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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

BACH  Bratislavská arcidiecézna charita 

TT ADCH  Trnavská arcidiecézna charita 

DCH NR  Diecézna charita Nitra 

DCH BB  Diecézna charita Banská Bystrica 

DCH RV  Diecézna charita Rožňava 

SpKCH  Spišská katolícka charita 

ADCH KE  Arcidiecézna charita Košice 

GKCH Prešov Gréckokatolícka charita Prešov 

GKECH KE  Grécko-kat. eparchiálna charita Košice 

DCH ZA  Diecézna charita Žilina 

 

 

 

ADOS  agentúra domácej ošet. starostlivosti 

DD  domov dôchodcov 

DCHD  detský charitný domov 

FCH  farská charita 

RKC  rómske komunitné centrum 

SC  sociálne centrum  

ŠOU  špeciálne odborné učilište 

ŠZŠ  špeciálna základná škola 

ZCHB  zariadenie chráneného bývania 

ZOS  zariadenie opatrovateľskej služby 
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O SKCH 

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-

vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. 

 

Čo znamená „charita“ 

Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v 

núdzi a nezištne mu pomáha. 

 

Poslanie charity 

Poslaním SKCH je poskytovanie charitatívnej pomoci doma a v zahraničí, poskytovanie sociálnych 

služieb v stacionárnych, denných a ambulantných zariadeniach, poskytovanie sociálneho poradenstva 

a prevencie, vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany, poskytovanie zdravotníckych služieb, 

výchova, vzdelávanie a formácia, vydavateľská, reklamná a edičná činnosť, organizovanie a podpora 

dobrovoľníctva a poskytovanie služieb zamestnanosti.  

 

• Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi. 

• Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. 

• Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkaz 

• Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí 

• Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať 

• Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť 

• Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych 

• Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte 

• Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti 

• Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky 

• Byť blízko pri človeku 
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POHĽAD SPÄŤ 

Január 2011:  

Centrum pomoci človeku v Trnave je v plnej prevádzke 

Trnavská arcidiecézna charita slávnostne otvorila Centrum pomoci človeku v Trnave. Jednou z 

ponúkaných foriem pomoci je poskytovanie stravy. V pracovných dňoch sa tam ponúka teplá 

polievka a chlieb. Centrum ponúka aj možnosť osprchovať sa, vybrať si obnosené i nové šatstvo. Už 

pri prvom kontakte sa pracovníci a pracovníčky centra snažia oboznámiť so zložitou situáciou klienta 

či klietky, diagnostikovať sociálny problém a spolu spoločne nájsť vhodné riešenie aj spôsob, ako 

problémom predchádzať v budúcnosti. 

 

Február 2011: 

Výstavou smerom ku klimatickej spravodlivosti 

SKCH odštartovala v rámci projektu rozvojového vzdelávania, zameraného na klimatickú 

spravodlivosť – putovanie edukatívno-osvetovej foto-výstavy po Slovensku. Téma zmeny klímy a jej 

dopadu na subsaharskú Afriku je viac ako aktuálna. V priebehu roka 2011 fotografie, upozorňujúce a 

vysvetľujúce globálne otepľovanie, videli ľudia v 7 mestách –v Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Žiline, 

Spišskej Novej Vsi, Prešove a Košiciach. 

 

Marec 2011: 

Odborníci diskutovali na tému Profesionalita charity 

V  Tatranskej kotline sa pod záštitou SKCH uskutočnil Medzinárodný seminár na tému Profesionalita 

charity. Išlo o prvú vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu medzinárodnej spolupráce „Profesionální 

pečovatelé“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu ČR v 

rámci operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť. 

 

Apríl 2011: 

Charita dodala lieky pre nemocnice v Iraku  

Na žiadosť partnerskej organizácie Caritas Iraq zaslala SKCH zásielku liečiv do Iraku. V krajine, 

postihnutej dlhodobou humanitárnou krízou, prevádzkuje iracká charita niekoľko kliník. Lieky boli do 

Bagdadu prepravené v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR. 

Išlo o 40 druhov liekov v celkovom počte 1 507 balení, pričom väčšina z nich je pre civilné 

obyvateľstvo len veľmi ťažko dostupná. Celková hodnota dodaného materiálu činila 5 526,94 €. 
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Máj 2011: 

Problematika nútenej migrácie 

Kultúrne podujatie [Ver ár ju from?], konajúce sa v priestoroch bratislavského UPeCe, malo za cieľ 

prehodnotiť názory a odstrániť predsudky voči obetiam nútenej migrácie – utečencom a 

utečenkyniam a nenásilnou formou kultúrno-spoločenského dialógu tak priblížiť širokej verejnosti 

problematiku migrácie. Samotní migranti a migrantky mohli odprezentovať svoju kultúru 

slovenskému publiku. V rámci podujatia zaznela hudba (profesionálne vystúpenie z Českej republiky, 

ale i tanečné a spevácke predstavenie aktuálnych žiadateľov a žiadateliek o azyl v SR), ľudia si mohli 

pozrieť aj život migrantov a migrantiek na Slovensku, zachytený na fotografiách Victora Breinera. 

 

Jún 2011: 

Posviacka Centra sociálno-poradenských služieb GKCH v Prešove 

Po viac ako piatich rokoch prestavby boli dňa 15. júna ukončené posledné stavebné práce na budove 

Centra sociálno-poradenských služieb GKCH v Prešove a budova bola slávnostne posvätená. Na 

rekonštrukčných prácach sa podieľali a množstvo hodín dobrovoľníčili najmä samotní klienti z tohto 

centra v rámci Gréckokatolíckej charity. 

