mamičky zo Somálska
a jej 4-ročného syna. Somálska mamička sa stala obeťou viacná-
sobných fyzických a verbálnych útokov, ktoré boli založené na
náboženskej a rasovej neznášanlivosti. Pri jednom z incidentov
boli fyzicky napadnutí dokonca aj jej malý syn a sociálna
pracovníčka, ktorá sa útočníkovi postavila do cesty, keď spre-
vádzala klientku s dieťaťom  k pediatrovi. Za svoju odvahu v boji
so  šíriacim sa extrémizmom získali ocenenie Biela vrana, ktoré
udeľuje Aliancia Fair-play a Via Iuris za občiansku odvahu. 
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Dôležité podujatia:

8. februára sme v Bratislave zorganizovali
po druhýkrát modlitbové stretnutie za
obete obchodovania. Tento deň vyhlásil
pápež František v roku 2015 za Medzi-
národný deň modlitby a povedomia o ob-
chodovaní s ľuďmi. Modlitby sa konali aj
v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou
v Humennom, vo Svidníku a v Prešove.
Spoločné modlitby boli obohatené
o skutočné príbehy obetí obchodovania. 

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi 

V roku 2016 sme sa v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi
venovali našim trom hlavným činnostiam. Na prvom mieste
zostáva práca s klientmi, t. j. reintegrácia obetí obchodovania do
spoločnosti. Do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi MV SR bolo v roku 2016 zaradených 12 klientov,
v starostlivosti SKCH bolo v priebehu roka celkovo 22 klientov. 

Pravidelnosť si zachovávajú naše preventívne besedy o ob-
chodovaní s ľuďmi spojené s vyhľadávaním zahraničných obetí
medzi žiadateľmi o azyl a utečencami v záchytnom tábore v Hu-
mennom. Bolo uskutočnených 11 návštev v záchytnom tábore
v Humennom a prebehla preventívna beseda pre celkovo 37 cu-
dzincov, pôvodom prevažne z Iraku a Ukrajiny.

Veľkú a rovnako podstatnú agendu nášho projektu predstavuje
prevencia obchodovania s ľuďmi a osveta o tomto probléme, ktoré
sa snažíme ďalej rozvíjať. Okrem priebežných návštev škôl sa za-
meriavame na zariadenia so zraniteľnými skupinami, ako sú

reedukačné centrá, útulky pre ľudí bez domova, detské domovy
a napokon rómske komunity.   

V roku 2016 sme boli súčasťou kampane VYBER SI Platformy mi-
movládnych organizácií a naďalej sme garantom celoslovenskej
kampane Červené stužky, naša kampaň Dve malé dievčatá bola
odporúčaná v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský
rok 2015/2016.

Cezhraničná spolupráca sa rozvinula s partnermi v Holandsku –
projekt Teamwork, s viacerými krajinami zapojenými do projektu
HESTIA, charitami angažujúcimi sa v boji proti novodobému
otroctvu na medzinárodnej konferencii v africkom štáte Nigéria.
Naďalej pokračuje vzájomná pomoc a sieťovanie prostredníctvom
RENATE – siete rehoľných sestier a laikov v boji proti novodobému
otroctvu. A napokon významný bol náš vstup do Platformy
neziskových organizácií zriadenej pri Európskej komisii v Bruseli
proti obchodovaniu s ľuďmi.
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21. augusta sa v charitnej záhrade konalo prvé po-
dujatie svojho druhu pod názvom Móda a/ako
otroctvo. Tento „Fair Fashion Event“ bol zameraný
hlavne na zvýšenie informovanosti o netransparent-
nosti dodávateľských reťazcov. Módna prehliadka
v úvode dodala akcii zábavný charakter, upútala
pozornosť a vzbudila záujem o ďalší program. Ten
pokračoval neformálnou prednáškou a besedou
o previazanosti našich životov s nedôstojnou prácou
ľudí, ktorí pre nás v otrockých podmienkach šijú šat-
stvo, ktoré často veľmi lacno nakupujeme.

