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Milí naši charitní priatelia, partneri a dobrodinci,

výročná správa Slovenskej katolíckej charity, ktorú držíte vo
svojich rukách, je nielen vyjadrením našej vďačnosti za Vašu
doterajšiu podporu. Chce byť aj prejavom našej zodpovednosti za
Vašu dôveru a ukázať, že Vaša pomoc sa pretavila do konkrétnych
charitných diel a projektov. Aj Vy ste stáli blízko pri každom
človeku v núdzi, ktorému Charita dokázala pomôcť.

Preto Vám v správe predkladáme aj základné štatistiky
sumarizujúce pomoc a sociálne služby, ktoré poskytli jednotlivé
diecézne a arcidiecézne charity. Úctyhodné čísla klientov, služieb,
zariadení sociálnych služieb i zamestnancov ukazujú veľký
sociálny rozmer verejnoprospešných činností Charít združených
v SKCH. Za každým číslom sa však premieta životný príbeh
konkrétneho človeka, ktorý bol hladný, smädný, chorý, opustený
alebo bez domova.

V štrnástich Charitných domovoch Slovenskej katolíckej charity
malo miesto na dôstojný odpočinok štyristo rehoľných sestier
v pokročilom veku. Sme im vďační za mnohé povzbudenia
a modlitby, ktorými podporovali charitné diela.

Aj s podporou Ministerstva vnútra SR sme už jedenásty rok
poskytovali komplexnú pomoc obetiam obchodu s ľuďmi. Našim
spoluobčanom sme zabezpečovali návrat na Slovensko, radili pri
problémoch a pomáhali pri náročnom procese opätovného
zaradenia sa do spoločnosti. Nezabudli sme ani na prevenciu
a pieseň „Dávaj si pozor, bráško“s témou falošnej ponuky práce sa
stala hitom YouTube.

Spolu s Charitami z ďalších jedenástich krajín sme sa stali aj
hlasom migrantov a utečencov, ktorí pri hľadaní bezpečia
a lepšieho života často potrebujú pomocnú ruku, ale oveľa
častejšie sú zároveň prínosom pre prijímajúcu krajinu. Ale
predovšetkým sú to deti, ženy a muži, naši blížni, a pápež
František nás pozýva vstúpiť s nimi do spoločenstva.

Aj preto, aby nik nebol nútený opustiť svoj domov, pomáhala
SKCH v chudobných alebo krízami postihnutých krajinách sveta.
S podporou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej
agentúry medzinárodnej a rozvojovej spolupráce sme v krajinách
Blízkeho východu zničených ozbrojenými konfliktami stavali
studne, škôlku a pomáhali miestnym komunitám.

V krajinách subsaharskej Afriky pomohli Vaše dary vo verejnej
zbierke Pôstna krabička pre Afriku stovkám detí a mladých ľudí,
znevýhodneným kvôli svojmu pôvodu alebo zdravotnému stavu,
získať jedlo, strechu nad hlavou a vzdelanie. V Rwande
v pútnickom meste Kibeho vyrástla krásna nová budova
Kultúrneho centra sv. Vinceta Pallotti. V ugandskom Adjumani
pribudli ďalšie triedy materskej škôlky, ubytovanie pre
dobrovoľníkov a vďaka slovenským dobrodincom aj krásny kostol
v susedstve. Slovenskí darcovia prostredníctvom projektu
Adopcia na diaľku® dlhodobo podporujú takmer päťtisíc školákov
a študentov, aby získali vzdelanie a šancu uplatniť sa.

Prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity ste aj Vy
v uplynulom roku boli blízko pri človeku.

Drahí bratia a sestry,

veľmi rád využívam možnosť prihovoriť sa Vám na stránkach
tejto výročnej správy, ktorá sa k Vám dostáva v čase dosť
odlišnom od predchádzajúcich rokov.Aj keď je podľa slovPána
Ježiša okolo nás stále dosť tých, ktorí potrebujú pomoc, v čase
svetovej pandémie zapríčinenej koronavírusom sa ich počet
zvýšil a sťažili sa aj podmienky pomoci. Nová situácia, v ktorej
sme sa ocitli, nás tak zamestnala, že sme takmer všetci odložili
bokom hodnotenie minuloročných aktivít. Preto som veľmi
rád, že sa aspoň touto formou vraciame aj k mnohým
minuloročným aktivitám Slovenskej katolíckej charity, aby
sme ichmohli ešte dodatočne ohodnotiť, prehodnotiť alebo sa
nimi aspoň povzbudiť.

Spoločne so svätým otcom Františkom chcem všetkým
zamestnancom a podporovateľom Charity pripomenúť našu
kresťanskú nádej, ktorú máme mať pri vykonávaní nášho
apoštolátu milosrdenstva. Je to nádej zmŕtvychvstalého Krista,
ktorý nám garantuje, že je stále s nami a že chce byť našim
sprievodcom na ceste Domov. Nech by boli teda okolnosti
akékoľvek, nikdy nie sme ponechaní sami na seba, nikdy nie
sme bez nádeje. Túto kresťanskú nádej vnímam ako kľúčovú
pri vykonávaní našej služby.Akby sme ju totiž nemali, nemohli
by sme ju ani ponúknuť tým, ktorí ju stratili.

V nebeskom kráľovstve máme všetci pripravené miesta. Aby
sme ich mohli pri Kristovom druhom príchode zaujať,
potrebujeme si navzájom pomáhať, potrebujeme aj fyzicky
sprítomňovať Krista tým, ktorí ho pre rôzne okolnosti života
nedokážu vnímať, alebo ho vnímajú len nejasne.

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o sprítomnenie Kristovej služby tým najbiednejším.
Nech nám je prvým zadosťučinením Kristov prísľub: „Čokoľvek
ste urobili jednému z mojich najmenších, mne samému ste to
urobili“.

Rád žehnám Vás i Vaše rodiny a uisťujem Vás o mojich
modlitbách a obetách za Vás.

Ing. Erich Hulman
generálny sekretár SKCH

Mons. Štefan Sečka
prezident SKCH
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Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha približne 30-tisíc
ľuďom v núdzi. V takmer 230 charitných zariadeniach
poskytujeme pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom
s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s
deťmi a ľuďom bez domova. Rozvíjame projekty so
zameraním na pomoc migrantom, obetiam obchodovania s
ľuďmi a detským utečencom pre ich opätovnú integráciu a
budovanie samostatnosti. To často znamená záchranu od
života na ulici alebo od závislosti od ďalšej sociálnej pomoci.
Poskytujeme humanitárnu pomoc v zahraničí a
prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku dávame šancu
na vzdelanie deťom zo siedmych krajín sveta. Okrem toho
prevádzkujeme aj centrum pre deti s HIV a AIDS v Ugande.
Meníme aktuálne podmienky života jednotlivcov s dôrazom
na zlepšenie podmienok pre budúcnosť spoločnosti.

