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Sekretariát Slovenskej katolíckej charity
Adresa: Kapitulská 18,
814 15 Bratislava
Tel.: 02-5443 1506, 5443 2503
E-mail: sekretariat@charita.sk
www.charita.sk
IBAN SK37 0900 0000 0001 7687 5345
Slovenská sporiteľňa
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa: Krasinského 6,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-442 50 374
E-mail: charitaba@charitaba.sk
www.charitaba.sk
IBAN SK92 3100 0000 0040 1007 8918
Sberbank
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 Rožňava
Adresa: Kósu-Schoppera 141/22,
048 01 Rožňava
Tel.: 058-7326415
E-mail: dchrv.sekretariat@gmail.com
www.charitaroznava.sk
IBAN SK92 0200 0000 0000 1813 7582, VÚB
Spišská katolícka charita
Adresa: Slovenská 30,
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053-4424 500, Fax: 053-4424 500
E-mail: caritas@caritas.sk
www.caritas.sk
IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592, 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
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.: 051-7723 970,
Fax: 051-7723 970
E-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
IBAN SK18 7500 0000 0040 0842 5976, ČSOB
Gréckokatolícka
eparchiálna charita Košice
Adresa: Dominikánske nám. 2/A,
040 01 Košice
Tel.: 055-6259 454
E-mail: eparchialnacharitakosice@gmail.com
charita.grkatke.sk
IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409
Ľudová banka

@CaritasSlovakia

@caritas_slovakia

Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie
služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.
Pre viac informácií: info@charita.sk, www.charita.sk
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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: 037-772 1798
E-mail: sekretariat@charitanitra.sk
www.charitanitra.sk
IBAN SK42 0200 0000 0006 9194 3162, VÚB

EDITORIÁL
Ak by sa ma niekto spýtal, ako by som opísala rok 2019 tromi slovami, odpoviem, že bol
veselý, náročný a plný zmien. Za posledných 12 mesiacov sa toho udialo veľa; či už v
mojom osobnom, alebo pracovnom živote. Odchod blízkeho človeka mi pomohol uvedomiť si, že niektoré veci neviem ovplyvniť, že zdravie a ľudia, na ktorých mi záleží, je to
najcennejšie, čo mám, a že čas je ten najlepší liek a postupne zahojí všetky rany.
Práve Vianoce sú obdobím, keď sa snažíme reﬂektovať a tráviť čas s blízkymi. Čoraz viac
si uvedomujeme potrebu pomôcť ľuďom, ktorí nemajú také šťastie ako my. Ľuďom, pre
ktorých teplo domova, večera, posteľ alebo hoci aj stresujúca práca nie je samozrejmosťou. Práve preto sme zorganizovali Zbierku školských pomôcok venovanú deťom
zo sociálne slabších pomerov, Tesco Potravinovú zbierku adresovanú ľuďom v núdzi a
kampaň Charitné Vianoce, ktorá myslí na seniorov na Slovensku.
O pár dní privítame nový rok. Želám Vám, nech je rok 2020 rokom plným pozitívnych
zmien, ktoré budú mať dosah nielen na Vás, ale aj na ďalších ľudí okolo Vás.

Monika Molnárová
manažérka pre komunikáciu a PR

Hlavní partneri:

Mediálni partneri:
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Časopis je nepredajný, vychádza trikrát do roka vďaka darcom Slovenskej katolíckej charity.
Jeho vydávanie môžete podporiť dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, v. s. 140.
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AKTUALITY
Štvrtá tohtoročná distribúcia potravinovej pomoci
V prvý novembrový týždeň prebehla posledná distribúcia potravinových balíčkov v rámci Operačného programu
FEAD (OP FEAD) v tomto roku. OP FEAD
je zameraný na zmiernenie nedostatku
potravín a základných hygienických potrieb u príjemcov pomoci v hmotnej
núdzi a osôb bez prístrešia. SKCH je v
rámci OP FEAD zapojená do dvoch oblastí podpory, konkrétne do poskytovania
potravinových
balíčkov
so
sprievodnými opatreniami a poskytovania hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami.

Bratislava zažila pred pochodom za život
novinku – Festival angažovanosti
Pred Národným pochodom za život 2019 sa
uskutočnil špeciálny Festival angažovanosti
(15. – 22. septembra 2019). Jeho cieľom bolo
upriamiť pozornosť mladých ľudí a účastníkov
pochodu aj na iný rozmer ochrany života – na
solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Zároveň sa vytvorila príležitosť spoznať
prácu pomáhajúcich organizácií – Miest angažovanosti – a účastníci zažili niekoľko hodín
dobrovoľníctva v hostiacej organizácii.

50. výročie príchodu rehoľných
sestier do Cerovej
Sestry slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža
v sobotu 7. septembra 2019
ďakovali za 50 rokov svojho
pôsobenia v Charitnom domove v Cerovej. Slávnostnú
svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii pozval
sestry a všetkých prítomných,
aby vstúpili do ďakovania na
základe textov z Božieho slova.
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Hľadáme dobrovoľníkov do veľkého
európskeho projektu
Chceš získať skúsenosti s dobrovoľníckou prácou a byť súčasťou veľkého európskeho projektu? Baví ťa
organizovať akcie? Chceš sa rozvíjať
v témach udržateľného rozvoja a
migrácie? Ak si si na všetky otázky
odpovedal ÁNO, pripoj sa k nám,
staň sa dobrovoľníkom a zúčastni
sa podujatia pre mládež European
Youth Event #EYE2020 vo Francúzsku! Pošli nám životopis a
krátku motiváciu (stačí pár riadkov!)
Na adresu adamova@charita.sk do
15. januára 2020.

Caritas Europa hostila PR zástupcov
národných charít
Posledný októbrový týždeň bol Brusel
miestom stretnutia PR reprezentantov
národných charít. Cieľom bola vzájomná výmena skúseností v oblasti
komunikácie s médiami, verejnosťou,
ako aj nové spôsoby získavania ﬁnancií na jednotlivé projekty. Viac ako 30
reprezentantov z celej Európy zavítalo
aj do Európskeho parlamentu, kde sa
stretli s komunikačnými expertmi a
dozvedeli sa o propagácii kampane
pred poslednými eurovoľbami.