 

Júl 2011: 

Spišská katolícka charita – 8 dní putovania v teniskách  

Spišská katolícka charita pod záštitou svojho diecézneho riaditeľa PhDr. Ing. Pavla Vilčeka 

zorganizovala v dňoch od 10. až 18. júla púť, resp. putovanie, ktorého zámerom bolo duchovne sa 

povzbudiť na pútnických miestach Moravy, Česka a Rakúska. Účastníci a účastníčky v rámci 

inšpiratívneho putovania v teniskách navštívili tiež zariadenia sociálnych služieb v Orlických horách a 

v Bílej vode, aby si s tamojšími pracovníkmi vymenili odborné skúsenosti. 

 

August 2011: 

Akcia rovesníckej solidarity „Daruj školské pomôcky“ 

S príchodom nového školského roka 2011/2012 (v dňoch od 15. augusta do 15. septembra) 

zorganizovala SKCH zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. V 28 charitných 

centrách po celom Slovensku sa zbierali školské pomôcky, ktoré koordinátori a koordinátorky 

následne odovzdali deťom v sociálne-slabších rodinách či krízových centrách. Do zbierky sa zapojili 

jednotlivci, ale aj celé základné školy. Pod pedagogickým dohľadom žiaci a žiačky prejavili svoju 

rovesnícku solidaritu s deťmi v núdzi. 
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September 2011: 

Na tému Prevencia a kvalita v soc. službách pre seniorov 

V dňoch 29. a 30. Septembra sa v Tatranskej kotline konal odborný seminár na tému Prevencia a 

kvalita v sociálnych službách pre seniorov. Okolo 50 zamestnancov a zamestnankýň SKCH a 

diecéznych charít navštevovalo prednášky, orientované na potrebu a kvalitu poskytovania 

zdravotníckych výkonov v zariadeniach sociálnych služieb, komunikáciu s klientmi či potreby 

pracovníkov v sociálnych zariadeniach pre seniorov. Súčasťou seminára bola diskusia o súčasných 

legislatívnych zmenách, ktoré sa pripravujú pre služby seniorom v sociálnych a zdravotníckych 

zariadeniach.   

 

Október 2011: 

Deň seniorov v Bratislave 

Dňa 13. októbra sa v nákupnom centre AUPARK konalo podujatie: Deň seniorov, do ktorého sa 

aktívne zapojila aj Bratislavská arcidiecézna charita a jej pracovníci predstavili služby, ktoré poskytujú 

obyvateľom Bratislavy. Snahou podujatia bolo vytvoriť základ pre „búranie bariér a stavanie mostov 

medzi generáciami“. 

 

November 2011: 

Dôležitá stužková slávnosť v Spišskej Novej Vsi 

Šesť mladých ľudí prijalo dôležité zelené stužky počas stužkovej slávnosti, ktorá sa konala 24. 

novembra v Praktickej škole sv. M. M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Túto školu navštevujú stredne 

ťažko a ťažko postihnuté deti a mládež. Odovzdanie takéhoto symbolu: ukončenia štúdia, vstupu do 

dospelosti a povybudenia do budúcnosti je pre konkrétnych mladých veľkou udalosťou. Spišská 

katolícka charita plánuje otvoriť chránenú dielňu i čajovňu v centre mesta, kde by sa títo absolventi 

mohli zamestnať. 

 

December 2011: 

Starať sa o zdravie matiek s deťmi, postihnutými HIV/AIDS 

SKCH dňa 1. decembra pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS pripomenula nespravodlivosť vo 

svete – kde denne zomiera 800 detí na choroby, súvisiace s AIDS. SKCH sa spolu s ďalšími 160 

členskými organizáciami Caritas Internationalis zasadzuje za právo žien a detí, žijúcich s vírusom HIV – 

na primeranú starostlivosť, včasnú diagnostiku vírusu HIV a liečbu súvisiacich ochorení. SKCH 

napríklad podporuje projekt pomoci HIV-pozitívnym ženám-matkám a deťom vo Vietname, zároveň v 

Ugande realizuje výstavbu sirotinca pre deti, postihnuté HIV/AIDS.        
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HUMANITÁRNA A ROZVOJOVÁ POMOC 

Projekt pomoci ľuďom, zasiahnutým povodňami 

V júni 2011 sa SKCH zapojila do pomoci zaplaveným obciam Píla, Častá a Horné Orešany. V daných 

obciach rozdistribuovala 40 vysúšacích zariadení formou zapožičania, poskytla aj ďalšiu materiálnu 

pomoc v podobe uterákov, dezinfekčných a hygienických prostriedkov. Materiálna pomoc bola 

poskytnutá na základe predošlého monitoringu potrieb zasiahnutých domácností. Dodávku s 

humanitárnou pomocou v podobe vysúšačov a čistiacich prostriedkov zaslali pracovníci charity aj do 

mestskej časti Šášovského Podhradia v Žiari nad Hronom, zasiahnutú povodňou z vyliateho potoka. 

Pohotovostný stav zásob je neustále dopĺňaný, aby bola charita schopná okamžite poskytnúť pomoc 

postihnutým rodinám – aspoň 100 domácnostiam naraz. Ide najmä o materiál na odstránenie 

následkov povodní: pracovné pomôcky a náradie, kalové čerpadlá, vysúšače a čistiace prostriedky. 