Naša činnosť je sústredená na efektívne a dlhodobé riešenia.
S ohľadomna tieto priority sa snažíme o viac než poskytnutie
potravín a prístrešia, dary využívame aj na zaistenie
vzdelávania a povzbudzovanie spoločnosti k citlivosti voči
problémom okolia. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku
veríme, že náš cieľ je spoločný a k jeho dosiahnutiu
potrebujeme i Vás. Našu činnosť môžete podporiť na účte:

IBAN SK37 0900 0000 0001 7687 5345

SKCH je účelovým zariadením katolíckej cirkvi, zriadeným
Konferenciou biskupov Slovenska, a je samostatnou
právnickou osobou. Na Slovensku realizujeme pomoc
prostredníctvom siete 4 arcidiecéznych (Bratislavská
arcidiecézna charita, Trnavská arcidiecézna charita,
Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov)
a 6 diecéznych charít (Diecézna charita Nitra, Diecézna
charita Žilina, Diecézna charita Banská Bystrica, Spišská
katolícka charita, Diecézna charita Rožňava, Gréckokatolícka
eparchiálna charita Košice), ktoré spolupracujú s
dobrovoľníkmi vo farských charitách. SKCH je tiež súčasťou
európskeho a celosvetového spoločenstva charít - Caritas
Internationalis (CI) so sídlom v Ríme a Caritas Europa (CE)
v Bruseli, čím je medzinárodne prepojená a koordinovaná
s inými charitatívnymi organizáciami. V roku 2019 sme prešli
hodnotením štandardov riadenia Caritas Internationalis
(CIMS), ktoré úspešne implementujeme.

SKCH na Slovensku

1 577 zamestnancov 24 695 klientov 318 zariadení

... a v ďalších 11 krajinách
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Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie
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Modlitebné stretnutie sv.Bakhity

Do Medzinárodného dňamodlitieb a povedomia
oobchodovaní s ľuďmi sazapojili veriaci pocelom
Slovensku.Modlitbou, reflexiou a osvetou sme sa
8. februára–v deň liturgickej spomienky na svätú
Jozefínu Bakhitu, rehoľníčku a bývalú otrokyňu zo
Sudánu, snažili poukázať na to, že stále aktuálny
fenomén otroctva sa týka aj Slovenska.

Národný týždeň charity

Slovenská katolícka charita zorganizovala 2. ročník
Národného týždňa charity. Celonárodné podujatie
sa nieslo v duchu hesla Sila Charity je v regiónoch.Od
Bratislavy až po Humenné bola Charita prítomna na
námestiach, v školách i vo vlastných zariadeniach,
aby hovorila viac o svojej krásnej aj náročnej práci a
zmysluplnej službe v duchu caritas– láska.

1. Svätojakubská púť

Spišská katolícka charita v spolupráci s OZ Priatelia
Svätojakubskej cesty na Slovensku ponúkla pútnikom
možnosť prejsť si spoločne trasu z Košíc cez Levoču až po
Donovaly, do obce Staré Hory. Za 14 dní prešli pútnici
spolu až 287 km. Púťou poukázali na potrebu riešenia
pálčivých sociálnych otázok na Slovensku.

Charita na letných festivaloch

Pohoda a Verím Pane. Na oboch letných festivaloch sme boli s vami
a našimi projektami. Rozprávali sa s vami o témach migrácie,
obchodovania s ľuďmi, rozvojových projektoch v Afrike alebo o tom,
čo nás trápi doma na Slovensku. Naše stánky navštívili stovky ľudí,
medzi nimi i pani prezidentka.

50. výročie príchodu rehoľných sestier do Cerovej

Sestry Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža
ďakovali za 50 rokov svojho pôsobenia v Charitnom domove v
Cerovej. Na úvod spoločného programu v kaplnke v modlitbe
vyjadrili Bohu vďačnosť za prijaté milosti, odprosenie za zlyhania
a prosby o Božie požehnanie do ďalších dní a mesiacov.

Spoločná púť charít

12. ročník spoločnej púte charít,ktorú hostila Trnavská arcidiecézna charita,
bol spoločným stretnutímzamestnancov,dobrovoľníkova klientovz celého
Slovenska. Podujatie, ktorého sa každoročné zúčastní viac ako 500 ľudí,
vyvrcholilovBazilikesv.MikulášavTrnaveodovzdávanímocenenínajlepším
zamestnancoma poďakovanímzauplynulýrok.

Charitné Vianoce

Adventná kampaň Charitné Vianoce bola venovaná seniorom a charitným
zariadeniamnaSlovensku.Zamestnanci charityvyšli do ulíc,abyzaangažovali
všetky vekové kategórie.Prostredníctvom adventného kalendára sa mohla aj
širokáverejnosťzapojiťdo4úloh,ktorébolispojenésjednotlivýmiadventnými
týždňami, a svojou troškou prispieť na charitu a spríjemniť starkým vianočné
obdobie.Vkampanisadokoncadecembravyzbieralo1200€.

8.február

Leto

7.september

4.október

Advent
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2.-15.júl



Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a ľudí zapojených do poskytovania
sociálnych služieb tvorí dôležitú súčasť činnosti SKCH na Slovensku.

Program pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľovTrain to Care

Už 6 rokov úspešne spolupracujeme s rakúskou Caritas, ktorá ponúka 24-
hodinovú opatrovateľskú službu o starých a chorých ľudí v prostredí ich
domova. Na tejto práci sa významnou mierou podieľajú opatrovateľky
a opatrovatelia zo Slovenska. Pre nich, ako aj pre zamestnancov charitných
domovov a rozličných zariadení pre starých ľudí ponúkame kvalitné
krátkodobé kurzy, ktoré im umožňujú nadobúdať nové poznanie, skúsenosti
a zručnosti, ktoré môžu použiť v prospech seba i svojich klientov.

V roku 2019 sme okrem rezidenčných kurzov po prvý raz ponúkli aj možnosť
online vzdelávania v podobe webinára. Táto forma vzdelávania sa ukázala
ako vítaná a účastníkmi pozitívne hodnotená, a preto s organizovaním
webinárov plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.

Program organizačného rozvoja ODSS

Vďaka podpore ODSS (systém solidarity pre organizačný rozvoj) sme
sa začali viac venovať aj internému vzdelávaniu zamestnancov.
Cieľom tohto programu je rozvoj profesionálnych zručností
zamestnancov, ako aj samotné nastavenie procesu vzdelávania
a rozvoja všetkých zamestnancov.

Podarilo sa nám zrealizovať dva pilotné tréningy: Dávanie
a prijímanie spätnej väzby (19 účastníkov) a Manažment času
a stresu (14 účastníkov). Rozbehli sme sériu školení o Sociálnej
náuke Cirkvi, ktorej sa zúčastňujú všetci zamestnanci SKCH a tešíme
sa aj záujmu kolegov z Bratislavskej arcidiecéznej Charity. Okrem
uvedených školení sa tiež 8 zamestnancov SKCH zúčastnilo
dvojdňovej duchovnej formácie.

Ďalšou novinkou v rámci rozvoja interného vzdelávania bolo
zavedenie krátkych informačných školení o poslaní Charity a chode
SKCH pre nových zamestnancov – tzv. “Onboardingov“. Tieto úvodné
školenia sú veľmi pozitívne hodnotené vedením SKCH, ako aj
samotnými zamestnancami.