21. októbra sa pri príležitosti Európskeho dňa boja proti
obchodovaniu s ľuďmi (18. 10.) konal 3. ročník filmového
festivalu s názvom „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“. Fil-
mový festival o multimiliónovom zločineckom priemysle sa
po predošlých dvoch úspešných ročníkoch v Bratislave
a Košiciach konal v Banskej Bystrici, ktorej región patrí
k oblastiam s najvyšším počtom prípadov obchodovania
s ľuďmi. Uskutočnil sa v dvoch sekciách, pre študentov
stredných škôl doobeda a pre širokú verejnosť večer. Zo
stredných škôl prišlo cca 85 študentov, zastúpené boli:
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Spojená
odborná škola podnikania, Stredná zdravotnícka škola
a Detský domov Banská Bystrica – Svetluška. Večerný pro-
gram v Záhrade – Centre nezávislej kultúry navštívilo cca
70 ľudí. Na festivale mali premiéru dva naše nové filmy: Na
Boží obraz, IVAN. Špeciálnym hosťom bol Mike Emberson
– šéf neziskovej organizácie Medaille Trust, ktorá pomáha
obetiam obchodovania v niekoľkých zariadeniach v Spo-
jenom kráľovstve. Sprievodnými podujatiami boli výstava
fotografií Life after Trafficking – Život po vyslobodení a aj
ponuka kabeliek zo zariadenia utajeného bývania pre
obete obchodovania na východnom Slovensku.

Slová pápeža Františka: „Ako veľmi si želám, aby sme všetci zachytili
Boží nárek: ‚Kde je tvoj brat?‘ (Gn 4,9). Kde je tvoj brat a tvoja sestra,
ktorí sú zotročení? Kde je tvoj brat a sestra, ktorých každý deň zabíjaš
v utajených skladoch, v sieťach erotických salónov, v deťoch zneuží-
vaných na žobranie, vo vykorisťujúcej práci? Neodvracajme od nich
zrak.“ (Evangelii Gaudium)
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Sklad solidarity

Sklad solidarity prevádzkuje SKCH od roku 2010. Otvorený bol  17.
októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.
Vďaka úzkej spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava sa tak po-
darilo vytvoriť priestor, kde na jednej strane môžu ľudia pomáhať
a na druhej strane môžu ďalší ľudia pomoc prijímať. Mesačne daruje
do skladu v bratislavskej Petržalke veci približne 60 darcov. Súčasne
viac ako 300 ľudí sklad navštívi a vyberú si veci, ktoré potrebujú.
Sklad ponúka ľuďom v núdzi za symbolické ceny oblečenie, obuv,
školské potreby, veci do domácnosti či hračky pre deti.

V roku 2016 navštívilo Sklad solidarity spolu viac ako 1000 ľudí.
Aj tento rok mali príjemcovia pomoci zo Skladu solidarity možnosť
založiť si preukaz, vďaka ktorému si mohli každý týždeň vziať zo
skladu 5 vecí za symbolické 1 euro. Tento rok do Skladu solidarity
darovalo veci pre núdznych aj veľké množstvo nových darcov. Boli
to predovšetkým jednotlivci, ale našli sa aj firmy, ktoré zorgani-
zovali zbierky oblečenia na pomoc núdznym. 

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci so Skladom soli-
darity v auguste 2016 pripravil prvý ročník  podujatia Móda a/ako
otroctvo. Súčasťou podujatia bola módna prehliadka, na ktorej
boli prezentované modely vytvorené z oblečenia, ktoré pochádzalo
priamo zo skladu. Podujatie vyvolalo veľký záujem verejnosti
a stretlo sa s mnohými pozitívnymi reakciami. V decembri 2016
sa stal Sklad solidarity súčasťou Vianočného bazára študentov
Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

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 popoludní od 12.00 do 17.00 a v sobotu od 10.00 do 15.00.