Slovenská katolícka charita teda promptne pomáhala pri minuloročných povodniach, kde poskytla 

materiálnu a finančnú pomoc postihnutým ľuďom v objeme 1,7 milióna eur. Oceniť treba prácu 

dobrovoľníkov, ktorí sa podujali na ťažké práce – odstraňovanie nánosov, vynášanie nábytku, čistenie 

obydlí. Charita obci Píla poskytla dezinfekčné, protiplesňové a čistiace prostriedky (spolu 136 kg), 60 

kusov uterákov, 44 párov pracovných rukavíc, ďalej pracovné náradie (lopaty, vidly, metly, fúriky a 

pitnú vodu) v celkovej hodnote 956,92 eur. Do humanitárnej pomoci spolu so SKCH sa zapojilo 

niekoľko spoločností: firma BANCHEM prostredníctvom BACH, ako aj firma UNILEVER venovali 

dezinfekčné prípravky, gumených rukavice venovala poločnosť SAMSUNG. Z bratislavského Skladu 

solidarity putovalo do obce Píla 50 ks uterákov a šatstvo zo Skladu solidarity SKCH. 

Vytvorilo sa partnerstvo s obcou Chrenovec-Brusno a uzavrela sa darovacia zmluva o finančnej 

podpore  vo výške 26 000 eur za účelom vykonania sanačných prác v zosuvovej časti obce Brusno-

Záhradky. Sanačné práce v obci naďalej prebiehajú pre silný zosuv pôdy, ktorý nastal v lete 2010. Bol 

založený detašovaný humanitárny sklad SKCH v Liptovskom Hrádku – v spolupráci so Spišskou 

diecéznou charitou. Pracovná návšteva SKCH v diecéznej charite Brno podporila výmenu skúseností v 

problematike povodní (úspešné metódy prevencie i sanácie, manuál pre prípad povodní). Šlo o 

podnetné konzultácie pri voľbe vhodného mechanizmu humanitárnej pomoci počas povodní. 

Koncom augusta bola zvolaná pracovná skupina, zložená z 13 zástupcov jednotlivých charít z celého 

Slovenska – práve k problematike povodní. Vytvoril sa povodňový koordinačný tím charity. Pre 

zvýšené riziko lokálnych povodní z výdatných dažďov tento krízový tím SKCH mobilizuje svoje zásoby 

do pohotovostného režimu – aby mohol kedykoľvek efektívne zasiahnuť v prípade zhoršenia situácie. 

 

Projekt pomoci rodinám vnútorných presídlencov v Gruzínsku 

V období 15. novembra 2010 až 28. februára 2012 Slovenská katolícka charita realizovala rozvojový 

project pod názvom “Pomoc rodinám vnútorných presídlencov v Gruzínsku”, financovaný z 

prostriedkov SlovakAid. V rámci aktivít tohto projektu sa pomohlo 22 rodinám presídlencov z 

Abcházska, žijúcich v meste Khobi (mestskej časti Torsa). 



- 8 - 

 

Títo ľudia totiž bývali v provizórnych podmienkach bez infraštruktúry a služieb, veľká cast z nich bola 

nezamestnaná (v týchto oblastiach je až pätina domácností bez pracujúceho člena a závislá na 

štátnych dávkach, ktoré nepokrývajú ani základné potreby, obživu). Projekt charity bol preto 

zameraný práve na: zlepšenie koordinácie poskytovania pomoci pre presídlencov na regionálnej 

úrovni; a zlepšenie životných podmienok a integrácie rodín do majoritnej spoločnosti. 

Pracovníkom a spolupracovníkom charity sa v priebehu trvania projektu podarilo dosiahnuť: 

vypracovanie „Stratégie a Akčného plánu pre pridelenie pomoci pre presídlencov v regiónoch 

Gruzínska“; vybudovanie vodovodu na pitnú vodu pre centrum Torsa; vymurovanie 12 komínov na 

bytových domoch; vybudovanie oplotenia a upravenie areálu centra Torsa; zakúpenie traktora s 

príslušenstvom a náradia na obrábanie pôdy; výstavba drevených stodôl pre uskladnenie úrody a 

chov zvierat; nákup osiva a hnojiva; a zároveň zaškolenie rodinných príslušníkov presídlencov na 

implementáciu princípov správnej poľnohospodárskej praxe a marketingu. 

Partnerskou organizáciou Slovenskej katolíckej charity v krajine je Ministerstvo pre presídlencov, 

utečencov a bývanie Gruzínska, na projekte sa aktívne zúčastnili okrem pracovníkov charity a 

expertov zo Slovenska i Gruzínska aj rodiny z obce Lokca (Orava), ktoré vytvárajú partnerstvá s 

rodinami presídlencov, zdieľajú slovensko-gruzínske skúsenosti z oblasti poľnohospodárstva a 

zabezpečujú tak udržateľnosť výsledkov projektu do budúcna. 

 

Projekt na Haiti – obnova zemetrasením zničenej krajiny 

Slovenská katolícka charita pokračovala v roku 2011 v obnove Haiti, ktoré v roku 2010 postihlo ničivé 

zemetrasenie. Ukončila výstavbu materskej školy, podporila stavbu rezervoára na vodu a rozbehla 

projekt Adopcia na diaľku®.  

Zástupcovia charity: jej prezident Mons. Štefan Sečka a generálny sekretár Radovan Gumulák počas 

10-dňovej monitorovacej cesty na Haiti v októbri 2011 kontrolovali projekty, realizované zo zbierky 

Konferencie biskupov Slovenska a verejnej zbierky SKCH. Navštívili úspešne dokončené stavby 

niekoľkých centier: materskej školy v Cazeua a dvoch základných škôl v Duvale. Zmonitorovali tiež 

napredovanie výstavby pastoračného centra a sirotinca pre deti s telesným postihnutím v Riviere 

Froide.  