Prehľad zrealizovaných kurzov Miesto Počet účastníkov
Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24-hodinovej opatrovateľskej službe Online - webinár 9

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti Spišská Kapitula 13

Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo Spišská Kapitula 17

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti Spišská Kapitula 13

Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života Dolný Smokovec 17

Potravinová pomoc OP FEAD
Ľuďom v núdzi sme aj v roku 2019 pomáhali potravinami a
hygienickými pomôckami. Ide o ľudí žijúcich v ťažkých sociálno-
ekonomických podmienkach. Sú nimi viacdetné rodiny, zdravotne
znevýhodnení, ľudia na okraji spoločnosti, z marginalizovaných
skupín, bez práce, bez domova, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu
a charít. Do Operačného programu potravinovej a materiálnej
pomoci /OP FEAD/ boli zapojené: ADCH Košice, SpKCH, TACH,
BACH, DCH Žilina, DCH Nitra, GrECH Košice, Charita sv. Vincenta
Prievidza a Charita sv. Alžbety Zvolen. V potravinovej pomoci
nejde prioritne o rozdávanie balíčkov, ale predovšetkým
o sociálnu pomoc týmto ľuďom. Pracovníci charít sa snažia
pristupovať k nim s empatiou a záujmom o ich životnú situáciu,
o problémy a ťažkosti, ktorým musia čeliť. Sú im nápomocní
vypočutím, pochopením, ale hlavne odborným sociálnym
poradenstvom „šitým na mieru“ na konkrétnu životnú situáciu
každého z nich, čo ľuďom v núdzi môže pomôcť a posunúť aspoň
niektorých z nich dopredu. Ide o tzv. sprievodné opatrenia
poskytované pri výdaji potravinových a hygienických balíčkov.

Potravinová pomoc v číslach za r. 2019:

• Celkový počet rozdaných potravinových balíčkov: 163 324

• Počet poberateľov potavinových balíčkov:

• 1. distribúcia - 28 330

• 2. distribúcia - 28 209

• 3. distribúcia – 26 928

• 4. distribúcia – 26 340

• Počet rozdaných hygienických balíčkov:
18 437, počet poberateľov hygienických balíčkov 9 611

• Počet obcí, v ktorých sa balíčky distribuovali:
1204 v 41 okresoch

Potravinový balíček obsahoval 21 základných trvanlivých
potravín: múku, cukor, olej, cestoviny, strukoviny, konzervy,
instantné polievky, sušené mlieko a pod.

V hygienickom balíčku sa nachádzali tieto produkty: šampón,
zubné kefky, zubná pasta, sprchovací gél a hygienické vreckovky.

Slovenská katolícka charita prostredníctvom spolupracujúcich
charít r. 2019zrealizovala štyri distribúcie potravinových balíčkov
a jednu distribúciu hygienických balíčkov. Do poskytovania
teplého jedla ľuďom v núdzi sa zapojila Gréckokatolícka charita
Prešov a Spišská katolícka charita.

PO
M
O
C
N
A
SL
OV

EN
SK
U
|N

ÁR
O
D
N
É
PR

O
JE
KT

Y

www.potravinovapomoc.sk www.charita.sk/rozvoj-socialnch-sluzieb-a-vzdelavanie

8 9



STOP obchodovaniu s ľuďmi
Hlavnou činnosťou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi je
reintegrácia obetí obchodovania do spoločnosti, realizovaná
v partnerstve s Gréckokatolíckou charitou Prešov. Do Programu
pomoci a podpory obetí obchodovania s ľuďmi MVSR sme v roku
2019 zaradili 17 nových klientov (SKCH 11, GKCH 6)
a starostlivosť sme poskytli v priebehu roka celkovo 30 klientom
(SKCH 24, GKCH 6). Program ukončilo 12 obetí (SKCH 9, GKCH 3).

Pokračovali sme v prednávratovej asistencii a asistovaných
dobrovoľných návratoch obetí obchodovania s ľuďmi.
Prednávratovú asistenciu sme zabezpečili 14 slovenským občanom.
Asistovaný dobrovoľný návrat sme realizovali pri 7 klientoch.
V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí sme vyškolili 26
budúcich konzulov vyslaných na zastupiteľské úrady SR vzahraničí.

Naďalej prevádzkujeme Národnú linku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Počas celého roka sme
zaznamenali celkovo 551 hovorov od 247 volajúcich (136 mužov,
108 žien, 3 deti). Riešili sme 13 potenciálnych prípadov
obchodovania s ľuďmi, z toho 2 obete sa nám podarilo
identifikovať a následne zaradiť do Programu podpory a ochrany
obetí obchodovania s ľuďmi.

Stabilnou súčasťou projektu sú prevencia a osveta. Preventívne
besedy boli počas roka realizované na stredných školách,
v detských domovoch, farnostiach, reedukačných domovoch a
komunitných centrách. Boli sme súčasťou vzdelávacieho cyklu
príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie
obchodovania s ľuďmi, ktorého organizátorom bola Stredná
odborná škola Policajného zboru Bratislava. V rámci cyklu sme
vyškolili 300 účastníkov, ktorým sme predstavili potenciálnu
spoluprácu v kontakte s obeťami obchodovania s ľuďmi.

Pravidelnosť si zachovali naše preventívne besedy o obchodovaní
s ľuďmi spojené s vyhľadávaním zahraničných obetí medzi
žiadateľmi o azyl a utečencami v záchytnom tábore v Humennom.
Bolo uskutočnených 12 preventívnych besied pre celkovo 60
cudzincov z krajín ako Afganistan, Irak, Irán, no aj Ukrajina a Rusko.

Slovenská katolícka charita je prostredníctvom nášho projektu
naďalej garantom celoslovenskej kampane Červené stužky.
Ostávame členom medzinárodnej siete RENATE (Medzinárodná sieť
rehoľných sestier a laikov v boji proti novodobému otroctvu) a
pokračujeme v pravidelných stretnutiach platformy neziskových
organizácií EU Civil Society Platform against THB. Aktívnu účasť sme
mali na medzinárodnej konferencii národných koordinátorov pre
oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorú organizovala Rada
Európy a OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe) v Bratislave. Vystúpili sme na medzinárodnom sympóziu
vzdelávania príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie
a identifikácie obchodovania s ľuďmi a boli sme aj súčasťou
medzinárodného projektu “Strengthening the collaboration of
Caritas members in the Euro-Mediterranean region to combat human
trafficking” (2017-2019), v rámci ktorého sme participovali na
tvorbe štúdie o situácii obchodovania s detskými obeťami.

Každoročnou aktivitou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi je
pripomienka obetí obchodovania v „Deň sv. Bakhity“.
Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi
určil v roku 2015 pápež František na 8. februára, deň liturgickej
spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu, patrónku obetí
obchodovania s ľuďmi. Modlitba z kaplnky sv. Kataríny na
Michalskej ul. zaznela v online priestore prostredníctvom Rádia
Mária a podobné modlitby prebiehali aj na ďalších miestach po
celom Slovensku. Aj tento rok bola pri modlitbe prítomná relikvia
sv. Bakhity a ikona sv. Jozefíny Bakhity. Stretnutia doplnili
skutočné príbehy obetí obchodovania a priblížili osudy tých, ktorí
potrebujú naše modlitby.

KAMPAŇ „Nenechaj sa zotročiť“

V roku 2019 sme realizovali preventívnu kampaň „Nenechaj sa
zotročiť“ zameranú na potenciálne obete obchodovania. Realizáciu
umožnila podpora Britskej ambasády na Slovensku a Ministerstva
vnútra SR, odbor Prevencie kriminality.

Cieľom kampane bolo osloviť najmä chudobnejšie regióny južného a
východného Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti a
prítomnosťou rómskych komunít, ktoré sú najzraniteľnejšie voči
riziku obchodovania s ľuďmi.Našou ambíciou bolo zvýšiť povedomie
o ohrození, ako aj identifikácia potenciálnych obetí a nadväzovanie
spoluprác s miestnymi organizáciami a terénnymi sociálnymi
pracovníkmi.