isté, funk né, zachovalé
oble enie, obuv 

hra ky, elektroniku 
veci do domácnosti

nábytok, kni ky

zaujímavé oble enie
kni ky, platne 

za symbolické ceny
kúpou vecí mô eš
podpori  innos
Skladu olidarity

ka dý tý de  
5 vecí za 1 €

pre dr ite ov preukazu,
ostatné veci

za symbolické ceny

Od otvorenia v októbri 2010 Sklad solidarity pomohol viac ako 3000 u om.
Mesa ne daruje do skladu veci pribli ne 60 darcov. Na druhej strane

pribli ne 500 udí navštívi sklad a vyberú si veci, ktoré potrebujú. 

u om v núdzio nepotrebuješ o sa ti zíde

DARUJ KUPUJ POMÁHAJ

Darcom mô e by  ka dý. Dôle ité je, aby veci, ktoré darujete,
boli isté, funk né a pou ite né. Darca mô e by  zárove  aj
príjemcom a podporovate om, ak si v sklade sa symbolickú

cenu nie o kúpi. Pre bli šie informácie kontaktujte Sklad
olidarity.

udia v hmotnej núdzi a nezamestnaní, ktorí prinesú
potvrdenie zo Sociálnej pois ovne, mô u získa  preukaz, ktorý

ich opráv uje vzia  si ka dý tý de  5 vecí za poplatok 1€.
Ostatné veci si mô u kúpi  za symbolické ceny.

s

s
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Potravinová pomoc

Projekt potravinovej pomoci je realizovaný v rámci Operačného
programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD). Fond eu-
rópskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), z ktorého sa
táto pomoc prostredníctvom OP FEAD realizuje, je plánovaný na
obdobie rokov 2014 – 2020. Na Slovensku je zameraný na zníženie
nedostatku potravín a základných hygienických potrieb u príjemcov
pomoci v hmotnej núdzi a osôb bez prístrešia.  Zdrojovú databázu
na výber konečných príjemcov pravidelne aktualizuje Ústredie
práce sociálnych vecí a rodiny SR. Medzi partnerské organizácie,
ktoré distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v roku 2016
zabezpečovali, okrem Slovenskej katolíckej charity (SKCH) patrili
aj Slovenský Červený kríž a Charita sv. Alžbety.

V rámci OP FEAD sa na Slovensku realizujú 4 opatrenia – posky-
tovanie potravinových balíčkov, poskytovanie teplého jedla, pod-
pora distribúcie darovaných potravín a poskytovanie hygienických
balíčkov. SKCH je zapojená do dvoch opatrení, a to konkrétne do
Opatrenia č. 1, v rámci ktorého zabezpečuje distribúciu potravi-
nových balíčkov so sprievodnými opatreniami a do Opatrenia
č. 4, v rámci ktorého zabezpečuje distribúciu hygienických balíčkov
so sprievodnými opatreniami.

V roku 2016 boli realizované 2 distribúcie potravinových balíčkov a 1
distribúcia hygienických balíčkov. SKCH zabezpečila distribúciu po-
travinovej pomoci prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych
charít v 41 okresoch na celom Slovensku. Celkovo tak pracovníci SKCH
počas roka 2016 doručili 87 999 potravinových balíčkov a 25 238 hy-
gienických balíčkov. Hygienický balíček sa skladá zo 4 druhov produk-
tov. Samotný potravinový balíček obsahuje 21 druhov potravín. Okrem
trvanlivých potravín obsahuje aj potraviny, ktoré si nevyžadujú ďalšiu
tepelnú úpravu, prípadne náročný proces spracovania. Súčasťou posky-
tovania potravinovej pomoci sú sprievodné opatrenia, v rámci ktorých
je klientom poskytované sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti
na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie
a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo

pri hľadaní zamestnania,  poradenstvo o zdravej výžive, poradenstvo
o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami). Do  poskytovania
teplého jedla so sprievodnými opatreniami bola zapojená jedna
diecézna charita, konkrétne Gréckokatolícka charita Prešov.