Investície a pomoc zo zahraničia (humanitárna pomoc, ale i projekty rozvojovej spolupráce) priniesli 

so sebou nové pracovné príležitosti najmä v oblasti stavebníctva. No ceny stavebného materiálu na 

ostrove sú vysoké, čo sa odzrkadľuje aj vo zvýšených nákladoch na dokončenie projektov. 

Obyvateľstvo Haiti si v máji 2011 zvolilo nového prezidenta, politická situácia je viac stabilizovaná. 

Vďaka podpore vzdelávania (formou projektu Adopcia na diaľku®) a výstavbe škôlok i škôl charita 

mení ľudské životy – zvyšuje šance haitských obyvateľov na zabezpečenie živobytia, čím zároveň 

redukuje kriminálnu činnosť v krajine. 

Monitorovaciu cestu okrem zástupcov charity absolvoval aj filmový štáb zo Slovenska, ktorý 

zdokumentoval všetky už zrealizované, ale i prebiehajúce projekty. Výsledkom toho nakrúcania je 

dokumentárny film, ktorý približuje diváckej obci na Slovensku dôslednú pomoc SKCH na Haiti, ale i 

život samotných obyvateľov, ktorí sa snažia vyrovnať s následkami zemetrasenia.  
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Projekt Adopcia na diaľku®  – byť blízko nikdy nie je neskoro 

Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® a vďaka slovenským darcom Slovenská katolícka charita 

podporuje deti v štyroch krajinách: v indickom štáte Karnataka (v mestách Honavar, Karwar, 

Shimoga, Mangalore, Vamanjoor a Sorab), v Albánsku (v osade Tale-Bregdet – asi 80 km od Tirany), 

vo Vietname (v delte rieky Mekong: v diecézach Can Tho, Vinh Long, My Tho a long Xuyen), ako aj na 

Haiti (v mestách Mole St. Nicolas a Port-au-Prince – v mestskej štvrti Cezeau, Carrefour, Riviere 

Froide). 

V roku 2011 mohli mladí ľudia v Indii dokončiť svoje štúdium na stredných odborných školách, vyučiť 

sa v rôznych profesiách. Dokonca niektoré z nich mohli pokračovať na univerzite, a tým zvýšiť svoje 

šance na trhu práce, ako aj podporiť svojich rodinných príslušníkov. Pokračovalo sa v prístavbe 

internátu pre študentky Zdravotnej školy sv. Ignáca v Honavare (SISON), aby mohlo byť prijatých viac 

uchádzačiek z vidieckych obcí.  

V Albánsku zasa počas roka 2011 prebiehali intenzívne práce na výstavbe nového centra v osade 

Tale-Bregdet, pretože kapacita pôvodného provizórneho centra zďaleka nestačila na misijnú činnosť 

sestier saleziánok (FMA). Nepretržite pokračovali saleziánske aktivity pre deti a mládež – doučovanie, 

odborné kurzy na získanie diplomu z výpočtovej techniky, sekretárskej praxe, šitia, varenia a pečenia, 

ďalej kurzy pre animátorov mládeže či príprava na sviatosti atď. Počas letných prázdnin rehoľné 

sestry v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravili výlety a letné tábory. Okrem vzdelávacích a 

voľnočasových aktivít sestry zabezpečili aj zdravotné prehliadky a primerané lekárske ošetrenie pre 

deti, podporované v projekte Adopcia na diaľku®. 

Na Haiti sú do projektu zaradené deti, navštevujúce materskú, základnú aj strednú školu. Škola sv. 

Františka Saleského bola zriadená v horách miestnou kongregáciou Malých sestier sv. Terézie, ktoré 

sa venujú najmä sociálne slabším vrstvám. Touto kongregáciou bola zriadená Škola sv. Terézie, no 

počas ničivého zemetrasenia v roku 2010 bola zrútená. V januári začala SKCH stavbu novej škôlky so 

štyrmi triedami, ktorú mali byť dokončené v apríli 2012. Deti tak majú možnosť pokračovať vo 

vzdelávaní v nových priestoroch. Zo slovenských financií sa zabezpečuje výučba pre deti na škole sv. 

Bonaventúru, keďže rodičia nedokážu zabezpečiť týmto deťom ani obživu, nieto vzdelanie.  

Vo Vietname boli v roku 2011 do projektu zaradené deti zo štyroch diecéz ležiacich v delte rieky 

Mekong. Hoci je táto oblasť považovaná za privilegovanú vďaka svojim prírodným podmienkam, 

väčšina populácie tu žije v chudobe. Počet negramotných ľudí je veľmi vysoký, kultúrna úroveň je 

najnižšia v celej krajine. Pomoc v rámci projektu Adopcia na diaľku® sa tu poskytuje formou 

mesačných štipendií a pôjde predovšetkým na zaplatenie školného, nákup kníh, uniformy a pomoc 

pri zabezpečení potravín a liekov. Je dôležité vzdelávať a vychovávať vo Vietname generáciu mladých 

ľudí, ktorí za svoju neľahkú sociálnu situáciu nemôžu, ale môžu ju v budúcnosti (aj vďaka našej 

pomoci a podpore) zmeniť.  
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ZBIERKY 

Zbierka na pomoc Japonsku – postihnutému zemetrasením a tsunami 

SKCH sa pridala ku spoločnému úsiliu medzinárodnej siete Caritas internationalis – pomôcť a vyhlásila 

verejnú zbierku na pomoc zemetrasením a následnou vlnou tsunami postihnutému Japonsku. 