Zorganizovali sme 14 vzdelávacích podujatí, z toho 2 pilotné, a
vyškolili 377 účastníkov. Workshopy prebiehali vo vybraných
lokalitách s rómskou populáciou: Orechov dvor, Košice, Šarišské
Jastrabie, Lučenec, Spišská Nová Ves, Jelšava, Muráň, Lipany, Pavlovce
nad Uhom, Stropkov, Plavecký štvrtok, Jarovnice. Zúčastnili sa ich
sociálni pracovníci, ale aj príslušníci rómskych komunít s
vodcovskými schopnosťami a rozhodujúcim vplyvom vo svojej
komunite.

Vyškolení členovia komunity v Jarovniciach pokračovali v organizácii
ďalších vzdelávacích workshopov. Pod ich dohľadom prebehlo 12
workshopov pre ďalších 151 účastníkov.

Pre ONLINE kampaň sme oslovili rómsku kapelu Gipsy Čáve. Ich
pieseň Dávaj si pozor, bráško o verbovaní mladých Rómov na lákavú
prácu v zahraničí dosiahla na Youtube vyše 180 tisíc zhliadnutí.
Zraniteľným skupinám sa prostredníctvom krátkych videí prihovoril
aj rapper Ego a spevák Ricco so zásahom vyše 50 tisíc užívateľov.
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STOP obchodovaniu s ľuďmi

www.obchodsludmi.sk

Projekt pomoci obetiam môžete podporiť na účte
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2183 2281

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
funguje v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 a v čase pracovného
voľna prostredníctvomzáznamníku.Hlavnými partnermi linky pomoci
sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.
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Deň sv. Bakhity–Modlitba za obete obchodovania 8.2.2019

RED BUS – Prevencia na Košickom korze v spolupráci s Veľvyslanectvom
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Kampaň „Nenechaj sa zotročiť“
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Projekt MIND bol spustený v roku 2017. MIND – čo v slovenčine
znamená Migrácia, Prepojenosť, Rozvoj – je trojročný projekt 12
európskych Charít podporovaný Európskou komisiou.

Druhý rok Projektu MIND a kampane „Čo je domov?“bol venovaný
budovaniu k cudzincom priateľskej spoločnosti a zlepšeniu
informovanosti verejnosti o témach migrácie. Prioritou bolo
vytváranie priestoru pre tzv. informované rozhodovanie
verejnosti, poskytovanie kvalitných a objektívnych informácii
a v neposlednom rade aj osobné stretnutia s cudzincami
a utečencami. MIND organizoval Živé knižnice – verejné diskusie,
početné celoslovenské súťaže pre mládež, mobilnú výstavu
detských obrázkov z celého sveta, ktorá prešla viacerými
regiónmi Slovenska, a novinársku cestu do Ugandy.

„Príležitostný kontakt, ako je napríklad šálka kávy
alebo pohár vína, môže výrazne prispieť k tomu,
aby ľudia pomohli vytvoriť pocit spolupatričnosti”

Caritas Europa

V lete 2019 vyšla publikácia „Náš spoločný domov“, ktorá
predstavuje analýzu, závery a odporúčania vypracované na
základe výskumu Slovenskej katolíckej charity, týkajúceho sa tém
migrácie a rozvoja. Vychádza z posolstva encykliky Laudato Si´ –
O starostlivosti o náš spoločný domov. Pápež František v nej
pripomína, že „Zem je náš spoločný domov“, a teda že patrí
všetkým. Všetky vážne problémy vzájomne súvisia a správanie
jedných ovplyvňuje situáciu druhých, hoci aj na opačnom konci
sveta. Poukazuje na súvislosti medzi migráciou a rozvojom našej
spoločnosti a hovorí o prínose a cennom vklade migrantov do
kultúrneho, sociálneho a ekonomického života. Národnú štúdiu o
migrácii a rozvoji vydalo okrem Slovenska ďalších 10 európskych
krajín zapojených do projektu MIND.

V júli 2019 bola spustená paneurópska kampaň na sociálnych
sieťach s názvom Welcoming societies (Vítajúce/prívetivé
spoločenstvá). Keďže jedným z kľúčových momentov v procese
integrácie je naučiť sa miestny jazyk, a to nielen gramatiku, ale aj
špecifické, typické výrazy, verejnosti sme poskytli možnosť zdieľať
svoje skúsenosti s učením sa nového jazyka v zahraničí. Počas
kampani sme poukázali aj na to, že jednotlivci, spoločenstvá a
organizované združenia migrantov prispievajú aj v oblasti
komunitného, sociálneho a kultúrneho rozvoja.

Ak mám obľúbené slovenské slovo, tak je ním „Ahoj“. Už na prvé
počutie sa mi veľmi páčilo. Najskôr preto, ako to slovo znie, a
potom aj pre jeho význam. Pozdravy sú pre každého človeka

prejavom bezpečia a mieru. A práve tie hľadám. Hľadám pokojný
svet. A na začiatku tohto sna je pozdrav „Ahoj!“

Študent slovenčiny z Turecka

690
mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili prednášok

na tému Dôvody migrácie

6
verejných diskusií

187
odborníkov, ktorí sa zúčastnili

verejných diskusií

4
živé knižnice

6
mobilných výstav

78 380
ľudí, ktorí si pozreli mobilnú výstavu

2
celoštátne súťaže

1
novinárska cesta do Ugandy

143
výtlačkov publikácie „Náš spoločný domov“

distribuovaných odborníkom

3
rozhovory s odborníkmi
na tému Migrácia a rozvoj

6
animovaných videí o Rozvoji a migrácii

12 13

Projekt MIND sa v roku 2019 zúčastnil aj na festivale Pohoda

Živá Knižnica na ZŠ Prokofievova

Spustenie kampane Náš spoločný domov
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Slovenská katolícka charita v spolupráci arcidiecéznymi,
diecéznymi a gréckokatolíckymi charitami získala v roku 2019
projektový grant z Renovabisu na projekt:

„Budovanie kapacít na podporu charitatívnej
činnosti vo farnostiach a komunitách“

Farská charita je tretí pilier cirkvi vo farnosti a je pastoračným
orgánom farskej komunity, ktorého úlohou je viesť, koordinovať,
propagovať a svedčiť o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami.
Je združením veriacich (spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov
farnosti), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne
poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.

Ľudia pôsobiaci vo svojej farskej charite sú ľuďmi, vďaka ktorým
sa my môžeme dostať ku konkrétnemu človeku v ich farnosti. Sú
našimi predĺženými rukami a vďaka nim môžeme spoločne
pomáhať. Farské charity vykonávajú rôzne sociálne činnosti v
danej farnosti. Či už sú to zbierky, pomoc sociálne slabším
rodinám, rôzne záujmové krúžky. V prípade ak kompetencie
farskej charity nepostačujú, je tu arcidiecézna a diecézna charita,
ktorá môže konkrétnemu človeku adresne pomôcť.

Naším spoločným cieľom je, aby každá farnosť mala svoju farskú
charitu. A dôvod je jednoduchý. Opustené matky s deťmi,
mnohopočetné rodiny, osamelí seniori, ľudia žijúci na hranici
chudoby žijú v každej farnosti. Prostredníctvom farských charít
chceme byť pri týchto ľuďoch blízko a podať im pomocnú ruku.

Samotná realizácia projektu bola spustená prvou fázou projektu
1. augusta 2019 v spolupráci Slovenskej katolíckej charity
a prvých štyroch arcidiecéznych a diecéznych charít: Bratislavskej
arcidiecéznej charity, Trnavskej arcidiecéznej charity, Diecéznej
charity Žilina a Spišskej katolíckej charity.