V rámci projektu potravinovej pomoci bola spustená aj
samostatná webová stránka www.potravinovapomoc.sk, ktorá
poskytuje základné informácie o celom projekte.
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Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

V rámci rozvoja sociálnych služieb a vzdelávania už niekoľko rokov
poskytuje Slovenská katolícka charita informačný servis a podporu
pre diecézne a arcidiecézne charity SKCH v oblasti sociálnej
starostlivosti a napĺňa stratégiu vzdelávania SKCH, ktorá je za-
kotvená v stanovách SKCH. Rozvoj sociálnych služieb sa snaží
dosahovať predovšetkým pomocou ďalšieho vzdelávania pracov-
níkov sociálnych služieb, poskytovaním akreditovaných vzdelá-
vacích programov, ale aj publikačnou činnosťou.

V roku 2016 SKCH vydala brožúru
s názvom Sprevádzať až do konca
– Príručka pre rodinných prís-
lušníkov ťažko chorých a umierajú-
cich ľudí (kolektív autorov), ktorá
vznikla vďaka finančnej podpore
Nadácie ERSTE a Zastrešujúcemu
zväzu hospicov v Rakúsku. Publiká-
cia vyšla v náklade 10 000 kusov
a za symbolický poplatok sa prio-
ritne distribuovala medzi jednotlivé

arcidiecézne a diecézne charity a ich klientov v mobilných hos-
picoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej služby (ADOS) a opa-
trovateľskej službe. Brožúra na svojich stránkach čitateľom ponúka
praktické rady a informácie, ktoré sú dôležité pri sprevádzaní
ťažko chorých a umierajúcich. Čo je dôležité pri stravovaní? Čo je
dôležité pri pití? Ako sa mení telo pri zomieraní? Odpovede na
tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sa nachádzajú na 41 stránkach
tejto praktickej príručky, ktorá je určená všetkým profesionálom
– ošetrovateľom a opatrovateľom, a neprofesionálom – rodinným
príslušníkom a priateľom, ktorí sa v domácom prostredí starajú
o ťažko chorých a umierajúcich. V závere brožúry sa nachádzajú
dôležité heslá a vysvetľujúce pojmy k paliatívnej a hospicovej
starostlivosti a adresár mobilných a stacionárnych hospicov
pôsobiacich na území SR.

K 31. 12. 2016 mala Slovenská katolícka charita vo svojej ponuke 5
akreditovaných vzdelávacích programov z oblasti sociálnych služieb: 
• Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov

v opatrovateľskej starostlivosti
• Validácia v opatrovateľskej starostlivosti podľa Naomi Feil
• Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života
• Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním

na opatrovateľstvo 
• Kurz opatrovania (230 hodín)

V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou bolo v rámci akredi-
tovaného kurzu opatrovania vyškolených 152 nových opatrovateľov. 

Rok 2016 bol aj o pokračovaní projektu Train to Care – Intern
v spolupráci so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut
(CRZB), ktorý je jedným z oddelení patriacich pod Caritas Wien.
Toto oddelenie zamestnáva okolo 600 opatrovateľov, z ktorých
zhruba 70 % tvoria opatrovatelia zo Slovenska.

Projekt Train to Care je zameraný na podporu ďalšieho vzdeláva-
nia slovenských opatrovateľov pracujúcich pre CRZB v Rakúsku,
ale aj pre opatrovateľov a pracovníkov sociálnych zariadení našich
diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku. 

V ponuke bolo na výber sedem kurzov: 
1. Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou
2. Validácia podľa Naomi Feil
3. Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz)  
4. Vylepšenie znalosti nemčiny vo vedení dokumentácie

a komunikácia v opatrovaní
5. Konflikty v opatrovaní a ich riešenia 
6. Starostlivosť v poslednej fáze života
7. Zdravá výživa seniorov

Sprevádzať až do

konca

Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí
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V roku 2016 sa zrealizovalo 22 kurzov, čo činilo dovedna 36
tréningových dní. Tréningy v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Spišskej
Novej Vsi absolvovalo celkovo 282 opatrovateľov/opatrovateliek.

