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Milí naši charitní priatelia a podporovatelia,

s pocitom vďačnosti a zodpovednosti Vám predkladáme túto výročnú správu o tom, ako Slovenská katolícka charita spolu s desiatimi
diecéznymi charitami napĺňala svoje poslanie „byť blízko pri človeku“.

Na Slovensku sme ľuďom v núdzi pomáhali predovšetkým prostredníctvom širokej siete profesionálnych sociálnych,zdravotníckych a iných
služieb a zariadení diecéznych charít, ale aj rukami stoviek dobrovoľníkovzdružených najmä v rozrastajúcej sa sieti farských charít.Pripojené
štatistiky potvrdzujú Charitu v pozícii najväčšieho neverejného poskytovateľa sociálnych služieb na Slovensku s najširšou škálou služieb pre
ľudí v núdzi od prvých až do posledných dní ich života. Naďalej sme poskytovali aj špecializovanú pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi,
upozorňovali na problémymigrantov a utečencov, a vytrvalo vnášali hlas a potreby chudobných do verejných diskusií a tvorby zákonov.

V uplynulom roku sme po vzájomnej dohode odovzdali štrnásť Charitných domov do ďalšej správy Konferencie vyšších rehoľných
predstavených Slovenska. S rehoľnými sestrami na odpočinku po viac ako tridsiatich spoločných rokoch zostávame naďalej spojení vo
vzájomných modlitbách a spomienkach.

Prinášame odpočet aj našej pokračujúcej pomoci v tažko skúšanej oblasti Blízkeho východu a iných chudobných krajinách sveta,
predovšetkým v subsaharskej Afrike. Dobrodincovia Adopcie na diaľku® a Pôstnej krabičky priniesli cez Charitu tisícom detí predovšetkým
nádej a šancu na lepší život, rovnako aj podpora od Konferencie biskupov Slovenska a MZVaEZ SR priniesli pomoc utečencom
i prenasledovaným kresťanom. Tiež nás teší, že sme mohli rozšíriť aj pomoc našim susedom na Ukrajine o priamu pomoc osobám
postihnutým vojnovým konfliktom.

Slovo pandémia sa pri správe o roku 2020, žiaľ, nedá vynechať.
Bude však vždy spojené s obetavou prácou zamestnancov
i dobrovoľníkov v prvej línii pri ochrane životov a zdravia
klientov charitných zariadení. Aj pri šití rúšok a distribúcii
potravinovej a materiálnej pomoci odkázaným jednotlivcom
i celým komunitám na Slovensku, no tiež so záchrannými
potravinovými a hygienickými balíčkami pre tých núdznych
v Ugande, Rwande, Iraku a ďalších krajinách, ktoré v dôsledku
obmedzení prišli o doterajšiu obživu. Pandémia bude preto
v našich spomienkach neodlučne spojená s obdivom nad
obrovskou vlnou solidarity jednotlivcov i organizácií.

V roku 2020 sme mali možnosť zažiť ako tí ľudia, čo sú srdcom
chariťáci,dokážu odpovedať na náročné výzvy doby dobročinnosťou.
Sme Vám vďační, že sme ďalší rok v službe ľuďom v núdzi mohli
prežiť spolu s Vami.

Ing. Erich Hulman
generálny sekretár SKCH
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Milovaní bratia a sestry,

všetkých si vás v službách katolíckych charít v našich arci/diecézach na Slovenku srdečne pozdravujem.V tejto výročnej správe za rok 2020 sa
vám prihováram po prvýkrát.

Najprv chcem poďakovať môjmu predchodcovi Mons. Štefanovi Sečkovi, ktorý bol niekoľko rokov prezidentom Slovenskej katolíckej charity,
a vlani ho Pán povolal do večnosti.

Aj minulý rok bol silne poznačený pandémiou koronavírusu. Napriek tomu všetci, ktorí ste si zobrali za svoje „srdcom chariťák“, ste preukázali
mimoriadne nasadenie v službách svojím blížnym, v službách Ježišovi Kristovi, ktorý sa stotožňuje s každým „maličkým“.

Kristus predsa jasne hovorí: „Mne ste to urobili“ (Mt 25, 40). On sám v každom jednotlivcovi zakusuje lásku, on prijíma pomoc poskytnutú bez
rozdielu hocijakému trpiacemu. On sám je prítomný v tom, kto trpí, pretože jeho spásonosné utrpenie sa rozšírilo na každé ľudské utrpenie.
Kristus naučil ľudí, aby pomocou bolesti robili dobro a robili dobro tomu, kto trpí.

Charita je vo veľmi dôležitom koncilovom dokumente Lumen gentium prezentovaná ako podstatná a základná dimenzia života Cirkvi (porov. LG,
9), v kontinuálnom spojení s ohlasovaním Evanjelia a vysluhovaním sviatostí (porov. LG, 12).

Na tomto organickom a jednotnom základe sú konštituované aj pastoračné plány, štruktúry a prostriedky, pomocou ktorých charita dokáže
spĺňať svoje poslanie. Kresťanstvo bez charity by nebolo úplné. K podstate kresťanstva patrí konkrétna láska k blížnemu. Bez charity by bolo
kresťanstvo len torzom, skomoleninou.