Úprava okolia hospicu v Nitre
Vďaka príspevku od Nitrianskej
komunitnej nadácie a pomoci
dobrovoľníkov upravuje Nitrianska diecézna charita okolie
hospicu. Areál navštevujú pacienti, ich príbuzní, pozostalí, zamestnanci a dobrovoľníci, ľudia
prichádzajúci na sv. omše do kaplnky, ako aj široká verejnosť. Už
od júla postupne pracujú na revitalizácii záhonov, vysádzajú
trvalky a okrasné dreviny.

www.charita.sk
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AKTUALITY
Hlinený dukát pomôže po Trnave
aj v ďalších mestách
Symbolické platidlo Hlinený dukát,
ktorým verejnosť pomáha ľuďom na
ulici, rozšíri Trnavská arcidiecézna
charita aj do ďalších miest. Reaguje
tak na úspech projektu, ktorý v Trnave
funguje už dva roky. Začiatkom roka
2020 prinesie Hlinený dukát najskôr
do Piešťan, následne do Nového
Mesta nad Váhom a do Hlohovca. V
Trnave si projekt za dva roky fungovania získal veľkú podporu verejnosti.
Od začiatku roka 2019 do novembra
sa do charitného Centra pomoci človeku vrátilo takmer 1500 dukátov.

Bratislavská arcidiecézna charita
rozdávala nezábudky
Bratislavská arcidiecézna charita sa v
prvý októbrový týždeň zapojila v hlavnom meste do celonárodnej zbierky
Dni nezábudiek, ktorú na Slovensku
roky zastrešuje Liga za duševné zdravie.
V Bratislave sa na troch miestach (pred
Lidlom na Račianskej aj na Galvaniho
ulici, a tiež pred Billou na Bajkalskej
ulici) zapojila aj Bratislavská arcidiecézna charita. Zamestnanci aj klienti
BACH vyzbierali od okoloidúcich od 2.
do 3. októbra spolu 630,66 eur.

Leto skončilo, dobrovoľníctvo začalo
Už po dvanásty raz sa konal Týždeň dobrovoľníctva, ktoré zastrešuje Prešovské
dobrovoľnícke centrum pod názvom
„Dobré skutky sa dejú“. Aktívne sa do
neho zapojila aj Gréckokatolícka charita
Prešov dňa 17. septembra 2019, t. j. v
utorok, kde si pre dobrovoľníkov pripravila „návod“, ako pomáhať ľuďom bez
domova s láskou a rozumom.
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Dobročinná Polievka sv. Alžbety
pomohla ľuďom v núdzi v Košiciach
Svätá Alžbeta Uhorská je už aj oﬁciálne patrónkou mesta Košice. Po
schválenom návrhu a odsúhlasení
košickým arcibiskupom Bernardom Boberom sa k žiadosti kladne
vyjadrili aj z Vatikánu. Slávnostné
vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutočnilo v nedeľu 17. novembra v
Dóme svätej Alžbety. Súčasťou súvisiacich aktivít bola aj dobročinná
akcia s názvom Polievka sv. Alžbety, ktorú podávala Arcidiecézna
charita Košice.

Týždeň kresťanskej kultúry
v Žiline: Františkova šiška
Diecézna charita Žilina prezentovala svoje služby a výrobky klientov na akcii s
názvom Františkova šiška.
Na Mariánskom námestí v
stredu 2. 10. 2019 sa mohli
okoloidúci ponúknuť šiškou, dozvedieť sa o aktivitách Charity alebo si kúpiť
pouličný časopis Cesta.
Akcia sa konala v rámci
Týždňa kresťanskej kultúry.

Nová charitná špeciálna materská
škola v Spišskej Novej Vsi
Spišská katolícka charita prevádzkuje
od septembra 2019 novú špeciálnu
materskú školu. V súčasnosti ju navštevuje už 10 detí so špeciálnymi
potrebami. Materskú školu počas svätej omše v pondelok 18. novembra
slávnostne posvätil generálny vikár
Anton Tyrol.

www.charita.sk
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TÉMA CHARITNÉ VIANOCE

Charitné Vianoce
Spríjemnime advent našim starkým

Každý človek si zaslúži prežiť dôstojnú starobu
Slovensko bude mať v roku 2020 viac než milión ľudí vo veku nad
65 rokov. Je jasné, že starostlivosť o seniorov bude čoraz väčším
sociálnym balvanom, ktorý už teraz pred sebou nevládzeme tlačiť.
Každý človek, ktorý vytvoril nejaké hodnoty, si však zaslúži, aby
mohol prežiť dôstojnú starobu v spoločnosti, ktorá si ho bude
vážiť, a nie vnímať ako bremeno. Na tento fakt sa snažíme poukázať aj v Slovenskej katolíckej charite prostredníctvom adventnej
kampane Charitné Vianoce.
Tohtoročná adventná kampaň je venovaná seniorom a charitným zariadeniam na Slovensku. Oﬁciálne sme ju odštartovali v 1. adventnú
nedeľu a potrvá až do 31. decembra. Prebiehať bude prostredníctvom
adventných kalendárov, ktorých kúpou prispievate na Charitné Vianoce pre seniorov, ale aj na sociálnych sieťach.
Adventné kalendáre
Zamestnanci Slovenskej katolíckej charity vyjdú v decembri aj do
ulíc, aby zaangažovali do kampane všetky vekové kategórie. Prostredníctvom adventného kalendára sa bude môcť široká verejnosť zapojiť do štyroch úloh spojených s jednotlivými adventnými
týždňami, a svojou troškou tak prispieť na charitu a spríjemniť
starkým vianočné obdobie.
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Sociálne siete
V 1. adventnú nedeľu sme odvysielali na sociálnych sieťach Slovenskej
katolíckej charity video s výzvou:
→ ZDIEĽAJ fotku so svojím starým rodičom
→ OZNAČ ju #charitnevianoce na Facebooku a Instagrame
→ NOMINUJ 3 známych

Do výzvy sa zapojili aj známi inﬂuenceri Martin Ondruš (@mato.ondrus) a
Kristína Suchánková (@thetolerantcook). Cieľom výzvy na sociálnych sieťach je predovšetkým upovedomiť širokú verejnosť na potrebu dôstojnej
staroby pre seniorov na Slovensku.