Vyzbieraná suma predstavuje pomoc a podporu v podobe 38 350 eur. Výnos zbierky SKCH zaslala 

svojej partnerskej organizácii: Caritas Japonsko.   

Zbierka pre krajiny východnej Afriky – postihnuté hladomorom 

SKCH vyhlásila zbierku na pomoc krajinám východnej Afriky, ktorých zasiahla vlna hladomoru. Z 

výnosu zbierky v SR bola finančne podporená distribúcia potravín v Somálsku (v spoločnom projekte s 

partnermi Caritas Nemecko a nemeckou Diakoniou) – spolu sa pomohlo viac ako 3 000 

domácnostiam. Distribuovala sa: ryža, fazuľa, olej i vodu, boli promptne vyhĺbené dve studne. V Keni 

zasa SKCH poskytla pomoc v piatich diecézach – v projekte, spolufinancovanom írskou charitou 

Trocaire. Pomoc 11 000 domácnostiam charita podmienila ich aktívnou účasťou na aktivitách – 

zameraných na zlepšenie životných podmienok vlastnej komunity. 

 

MIGRANTI A OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI 

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi – dôležitá pomoc obetiam i prevencia 

Slovenská katolícka charita realizuje projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa zameriava na 

vyhľadávanie a následnú podporu aj pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Tieto aktivity, rovnako 

ako prevencia sa vykonávajú v zariadeniach pre žiadateľov o azyl – prostredníctvom preventívnych 

prednášok, individuálnych konzultácií a poskytnutí poradenstva. V prípade odhalenia obetí tohto 

novodobého otrokárstva – nasleduje konkrétna pomoc a podpora zo strany pracovníčok charity – 

vďaka podpore Ministerstva vnútra SR. 

SKCH pre širokú verejnosť zorganizovala dňa 7. decembra seminár s názvom „Novodobé otroctvo – 

Porozumieť a konať“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Domu Quo Vadis v Bratislave. Cieľom 

seminára bolo venovať pozornosť novodobému útoku na ľudskú dôstojnosť – obchodovaniu s ľuďmi 

a rozšíriť poznatky verejnosti o jeho novej forme – nútenej práci.  

V rámci seminára sa uskutočnila aj vernisáž spoločnej výstavy fotografov Jindřicha Štreita a Leny 

Jakubčákovej „Za mrežami väznice“. Išlo o cyklus fotografií uznávaného českého fotografa a jeho 

študentky z prostredia väzníc v Česku a na Slovensku, ktorý dokumentoval život odsúdených. Autori v 

osobnom kontakte zachytávali vnútorné pocity samoty, odlúčenia, túžby po slobode, ale aj súdržnosť 

či sebareflexiu.  

V rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi nemožno zabúdať na prevenciu, osvetu, ale i 

vyhľadávanie potenciálnych obetí takéhoto obchodovania. Bolo preto uskutočnených niekoľko 

prednášok na školách, internátoch i v pastoračných centrách (pre 1 607 mladých). Oslovená bola i 

ďalšia riziková skupina – 41 žien v sociálnej a hmotnej núdzi (v azylových domoch pre matky s deťmi), 
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ako aj 186 mladých z detských a reedukačných domovov. Pracovníčky charity uskutočnili 29 návštev s 

cieľom identifikácie potenciálnych obetí v zariadení pre žiadateľov o azyl v Rohovciach, Opatovskej 

Novej Vsi, Humennom a v Útvaroch policajného zaistenia v Sečovciach aj Medveďove.                                                                                               

Čo sa týka reintegrácie obetí – 10 klientom a klientkám bolo charitou poskytnuté: chránené bývanie s 

utajenou adresou, sprostredkovanie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti, psychologická aj 

psychoterapeutická pomoc, pomoc pri hľadaní práce a bývania, a v neposlednom rade duchovná 

podpora. 

 

Projekt Bakhita – podpora cudzincov z tretích krajín na Slovensku 

Slovenská katolícka charita v realizuje v období od 1. decembra 2010 do 30. apríla 2012 projekt 

s názvom Bakhita, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu 

štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Projekt bol 

rozdelený na dve časti: Pomoc maloletým cudzincom bez sprievodu, ktorí sú umiestnení v Detskom 

domove pre maloletých cudzincov v Hornom Orechovom; a Poskytovanie rekvalifikačný kurzov 

cudzincov z tretích krajín, ktorí preukázali, že pracujú alebo majú záujem pracovať na území 

Slovenska. 

V práci s maloletými cudzincami bez sprievodu je našou činnosťou v rámci projektu Bakhita 

poskytovanie psychologického poradenstva a pomoc pri výučbe Slovenského jazyka. Odborní 

pracovníci projektu – psychológ a pedagóg pravidelne vykonávali svoju činnosť v zariadení Detského 

domova pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Hornom Orechovom. Z projektu bolo možné 

poskytnúť aj pomoc tlmočníka pre maloletých cudzincov bez sprievodu – pre efektívnu komunikáciu 

medzi klientmi a odbornými pracovníkmi projektu. Počas realizácie projektu bola poskytnutá 

odborná pomoc približne 100 maloletým cudzincom bez sprievodu. 