Svätý pápež Ján Pavol II. v sociálnej encyklike Centesimus annus konštatuje: „Cirkev, verná príkazu Krista, svojho zakladateľa, je na tomto poli vždy
prítomná, aby svojím dielom poskytovala núdznemu človekovi materiálnu podporu, ktorá ho neponižuje, ani z neho nerobí predmet starostlivosti, ale
mu pomáha dostať sa z ťažkého položenia podporovaním jeho ľudskej dôstojnosti.

S veľkou povďačnosťou voči Bohu musíme poukázať na to, že charitatívna
činnosť v Cirkvi nikdy nevyhasla a dnes zaznamenáva mnohostranný
a povzbudzujúci rozmach.

V tejto súvislosti si zasluhuje osobitnú zmienku fenomén dobrovoľnej
služby, ktorému Cirkev žičí a podporuje ho tým, že podnecuje do spolupráce
všetkých, aby ho v jeho iniciatívach napomáhali a povzbudzovali.

Na prekonávanie dnes rozšíreného individualistického spôsobu myslenia
treba konkrétne úsilie solidarity a lásky. Začína sa v rodine, kde si manželia
navzájom pomáhajú a generácie sa vzájomne o seba starajú. Takto sa
rodina stáva spoločenstvom práce a solidarity“ (CA, 48-49).

Ak tomu už aspoň trochu rozumieme, nezostaňme ľahostajní, ale
prijmime poslanie: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10, 37).

Všetkým „srdcom chariťák“ ešte raz ďakujem a zo srdca rád žehnám.

Mons. Tomáš Galis
prezident SKCH
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Slovenská katolícka charita (SKCH), ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku pomáha približne 22-tisíc
ľuďom v núdzi.V 345 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.

Naša pomoc prekračuje aj hranice Slovenska a má reálny dopad na tisíce ľudí
v rozvojových krajinách. Taktiež poskytujeme humanitárnu pomoc na Blízkom
východe a prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku dávame šancu na
vzdelanie deťomzo siedmych krajín sveta.Našu činnosťmôžete 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. 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.

SKCH na Slovensku

1 491 zamestnancov 21 691 klientov 345 zariadení

... a v ďalších 10 krajinách

Sieť diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku
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Rozlúčka so sestrami zcharitných domov

Od 1. marca 2020 prešla správa charitných domov starších
rehoľných sestier pod jednotlivé rehole.Charitné domy sa tak
odlúčili od Slovenskej katolíckej charity, ktorá na ich správe
doteraz participovala. Slovenská katolícka charita sa so
sestrami z charitných domovovoficiálne rozlúčila 18.februára
na zasadnutí Rady SKCH v Spišskej Kapitule. Poďakovala sa
sestrám za ich zaslúžilú činnosť i modlitby a zaželala veľa
Božejmilosti doďalších rokov.So sestrami ostávame i naďalej
v kontakte vďaka príbehom jednotlivých sestier, ktoré
dokumentujemevspolupráci s organizáciou Post BellumSK.

Videli sme sa na Profesia days

Už 11. ročník najväčšieho festivalu príležitostí na Slovensku Profesia days
sa uskutočnil 4. a 5.marca 2020 a my sme na ňom nemohli chýbať. O tom,
že vysnívaným kolegom môže byť aj dobrovoľník a cestou k vysnívanej
práci dobrovoľníctvo, sme presviedčali návštevníkov nášho stánku pri
výbornej kávičke od oceňovaného Zlatého zrnka. Potešilo nás, že čoraz
viac sa do povedomia dostáva dôležitosť angažovania firiem a
jednotlivcov pre dobro spoločnosti a životného prostredia. Nás, ktorí sa
problematike venujeme, nie je málo, čomu svedčilo zastúpenie v zóne
spoločenskej zodpovednosti venovanej projektom zodpovedných firiem a
neziskovým organizáciám.

Charita a dm drogerie markt už deviaty
rok pomáhajú deťom

Aj v tomto roku pokračovala spolupráca s dm drogerie
markt, v poradí už deviatym ročníkom projektu
Pomôžme deťom. Celkovo sme tomto ročníku podporili
spoločne 151 rodín, z ktorých 43 nominovali
spolupracovníci dm a zvyšné rodiny boli doplnené
Slovenskou katolíckou charitou. Každá z nich získala
ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na
odber plienok značky babylove, pričom jeden poukaz
prináleží jednému ľubovoľnému baleniu plienok podľa
voľby rodiny.

marec

4.-5.marec

máj



7

Národný týždeň charity 2020 bol v znamení
pokračujúcej vlny solidarity

V termíne 30.5. až 5.6.2020 sa uskutočnil 3. ročník Národného týždňa
charity. Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s 10 arcidiecéznymi
a diecéznymi charitami s cieľom predstaviť charitné služby a
zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch
Slovenska. Situácia nedovolila, aby sa podujatie konalo vo forme
„otvorených dverí“ a sprístupnilo jednotlivé zariadenia. Rozhodli sme
sa však využiť online priestor, ktorý sme zaplnili 5 diskusiami na
zaujímavé témy rezonujúce v spoločnosti.

Víkend otvorených parkov a záhrad

Súčasťou jesennej edície Víkendu otvorených parkov a záhrad sme
sa po prvýkrát stali aj my. Jedna z prehliadok predstavila štyri
cirkevné záhrady, ktorej súčasťou bola aj naša záhrada – záhrada
kanonického domu na Kapitulskej ulici. Charitná záhrada zároveň
poskytla miesto pre výstavu 7 migračných mýtov, ktoré vznikli v
rámci spolupráce projektu MIND a výtvarníčky Lucie Doms.