Kampaň môžete podporiť aj príspevkom na číslo účtu:
SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol: 2266.
Výťažok z celej kampane Charitné Vianoce bude použitý na potreby seniorov v našich charitných zariadeniach po Slovensku. Pozývame Vás myslieť
najmä počas adventného obdobia na všetkých tých, ktorí si zaslúžia dôstojnú starobu. Váš dar im pomôže prežiť Vianoce naplno. Ďakujeme, že
nám pomáhate pomáhať!
Monika Molnárová
foto: Milan Kulifaj

Viac informácií na www.charitnevianoce.sk

Pri natáčaní videa sme zažili veľa zábavy.

www.charita.sk
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ZBIERKA POTRAVÍN V SIETI TESCO

Slovenská katolícka charita sa zapojila do 7. ročníka
najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku
Vo viac ako 60 obchodoch Tesco vo všetkých regiónoch Slovenska
mohli zákazníci od štvrtka 21. novembra 2019 až do soboty 23.
novembra 2019 nakúpiť potraviny a drogériu pre ľudí v núdzi. Tohtoročnou novinkou bola online verzia potravinovej zbierky, prostredníctvom ktorej mohli zákazníci pomôcť aj z pohodlia svojho
domova. Stačilo vybrať si z pripravených balíčkov pomoci a Tesco
zabezpečilo, aby sa dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú.
Vďaka štedrosti Slovákov sa nám podarilo vyzbierať viac ako 108
ton potravín a drogérie v celkovej hodnote 165 898 eur, ktoré pomôžu vyčariť krajšie Vianoce pre ľudí v núdzi a sociálne slabšie
rodiny po celom Slovensku.
Tesco navyše darovalo ﬁnančný príspevok vo výške 20 % z hodnoty
všetkých vyzbieraných produktov v obchodoch aj prostredníctvom
online nákupov na podporu činnosti Charity.
Nezáleží na tom, aké množstvo potravín alebo drogérie ste darovali. Hlavné je to, že ste sa zapojili, a spoločne tak pomohli tam,
kde je to najviac potrebné.
Monika Molnárová
foto: Ján Košta, archív arci/diecéznych charít
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Zamestnanci a dobrovoľníci charity po celom Slovensku sa zapojili do TESCO zbierky

www.charita.sk
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ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

Zbierka školských pomôcok
zaznamenala rekordný úspech
Jubilejný 10. ročník celoslovenskej zbierky školských pomôcok,
ktorý zorganizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci so
Slovenskou sporiteľňou a Magistrátom mesta Bratislava, zaznamenala rekordný úspech. Vo viac ako 40 zberných miestach sa podarilo vyzbierať 40 472 školských pomôcok a 10 150 eur, ktoré
poputujú malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov na Slovensku.
Charita touto zbierkou pomáha naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.
Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka
charita na Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity,
ktoré poznajú konkrétne potreby v obciach či mestách rôznych regiónov Slovenska.
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„Naša pomoc je vždy adresná. Školské pomôcky sme napríklad darovali rodine so šiestimi deťmi, ktorá býva v ubytovni v dezolátnom stave
za vysoké nájomné. Práve kvôli mnohým deťom si rodina nevie nájsť
podnájom. Školské tašky, papiere, zošity, perá, ceruzky či rysovacie pomôcky teda skutočne školákom pomohli a rodičia, ktorí si školské pomôcky u nás vyzdvihli, boli nesmierne vďační za pomoc,“ priblížil
konkrétnu pomoc rodine Karol Vlasák, sociálny pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity.
Úspechom tohtoročnej kampane bolo aj video „Každému z náš niečo
chýba“, ktoré vzniklo vďaka pomoci našich partnerov – Slovenskej
sporiteľne, a. s., a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Zbierka
školských pomôcok tak opäť posunula latku vyššie a ukázala
úspešný príklad spolupráce samosprávy, tretieho sektora a banky.
„Podpora rodín a detí na Slovensku patrí dlhodobo medzi priority Slovenskej sporiteľne. Od roku 2015 sme spolu s našou nadáciou venovali na rodinné a kresťanské projekty takmer 700 000 eur.
Uvedomujeme si, že nie všetky deti majú v živote rovnakú štartovaciu
čiaru, aby sa mohli vzdelávať a byť úspešné v budúcnosti. Preto sme
sa rozhodli podporiť zbierku, ktorá má na Slovensku už 10-ročnú tradíciu, a pomôcť tak deťom, ktoré to potrebujú,“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka marketingu Slovenskej sporiteľne. Najväčšia
slovenská banka v rámci troch zberných miest vyzbierala vyše 120
kilogramov pomôcok a ﬁnančne prispela čiastkou 6 500 eur.
Charita aj naďalej pozýva ľudí, aby urobili niečo dobré nielen prostredníctvom zbierky školských pomôcok, ale aj adventnou kampaňou zameranou na seniorov, ktorú zaháji 1. decembra a ktorá
potrvá celé adventné obdobie.
Monika Molnárová
foto: archív arci/diecéznych charít

www.charita.sk
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PROJEKT ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Dobrovoľníčky spolu s budúcimi krajčírkami na verande školy.