Bezplatné akreditované kurzy v r8mci projektu charity Bakhita boli určené cudzincom z tretích krajín, 

ktorí preukázali, že sú v pracovnom procese alebo pomocou absolvovaného kurzu sú schopní uplatniť 

sa na trhu práce. Počas realizácie projektu rekvalifikačný kurz absolvovalo 42 cudzincov z tretích 

krajín. Títo cudzinci pochádzali hlavne z Vietnamu, Ukrajiny, Palestíny, Turecka a navštevovali kurzy: 

kuchársky kurz (15 absolventov), pedikúra (13 absolventov) a manikúra (7 absolventov), ďalej 

opatrovateľský kurz (3 absolventi), ale aj kadernícky kurz (2 absolventi). Záujem bol aj o vodičský 

preukaz či kurz anglického jazyka.  
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ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE 

Projekt Klimatická spravodlivosť – vzbudiť povedomie o zmene klímy 

Slovenská katolícka charita realizuje v rokoch 2010 až 2012 projekt rozvojového vzdelávania 

zameraný na klimatické zmeny s názvom „KLIMATICKá SPRAVODLIVOSŤ“ s podtitulom „Za klimatickú 

spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na sub-saharskú Afriku”. SKCH ho realizuje spolu 

so slovinskou charitou a je financovaný zo zdrojov EuropeAid i SlovakAid. Zameriava sa na vplyv 

zmeny klímy na rozvojové procesy v treťosvetových krajinách, berúc do úvahy vzájomnú závislosť 

medzi Severom a Juhom. Projekt prispieva k získaniu podpory slovenskej verejnosti pre (Miléniové 

rozvojové) ciele, spojené s rozvojovou pomocou i spoluprácou – určenou ľuďom v rozvojových 

krajinách (najmä v sub-saharskej Afrike). 

Charita zvýšovala povedomie verejnosti o zmene klímy v  siedmich mestách SR (Bratislava, Nitra, 

Žilina, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Košice, Prešov) – prostredníctvom mobilnej foto-výstavy. 

Myšlienka "Ži jednoducho a solidárne" mala zostať živá v  konkrétnom regióne aj po skončení 

osvetovo-edukatívnej výstavy, pozostávajúcej zo 48 fotografií s popiskami. Do tvorivých aktivít, 

súvisiacich s otvorením výstavy, bolo zapojených viac ako 200  žiakov z 10 škôl.  

Na konci júna 2011 prebehla evaluácia výstupného materiálu od jednotlivých základných škôl, ktorý 

bol uverejnený na webstránke www.mladaharita.sk. Každá zapojená škola získala certifikát, 

potvrdzujúci aktívnu účasť žiakov na aktivitách projektu. Pedagóg, koordinujúci implementáciu 

programu – venovaného klimatickej spravodlivosti, spracoval evaluačný formulár, ktorý mal pomôcť 

projektovému tímu charity – správne zanalyzovať a vyhodnotiť naplnenie cieľov projektu. Spolupráca 

s učiteľmi pokračovala aj v septembri 2011 –distribúciou a používaním vytvoreného propagačného a 

didaktického materiálu.  

Koncom augusta boli zaslané oslovujúce listy aj na slovenské stredné školy. Cieľom bolo získať čo 

najviac škôl, ktoré by sa zapojili do projektu Klimatickej spravodlivosti SKCH.  Koncom októbra 

projektový tím dostal pozitívnu odpoveď a spätnú väzbu od 68 stredných škôl. Jedným z dôležitých 

priebežných výstupov projektu bola príprava, realizácia a distribúcia didaktickej príručky (toolkitu) 

pre učiteľov stredných škôl. Počas seminárov, zrealizovaných za prítomnosti renomovaného 

klimatológa prof. Milana Lapina, projektový tím charity predstavil toolkit pedagógom. Publikácia 

pozostáva z teoretickej a praktickej časti, kde možno nájsť: základné informácie o klimatických 

zmenách, ich dopadoch na životy ľudí v Afrike, ale aj na Slovensku, skutočné príbehy obyvateľov z 
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rozvojových krajín, dôsledky globálneho otepľovania, ale aj princípy zodpovedného správania k 

životnému prostrediu. 

V rámci projektu vznikol aj DVD-film v spolupráci so slovinskou charitou a štúdiom LUX, ktorý ponúka 

diváckej obci, najmä mladým ľuďom opis života mládeže v Zambii, prepojenosť fungovania Severu a 

Juhu. Rozprávačom krátkeho 8-minutového filmu je slovinský misionár – páter Drevenšek, ktorý 

predstavuje divákom svoju misiu a vyzýva študentov ku väčšej solidarite voči obyvateľom Afriky. 

V decembri 2011 projektový tím charity zorganizoval semináre pre učiteľov stredných škôl s cieľom 

predstaviť im projekt Klimatickej spravodlivosti. Klimatológ prof. Milan Lapin priblížil problematiku 

klimatických zmien. Časť programu bola venovaná prezentácii o rozvojovom vzdelávaní a jeho 

dôležitosti, ako aj potrebe jeho zaradenia do vyučovacieho procesu. Semináre sa organizovali v 

Trnave a v Žiline za účasti viac ako 30 učiteľov. 

 

POMOC DOMA 

Projekt Skladu solidarity ako forma materiálnej pomoci núdznym 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe bol v októbri 2010 otvorený Sklad solidarity 

SKCH na Jasovskej ulici č. 6 v bratislavskej Petržalke. Poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi a 

sociálne znevýhodneným osobám. Dočasne sa tiež využíva na uskladnenie humanitárnej pomoci v 

prípade prírodných katastrof.  

Ide o priamy prejav i dôkaz toho, že naša spoločnosť je solidárna a nezabúda na ľudí na okraji 

spoločnosti, dlhodobo nezamestnaných, osôb bez domova, ako aj na rodiny a deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Návštevníci Skladu solidarity si môžu vybrať spomedzi vecí, ktoré tam 

zaniesli slovenskí darcovia a darkyne: oblečenie, nábytok, pre deti školské pomôcky a hračky. 