SKCH má nového prezidenta

Stal sa ním žilinský biskup Mons.Tomáš Galis. Dekrét platí od 12. novembra s
účinnosťou na päť rokov. Biskup Tomáš Galis dokončil teologické štúdiá na
bohosloveckej fakulte v Bratislave v júni 1976, kedy zároveň prijal diakonské a
kňazské svätenie v Dóme sv.Martina v Bratislave pre službu v Banskobystrickej
diecéze.V 2008 pápežom BenediktomXVI.menovanýza žilinského diecézneho
biskupa do novozriadenej diecézy. Dlhodobo sa venuje pastorácii mládeže a
vedecko-akademickej činnosti. Do funkcie prezidenta charity nastupuje po
zosnulomspišskombiskupoviMons.Štefanovi Sečkovi.

Nenechajme nádej vyhasnúť

Kampaň Nenechajme nádej vyhasnúť pomohla aj vďaka vám zmeniť
vianočné sviatky približne 30-tisíc ľuďom po celom Slovensku.
Darovať nádej, ktorej symbolom je horiaca zápalka ste mohli aj vy
prostredníctvom www.charita.sk, aby sa jej svetlo pre ľudí v núdzi
počas najkrajších sviatkov v roku rozžiarilo o čosi jasnejšie.

jún

9.-11.október

november

Advent
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Potravinová pomoc OP FEAD
V roku 2020 prebehla posledná 15. distribúcia potravinovej pomoci
v rámci Operačného programu FEAD, ktorý bol úspešne spustený
v r. 2016. K našim spolupracujúcim charitám v rámci Programu
patria: ADCH Košice, SpKCH, TACH, BACH, DCH Žilina, DCH Nitra,
GrECH Košice, Charita sv. Vincenta Prievidza a Charita sv. Alžbety
Zvolen. Distribúcia začínala v marci – práve v čase, keď boli na
Slovensku potvrdené prvé prípady koronavírusu a následne vládou
vyhlásený núdzový stav. Preto sme výdaj potravinových balíkov
a s nimi spojené sociálne opatrenia zabezpečovali za prísnych
hygienických opatrení. Koneční a sekundárni príjemcovia boli
najodkázalejšie osoby: viacdetné rodiny, seniori s nízkym
dôchodkom, ľudia bez domova, ťažko zdravotne postihnutí, ľudia
z marginalizovaných skupín, ale aj tí, ktorí zrazu stratili prácu a istý
príjem. Aj sprievodné opatrenia sme prispôsobovali
epidemiologickej situácii: informácie o sociálnej pomoci
a o predchádzaniu nákazy covidom si mohli ľudia prečítať na
letáčikoch.Za mnohými z nich sme išli, čo najbližšie k ich príbytkom.
Aj tento rok sme pri distribúcii aktívne spolupracovali s mestami
a obcami. Do distribúcie bolo zapojených niekoľko desiatok
sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov charít.

Potravinová pomoc za r. 2020 v číslach:

• Celkový počet rozdaných potravinových balíčkov: 59 267

• Počet poberateľov potravinových balíčkov: 25 953

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

• Obsah potravinového balíčka: 21 základných trvanlivých potravín

• Hmotnosť potravinového balíčka 12,72 kg

www.potravinovapomoc.sk

Operačnýprogrampotravinovejazákladnejmateriálnejpomocina roky2014-2020
(OP FEAD) Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Poskytovanie potravinových
balíčkov so sprievodnými opatreniami akonástroj riešenia potravinovej deprivácie.
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Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

Doplnkovévzdelávanie pre opatrovateľkya opatrovateľov
Train to Care

Už siedmy rok úspešne spolupracujeme s rakúskou Caritas
a spoločne ponúkame kvalitné krátkodobé kurzy pre
opatrovateľov a opatrovateľky. Kurzy umožňujú nadobúdať
nové poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu účastníci
použiť v prospech seba i svojich klientov.

Sme radi, že sa nám počas pandémiou poznačeného roku
2020 podarilo zorganizovať obľúbený kurz Kinestetika, kde
sa účastníci mali príležitosť učiť ako pri starostlivosti
mobilizovať klienta a zároveň šetriť svoje zdravie, a tiež
webinár na tému Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej
opatrovateľskej službe, ktorý ponúkol rady a spôsoby ako
zvládať záťažové situácie v každodennej práci opatrovateľov.

Vzdelávanie charitných zamestnancov

Už v roku 2019 sme sa vďaka podpore Caritas Europa začali intenzívnejšie
venovať vzdelávaniu a rozvoju našich zamestnancov.

V roku 2020 sme v spolupráci s vzdelávacou organizáciou D´Atelier
zorganizovali sériu štyroch tzv. leadershipových ateliérov pre vedúcich
pracovníkov Slovenskej katolíckej charity a riaditeľov diecéznych
a arcidiecéznych charít. Cieľom bol rozvoj zručností vo vedení ľudí a
organizácie. Stretnutia prebiehali vo veľmi priateľskej atmosfére v
priestoroch Domu Quo Vadis v Bratislave. Okrem leadershipového
vzdelávacieho programu prebehol aj tréning Nenásilnej komunikácie, pod
vedením skúsenej lektorky, pani Evy Račkovej, a to v príjemnom prostredí
vzdelávacieho centra na Lukovom Dvore pri Nitre.