„Dôverujem Bohu, že má
pre nás lepšiu budúcnosť“
Slovenská katolícka charita (SKCH) začala v auguste 2019 nový
projekt vzdelávania mladých utečencov z Južného Sudánu, ktorí
našli útočisko v utečeneckom tábore Pagirirynya na severe Ugandy.
Spolu s miestnou diecéznou charitou – Caritas Gulu – umožňujeme
traumatizovaným mladým ľuďom získať remeselné zručnosti a
novú šancu na dôstojný život.
Mladí Sudánci si môžu vybrať zo širokej ponuky kurzov a vyučiť sa
za stolárov, krajčírky, kaderníkov/holičov; môžu sa zamerať na murárstvo, obrábanie kovov či prácu v hoteloch a reštauráciách. V
prvej fáze sa do projektu zapojilo 40 študentov, postupne ich plánujeme prijať až 120.
Počas našej návštevy odbornej školy v meste Atyak si ku nám na
lavičku pod vysokým stromom prisadli traja na prvý pohľad plachí
a nie veľmi komunikatívni študenti. Úsmev na tvári vyvolalo, keď
sme sa im prihovorili pár slovami v kmeňovom jazyku Madi.
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James Madra (29) utiekol do Ugandy v roku 2016 aj s celou svojou
rodinou. „Nepriatelia chodili po domoch a hľadali mužov, ktorých následne zabíjali. Bál som sa, že ďalšie dvere, na ktoré zaklopú, budú tie
naše. Mali sme vtedy dve deti a manželka bola tehotná. Cítil som zodpovednosť za ich životy. Chcel som sa o nich postarať a zabezpečiť im
prostredie, v ktorom sa nemusia báť o svoj život,“ postupne sa rozhovorí James. Na ugandskú hranicu prišli pešo.
Za hranicami im pomohli pracovníci UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov), ktorí ich pridelili do utečeneckého tábora Pagirinya. A tak sa začal ich život v Ugande, kde sa museli
prispôsobiť novým podmienkam. „Nebolo to jednoduché, môj život
bol prázdny. V Južnom Sudáne som mal prácu a vlastný domov, tu môj
deň pozostával iba z jedenia a spania. Síce som sa cítil v bezpečí a
mal som pokojný spánok, ale chýbal mi cieľ, za ktorým by som mohol
napredovať v živote. Našťastie som sa dozvedel o projekte Caritas Slo-

vakia a Caritas Gulu, ktorý poskytuje remeselné vzdelanie. Neváhal som
a na druhý deň som podal prihlášku na kurz stolárstva. Aj keď som
predtým nemal žiadne skúsenosti v tomto odbore, veľmi ma to lákalo,“
vysvetľuje nám James.
Kurz trvá 4 mesiace, počas ktorých sú študenti ubytovaní v škole.
K svojej rodine, ktorá naďalej býva v utečeneckom tábore, chodí
James raz za tri týždne. Momentálne majú s manželkou 4 deti, najmladšie má 1 mesiac a najstaršie 9 rokov. James sníva o tom, že si
otvorí vlastný biznis v odbore stolárstva. A preto je vďačný, že môže
tento kurz absolvovať.

Joyce Alina (27) utiekla z Južného Sudánu spolu so svojou mamou,
sestrami, bratmi a vtedy 1-ročnou dcérkou. Joyce musela ešte doma
prerušiť svoje stredoškolské štúdium, keďže sa vydala veľmi mladá.
Do Ugandy prišla bez manžela. Čo sa s ním stalo, sme sa nedozvedeli. „To, že som tu, vnímam ako Boží plán. Stále dôverujem Bohu, že
má pre nás lepšiu budúcnosť. Mala som výčitky, že som nechala školu.
Teraz už nechcem byť pasívna. Keď som sa dozvedela o možnosti krajčírskeho kurzu, neváhala som a rozhodla som sa prihlásiť. Som veľmi
vďačná za túto príležitosť a usilujem sa ju využiť čo najlepšie. V Južnom
Sudáne je podľa mňa situácia beznádejná a neplánujem sa vrátiť naspäť. Odteraz chcem svoj život budovať v Ugande,“ hovorí Joyce. Jej
šikovnosť sa preukázala nielen v dobrých krajčírskych schopnostiach, ale aj v organizácii a komunikácii, a tak ju spolužiačky zvolili
za hovorkyňu krajčírskeho kurzu.

Innocent Christine (22) utekala sama ako 19-ročná naprieč Južným
Sudánom. Bola vtedy tretiačkou na strednej škole. Bola si vedomá
toho, že počas cesty ju môžu uniesť, znásilniť; mohla sa stať obeťou
obchodovania s ľuďmi. No vedela, že nemá na výber. Jej rodičia
ostali v Južnom Sudáne. Keďže so súrodencami neutiekli naraz, boli
rozdelení do rôznych utečeneckých táborov. Sú od seba ďaleko a
nemajú možnosť sa stretávať. Komunikujú spolu telefonicky aspoň
raz za týždeň. „Veľmi ma trápilo, že som nedokončila školu. Myslela
som, že budem mať možnosť dokončiť si štúdium v Ugande. Kvôli vysokým nákladom som si ju, bohužiaľ, nemohla dovoliť. Dosť ma to ubíjalo, moje dni boli prázdne. Bola som smutná až depresívna. Nevedela
som si predstaviť, čo bude so mnou ďalej. Ani mi nenapadlo, že budem
mať možnosť spraviť si krajčírsky kurz. V decembri dostanem do rúk
certiﬁkát, ale mojím snom je získať diplom z krajčírstva. Na ten si
musím našetriť, keďže štúdium trvá dva roky. Som vďačná za možnosť
absolvovať krajčírsky kurz, pretože práve toto mi otvára nové možnosti,
ako začať plniť svoje sny,“ dopĺňa Christine.
Odborné kurzy trvajú štyri mesiace a ich súčasťou je aj získanie
teoretických a praktických podnikateľských zručností. Každý
úspešný absolvent dostane nielen certiﬁkát o absolvovaní kurzu,
ale aj základné pracovné nástroje a počiatočný kapitál.
„V Južnom Sudáne každý deň počuť streľby, vidieť krv a utrpenie.
V Ugande sa vláda zaujíma o zneužívanie a práva detí, v Južnom Sudáne nie. Ďalším problémom sú skoré sobáše, do ktorých sú mladí
ľudia nútení. Aj niektorí z nás sú rodičmi a záleží nám na budúcnosti
našich detí. Našou jedinou nádejou pre Južný Sudán sa stala modlitba,“
ukončujú študenti náš rozhovor.

V utečeneckom tábore Pagirinya býva viac ako 36-tisíc osôb, z ktorých väčšinu tvoria ženy, deti a mládež. Tábor sa rozkladá na ploche
5 km2. V okolitých dedinách žije len približne tisícdvesto domácich
obyvateľov. V tábore sú dve zdravotné strediská, štyri základné
školy, jedna stredná a jedna odborná škola. Tábor vznikol v júli
2016 po tom, ako sa v Južnom Sudáne obnovili boje medzi vládnymi vojskami a opozičnými silami. V bojoch zahynuli stovky civilistov a tisíce utiekli kvôli bezpečnosti.