V prvom štvrťroku 2016 prebiehali posledné kurzy v rámci projektu
Train to Care – Extern,  ktorý bol realizovaný s finančnou podporou
viacerých partnerov z Rakúska: Rakúskou sociálnou poisťovňou
SVA, Hospodárskou komorou Viedeň a Hospodárskou komorou
Rakúsko. Kurzy boli určené všetkým slovenským opatrovateľom
živnostníkom, ktorých v Rakúsku pracuje okolo 25 000.

Uskutočnili sa posledné 4 z 12 naplánovaných kurzov, ktoré sú to-
tožné s kurzami Train to Care – Intern. Zúčastnilo sa ich 61 sloven-
ských opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku. V druhom a treťom
štvrťroku 2016 prebiehala záverečná evaluácia projektu, ktorú mali
na starosti vedeckí pracovníci Sociologického ústavu SAV.

Okrem kurzov realizovaných v rámci projektov Train to Care
ponúkla SKCH v roku 2016 aj akreditované kurzy pre verejnosť.
Dovedna 5 vzdelávacích programov absolvovalo 51 účastníkov.

Oddelenie v číslach 2015 2016

Celkový počet akreditovaných vzdelávacích programov 5 5

Celkový počet absolventov kurzu opatrovania 235 152

Zahraničné projekty 2 2

Celkový počet zrealizovaných kurzov (vrátane projektov) 20 31

Celkový počet absolventov (vrátane projektov) 297 394



26

SLUŽBYSLUŽBY

Hlavnou činnosťou SKCH je pomoc núdznym na území celej SR prostredníctvom zdravotníckych, sociálnych 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 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 rovnako ako
člen Asociácie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, sa pravidelne podieľa aj na legislatívnom nastavení sociálnych služieb
v SR. SKCH pritom obhajuje najlepšie riešenia a záujmy všetkých klientov sociálnych 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. Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť

Ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov. 192 zamestnancov zdravotníckych služieb sa v roku 2016 staralo o 4 661 klientov v 41 rôznych
zariadeniach. 

Oblasť služby Druh služby Počet služieb SPOLU Počet klientov SPOLU

Zdravotnícke služby

ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľ. starostlivosti) 24 4 011

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1 13

Hospic 3 420

Mobilný hospic 12 141

Ambulancia 1 76

SPOLU 41 4 661
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B. Sociálne služby

SKCH ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku v roku 2016 poskytovala svoje služby v  199 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
16 751 klientom prostredníctvom 953 zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách. Viac podrobných informácií je uvedených v tabuľke.

Oblasť sociálnej služby Druh sociálnej služby Služieb Klientov

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo § 19 16 1 609

Špecializované sociálne poradenstvo § 19 16 4 848

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení § 22 1 98

Sociálne služby krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie § 24a) 4 309

Nízkoprahové denné centrum § 24b) 10 2 079

Komunitné centrum § 24d) 6 1 674

Nocľaháreň § 25 12 857

Útulok § 26 7 414

Domov na pol ceste § 27 3 72

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu § 28 1 57

Zariadenie núdzového bývania § 29 2 71

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi Služba včasnej intervencie § 33 1 13

Sociálne služby na riešenie nepria-
znivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu

alebo z dôvodu dovŕšenia dôchod-
kového veku

Zariadenie podporovaného bývania § 34 3 17

Zariadenie pre seniorov § 35 13 426

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36 1 28

Rehabilitačné stredisko § 37 2 25

Domov sociálnych služieb § 38 15 235

Špecializované zariadenie § 39 1 23

Denný stacionár § 40 34 646

Opatrovateľská služba § 41 20 460

Prepravná služba § 42 2 73

Požičiavanie pomôcok § 47 7 217

Podporné služby

Jedáleň § 58 4 291

Práčovňa § 59 1 195

Stredisko osobnej hygieny § 60 5 764

Ďalšie činnosti – sociálny šatník (osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie) 12 1 250

SPOLU 199 16 751
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D. Školské a vzdelávacie zariadenia

Vzdelávanie bolo poskytované 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.