Nakoľko vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a ľudí zapojených v poskytovaní
sociálnych služieb tvorí dôležitú súčasť činnosti Slovenskej katolíckej charity,
v týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.

www.charita.sk/rozvoj-socialnch-sluzieb-a-vzdelavanie
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STOP obchodovaniu s ľuďmi

Rok 2020 bol nepredvídateľný a výrazne zasiahol aj činnosť
projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Pandémia pozastavila
plánované preventívne aktivity projektu a obmedzila tiež
identifikáciu a referovanie nových potenciálnych obetí, ktoré by
mohli vstúpiť do programu pomoci.
Ten spočíva v reintegrácii obetí obchodovania do spoločnosti ako
hlavnom pilieri projektu. Slovenská katolícka charita (SKCH) ju
realizuje v partnerstve s Gréckokatolíckou charitou Prešov
(GKCH). V roku 2020 Charita prijala do svojej starostlivosti 11
nových klientov (SKCH 6, GKCH 5 ) a starostlivosť poskytla
v priebehu roka celkovo 21 klientom (SKCH 14, GKCH 7).
Vyradených bolo 8 obetí (SKCH 7, GKCH 1).

Pred vypuknutím pandémie a aj počas nej sme v obmedzenom
režime pokračovali aj v prednávratovej asistencii a asistovaných
dobrovoľných návratoch obetí obchodovania s ľuďmi.Táto služba
bola z dôvodu lock-downov, opakovane uzatváraných hraníc
a ďalších protipandemických opatrení výrazne náročnejšia.
Zabezpečili sme však prednávratovú asistenciu 13 slovenským
občanom v krajinách Spojené kráľovstvo (8), Írsko (1), Nemecko
(2), Belgicko (1) a Grécko (1), z čoho bolo 6 žien (forma
vykorisťovania: sexuálne vykorisťovanie, domáce otroctvo) a 7
mužov (forma vykorisťovania: nútená práca, domáce otroctvo).
Asistovaný dobrovoľný návrat sme realizovali u 4 klientov. 3
osoby boli navrátené zo Spojeného kráľovstva, pričom 2 z nich

Deň sv. Bakhity–Modlitba za obete obchodovania 8.2.2020



boli vykorisťované nútenou prácou, 1 osoba sexuálne, a 1 osobu sme
navrátili z Írska, kde bola vykorisťovaná na nútenú prácu.
V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR sa nám taktiež podarilo vyškoliť 20 budúcich konzulov
vyslaných na zastupiteľské úrady SR v zahraničí.

Nepretržite bola zabezpečená prevádzka Národnej linky pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Počas celého roka
sme zaznamenali celkovo 354 hovorov a 159 volajúcich (87 mužov,
70 žien, 2 deti). Riešili sme viacero 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 MV SR.

Preventívne a osvetové aktivity mohli prebiehať len vo veľmi
obmedzenom režime. Napriek tomu sa nám podarilo realizovať
niekoľko besied v komunitných centrách, charitnom domove pre deti
a mládež, nocľahárni pre ľudí bez domova, poskytnúť vzdelávanie
sociálnym pracovníkom organizácie Alternativa, centra nezávislého
života v Banskej Bystrici, a nadviazať novú spoluprácu so Slovenskou
humanitnou radou v prevencii obchodovania s ľuďmi medzi
cudzincami na Slovensku.

Naše pravidelné návštevy v záchytnom tábore v Humennom spojené
s preventívnou besedou o obchodovaní s ľuďmi a vyhľadávaním
potenciálnych zahraničných obetí medzi žiadateľmi o azyl
a utečencami museli byť od vypuknutia pandémie v marci 2020
zastavené. Uskutočnené boli v rámci roka len 2 besedy (január,
február) pre celkovo 9 cudzincov z krajín ako Afganistan, Sýria,
Vietnam a Ukrajina.

Slovenská katolícka charita bola prostredníctvom projektu STOP
obchodovaniu s ľuďmi naďalej garantom celoslovenskej kampane
Červené stužky a členommedzinárodnej siete RENATE (Medzinárodná
sieť rehoľných sestier a laikov v boji proti novodobému otroctvu).
Pokračujeme tiež v pravidelných stretnutiach platformy neziskových
organizácií EU Civil Society Platform against THB v Bruseli, ktoré sa
z dôvodu pandémie konali v oboch termínoch online. Rovnako online
sme mali možnosť sa zúčastniť rôznych aktuálnych webinárov,
z ktorých výraznejši prínos mal webinár MS SR a Ligy za ľudské práca
s témou Stratégie vyšetrovania, ochrany obetí a stíhania prípadov
moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi.

Každoročnou aktivitou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi je „Deň
sv. Bakhity“, realizovaný vždy 8. februára, kedy si pripomíname obete
obchodovania s ľuďmi. Je to Medzinárodný deň modlitby

a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, ktorý v roku 2015 určil pápež
František na deň liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu,
patrónku obetí obchodovania. Modlitba z kaplnky sv. Kataríny na
Michalskej ul. bola prenášaná v online priestore prostredníctvom
Rádia Mária a modlitby prebiehali aj na ďalších miestach po celom
Slovensku. Aj pri tejto modlitbe, ako v predoškých rokoch, bola
prítomná relikvia a ikona sv. Jozefíny Bakhity. K stretnutiam
pozývame stále viac farností a spoločenstiev, keďže našou ambíciou
je šíriť iniciatívu sv. Otca a upozorňovať verejnosť na pretrvávanie
otroctva a vykorisťovania v modernej spoločnosti. Spoločné modlitby
zakaždým dopĺňajú aj skutočné príbehy obetí obchodovania a
približujú tak osudy tých, ktorí naše modlitby potrebujú.