Dobrovoľníčky pri návšteve stolárskej dielne, november 2019

Anna Čarnogurský, Petra Brišková
Od leta 2019 dobrovoľníčky SKCH v Ugande.
foto: archív dobrovoľníčok

Projekt odborného vzdelávania pre mladých utečencov z Južného Sudánu ﬁnancuje SAMRS – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

www.charita.sk
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PROJEKT ADOPCIA NA DIAĽKU®

Tanec dievčat počas vianočného večierka.

Vianoce na indický spôsob
Vianoce sú na Slovensku jedným z najočakávanejších sviatkov roka.
Poznáme naše typické jedlo či tradície, no ako to prebieha v takej
Indii? Majú tam Polnočnú omšu? A čo deti dostávajú pod stromček?
Aj v tejto krajne podporujeme chudobné deti cez projekt Adopcia
na diaľku®. Spýtali sme sa preto našej miestnej koordinátorky,
sestry Joel Lasrado, ako to u nich chodí. A čo nám porozprávala o
Kusware, „vianočnom priateľovi“ či spievaní kolied?
Na Vianoce sa v Indii 24. decembra zídu v kostole všetci kresťania
na takzvanej Nočnej omši, pretože jej čas sa mení od miesta k
miestu. Spievajú sa tu koledy a neskôr sa ľudia pustia do krájania
koláčov a hrania hier. Po skončení programu sa koláče rozdajú
spolu s chladenými nápojmi. V našom centre vo Vamanjoor sa už
dva dni pred touto omšou organizuje večierok, kde sú pozvané
všetky podporované deti. Užívajú si spievanie kolied, živý betlehem,
tanec, dokonca ich príde navštíviť Santa Claus. V tento deň sa rozpovie vianočné posolstvo a každé dieťa dostane ako vianočný darček deku. Potom sa môžu dosýtosti najesť chutných jedál.

16

Charita 3/2019

K chutným pokrmom patrí aj čerstvé ovocie.

Pochúťky zvané Kuswar
Ako nám rozprávala miestna koordinátorka, sestra Joel Lasrado,
na Vianoce nemajú jedno typické jedlo, zato sa varí pestrá paleta
chutných pokrmov ako bravčové, kuracie mäso, ryža či palacinky.
„Pripravujeme aj rôzne druhy vianočných cukroviniek, známych ako
Kuswar. Ide o 22 typických vianočných pochúťok vyrábaných z ryžovej,
pšeničnej múky či sóje a sú rôznych tvarov, veľkostí a chutí. Jedna z
nich sa napríklad robí z cesta zmiešaného s kokosom, pridajú sa kešu
oriešky, hrozienka a kardamon. Pripravujú ich spolu doma všetci členovia rodiny. 24. decembra vložíme všetky sladkosti do nádoby a vymieňame ich s ďalšími kresťanskými rodinami v susedstve. S rovnakou
láskou sa podelíme aj s ostatnými susedmi iných vierovyznaní“. Sestra
Joel nám tiež prezradila, že u nich nie je tradícia ukladania vianočných darčekov pod stromček. V centre ale majú „vianočného
priateľa“, kedy každé dieťa obdaruje jedného kamaráta darčekom.
Rodičia zase zvyknú kupovať všetkým členom rodiny nové šaty.

Vianočná hviezda musí byť
K ďalším vianočným tradíciám, ktoré v Indii zachovávajú, patrí neodmysliteľný vianočný stromček, zdobený na vrchu hviezdou.
Svoje príbytky takisto skrášľujú svetlami a žiariacimi dekoráciami.
Pred Vianocami chodia deti a mládež z domu do domu a spievajú
koledy. Sestra Joel Lasrado dováva: „Keďže Vianoce sú sviatkom
lásky a zdieľania, navštevujeme aj sirotince, domovy dôchodcov či nemocnice a zdieľame našu radosť z Vianoc rozdávaním koláčov, ovocia
a sladkostí.“ Hlavným náboženstvom v Indii je hinduizmus, nasleduje islam a kresťanstvo. V centre sa slávia sviatky všetkých troch
hlavných náboženstiev. Je preto bežné, že hinduisti a moslimovia
sa tešia z Vianoc spolu so svojimi kresťanskými kamarátmi.

Deti spievajú koledy spolu so Santa Clausom.

Za celý náš projekt hovorí koordinátorka Indie, Alena Dostálová:
„Každá z týchto krajín má svoje tradície, každá sa nachádza v inom
kúte sveta, a predsa ich spája cez projekt Adopcia na diaľku® dobrota
slovenských darcov, ktorí sa rozhodli pomôcť chudobným deťom. V
mene všetkých podporovaných detí Vám zo srdca ďakujem.“

Ak chcete aj vy podporiť indické dieťa, ktoré je v ťažkej životnej
situácii, viac informácií získate na www.adopcianadialku.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook - Adopcia na diaľku. Kontaktovať nás môžete na adopcianadialku.india2@charita.sk alebo
telefonicky na čísle 0910 852 045

Deti v Indii sa tešia z Vianoc rovnako ako u nás.

Miroslava Knapíková
foto: archív SKCH

www.charita.sk
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PROJEKT MIND A HUMANITÁRNA POMOC

Otvorili sme studne v irackom Bozane
Spolupráca Slovenskej katolíckej charity, SlovakAidu a miestnej
organizácie Shingala Azad vyvrcholila v septembri 2019 otvorením štyroch studní. Na projekt, ktorý dáva ľuďom pitnú vodu, sme
pozvali aj jedného z vás – inﬂuencera a vloggera Martina Ondruša.
Martin, ktorý sa rád prihovára mladým cez svoje vlogy na Youtube
či Instagrame, navštívil spolu s nami miestnu komunitu. Iracký
Kurdistan ho uchvátil natoľko, že vytvoril to, čo mu ide najlepšie
– vlog o Iraku.
Výstavbu studní v Bozane ﬁnancoval SlovakAid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Ďakujeme, že pomáhate ľuďom v núdzi v ich krajine.