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

Školské stredisko záujmovej činnosti
Školské stredisko záujmovej činnosti vytvára podmienky na klubovú činnosť mentálne a kombinovane postihnutých detí.

Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola umožňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov so znevýhodnením, najmä
s mentálnym postihnutím.

Oblasť služby Druh služby Počet služieb SPOLU Počet klientov SPOLU

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Detský domov 3 36

Resocializačné stredisko 1 22

Krízové stredisko 1 33

SPOLU 5 91

C. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

V zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov v roku 2016 poskytlo
50 zamestnancov SKCH starostlivosť v 5 zariadeniach 91 klientom. 
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E. Iné služby

SKCH tiež poskytovala svoje služby v rámci samostatne zriadených prevádzok. Najvýznamnejšiu oblasť starostlivosti SKCH v rámci
iných služieb tvoria charitné domovy pre rehoľné sestry. V päťnástich charitných domovoch sa v roku 2016 staralo o 424 rehoľných
sestier na dôchodku spolu 201 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 má najmä šesť chránených dielní, ktoré prevádzkujú diecézne charity
(Gréckokatolícka charita Prešov, Diecézna charita Nitra a Spišská katolícka charita) a Arcidiecézna charita Košice. Gréckokatolícka charita
Prešov zároveň prevádzkovala Humanitárny sklad solidarity, vydávala mesačník Cesta a v Klube Kahan sa starala o alkoholikov, ktorí
túžia abstinovať. Bratislavská arcidiecézna charita zas poskytovala potravinovú pomoc klientom a viedla klub seniorov.

Celkový počet služieb, ktoré nie sú legislatívne upravené a boli zrealizované, bol 38, pričom sa prostredníctvom týchto služieb pomohlo celkovo
1 551 klientom v zariadeniach SKCH po celom Slovensku.. Zaraďujeme sem okrem vyššie uvedených služieb aj klientov zapojených do aktivít
v rámci projektu Rafael, projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi a Skladu solidarity. V rámci sekretariátu SKCH, ústredí  diecéznych a arci-
diecéznych charít, ako aj iných, už menovaných služieb (charitné domovy a chránené dielne a iné) obetavo pracovalo celkovo 333 zamestnancov. 

Oblasť služby Druh služby Počet služieb SPOLU Počet klientov SPOLU

Pedagogické služby

Praktická škola 1 57

Školské stredisko pri základnej škole 1 10

Špeciálna základná škola 1 16

Materská škola 1 67

SPOLU 4 150
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Počty služieb podľa diecéznych
a arcidiecéznych charít 

Počty klientov podľa diecéznych a arcidiecéznych charít

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

Sociálne služby

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení

Charitné domovy

Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita

Banská Bystrica

Diecézna
charita
Žilina

23 204
klientov

4667

532

3525

1176

1395
487424

821
770

2781

5503

1123
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Počty zamestnancov podľa diecéznych a arcidiecéznych charít 

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

Diecézna
charita

Rožňava

Spišská
katolícka
charita

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Arcidiecézna
charita
Košice

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice

Charitné
domovy

1 574
zamestnancov

620

7

68

71

6437

201

36

13

89

327

41
SKCH vďaka svojim 1 574 pracovníkom dokázala
poskytnúť na Slovensku pomoc vyše 23 000
ľuďom v núdzi v 288 charitných zariadeniach.
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EKONOMIKAEKONOMIKA

NÁKLADY
Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita

Banská Bystrica

spotreba materiálu 96 482  € 97 983  € 135 018  € 143 324  € 19 559  €

služby 71 579  € 41 912  € 57 032  € 38 453  € 12 096  €

mzdy pracovníkov char. zariadení 289 808  € 430 410  € 507 329  € 490 501  € 41 091  €

odvody a ostatné sociálne náklady 113 568  € 164 139  € 187 839  € 189 313  € 16 605  €