Počas druhej vlny pandémie sme nadviazali spoluprácu s neziskovou
organizáciou THE WHY, ktorej cieľom je poskytnúť a sprostredkovať
voľný prístup k informáciám pre všetkých a hlavnou činnosťou
produkcia a distribúcia dokumentárnych filmov o ľudských právach,
demokracii, spravodlivosti a rovnosti. Pri príležitosti Svetového dňa
zrušenia otroctva, 2. decembra, bola zahájená kampaň o novodobom
otroctve Why slavery na podporu zvýšenia povedomia a boja proti
tejto praktike. Kampaň vychádza z presvedčenia, že poukazovať a
diskutovať o tomto probléme je v pandemickom čase rovnako, ak nie
viac dôležité. Keďže premietania v kultúrno-spoločenských centrách,
školách alebo iných inštitúciách boli obmedzené, filmy
pojednávajúce o súčasných témach obchodovania s ľuďmi boli aj
prostredníctvom projetu STOP obchodovaniu s ľuďmi sprístupnené
online po dobu dvoch týždňov vo viacerých jazykoch.

11

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 prostredníctvom záznamníku.Hlavnými partnermi linky pomoci
sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.
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MIND –Migrácia – Prepojenie – Rozvoj
V 2020 sa projekt MIND nachádzal v treťom, poslednom roku
jeho realizácie. Pracujúci migranti, ich vklad pre rozvoj
spoločnosti, migrácia a rozvoj boli hlavnou témou kampaňových
aktivít, cielených na zvyšovanie povedomia o fenoméne, akým je
migrácia. Letná kampaň na sociálnych sieťach v roku 2020 trvala
8 týždňov, počas ktorých desiatky príspevkov upozorňovali na
pozitívny vklad ľudí, ktorí našli na Slovensku nielen svoj nový
domov, ale aj pracovné naplnenie. Pozitívne informácie o
migrantoch šírili aj influenceri na sociálnych sieťach. V dôsledku
pandémie Covid-19 mnoho projektových aktivít bolo
presunutých do online podoby, napríklad mobilná výstava o
cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a migrácii (www.charita.sk/
vystava), online kvíz Ciele udržateľného rozvoja, videá a
rozhovory s odborníkmi, ktoré mali veľký dopad na verejnosť.

Novinárska cesta na Cyprus

Letná sezóna poskytla niekoľko príležitostí zapojiť sa do rôznych
verejných podujatí a tiež zrealizovať v júli 2020 tretiu a poslednú
novinársku cestu do Cyperskej republiky. Na ostrove Cyprus je
dnes najvyšší počet utečencov na obyvateľa spomedzi krajín EÚ,
miestne úrady sú veľmi preťažené. Tri mladé novinárky na Cypre
sprevádzala Elizabeth Kasshhinis, výkonná riaditeľka Caritas
Cyprus. Program zahŕňal návštevu migračného centra v Nikózii,
útulku pre ženy a útočiska pre mužov, stretnutie so zástupkyňou
UNHCR na Cypre, s Cyperskou radou pre utečencov, návštevu

Centra dôstojnosti, utečeneckého tábora Kofinou, návštevu
migračného centra Larnaka. Uskutočnilo sa tiež stretnutie s
dvoma cyperskými novinármi. Z cesty vzniklo niekoľko článkov
publikovaných v mienkotvorných médiách, ktoré predostreli
komplexný a neskreslený pohľad na migráciu.

Advokácia

MIND významne prispel k zviditeľneniu advokačných aktivít v
rámci siete MVO, pracujúcich s migrantmi a utečencami, a tiež
presadzovaniu pozitívnych názorov na migráciu na Slovensku.
Pred parlamentnými voľbami 29. februára 2020 sa uskutočnili
štyri brífingy s politickými stranami.Následne boli do parlamentu
zvolené dve z týchto politických strán (Oľano a Za ľudí). Mnoho
politikov prejavilo záujem o ďalšie stretnutia. Spolupráca
pokračovala počas celej jari a leta.V auguste sa uskutočnili ďalšie
4 politické brífingy, konzultácie a osobné stretnutia.

Advokácia sa zameriavala na dve hlavné oblasti: 1) Slovenská
republika ako spoľahlivý partner v migračnej stratégii krajín EÚ,
s ktorými bude v duchu solidarity spolupracovať a 2) presídlenie
maloletých bez sprievodu z gréckych ostrovov na Slovensko.
Viackrát sme požadovali bezpečnosť a solidaritu s utečencami a
migrantmi v EÚ. MIND vydal niekoľko vyhlásení o pomoci
migrantom počas koronavírusu a výzvu na presídlenie utečencov
po katastrofálnom požiari v tábore Moria v Grécku.
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MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) je trojročný projekt,
financovaný Európskou komisiou,zameraný na zvyšovanie
povedomia o migrácii a trvalo-udržateľnom rozvoji.