Druhá fáza projektu bola spustená 1. decembra 2019 vspolupráci
s Gréckokatolíckou charitou Prešov, Gréckokatolíckou
eparchiálnou charitou Košice a Arcidiecéznou charitou Košice.

Boli vytvorené samostatné pracovné pozície diecéznych
koordinátorov farských charít ako odborných garantov farských
charít, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať pri zakladaní farských
charít a koordinovaní a formácii dobrovoľníkovvo farských charitách.

Počas krátkej doby realizácie projektu sa dobrovoľníci z farských
charít aktívne zapojili:

• do Tesco zbierky, kde celkovo vyzbierali 108 425kg
trvanlivých potravín v celkovej hodnote 165 898 eur. Tieto
potraviny boli použité ako potravinová pomoc pre núdzne
rodiny a jednotlivcov.

• do identifikovania núdznych a mnohodetných rodín v rámci
spoločného projektu SKCH a Dm drogerie markt „Pomôžme
deťom“ v rámci plienkovej pomoci pre tieto rodiny.

Touto cestou ďakujeme všetkým projektovým partnerom za ich
akúkoľvek podporu.

15Farská charita Okružná pomohla vybudovať vyhliadkovú vežu.
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A. Zdravotnícke služby

V zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa 156 zamestnancov
zdravotníckych služieb v roku 2019 staralo o 7 896 klientov v 40 rôznych zariadeniach.

B. Sociálne služby

SKCH ako najväčší neverejnýposkytovateľ sociálnych služieb na Slovensku v roku 2019 poskytovala svoje služby v 238 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 17 867 klientom prostredníctvom 603 zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách.

16

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Zdravotnícke služby

ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľ. starostlivosti) 24 7 058

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1 0

Hospic 3 415

Mobilný hospic 11 278

Ambulancia 1 145

SPOLU 40 7 896

Oblasť služby Druh služby Služieb Klientov

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo § 19 12 1 869

Špecializované sociálne poradenstvo § 19 22 4 140

Sociálna rehabilitácia § 21 0 0

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení § 22 0 0

Sociálne centrum § 23 3 965

Sociálne služby krízovej
intervencie

Teréna sociálna služba krízovej intervencie § 24 a) 2 353

Nízkoprahové denné centrum § 24 b) 9 2 671

Komunitné centrum § 24 d) 4 2 168

Nocľaháreň § 25 11 814

Útulok § 26 8 416

Domov na pol ceste § 27 3 50

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu § 28 1 425

Zariadenie núdzneho bývania § 29 2 36

Sociálne služby na podporu
rodiny s deťmi Služba včasnej intervencie § 33 1 19

Sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku

Zariadenie podporovaného bývania § 34 2 16

Zariadenie pre seniorov § 35 11 385

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36 1 23

Rehabilitačné stredisko § 37 2 30

Domov sociálnych služieb § 38 16 222

Špecializované zariadenie § 39 5 87

Denný stacionár § 40 33 534

Opatrovateľská služba § 41 59 605

Prepravná služba § 42 2 71

Požičiavanie pomôcok § 47 8 467

Podporné služby

Jedáleň § 58 4 224

Práčovňa § 59 3 131

Stredisko osobnej hygieny § 60 6 423

Ďalšie činnosti - sociálny šatník (osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie) 8 723

SPOLU 238 17 867

Slovenská katolícka charita realizuje pomoc na Slovensku prostredníctvom 10 arci/diecéznych charít. Táto pomoc je poskytovaná
občanom všetkých vekových kategórií. SKCH je tiež členom Asociácie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a pravidelne sa
podieľa aj na legislatívnomnastavení sociálnych služieb vSR, kde zároveň využíva svoje dlhoročné skúsenosti a široký rozsah pôsobnosti.
Nielen riaditelia diecéznych a arcidiecéznych charít, ale aj vybraní zamestnanci pôsobia vo viacerých pracovných skupinách, či už na
úrovni štátu, ako aj na úrovni regiónov, resp. sú členmi zastrešujúcich skupín a spolupracujú s ďalšími partnerskými organizáciami.

17
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C. Služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

V zmysle Zákona č. 305/2005Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisovv roku 2019 poskytlo
75 zamestnancov SKCH starostlivosť v 8 zariadeniach 428 klientom.

Počty klientov, zamestnancov, dobrovoľníkov a služieb podľa diecéznych a arcidiecéznych charít

D. Pedagogické a iné služby

Pedagogické služby poskytovala Spišská katolícka charita 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.O 102 klientov sa staralo dovedna
35 zamestnancov.

SKCH tiežposkytovala svoje služby v rámci samostatnezriadených prevádzok.Najvýznamnejšiu oblasť starostlivosti SKCH vrámci iných
služieb tvoria charitné domovy pre rehoľné sestry. V 15 charitných domovoch sa v roku 2019 staralo o 393 rehoľných sestier na
dôchodku spolu 185 zamestnancov.

Spišská katolícka charita v rámci Caritas Spiš, s. r. o., prevádzkovala 3 predajne náboženských predmetov–Kníhkupectvo Caritas, ako aj
jednu lekáreň. Významné zastúpenie medzi inými službami majú najmä 3 chránené dielne, ktoré prevádzkujú diecézne charity -
Diecézna charita Nitra, Spišská katolícka charita a Arcidiecézna charita Košice.Gréckokatolícka charita Prešov vydávala mesačník Cesta
a v Klube Kahan sa starala o alkoholikov, ktorí túžia abstinovať. Bratislavská arcidiecézna charita aj v uplynulom roku poskytovala
potravinovú pomoc núdznym,viedla Klub seniorov a Centrum solidarity v Bratislave.

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Pedagogické služby

Praktická škola 1 9

Záladná škola pre žiakov s autizmom 1 6

Špeciálna základná škola 1 62

Centrum voľného času + Školský klub detí 1 25

SPOLU 4 102

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Sociálnoprávna ochrana detí
a sociálna kuratela

Detský domov 4 69

Resocializačné stredisko 1 34

Krízové stredisko 3 325

SPOLU 8 428

Bratislavská
arcidiecézna
charita

Trnavská
arcidiecézna
charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita
Banská
Bystrica

Diecézna
charita
Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Grécko-
katolícka
charita
Prešov

Spišská
katolícka
charita

Grécko-
katolícka
eparchiálna
charita Košice

Charitné
domovy

9
3 11

4
0

6
1 4 25

0 0

27

2

23

92

23

0 0

50

0
7

3 0 111

19
15

1

Sociálne služby

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ohrany detí a sociálnej kurately

Charitné domovy

1577
zamestnancov

Zamestnanci Klienti Dobrovoľníci
Bratislavská arcidiecézna charita 37 1 468 20
Trnavská arcidiecézna charita 66 2 472 525
Diecézna charita Nitra 73 1 485 52
Diecézna charita Žilina 76 1 190 210
Diecézna charita Banská Bystrica 6 429 0
Spišská katolícka charita 561 4 352 193
Diecézna charita Rožňava 33 1 378 4
Arcidiecézna charita Košice 401 8 986 241
Gréckokatolícka charita Prešov 92 2 118 32
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice 13 373 10
Slovenská katolícka charita - sekretariát 34 51 19
Charitné domovy 185 393 0 1306

dobrovoľníkov

24 695
klientov

36%25%

2%

<1%

5%

5%
4%

2%
12%

2%

1%

6%

36%

9%

6%

18%

2%

5%

6%

10%

6%2%2% <1%

15%

<1%

18%

40%
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20 21

Ochota pomáhať ľuďom v núdzi sa v Slovákoch prebúdza najmä v
predvianočnom období, čoho dôkazom bola aj najväčšia potravinová
zbierka.Tá prebiehala vo viac ako 60 predajniach Tesco, kde ste mohli
v dňoch 21 -23. november stretnúť dobrovoľníkov a zamestnancov
Charity. Vďaka štedrosti Slovákov sa nám podarilo vyzbierať viac ako
108 ton potravín a drogérie v celkovej hodnote 165 898 €.