ostatné náklady 191 718  € 25 874  € 34 400  € 26 199  € 11 339  €

odpisy 10 257  € 50 080  € 53 226  € 17 064  € 480  €

poskytnuté dary 5 005  € 3 973  € 1 137  € 9 554  € -  €

poskytnuté príspevky PO 456  € 375  € 11 551  € -  € -  €

poskytnuté príspevky FO 836  € -  € 5 468  € 7 441  € -  €

poskytnuté prísp. z verejných zbierok -  € -  € -  € -  € -  €

SPOLU NÁKLADY 779 708  € 814 746  € 993 000  € 921 848  € 101 170  €

VÝNOSY
Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita

Banská Bystrica

tržby za vlastné výrobky a služby 282 415  € 331 400  € 273 279  € 131 744  € 82 453  €

prijaté dary 4 328  € 399  € 1 914  € 23 198  € -  €

ostatné výnosy 125 547  € 65 881  € 128 170  € 117 664  € 4 335  €

výnosy z predaja majetku 189 248  € 100  € -  € 350  € -  €

prijaté príspevky od PO 11 447  € 18 708  € 107 493  € 35 875  € 11 454  €

prijaté príspevky od FO 2 367  € 90 751  € 104 515  € 31 970  € 417  €

príspevky z podielu zaplatenej dane 7 601  € 3 798  € 15 032  € 5 925  € 398  €

prijaté príspevky z verejných zbierok -  € -  € -  € -  € -  €

dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 182 250  € 302 597  € 396 455  € 571 981  € 32 779  €

SPOLU VÝNOSY 805 204  € 813 634  € 1 026 859  € 918 707  € 131 836  €

VÝSLEDOK BACH TADCH DCHNr DCHZa DCHBB

tržby za vlastné výrobky a služby -  € -  € 3 663  € 2  € 1  €

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 25 496  € - 1 112  € 30 196  € - 3 144  € 30 666  €
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Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita

Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU

938 271  € 54 820  € 1 002 360  € 201 625  € 16 129  € 996 988  € 3 702 559  €

382 350  € 12 936  € 308 501  € 67 706  € 12 069  € 301 086  € 1 305 720  €

2 994 121  € 160 528  € 2 805 404  € 606 210  € 37 991  € 1 855 124  € 10 218 516  €

1 114 009  € 53 488  € 1 093 900  € 252 097  € 13 582  € 699 946  € 3 898 484  €

521 203  € 15 937  € 98 081  € 56 959  € 9 222  € 672 703  € 1 663 636  €

278 396  € 4 052  € 114 067  € 70 291  € -  € 30 767  € 628 679  €

32 542  € 100  € 100  € -  € 1 607  € 12 236  € 66 253  €

240  € -  € -  € 706  € -  € 1 054 366  € 1 067 693  €

-  € -  € 430  € -  € 646  € 1 405  € 16 226  €

-  € 3 531  € -  € -  € -  € 74 547  € 78 078  €

6 261 131  € 305 392  € 5 422 843  € 1 255 594  € 91 246  € 5 699 166  € 22 645 845 €

Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita

Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU

2 259 093  € 70 908  € 2 073 529  € 239 785  € 41 065  € 975 026  € 6 760 697  €

4 429  € -  € 33 230  € -  € 4 184  € 32 242  € 103 924  €

565 706  € 2 202  € 116 929  € 13 529  € 379  € 535 598  € 1 675 941  €

326 375  € -  € 300  € -  € -  € -  € 516 373  €

49 681  € 4 057  € 183 950  € 46 152  € 6 000  € 157 810  € 632 627  €

406 211  € 46 475  € 128 734  € 53 838  € 2 029  € 715 058  € 1 582 364  €

-  € 4 401  € 5 878  € 17 747  € 1 865  € 29 284  € 91 929  €

6 522  € 4 162  € 162 751  € -  € 15 092  € 249 374  € 437 901  €

2 743 060  € 172 177  € 2 720 767  € 890 530  € 23 528  € 3 009 952  € 11 046 077  €

6 361 077  € 304 382  € 5 426 068  € 1 261 580  € 94 142  € 5 704 344  € 22 847 833 €

SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

20 038  € -  € 636  € -  € 358  € 27  € 24 726  €

79 907  € - 1 010  € 2 589  € 5 986  € 2 538  € 5 151  € 177 262  €
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EKONOMIKAEKONOMIKA

Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita

Banská Bystrica

2015 20162014 2015 20162014 2015 201620142015 20162014 2015 201620142015 20162014

Výnosy

22 847 833
eur

tržby za vlastné výrobky a služby
prijaté dary
ostatné výnosy
výnosy z predaja majetku
prijaté príspevky od PO

6 760 697 €
103 924 €

1 675 941 €
516 373 €
632 627 €

prijaté príspevky od FO
prijaté príspevky z verejných zbierok
príspevky z podielu zaplatenej dane
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje

1 582 364 €
437 901 €
91 929 €

11 046 077 €

Výnosy diecéznych charít za obdobie rokov 2014-2016
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Diecézna
charita

Rožňava

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Arcidiecézna
charita
Košice

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU

2015 20162014 2015 20162014 2015 201620142015 20162014 2015 201620142015 20162014

Náklady

22 645 845
eur

spotreba materiálu a energie
služby
mzdy pracovníkov char. zariadení
odvody a ostatné sociálne náklady
ostatné náklady

3 702 559 €
1 305 720 €
10 218 516 €
3 898 484 €
1 663 636 €

odpisy
poskytnuté dary
poskytnuté príspevky PO
poskytnuté príspevky FO
poskytnuté príspevky z verejnej zb.

628 679 €
66 253 €

1 067 693 €
16 226 €
78 078 €
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Albánsko

Balkán

Haiti

India

Irak

Kazachstan

Keňa

Rwanda

Uganda

Ukrajina

Vietnam

78 429 eur

17 286 eur

61 729 eur

199 302 eur

140 597 eur

17 870 eur

21 000 eur

10 040 eur

153 297 eur

56 570 eur

38 417 eur

V ROKU 2016 BOL OBJEM POMOCI
URČENEJ NA POMOC V ZAHRANIČÍ

794 537 eur

SKCH VO SVETESKCH VO SVETE

Haiti
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Krajiny, ktorým SKCH poskytla humani-
tárnu pomoc alebo realizovala rozvojové
projekty počas obdobia rokov 2004-2015

Krajiny, v ktorých pomáhala SKCH v roku 2016
(v rámci nich sú zahrnuté aj dlhodobé projekty
Adopcia na diaľku a Centrum Nepoškvrneného
srdca Panny Márie v Ugande)

Albánsko

Ukrajina Kazachstan

Irak

Jordánsko

Libanon

Sudán

Somálsko

Keňa

Uganda

Rwanda

Pakistan

Nepál

India Filipíny

Japonsko

Jáva

Sumatra

Vietnam

Gruzínsko

Grécko

Rumunsko

Slovinsko
Srbsko

B. a H.
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KONTAKTYKONTAKTY

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

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

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 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
NitraBratislavská

arcidiecézna
charita

Spišská
katolícka
charita

Slovenská

katolícka

charita
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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.: 0905 633 486
E-mail: sekretariat@charitaroznava.sk
www.charitaroznava.sk
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

Vydal: Sekretariát SKCH
Zostavil: Ján Michalský, Paulína Antlová
Schválil: Erich Hulman
Grafická úprava: Ivan Duda
Fotografie: archív SKCH a diecéznych charít,
Matúš Koprda (obálka), Jozef Jakubčo (str. 18)
Publikácia vyšla v elektronickej i tlačovej podobe.

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Tel.: 02/5443 1506
IČO: 00179132 DIČ: 2020 682818
IBAN SK37 0900 0000 0001 7687 5345    Slovenská sporiteľňa
Sekretariát: sekretariat@charita.sk
Komunikácia a PR: Ján Michalský, info@charita.sk
www.charita.sk

Diecézna charita Žilina

Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita

Rožňava

Gréckokatolícka charita Prešov

Arcidiecézna charita Košice

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice



www.charita.sk