Za rok 2020 sa v rámci projektu MIND
uskutočnilo:

8
súťaží

5
výstav

7
stretnutí pre verejnosť s cudzincami

žijúcimi na Slovensku
(tzv. Živé knižnice)

7
verejných diskusií

12
podujatí / workshopov pre mládež

4
veľké podujatia s účasťou na aktivitách

zameraných na zvyšovanie
povedomia o migrácii

2
novinárske cesty (Uganda a Cyprus)

www.cojedomov.sk
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Farské charity

Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidiecéznymi,
diecéznymi a eparchiálnymi charitami úspešne pokračovala aj
v roku 2020 v projekte

Budovanie kapacít na podporu charitatívnej činnosti
vo farnostiach a komunitách.

Hlavným donorom projektu je Renovabis.

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 spoločenstvom veriacich dobrovoľníkov vo farnosti, ktorí
uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového
prikázania lásky.

Dobrovoľníci pôsobiaci vo svojej farskej charite sú ľuďmi, vďaka
ktorým sa môžeme dostať ku konkrétnemu človeku priamo vo
farnosti, ktorý potrebuje pomoc. Takáto forma pomoci je
unikátnou v tom, že prichádza k priamemu kontaktu človeka s
človekom. Je výnimočná aj v tom, že človek, ktorý sa ocitol v
neľahkej životnej situácii, v materiálnej, finančnej, vzťahovej či
inej núdzi sa tak môže obrátiť na niekoho zo svojho blízkeho
okolia. V prípade, ak kompetencie farskej charity nepostačujú, sú
tu arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity, ktoré môžu
konkrétnemu človeku adresne pomôcť.

Samotná realizácia projektu prebieha vo 2 arcidiecéznych
charitách (Bratislavská arcidiecézna charita, Trnavská
arcidiecézna charita) v 3 diecéznych charitách (Diecézna charita
Žilina, Spišská katolícka charita, Diecézna charita Nitra) a vo 2
eparchiálnych charitách (Gréckokatolícka charita Prešov,
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice). Diecézni
koordinátori farských charít sú odbornými garantmi farských
charít. Ich úlohou je pomáhať pri zakladaní farskej charity vo
farnosti, animovať, koordinovať činnosť farskej charity a formovať
dobrovoľníkov vo farskej charite.

Činnosť farských charít v roku 2020 výrazne ovplyvnila
pandemická situácia, počas ktorej práve dobrovoľníci farských
charít boli v tzv. prvej línii pomoci.

Počas obdobia prvej pandémie sa aktívne zapojili do projektu:
Daruj rúško. Dobrovoľníci farských charít šili na profesionálnej
úrovni rúška, ktoré dobrovoľníci potom distribuovali do rôznych
charitných a štátnych sociálnych zariadení, nemocníc, seniorom
a marginalizovaným skupinám obyvateľov. Projekt darovaním
materiálu na šitie rúšok podporili aj rôzne firmy a jednotlivci.
Dobrovoľníci ušili a rozdali zhruba 10 000 rúšok.



15

Druhým úspešným projektom počas pandémie bol projekt
Bratislavskej arcidiéznej charity: Pošli tašku, do ktorého sa postupne
zapojili aj ďalšie diecézne charity v rámci Slovenska. Cieľom projektu
bola prostredníctvom dobrovoľníkov pomoc seniorom a osamelým
osobám s nákupom počas lockdownu.

Tretím projektom: dm plienková pomoc sme za výdatnej pomoci
dobrovoľníkov z farských charít prostredníctvom našich sociálnych
pracovníkov v spolupráci s našim dlhoročným donorom dm drogerie
markt poskytli poukazy na plienky mnohodetným rodinám
v hmotnej núdzi. Celkovo sme podporili 108 rodín. Každá rodina
získala ročnú zásobu plienok v podobe 32 poukazov na odber
plienok značky babylove.

„V ťažkej životnej situácii je každá pomoc vítaná, a preto sa už deviaty
rok snažíme byť nápomocní deťom a ich rodičom formou bezplatného
poskytnutia plienok značky babylove. Teší nás, že aj vďaka
odporúčaniam našich spolupracovníkov sa dostane k rodinám, ktoré ju
skutočne potrebujú,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka
spoločnosti dm drogerie mart.

Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity,
dodáva: „Veľmi si ceníme, že ani aktuálna kríza nezabránila
spoločnosti dm drogerie markt a Slovenskej katolíckej charite
pokračovať v tak potrebnom projekte plienkovej pomoci Pomôžme
deťom. Nielen konkrétna materiálna pomoc, ale aj pravidelné
kontakty so zamestnancami predajní a pracovníkmi charity
pomáhajú podporovaným rodinám v ich neľahkej životnej situácii.
Vďaka štedrosti nášho partnera môžeme byť s charitnou pomocou
blízko pri človeku v núdzi."

Počas lockdownu od septembra - do konca roku 2020 boli
dobrovoľníci farských charít opäť v prvej línii pomoci a úspešne sa
zapojili do mnohých projektov pomoci arcidiecéznych, diecéznych
a eparchiálnych charít prostredníctvom národných a lokálnych
projektov pomoci:

• Zbierka školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi
• pokračovanie úspešného projektu: Pošli tašku
• potravinová a materiálna pomoc ľuďom v núdzi a margina-

lizovaným skupinám
• Tesco zbierka trvanlivých potravín. Zbierka prebehla v 153

obchodoch Tesca na Slovensku. Vyzbieralo sa v nich 100 ton
potravín a drogérie v hodnote viac ako 165-tisíc eur.