Oproti minulému roku, kedy sa podarilo vyzbierať vyše 93 ton
potravín, prekonala potravinová zbierka tento rok rekord. Ryža,
cestoviny, konzervy, detské príkrmy, detské výživy, sušené mlieko,
múka, olej, ale aj drogéria a hygienické potreby boli prerozdelené
pred Vianocami a v priebehu nasledujúceho roka ľuďom v núdzi a
domácnostiam sociálne slabších rodín.

Jubilejný 10. ročník celoslovenskej Zbierky školských pomôcok, ktorý
sme zorganizovali v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a
Magistrátom mesta Bratislava, zaznamenal rekordný úspech. Na viac
ako 40 zberných miestach sa podarilo vyzbierať 40 472 školských
pomôcok a 10 150 €, ktoré poputovali 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.

V roku 2019 sme spolu vyzbierali

40 472
školských pomôcok a

10 150 €

V roku 2019 sme spolu vyzbierali

108 ton
potravín a drogérie v hodnote

165 898 €
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Projekty rozvojovej spolupráce sú zamerané na pomoc deťom a
mládeži, ktoré sú budúcnosťou pre komunitu a krajinu, v ktorej
žijú. Život každého dieťaťa je dôležitý a hodný podpory. V roku
2019 sme vďaka štedrosti darcov, ktorí prispeli na verejnú zbierku
Pôstna krabička pre Afriku, mohli pokračovať v prevádzke
projektu komplexnej pomoci pre HIV/AIDS pozitívne siroty a
polosiroty, škôlky a pridružených odborných učební v Ugande, ako
aj kultúrneho centra pre chudobné deti vo Rwande v pútnickom
meste Kibeho. Starostlivosť o deti v oboch centrách zabezpečujú
miestni zamestnanci, ktorí aj takto udržiavajú deti v kontakte s
miestnou kultúrou a spôsobom života. Pomáhajú im pri tom
slovenskí dobrovoľníci. Tí sa rozhodli podeliť sa o svoje talenty a
čas s deťmi, ktoré sa, rovnako ako deti na Slovensku, rady hrajú,
smejú a učia novým vedomostiam.

UGANDA
Centrum Gift of Love v Ugande poskytuje od roku 2012 zdravotnú
a psychosociálnu pomoc pre HIV/AIDS pozitívnych. Centrum
okrem zdravotnej starostlivosti poskytuje deťom aj ubytovanie a
podporu v ich štúdiu na miestnych základných školách, ako aj
prípravu na život v dospelosti. V centre pomáhajú deťom miestni
zamestnanci a slovenskí dobrovoľníci, ktorí sa deťom venujú pri
doučovaní, voľnočasových aktivitách a spolupracujú pri výučbe
detí v škôlke. Dobrovoľníci okrem toho pomáhajú aj pri podpore
detí a ich rodín mimo centra prostredníctvom projektu Adopcia
na diaľku®.

V roku 2019 sme v Ugande začali spolupracovať s miestnou
diecéznou charitou – Caritas Gulu. Vďaka tejto spolupráci sa
mohli mladí utečenci z Južného Sudánu naučiť odborné zručnosti
a zabezpečiť tak živobytie pre svoje rodiny. Časť kurzov bola
podporená zo zdrojov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu.

RWANDA
SKCH otvorila v roku 2016 v rwandskom pútnickom meste
Kibeho Kultúrne centrum sv. Vincenta Palloti - rozvojový projekt
zameraný na pomoc deťom z najchudobnejších rodín, ktoré sa
túlali po uliciach, kým ich rodičia pracovali ako námedzní
robotníci na poliach. Deti tak majú každý deň priestor na
vzdelávanie a hry, učenie sa základných hygienických návykov,
ako aj pravidelnú a výživnú stravu. Vďaka projektu deti získavajú
základné vedomosti, ktoré ich lepšie pripravia na ďalšie
vzdelávanie v rámci základnej školy. Projekt Kultúrneho centra
realizuje SKCH v spolupráci s miestnou komunitou Pallotínov
a vďaka angažovanosti miestnych zamestnancov a slovenských
dobrovoľníkov.
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Charita v Afrike

www.postnakrabicka.sk

www.charita.sk/rozvojova-spolupraca

Rozvojová spolupráca
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Mladá žena z Južného Sudánu počas krajčírskeho kurzu,október 2019,Uganda

Študenti stolárskeho kurzu pri Centre Gift of Love, apríl 2019, Uganda Detského tábora sa zúčastnili stovky detí, Rwanda



V roku 2019 sme spolu vyzbierali

346 147 €
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Charita v Afrike

www.postnakrabicka.sk
27Kultúrne centrum sv. Vincenta Palotti, september 2019, Rwanda

Pôstna krabička pre Afriku 2019
V roku 2019 sme vďaka podpore slovenských darcov
prostredníctvom zbierky Pôstna krabička umožnili:

UGANDA

• Centrum Gift of Love aj naďalej poskytuje 50 HIV
pozitívnym sirotám ubytovanie, vyváženú stravu, prístup
k zdravotnej starostlivosti a psychosociálnu pomoc

• Krajčírska dielňa umožnila získať praktické zručnosti
18 mladým dievčatám

• V stolárskej dielni sa vyučilo 12 chlapcov

• Po dobudovaní triedy pre najmenších škôlkárov a novej
jedálne mohlo tento rok až 100 detí z okolia centra získať
základy vzdelávania

• 64 mladých utečencov z Južného Sudánu získalo odborné
vzdelanie

• Vďaka štedrosti darcov sme postavili ďalšie 2 budovy–
stretávaciu miestnosť a domček pre strážnikov

• Začiatkom roka sme dokončili nový hosťovský dom,
momentálne tak dokážeme ubytovať 7 dobrovoľníkov
alebo návštevníkov

RWANDA

• Vo februári bola posvätená a slávnostne otvorená nová
budova škôlky– Kultúrneho Centra sv. Vincenta Palotti.
Vďaka novým priestorom mali možnosť navýšiť počet detí
na 75

• Pokračujeme v sobotnom vzdelávaní 78 školákov–
bývalých absolventov kultúrneho centra

SLOVENSKO

• Výnos verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku dosiahol
rekordných 305 709 €, ďalších 40 438 € prispeli darcovia
cez portál darujme.sk

• Dobrovoľníci sa podelili o svoju skúsenosť v 16
farnostiach alebo pastoračných centrách a v 6 školách po
celom Slovensku

• Vyslali sme 11 rozvojových dobrovoľníkov, ktorí sa
podelili o svoje talenty a schopnosti v Ugande aj Rwande
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na Blízkom východe
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Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha nielen doma,
ale aj v zahraničí, a to najmä ľuďom trpiacim v dôsledku
ozbrojených konfliktov na Blízkom východe. Mnohí pre ne
opustili svoje domovy a žijú v provizórnych podmienkach.
Niektorí by sa aj mohli a chcú vrátiť späť, no nemajú na to
vytvorené podmienky. Ich domy a infraštruktúra boli
zničené počas bojových operácií Daesh (tzv. Islamského
štátu) prebiehajúcich od roku 2014.