Dôležitosť a potreba Skladu solidarity sa prejavuje najmä v zimných mesiacoch, keď udrú vonku silné 

mrazy. Počas vianočných trhov 2011 charita rozdávala ľuďom bez domova spacáky, teplé deky, 

bundy, rukavice, čiapky, šatstvo, topánky – práve zo Skladu solidarity. Z tohto charitného zariadenia 

odišla aj materiálna pomoc maloletým utečencom bez sprievodu, ktorí žijú na Slovensku. V septembri 

sa v sklade usporiadala zbierka školských pomôcok, ktoré boli následne odovzdané deťom zo sociálne 

slabších rodín.  
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Finálna podoba Skladu solidarity vznikla vďaka programu Dobrá krajina nadácie Pontis. V rámci 

grantového programu „Prekročme spolu bariéry“ Nadácie Orange, ako aj s podporou Nadácie SPP a 

bratislavského magistrátu sa pomohlo už 1 602 ľuďom v núdzi v Bratislave. Materiálnymi darmi zo 

Skladu solidarity sa pomáhalo po celej krajine. Tri kamióny šatstva a nábytku putovalo do 12 obcí na 

Spiši, postihnutých povodňami v lete 2010. Kuchynský nábytok bol venovaný 67 rodinám v regióne 

Hornej Nitry, na Spiši aj v okolí Košíc v spolupráci s komerčnými spoločnosťami. 

Firemní dobrovoľníci vymaľovali v júni tento charitný Sklad solidarity do-vesela. Charita sa totiž 

zapojila do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto 2011, ktoré organizuje Nadácia Pontis a 

skupina firiem ENGAGE. Záujem dobrovoľníkov o vymaľovanie charitného Skladu solidarity potvrdil 

silu významu dobrovoľnej práce a pomoci, solidarity aj empatie k núdznym.  

 

KAMPANE 

Projekt podpory a propagácie hospicovej starostlivosti na verejnosti 

SKCH v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. spustila kampaň na zvyšovanie 

verejného povedomia – o význame hospicovej starostlivosti na Slovensku s heslom „Pomáhame žiť. 

Až do konca.“ Plagáty, informujúce o tejto forme pomoci, boli umiestnené do priestorov zákazníckych 

centier železničných staníc, ako aj na samotných staniciach. Kampaň trvala celé adventné obdobie až 

do Vianoc a splnila svoj účel – zaostriť na charitné zariadenia – kde sa pracovníci a pracovníčky venujú 

chorým do poslednej minúty. Nenechávajú ich osamelých, zmierňujú a tíšia ich bolesti, a pomáhajú 

im dôstojne odísť na onen svet. 

Zároveň pri príležitosti Medzinárodného dňa hospicovej starostlivosti a Týždňa boja proti bolesti sa v 

nitrianskom hospici uskutočnil Deň otvorených dverí. Mladí dobrovoľníci v rámci tohto podujatia celý 

deň rozdávali koláčiky v 4 obchodných centrách, študenti maľovali obrázky na tému „Namaľuj mi svoj 

svet“. Akcia vyvrcholila benefičným koncertom pre hospic v  Piaristickom kostole v Nitre. Cieľom 

týchto aktivít bolo zvýšiť povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti v konkrétnom 

hospici – Dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. 

Kampaň „40 dní bez alkoholu“ 

„40 dní bez alkoholu“ je názov kampane, ktorú 9. marca odštartovala Slovenská katolícka charita v 

spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov a mesačníkom Cesta so zámerom – zvýšiť 

informovanosť čo najširšej verejnosti o problematike alkoholizmu a jeho dopadov na životy ľudí. 
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Zapojiť sa do nej mohli jednotlivci, ale i celé skupiny, a to tak, že počas 40 dní si dobrovoľne odriekali 

alkoholické nápoje, čím prejavili solidárnosť so všetkými, ktorí znášajú negatívne následky užívania 

alkoholu.  

NOVINKY 

Výrobky z misií SKCH – v novootvorenom E-SHOPe 

SKCH otvorila na svojej web-stránke www.charita.sk internetový obchod: e-shop. Tento elektronický 

obchod ponúka verejnosti: výrobky z misií SKCH v zahraničí (predovšetkým košíky a obrazy z Haiti), 

rôzne darčekové predmety s logom SKCH, ale aj produkty, ktoré vyrábajú klienti a klientky zariadení, 

fungujúcich v rámci arci-diecéznych charít na Slovensku (napríklad hračky  chránenej dielne v 

Žakovciach). 

SKCH od roku 2011 na YouTube a Facebooku 

Slovenská katolícka charita začala v roku 2011 šíriť informácie o svojich nových projektoch, 

kampaniach a o všetkom čo sa v SKCH počas roka deje aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook a 

videí na YouTube. Najnovšie videá sú dostupné na stránke www.youtube.com/katolickacharita a naša 

facebooková stránka je http://www.facebook.com/caritas.slovakia.SKCH.  

 

SÚŤAŽ 

Fotosúťaž „Moje dobročinné leto“ 

SKCH pripravila pre všetkých nadšencov a nadšenkyne fotografie letnú fotografickú súťaž. Úlohou 

fotografujúcich bolo zaslať fotografiu, zachytenú počas prázdnin – na tému „Moje dobročinné leto“. 