• Slávnostné vianočné jedlo pre ľudí v núdzi, ktoré bolo
financované z výťažku Giving Friday, vďaka iniciatíve dm
drogerie markt. Táto suma činila 45 105,40 €, ktorá bola ešte
navýšená o hodnotu potravín vo výške 5 000 €, ktoré do
projektu darovala dm drogerie markt. Celkovo sme poskytli
jedlo a darčeky vyše 2500 ľuďom v hmotnej núdzi.

Projekt v číslach za rok 2020:

• Do projektu je zapojených 7 arcidiecéznych, diecéznych
a eparchiálnych charít

• Celkovo v projekte bolo registrovaných 59 nových farských
charít a uzatvorených 26 dohôd o spolupráci s o.z. a n.o.

• Bolo zaregistrovaných 545 nových dobrovoľníkov, čo je zhruba
66% nárast oproti pôvodnému počtu dobrovoľníkov.

Poďakovanie

Slovenská katolícka charita (SKCH) ďakuje hlavnému donorovi
Renovabis-u a ďalším donorom a sponzorom, vďaka, ktorým sme mohli
úspešne realizovať celý projekt a dostať sa bližšie k ľuďom v núdzi a byť
blízko pri človeku. Medzi významných sponzorov a podporovateľov
projektu patria spoločnosti Tesco a dm drogerie markt.

Zároveň ďakujeme všetkým kňazom, diecéznym koordinátorom
a dobrovoľníkom, ktorí veľmi aktívne sa pričinili o budovanie a rozvoj
projektu a aktívne sa zapojili do diela pomoci ľuďom v núdzi.

www.charita.sk/farskecharity
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Služby diecéznych a arcidiecéznych charít

A. Zdravotnícke služby

V zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa 214 zamestnancov
zdravotníckych služieb v roku 2020 staralo o 4 757 klientov v 40 rôznych zariadeniach.

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Zdravotnícke služby

ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľ. starostlivosti) 24 4 108

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1 2

Hospic 3 357

Mobilný hospic 11 201

Ambulancia 1 89

SPOLU 40 4 757

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 legislatívnom nastavení sociálnych služieb v SR, 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.



B. Sociálne služby

Charita ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku v roku 2020 poskytovala svoje služby v 293 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 21 596 klientom prostredníctvom 992 zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách.

Oblasť služby Druh služby Služieb Klientov

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo § 19 53 6 180

Špecializované sociálne poradenstvo § 19 20 3 964

Sociálna rehabilitácia § 21 3 3

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení § 22 3 228

Sociálne centrum § 23 0 0

Sociálne služby krízovej
intervencie

Teréna sociálna služba krízovej intervencie § 24 a) 2 213

Nízkoprahové denné centrum § 24 b) 8 2 151

Komunitné centrum § 24 d) 4 1 754

Nocľaháreň § 25 12 800

Útulok § 26 8 433

Domov na pol ceste § 27 2 38

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu § 28 1 305

Zariadenie núdzneho bývania § 29 2 26

Sociálne služby na podporu
rodiny s deťmi Služba včasnej intervencie § 33 1 23

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 14

Zariadenie pre seniorov § 35 11 339

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36 1 18

Rehabilitačné stredisko § 37 2 33

Domov sociálnych služieb § 38 16 218

Špecializované zariadenie § 39 5 92

Denný stacionár § 40 27 488

Opatrovateľská služba § 41 56 568

Prepravná služba § 42 2 72

Požičiavanie pomôcok § 47 19 947

Podporné služby

Jedáleň § 58 7 382

Práčovňa § 59 3 130

Stredisko osobnej hygieny § 60 6 359

Ďalšie činnosti - sociálny šatník (osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie) 17 1 818

SPOLU 293 21 596
17
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C. Služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

V zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov v roku 2020 poskytlo
77 zamestnancov SKCH starostlivosť v 8 zariadeniach 442 klientom.

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
46 zamestnancov.

Najvýznamnejšiu oblasť starostlivosti SKCH v rámci iných služieb tvorili charitné domovy pre rehoľné sestry. Na základe dohody
s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených Slovenska bolo všetkých 14 charitných domovov ku dňu 1.2.2020 odovzdaných do
ďalšej správy KVRPS.

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 viedla 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 3 54

Resocializačné stredisko 1 38

Krízové stredisko 4 350

SPOLU 8 442



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

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ohrany detí a sociálnej kurately

Charitné domovy

1 491
zamestnancov

Zamestnanci Klienti Dobrovoľníci
Bratislavská arcidiecézna charita 25 2 451 122
Trnavská arcidiecézna charita 69 2 031 391
Diecézna charita Nitra 73 1 500 50
Diecézna charita Žilina 84 1 100 130
Diecézna charita Banská Bystrica 7 350 0
Spišská katolícka charita 567 4 675 230
Diecézna charita Rožňava 40 770 10
Arcidiecézna charita Košice 462 5 855 98
Gréckokatolícka charita Prešov 107 2 225 59
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice 16 712 35
Slovenská katolícka charita - sekretariát 41 22 20 1 145

dobrovoľníkov

21 691
klientov
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Zbierka školských pomôcok má nový rekord