Manažér humanitárnej pomoci Hugo Gloss (vpravo)
s predstaviteľom miestnej komunity.

Cesta do Iraku s projektom MIND
Do konca októbra mali mladí autori vo veku od 18 do 30 rokov
možnosť zapojiť sa do celoštátnej súťaže literárnej a audiovizuálnej tvorby. Ich úlohou bolo napísať esej alebo natočiť krátke video
na jednu z vybraných tém a za odmenu mohli vyhrať cestu do bezpečných regiónov v Iraku či pobyt v hoteli Magdas vo Viedni.
Výhercovia súťaže:
1. miesto Ľubica Raceková
2. miesto Mária Alena Hasáková
3. miesto Kami Šurkalová
MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) je trojročný projekt, ﬁnancovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie povedomia o
migrácii a trvalo udržateľnom rozvoji. Celkovo na projekte spolupracuje 12 charitatívnych organizácií z 11 krajín Európy.
Ak by ste mali záujem o naše aktivity, prosím, kontaktujte nás
na adrese mind@charita.sk.
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Projekt MIND ponuka:
→ Interaktívne prednášky a workshopy o význame domova a dôvodoch migrácie.
Ich cieľom je porozumenie iným kultúram a prekonávanie predsudkov a stereotypov. Sú vedené hravou formou a obohatené o rôzne aktivity a praktické
úlohy. Prednášky sú obohatením a doplnením vyučovacích osnov na školách
(prierezová téma je multikultúrna výchova).

→ Mobilná výstava detských obrázkov z rôznych krajín sveta
→ „Živé knižnice“– facilitované stretnutie širokej verejnosti s jednotlivcami, ktorí
v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu. „Živou knihou” je
teda človek s výnimočným životným príbehom.

→ Verejné diskusie o migračných mýtoch a témach, ktoré rezonujú na verejnosti.

Tento projekt je ﬁnancovaný
Európskou úniou

MIND PROJEKT

Nicolas Giroux (Francúzsko), Marghani Alsajana (Sudán) a Irina Adamova (Rusko)

Vianoce vo Francúzsku, Sudáne a Rusku
Väčšina francúzskych rodín zdobí svoje vianočné stromčeky pár dní
pred Vianocami. Hoci vianočné stromčeky sú veľmi populárne, najdôležitejším vianočným symbolom vo Francúzsku zostáva betlehem. Región Provensálsko sa nachádza v južnom Francúzsku a
môže sa pochváliť množstvom charakteristických vianočných zvykov. Región je známy svojimi santónmi, hlinenými ﬁgúrkami betlehemov. Po celé generácie remeselníci odovzdávali svojim deťom
tradičné techniky výroby týchto ﬁgúrok. Niekoľko provensálskych
dedín organizuje na Štedrý deň živé betlehemy a sprievody pastierov v krojoch, anjelov, kráľov a pútnikov. Tieto sprievody pri sviečkach začínajú asi hodinu pred polnocou a vydávajú sa do miestneho
kostola, kde účastníci vzdávajú úctu Svätej rodine a zúčastňujú sa
polnočnej omše. Vianočná kuchyňa sa v rámci Francúzska líši. Rodiny v Provensálsku (ale aj takmer všade inde vo Francúzsku) si
často ako prvý chod Štedrej večere pripravujú homára. Podľa provensálskeho zvyku gazdiné počas večere podávajú trinásť dezertov
na jedenom veľkom tanieri, po jednom pre Ježiša a pre každého z
dvanástich apoštolov. Podľa dediny (a rodiny!) sa obsah taniera líši,
často ale obsahuje mandle, orechy, cukríky, nugát, datle, hrozienka,
suché ﬁgy, mandarínky a pod. Nicolas, Francúz žijúci v Bratislave,
hovorí: „U nás vianočná večera trvá približne šesť hodín. Je to ako veľké
rodinné stretnutie okolo jedla. Každé jedlo má svoj alkohol: aperitif
(malé snacky) sa podáva so Champagne, predjedlo (fois gras) so sladkým bielym vínom, prvý chod (ustrice alebo slimáky) so suchým bielym
vínom, druhý chod (veľké kurča) s červeným vínom, syr s bielym vínom
a dezerty so sladkým bielym vínom alebo s pálenkou.“
Sudán, najväčšia krajina v Afrike, má etnicky a nábožensky rozmanitú
spoločnosť. Asi 70 percent jeho obyvateľov tvoria moslimovia, 25
percent Sudánu vyznáva kmeňové náboženstvá a asi 5 percent je
kresťanov. Krajinu od 80. rokov 20. storočia trápi občianska vojna, v
dôsledku ktorej zomreli alebo boli presídlené zo svojich domovov
dva milióny ľudí. Napriek utrpeniu sudánski kresťania stále oslavujú
Vianoce. Vo väčšine vojnou zničeného južného Sudánu kresťania
oslavujú Vianoce aspoň návštevou kostola a spoločným dobrým jed-