Porotcom súťaže bol a víťazné fotografie vybral súčasný slovenský dokumentárny fotograf Michal 

Fulier. Víťazné fotografie boli verejnosti prezentované na výstave v Košiciach pri príležitosti 

Celoslovenskej púte charít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/katolickacharita
http://www.facebook.com/caritas.slovakia.SKCH
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ADRESÁR SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY 

Sekretariát Slovenskej katolíckej charity 

Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 

tel: 02/5443 1506, fax: 02/5443 3097 

sekretariat@charita.sk, www.charita.sk 

info@mladacharita.sk, www.mladacharita.sk 

Číslo účtu: 0176875345/0900 

IČO 179132, DIČ 2020682818  

 

Charitný domov Báč 

Báč 123, 930 30 Rohovce 

031/559 86 94 

chdii@ncsystems.sk 

 

Charitný domov Beckov 1 

916 38 Beckov 6 

032/777 73 80 

bckcharita1@stonline.sk 

 

Charitný domov Beckov 2 

916 38 Beckov 53 

032/777 71 04 

bckcharita2@stonline.sk 

 

Charitný domov Bošany 

Hviezdoslavova 230/7, 956 18 Bošany 

038/5315546 

 

Charitný domov Cerová 

906 33 Cerová 

034/654 34 19, 0907 261 254 

charitacerova@zoznam.sk 

 

Charitný domov Dunajská Lužná 

900 42 Dunajská Lužná III/508 

02/459 805 01, patricia@dominikanky.sk 

 

Charitný domov Ľubochňa034 91  

Ľubochňa 150 

044/439 12 67 

 

Charitný domov Nesvady 

Nová 6, 946 51 Nesvady 

035/769 22 07, nesvady@gmail.com 

 

Charitný domov Nitrianske Pravno 

Námestie SNP 4/7, 972 13 Nitrianske Pravno 

046/544 62 61 

chd.npravno@prievidzanet.sk 

 

Charitný domov Smolenice 

SNP 95, 919 04 Smolenice 

033/558 73 81, 0918 641 970 

smksns@nextra.sk 
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Charitný domov Suchá nad Parnou 

Ružová dolina 552, 919 01 Suchá nad Parnou 

033/558 01 13 

veronikahasikova@gmail.com 

 

Charitný domov Veľké Leváre 

SNP 13, 908 73 Veľké Leváre 

034/779 41 90 

skch.levare@connected.sk 

 

Charitný domov Vrbové 

P. Jantauscha 666/13, 922 03 Vrbové 

033/779 24 37 

chdvrbove@mail.t-com.sk 

 

Charitný domov Vrícko 1 

038 31 Vrícko 38 

043/490 17 42, 0908 277 663 

sdrvricko@stonline.sk 

 

Charitný domov Vrícko 2 

038 31 Vrícko 39 

043/490 17 03, 0915 032 040 

charita@satmarky.sk 
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DIECÉZNE CHARITY 

Bratislavská arcidiecézna charita 

Adresa: Heydukova 14, 

811 08 Bratislava 

Tel., fax: 02-5292 0275 

E-mail: charitaba@charitaba.sk 

http://www.charitaba.sk/ 

Účet: 4010078918/3100 

Ľudová banka Bratislava 

 

Trnavská arcidiecézna charita 

Adresa: Hlavná 43, 917 01 Trnava 

Tel.: 033-5511 396, Fax: 033-5511 397 

E-mail: sekretariat@charitatt.sk 

http://www.charitatt.sk/ 

Účet: 4008297855/7500 ČSOB Trnava 

 

Diecézna charita Banská Bystrica 

Adresa: Tibora Andrašovana 44, 

974 01 Banská Bystrica 

Tel.: 048-472 0272, Fax.: 048-472 0271 

E-mail: charitabb@charitabb.sk 

http://www.charitabb.sk/ 

Účet: 736841312/0200 VÚB 

 

 

 

 

Spišská katolícka charita 

Adresa: Jesenského 5, 

052 01 Spišská Nová Ves 

Tel.: 053-4424 500, Fax: 053-4424 500 

E-mail: caritas@caritas.sk 

http://www.caritas.sk/ 

Účet: 29634592/0200 

VÚB Spišská Nová Ves 

 

Diecézna charita Rožňava 

Adresa: Nám. baníkov 27, 

048 01 Rožňava 

Tel.: 058-7326415 

E-mail: dchrv.roznava@gmail.com 

Účet: 18137 582/0200 VÚB 

 

Arcidiecézna charita Košice 

Adresa: Bočná 2, 040 01 Košice 

Tel.: 055-6255 317, 

Fax: 055-6255 328 

E-mail: adch-ke@charita-ke.sk 

http://www.charita-ke.sk/ 

Účet: 513026193/7500 

ČSOB Košice 
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Gréckokatolícka charita Prešov 

Adresa: Hlavná 2, 080 01 Prešov 

Tel.: 051-7723 970, 

Fax: 051-7723 970 

E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk 

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

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

 

Gréckokatolícka 

eparchiálna charita Košice 

Adresa: Dominikánske nám. 13, 

040 01 Košice 

Tel.: 055-6259 454 

E-mail: eparchialnacharitakosice@gmail.com 

Účet: 4 350 228 409/3100 

Ľudová banka 

 

Diecézna charita Žilina 

Adresa: Predmestská 12, 010 01 Žilina 

Tel., fax: 041-723 1234, 

E-mail: charitaza@gmail.com 

http://www.charitaza.sk/ 

Účet: 0424702305/0900 

Slovenská sporiteľňa Žilina 

 

Diecézna charita Nitra 

Adresa: Samova 4, 950 50 Nitra 

Tel.: 037-7721 792, Fax: 037-772 1798 

E-mail: charita.nr@ba.telecom.sk 

Účet: 691943162/0200 VÚB Nitra 