Irak
Pomohli sme: 10 300+ ľuďom

Podarilo sa: vybudovať 3 studne a spoločenskú miestnosť

Realizácia bola možná vďaka: SlovakAid, Konferencii
biskupov Slovenska (KBS) a lokálnym partnerom:
Chaldejskokatolícka farnosť sv. Jozefa a Shingala Azad

V krajine, kde letné teploty dosahujú aj 50 stupňov,
nedostatok pitnej vody spôsobuje veľké problémy. Vďaka
projektu financovaného cez SlovakAid sa nám podarilo
vybudovať 3 studne v obci Bozan v hodnote 206 316 eur.
Prístup k pitnej vode tak má 10 000 miestnych obyvateľov.
Ich slávnostné otvorenie prebehlo aj za účasti RTVS,
influencera Martina Ondruša a zástupcov SKCH vrátane
generálneho sekretára. Po ukončení jedného projektu sme
začali pracovať na výstavbe ďalších troch studní v obciach
Bášika a Bahzani, opäť vďaka programu SlovakAid. Studne
budú dokončené v roku 2020.

Pre ľudí, ktorí utiekli kvôli Daesh zo svojich obcí do
Sulejmánie v Iraku, sme vďaka finančnej podpore KBS
začali stavať spoločenskú miestnosť. Miesto stretávania sa
a nadväzovania nových sociálnych kontaktov. S miestnymi
sa stretol aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef
Haľko, ktorý sa zúčastnil časti monitorovacej cesty SKCH
v septembri 2019.

Sýria
Pomohli sme: 540+ ľuďom v Sýrii

Podarilo sa: zriadiť poradenské centrum pre ženy a podporiť
školiace centrum pre ženy, rodinné centrum a 4 škôlky v Sýrii

Realizácia bola možná vďaka: KBS, vašim darom a lokálnemu
partnerovi Syriac Cross

Veľa žien prišlo v dôsledku konfliktov o manželov, živiteľov rodín,
a preto pomáhame zriadiť škôlky, ktorým môžumatky zveriť svoje
deti, zatiaľ čo oni budú nadobúdať nové zručnosti v školiacom
centre. Vyučia sa za kaderníčky, kozmetičky, a tak dostanú šancu
zarobiť na živobytie svojich rodín.

Libanon
Pomohli sme: 20 deťom s ich rodinami

Podarilo sa: podporiť 20 detí v ich štúdiu

Realizácia bola možná vďaka: KBS, vašim darom a rehole Malých
sestier z Nazaretu v Libanone

Život v utečeneckých táboroch je náročný. Dospelí sa ťažko
dostávajú k práci, aj tá je často len príležitostná. Nemajú
prostriedky na platenie školného pre svoje deti. V utečeneckom
tábore Dbayeh podporujeme 20 palestínskych detí. Štúdium im
dáva nádej na zlepšenie ich životných podmienok.

Projekty v Iraku, v Sýrii a v Libanone, v celkovej
hodnote 230 100 €, sú realizované vďaka finančnej
podpore KBS.Začali sa v roku 2019a budú dokončené
v roku 2020. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí
cez zbierky na ne prispeli.

www.charita.sk/pomoc-utecencom

Otvorenie rodinného centra v Al-Qamishli (september 2019, Sýria)

Škôlka v Al-Qamishli (september 2019, Sýria)

Monitoring potrieb a identifikácia nových projektov (september 2019,Sýria)

Slávnostné otvorenie studní v obci Bozan (september 2019, Irak)

Stretnutie bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka s arci-
biskupomMosulu Mons.Yohanna Petros Mouche (september 2019, Irak)

Výstavba pastoračného centra v Sulejmánii (december 2019, Irak)
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India Albánsko Haiti Vietnam Kazachstan Uganda Ukrajina

História projektu Adopcia na diaľku®:

1 435 133 529 306 152 989 833

Adopcia na diaľku®

Projekt Adopcia na diaľku® realizuje SKCH už 24 rokov. Je postavený na
vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do
projektu, sa stáva adoptívnym rodičom konkrétneho dieťaťa, môže sledovať
jeho úspechy a tešiť sa spolu s ním. Pomoc je poskytovaná vo forme
pravidelných príspevkov.

Komu je pomoc určená

Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré doteraz nemali
možnosť dostať sa k vzdelávaniu, či boli nútené z rodinných dôvodov
prerušiť svoje štúdiá. Mnohé z detí sú siroty, niektoré prežili časť detstva na
ulici, ďalšie trpia ochorením AIDS, iné sú telesne či mentálne postihnuté.

Vízia a poslanie projektu

Víziou tohto projektu je dlhodobá a systematická pomoc deťom v
chudobných krajinách sveta, bez ohľadu na ich národnosť, zdravotný stav,
rasu či vierovyznanie. Napĺňaním tejto vízie sa realizuje aj charitatívne
poslanie cirkvi v duchu evanjeliovej lásky pre dobro blížnych a núdznych.

Ciele projektu

Vzdelanie – Pomoc chudobným deťom získať primerané vzdelanie a
zlepšovať ich sociálnu situáciu, aby sa mohli v dospelosti plnohodnotne
zaradiť do spoločnosti, získať adekvátnu prácu a uživiť seba i svoju rodinu.

Rozvoj komunity – Podpora je smerovaná deťom v zázemí ich krajiny a
regiónu, na zlepšovanie životných podmienok, aby mohli ostať v krajine,
kde sa narodili, a v komunite, ktorú poznajú.

Dlhodobá a systematická pomoc – Finančne zabezpečiť podporu
vzdelávania, výživu a zdravotnícku starostlivosť pre chudobné a sociálne
znevýhodnené deti počas trvania ich štúdia.
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Baov príbeh
Bao je desaťročný chlapec, ktorý chodí vďaka pomoci
zo Slovenska do štvrtej triedy. Jeho otec zomrel, keď
mal len dva mesiace, a mama chlapca opustila, keď
nemal ešte ani dva roky. Bao teraz žije so svojou starou
mamou, ktorá je však veľmi chorá. Každý deň jej navarí
a o svoju starú mamu sa s láskou stará.

Školu má Bao blízko domu, takže tam môže chodiť
každé ráno pešo alebo na bicykli. Našťastie mu
pomáha aj jeho učiteľka, ktorá ho má veľmi rada. Baa
so starou mamou často navštevuje a pomáha im, s čím
potrebujú. Snaží sa tiež chlapca podporovať a
pripomína mu, aké dôležité je dobre sa učiť.Najviac ho
v škole baví literatúra amatematika. Je to tichý chlapec
so skromným snom, aby mohol aj naďalej chodiť do
školy.Vzdelanie mumôže pomôcť vyriešiť jeho súčasné
problémy a zabezpečiť mu lepšiu budúcnosť.

Vďaka Adopcii na diaľku® a jeho darkyni zo Slovenska
má Bao možnosť chodiť do školy a dostáva učebnice,
zošity, školské pomôcky a uniformu.

V roku 2019 sme spolu s vami pomohli4 377 deťom a študentom.