lom so svojou rodinou. Vianočné bohoslužby v Sudáne zahŕňajú čítanie z Biblie, ako aj veľa spievania v jazykoch kmeňov Nuer, Dinka,
Shilluk, Naban, Zande, Baria a Tira. Spev piesní je často sprevádzaný
bubnovaním, niekedy aj tancom. Ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, si na
Štedrý deň odejú nové oblečenie. Marghani, sudánsky študent žijúci
v Bratislave, hovorí: „Počas osláv sa rodiny a rodičia stretajú vo veľkom
rodinnom dome skoro ráno, okolo jedenástej. Mladí aj starí sa posadia
za stôl spolu so starými rodičmi. Večer sa navštevujú príbuzní a susedia.
Mladí trávia typicky čas zábavou s priateľmi.“
Ruská pravoslávna cirkev stále dodržiava juliánsky kalendár, a preto
Rusi oslavujú Vianoce 7. januára. Od pádu komunizmu v 1991 začali
Rusi oživovať vianočné oslavy. Najvýraznejšou zmenou je nárast
praktizovania náboženských zvykov. Ruské pravoslávne chrámy v
posledných rokoch zaznamenali rekordnú účasť na vianočných bohoslužbách. Vianočná bohoslužba sa začína o polnoci a trvá do
úsvitu. Jediné miesta na sedenie v chrámoch sú typicky pri stenách
a vo všeobecnosti sú vyhradené len pre starších, chorých a tehotné
ženy. Všetci ostatní počas celého trvania omše stoja. Horiace sviečky
pri ikonách pokrývajúcich steny, vôňa kadidla, spev zboru, kňaza a
veriacich vytvárajú atmosféru tajomstva. Hlavný ruský zimný sviatok
však v súčasnosti stále predstavujú silvestrovské oslavy, ktoré sa v
Rusku volajú novoročné. Prieskum z roku 2003 ukázal, že 88% Rusov
stále obdarováva blízkych darčekmi na Nový rok, zatiaľ čo len 9%
považovalo za vhodný deň pre darčeky Vianoce. Irina Adamova, manažérka projektu MIND pochádzajúca z Ruska, hovorí: „Vianoce sme
zvykli oslavovať v užšom rodinnom kruhu s dobrým jedlom – väčšinou
pečená kačica s jablkami a zemiakovou kašou. Darčeky u nás na Vianoce
neboli zvykom a hlavne, po tých novoročných by ich bolo aj tak priveľa.
V Rusku je Nový rok jedným z hlavných sviatkov – zdobí sa „novoročný“
stromček, pripravuje sa večera. O polnoci všetko žiari ohňostrojmi a z
televízora odbíjajú polnoc hodiny kremeľskej Spasskej veže.“

Zdroj: Encyclopedia of Christmas and New Year's Celebrations, 2nd ed. © Omnigraphics, Inc. 2003

Irina Adamová
foto: SKCH

www.charita.sk

19

PROJEKT STOP OBCHODOVANIU S ĽUĎMI

Viac ako 30 obetí obchodovania s ľuďmi dostalo novú šancu
Slovensko sa dlhodobo považuje za krajinu pôvodu obchodovania s
ľuďmi. Slovenskí občania sa stávajú obeťami obchodovania vo Veľkej
Británii, Nemecku, Taliansku a ďalších krajinách západnej Európy. V
posledných rokoch sa však Slovensko stáva aj cieľovou krajinou. Pri
príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.
október) upriamila Slovenská katolícka charita pozornosť na úspešné
momenty boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pomoci obetiam.
„V programe podpory a ochrany sú obete, ktoré sa vracajú späť veľmi traumatizované, zatiaľ čo iní sa s negatívnou skúsenosťou vyrovnajú lepšie.
Niektorí z nich sa vracajú späť do svojich rodín, dokonca im nevadí, že do
obchodovania bola nejakým spôsobom zapojená ich vlastná rodina,“ povedala Anna Bartošová z projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.
V prípade Borisa, mladého muža núteného osem rokov vykonávať
prácu vo Veľkej Británii pre istý rodinný klan zo Slovenska, bolo určitým zadosťučinením odsúdenie dvoch páchateľov, ktorí v marci
2019 dostali nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní od 3,5 –
6,5 roka. Osem rokov života mu to síce nevráti, no tento muž si po
návrate s pomocou Charity dokázal svoj život nanovo usporiadať.
Dve klientky rómskeho pôvodu vystupujú v prípade nútených sobášov a sexuálneho vykorisťovania na Slovensku a v Škótsku v rokoch 2011 – 2017. Vďaka medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu
sa podarilo tento gang odhaliť a páchateľov – troch Slovákov –
postaviť pred súd. „Páchatelia sa zameriavajú na mladé ženy z rómskej komunity, ktorých zraniteľnosť vyplýva z negramotnosti či nedostatočného vzdelania alebo je dôsledkom ľahkej duševnej poruchy.
Obchodníci ich lákajú pod falošným prísľubom lepšej životnej úrovne
alebo do romantického vzťahu,“ dodáva Bartošová.
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Obchodovanie s ľuďmi je fenoménom, ktorý sa vyskytuje ako
jeden z dôsledkov dlhodobo pretrvávajúcich a neefektívne riešených problémov chudobných regiónov Slovenska. Aj preto Charita
spustila tento rok kampaň „Nenechaj sa zotročiť”, zvlášť zameranú
na zraniteľných členov rómskej komunity. V online priestore mala
pieseň „Dávaj si pozor, bráško“ za prvý mesiac vyše 100 000 zhliadnutí. V ofﬂine kampani sa vzdelávalo vyše 350 osôb a v Jarovniciach sa pilotne podarilo vyškoliť 21 členov miestnej komunity.
„Dôležité bolo priniesť ľuďom z ohrozených skupín obyvateľstva
svedectvo tých, ktorí peklom sami prešli, ale dokázali sa aj po rokoch zotročenia vrátiť do normálneho života a reintegrovať sa. To
bol podľa mňa pre všetkých zúčastnených asi najlepší príklad, a
zároveň aj najviac odstrašujúci,“ zhodnotil tieto aktivity jeden z
lektorov Ivan Scholtz.
Hlavnou náplňou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi je tzv. reintegrácia obetí obchodovania naspäť do spoločnosti, v rámci ktorej
majú klienti poskytnutú komplexnú starostlivosť, ako je zabezpečenie bezpečného ubytovania, zdravotná starostlivosť vrátane psychologickej pomoci a psychoterapie, sociálne a právne
poradenstvo, duchovná pomoc, rekvaliﬁkačné kurzy a pomoc pri
hľadaní zamestnania. Neodmysliteľnou súčasťou pri identiﬁkovaní
obetí je Národná linka pomoci obetiam obchodovaniu s ľuďmi s
číslom 0800 800 818, prevádzkovaná vďaka podpore MV SR.