Adopcia na diaľku

www.adopcianadialku.sk
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VÝNOSY
Bratislavská
arcidiecézna
charita

Trnavská
arcidiecézna
charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita
Banská
Bystrica

Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita
Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Grécko-
katolícka
charita
Prešov

Grécko-
katolícka
eparchiálna
charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU

tržby za vlastné výrobky a služby 141 110 € 375 032 € 403 375 € 154 669 € 76 488 € 3 236 216 € 88 868 € 2 397 869 € 279 277 € 44 782 € 863 763 € 8 061 449 €
aktivácia vnútroorganizačných služieb - € 40 481 € - € - € - € - € - € 21 165 € - € - € 36 732 € 98 378 €
prijaté dary 27 482 € - € 5 787 € 54 341 € 15 000 € 4 851 € 13 577€ 11 964 € - € - € - € 133 002 €
ostatné výnosy 35 302 € 8 424 € 15 253 € 145 192 € 10 068 € 337 906 € - € 90 010 € 238 919 € - € 600 363 € 1 481 437 €
výnosy z predaja majetku - € - € 500 € 10 100 € - € 74 539 € - € 300 € - € - € - € 85 439 €
prijaté príspevky od PO 55 964 € 92 852 € 152 604 € 69 518 € 4 141 € 50 145 € 15 089 € 701 700 € - € 29 493 € 224 405 € 1 395 911 €
prijaté príspevky od FO 18 229 € 126 029 € 109 214 € 43 591 € 1 599 € 294 319 € 54 187 € 263 354 € 41 893 € 16 639 € 1 148 657 € 2 117 711 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 5 015 € 8 324 € 10 606 € 15 253 € 521 € 28 571 € 2 017 € 22 € 11 906 € - € 19 961 € 102 196 €
prijaté príspevky z verejných zbierok - € 3 620 € - € 2 035 € - € 75 043 € - € 113 255 € - € - € 315 799 € 509 752 €
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 79 471 € 483 524 € 463 634 € 882 739 € 37 902 € 3 669 546 € 260 676 € 3 310 185 € 1 046 870 € 53 706 € 3 390 962 € 13 679 215 €
SPOLU VÝNOSY 362 573 € 1 138 286 € 1 160 974 € 1 377 438 € 145 719 € 7 771 136 € 434 414 € 6 909 824 € 1 618 865 € 144 620 € 6 600 642 € 27 664 490 €

NÁKLADY BACH TACH DCHNr DCHZa DCHBB SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

spotreba materiálu a energie 19 207 € 148 815 € 131 835 € 182 918 € 14 686 € 1 172 029 € 78 347 € 1 017 507 € 209 583 € 15 512 € 916 121 € 3 906 560 €
služby 55 256 € 88 948 € 74 657 € 66 508 € 18 520 € 441 814 € 39 897 € 456 071 € 98 520 € 11 906 € 447 827 € 1 799 924 €
mzdy pracovníkov char. zriadení 172 442 € 621 541 € 643 504 € 732 819 € 59 427 € 4 073 181 € 224 535 € 3 727 677 € 834 643 € 69 182 € 2 019 781 € 13 178 732 €
odvody a ostatné sociálne náklady 65 571 € 230 417 € 244 894 € 289 483 € 20 648 € 1 545 878 € 94 036 € 1 497 068 € 287 591 € 28 821 € 756 415 € 5 060 822 €
ostatné náklady 3 578 € 8 531 € 31 401 € 22 099 € 13 890 € 3 848 € 16 130 € 88 678 € 123 028 € 5 523 € 489 326 € 806 032 €
odpisy 5 400 € 54 925 € 60 423 € 22 158 € 7 740 € 526 806 € 15 135 € 121 245 € 52 119 € - € 29 181 € 895 132 €
poskytnuté dary 31 216 € 10 620 € 10 703 € 45 868 € - € 17 142 € - € - € - € - € 824 € 116 373 €
poskytnuté príspevky PO 8 438 € - € 200 € 337 € - € 15 020 € 210 € - € 635 € 1800 € 1 845 196 € 1 871 836 €
poskytnuté príspevky FO 8 550 € - € 2 638 € 14 238 € - € - € - € - € - € 12 269 € 250 € 37 945 €
poskytnuté prísp. z verejných zbierok - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 108 870 € 108 870 €
SPOLU NÁKLADY 369 658 € 1 163 797 € 1 200 255 € 1 376 428 € 134 911 € 7 795 718 € 468 290 € 6 908 246 € 1 606 119 € 145 013 € 6 613 791 € 27 782 226 €

VÝSLEDOK BACH TACH DCHNr DCHZa DCHBB SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

Daň z príjmov - € - € 1 805 € 1 111 € - € 6 319 € - € - € - € - € 2 648 € 11 883 €
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 7 085 € - 25 511 € - 41 086 € - 101 € 10 808 € - 30 901 € - 33 876 € 1 578 € 12 746 € - 393 € - 15 797 € - 129 619 €
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Výnosy diecéznych charít za obdobie rokov 2017 2018 2019
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Výnosy
27 664 490

eur

Náklady
27 782 226

eur

tržby za vlastné výrobky a služby 8 061 449 €
aktivácia vnútroorganizačných služieb 98 378 €
prijaté dary 133 002 €
ostatné výnosy 1 481 437 €
výnosy z predaja majetku 85 439 €
prijaté príspevky od PO 1 395 911 €
prijaté príspevky od FO 2 117 711 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 102 196 €
prijaté príspevky z verejných zbierok 509 752 €
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 13 679 215 €

spotreba materiálu a energie 3 906 560 €
služby 1 799 924 €
mzdy pracovníkov char. zriadení 13 178 732 €
odvody a ostatné sociálne náklady 5 060 822 €
ostatné náklady 806 032 €
odpisy 895 132 €
poskytnuté dary 116 373 €
poskytnuté príspevky PO 1 871 836 €
poskytnuté príspevky FO 37 945 €
poskytnuté prísp. z verejných zbierok 108 870 €
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Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/4425 0374
E-mail: charitaba@charitaba.sk
www.charitaba.sk
Facebook: @bratislavskacharita
IBAN SK92 3100 0000 0040 1007 8918
Prima banka

Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5511 396
E-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk
Facebook: @charitatt
IBAN SK71 7500 0000 0040 0829 7855
ČSOB

Diecézna charita Nitra
Samova 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/7721 792
E-mail: sekretariat@charitanitra.sk
www.charitanitra.sk
Facebook: @charitanitra
IBAN SK42 0200 0000 0006 9194 3162
VÚB

Diecézna charita Banská Bystrica
Tibora Andrašovana 44
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/472 0272
E-mail: charitabb@charitabb.sk
www.charitabb.sk
IBAN SK23 0200 0000 0007 3684 1312
VÚB

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

Spišská katolícka charita
Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4424 500
E-mail: caritas@caritas.sk www.caritas.sk
Facebook: @caritasSpkch
Instagram: @caritas
IBAN SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VÚB

Diecézna charita Rožňava
Kósu-Schoppera 141/22,048 01 Rožňava
Tel.: 058/7326 415
E-mail: dchrv.sekretariat@gmail.com
www.charitaroznava.sk
Facebook: @charitaroznava
IBAN SK92 0200 0000 0000 1813 7582
VÚB

Arcidiecézna charita Košice
Bočná 2, 040 01 Košice
Tel.: 055/6255 317
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk
www.charita-ke.sk
Facebook: @adchke
IBAN SK52 7500 0000 0005 1302 6193
ČSOB

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

Gréckokatolícka eparchiálna charita
Košice
Dominikánske nám. 2/A, 040 01 Košice
Tel.: 055/6259 454
E-mail:
eparchialnacharitakosice@gmail.com
IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409
Prima banka
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Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita

caritas_slovakia

www.charita.sk

Činnosť SKCH môžete podporiť na účte
IBAN: SK37 0900 0000 0001 7687 5345
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Partneri

Poďakovanie

Mediálni partneri
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