Jana Urbanová, Anna Bartošová
foto: Canva.com

FARSKÉ CHARITY SLUŽBA

Tieto obetné dary sme priniesli nášmu Pánovi počas svätej omše

Zo života farských charít
Čo je farská charita? Farská charita je spoločenstvom veriacich
dobrovoľníkov farnosti, ktoré vydávajú svedectvo o milosrdnej
Božej láske prostredníctvom konkrétnej dobročinnej služby lásky
núdznym. Farnosť sa tak môže stať priestorom pre charitnú službu.
Jednotliví pomáhajúci v nej nemusia zostať sami a môžu sa pre
pomoc človeku v núdzi spájať s inými.
Farské charity nie sú v Slovenskej katolíckej charite žiadnou novinkou.
Charita na Slovensku od svojho založenia v roku 1927 budovala svoju
činnosť práve na úrovni farností a farskej komunity. SKCH nedávno
spustila nový projekt na väčšiu podporu budovania farských charít. Projektu budovania farských charít bola venovaná aj svätá omša v Žiline.
V sobotu 21. septembra 2019 Farská charita Biely Potok absolvovala
púť na Mariánsku horu do Levoče. V Bazilike Navštívenia Panny Márie,
na tomto starobylom pútnickom mieste, predseda Farskej charity Biely
Potok vdp. Henryk Sitek pre pútnikov odslúžil sv. omšu. Púť bola spojená aj s historickým výkladom a tiež s modlitbou posvätného ruženca.

18. októbra 2019, v piatok po Svetovom dni chudoby, sa stretli otcovia
protopresbyteri so svojím arcibiskupom-metropolitom Jánom Babjakom, ďalšími kňazmi, dobrovoľníkmi a pracovníkmi Gréckokatolíckej
charity Prešov v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára
bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove, aby sa navzájom rozprávali; počúvali, aké potreby majú vo farnostiach; ako vnímajú chudobu. Jednou
z možností riešenia novodobej chudoby sú aj farské charity, na ktorých prípravu sa zamerali počas fóra pod názvom MOSTY CHARITY.
Pracovníci Diecéznej charity Žilina navštívili jednu z najstarších
farnosti v dekanáte Žilina. Stretnutie vo farnosti Závodie začali
svätou omšou, ktorá bola ukončená adoráciou za dielo charity a
na úmysly farníkov. Po duchovnom programe nasledovala prednáška o dobrovoľnej činnosti farských charít.
DCHZa, SpKCH, GKCHPo
foto: Ján Košta, archív arci/diecéznych charít

www.charita.sk
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CHARITA A NADÁCIA EPH

Sociálny pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity vykladá nový sporák pre rodinu s piatimi deťmi.

Charita pomáha aj s pomocou Nadácie EPH
Vďaka ﬁnančnej podpore od Nadácie EPH sa nám darí pomáhať
rodinám a jednotlivcom v núdzi. Na podporu sociálne slabších nadácia vyčlenila 10 000 eur pre každú arci/diecéznu charitu. Spolu
tak plníme cieľ, ktorý máme – pomôcť ľuďom v akútnej nepriaznivej situácii. Rodiny a jednotlivcov v núdzi sme mohli obdarovať
vecami, ktoré naozaj potrebujú – lieky, novú chladničku, sporák,
okuliare, potraviny, posteľ.

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s., ktorá ju vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť
pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch.
Spoluprácu s Nadáciou EPH rozvíjame od polovice roka 2016.

Táto starostlivosť si vyžaduje nielen láskavé srdce zamestnancov,
ale aj funkčné zdravotnícke pomôcky. Tie sme mohli vynoviť vďaka
Nadácii EPH a projektu s názvom „Zdravotnícke vybavenie Hospicu sv. Matky Terezy“. Starostlivosť o pacientov spočíva v liečbe,
ktorá zmierňuje zdravotné ťažkosti a prispieva k udržaniu kvality
ich života. Zdravotnícky personál hospicu každodenne využíva
špeciﬁcké pomôcky a zdravotnícky materiál. Pomôcky, ktoré sú pri
práci nevyhnutné, sa rýchlo opotrebúvajú. Pre prácu je potrebné
zakúpiť a obnoviť niektoré pomôcky a nové príslušenstvo, alebo
opraviť tie, ktoré sú v súčasnosti poškodené.
Vďaka pomoci Nadácie EPH sme mohli zakúpiť dve odsávačky, elektrický zdvihák, dva preväzové vozíky, dva nerezové bubny na sterilný
preväzový materiál, oxygenátor, päť antidekubitných podložiek s
kompresorom a projektor, ktorý používame pri seminároch a vzdelávacích aktivitách. Aj vďaka podpore prostredníctvom Nadácie EPH,
môžeme byť každý deň blízko pri človeku.

22

Charita 3/2019

Ján Košta, ADCHKe
foto: BACH, ADCHKe

PÚŤ CHARÍT INICIATÍVA

Púť charít 2019 bola povzbudením pre charitnú prácu
Dvanásty ročník spoločnej púte charít, ktorú organizuje Slovenská
katolícka charita (SKCH), hostila v piatok 4. októbra Trnavská arcidiecézna charita. Zamestnanci, dobrovoľníci a klienti z celého
Slovenska sa stretli, aby spoločne poďakovali za uplynulý rok. Podujatie, ktorého sa každoročné zúčastní viac ako 500 ľudí, vyvrcholilo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave odovzdávaním ocenení
najlepším zamestnancom Charity.
Predpoludňajší program bol venovaný modlitbám a slávnostnej
sv. omši v Katedrále svätého Jána Krstiteľa, ktorú spolu celebrovali
prezident SKCH Mons. Štefan Sečka a Mons. Ján Orosch – arcibiskup Trnavskej arcidiecézy. Vyvrcholením piatkového programu
bolo samotné oceňovanie najlepších zamestnancov, ktorí zasvätili
svoj život práci v charite.

Bazilika sv. Mikuláša v Trnave bola svedkom mnohých dojemných
príbehov, počas ktorých sa všetkým účastníkom tlačili slzy do očí.
Každoročné spoločné stretnutie určené zamestnancom, dobrovoľníkom SKCH a ich rodinným príslušníkom však nie je len o oceňovaní, ale aj o odovzdávaní skúseností a podpory jeden druhého.
Je to čas na reﬂexiu, ako môže každý z nás prispieť svojim talentom k charitnému dielu.
Veľké poďakovanie patrí predovšetkým Trnavskej arcidiecéznej
charite, ktorá tohtoročnú spoločnú púť charít hostila a postarala
sa o skvelú organizáciu a hladký priebeh.

Úsmevy na tvárach zúčastnených zobrazovali spokojnosť s celým podujatím

Monika Molnárová
foto: Ján Košta
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