Od 1. júna do 15. septembra prebiehala Zbierka školských
pomôcok a elektroniky pre deti zo sociálne slabých rodín,
detských domovov a krízových zariadení. Hoci 11. ročník zbierky
ovplyvnila situácia okolo pandemických opatrení a ich
ekonomických dopadov, vyzbierali sme rekordný počet 55 000

darovaných školských pomôcok a vo finančnej zbierke sa spolu
vyzbieralo viac ako 7 500 eur. Záštitu nad zbierkou prevzal
primátor hl. mesta Bratislavy Matúš Vallo a pomocnú ruku podali
aj ďalšie samosprávy, spoločnosti vyrábajúce školské pomôcky,
školy, učitelia a učiteľky.
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Potravinová zbierka v sieti predajní TESCO
Potravinová zbierka Tesca opäť pomohla ľuďom v ťažkých životných
situáciách, aby prežili čo najkrajšie vianočné sviatky. Zákazníci mohli
od 19. novembra do 3. decembra 2020 darovať trvanlivé potraviny a
drogériu vo všetkých 153 obchodoch Tesca na Slovensku.Vyzbierať sa

v nich podarilo 100 ton potravín a drogérie v hodnote viac ako
165-tisíc eur. Tesco po skončení zbierky rozdelilo medzi spolupracujúce
charitatívne organizácie aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 %
hodnoty potravín a drogérie vyzbieraných v obchodoch.
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Albánsko
Haiti
India
Irak
Libanon
Rwanda
Sýria
Uganda
Ukrajina
Vietnam

Krajiny, v ktorých sme
v roku 2020 pomáhali
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Rozvojová spolupráca
Naše pôsobenie sa naďalej sústredilo na poskytovanie
vzdelávania pre deti a mladých zo sociálne znevýhodneného
prostredia a na sociálnu podporu veľmi chudobných rodín
v krajinách subsaharskej Afriky. Pandémia koronavírusu ovplyvnila
životy ľudí na celom svete a veľmi výrazným spôsobom poznačila
aj chudobných na africkom kontinente. Deti aj mladí prestali
chodiť do školy, množstvo ľudí prišlo o každodenný spôsob
obživy. Naša pomoc sa zamerala najmä na podporu
najohrozenejších rodín vo forme potravinovej pomoci, liekov
a hygienických potrieb.

Práca v Ugande
Centrum Gift of Love v okrese Adjumani na severe Ugandy
poskytuje od roku 2012 komplexnú starostlivosť HIV pozitívnym
deťom. Pri centre funguje tiež remeselná stolárska a krajčírska
dielňa, ktorá poskytuje ročné remeselné vzdelanie pre mladých
z okolia, ako aj škôlka s kapacitou 120 detí.

Kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu bola
výučba v škôlke aj v dielňach počas roka pozastavená. Naša práca
sa zamerala na zmiernenie dôsledkov protipandemických
opatrení a konkrétnu pomoc najohrozenejším, konkrétne:

• Terénni sociálni pracovníci vybrali 100 rodín, ktoré dostávali
pravidelnú potravinovú pomoc. Na motorkách im rozvážali
balíky kukurice a fazule, ktoré tvoria základ výživnej stravy
chudobných, ako aj mydlá a ochranné pomôcky.

• Pre utečenecký tábor Pagirinya v blízkosti nášho
ugandského centra sme vybudovali ďalšie miesta na
umývanie rúk a zakúpili dezinfekčné prostriedky
v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Gulu. Navyše,
absolventky krajčírskych kurzov ušili množstvo rúšok, ktoré
odkúpili organizácie venujúce sa utečencom, ako je UNHCR.

• Na žiadosť miestneho biskupa diecézy Arua v Ugande sme
tiež poskytli financie na nákup potravín a základných
hygienických pomôcok pre kňazov. Kvôli zatvoreným
kostolom nedostávali kňazi žiadne dary od veriacich a bez
podpory sa ocitli vo veľmi zložitej situácii.

• Zamestnanci centra boli aj počas jeho zatvorenia v pravidelnom
kontakte s deťmi a po ich návrate v júni 2020 pre ne
organizovali doučovanie vmenších skupinkách podľa ročníkov.

Vo februári 2020 navštívili charitné centrum v Ugande aj novinári
RTVS – redaktorka Anna Šipošová a kameraman Richard Jančík.
Zo svojho pobytu pripravili viacero reportáží pre RTVS.

Pomoc sa dostala aj k Agnes, ktorá býva v tukule - malom
hlinenom domčeku. Dediny na severe Ugandy sú nimi posiate.

„Prácu Charity si ľudia zo širokého
okolia Adjumani veľmi vážia.
V roku 2020 dávala veľký zmysel
potravinová pomoc veľmi chudob-
ným rodinám, ako aj podpora,
ktorú sme poskytli obetiam
povodní v našom regióne.“

Catherine Riria
projektová manažérka centra v Ugande
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Charita v Afrike

www.postnakrabicka.sk

www.charita.sk/rozvojova-spolupraca

Pre potraviny vo vreciach si prišli rodičia detí, ktoré navštevujú
Kultúrne centrum v Kibeho.

Potraviny si rodičia detí odniesli na hlavách.

Práca v Rwande

Kultúrne centrum sv. Vincenta Palotti v pútnickom meste Kibeho
začalo rok 2020 v nových priestoroch s kapacitou až 106 detí. Po
uzatvorení centra zostali zamestnanci v kontakte s deťmi a ich
rodinami prostredníctvom pravidelných návštev a distribúcie
potravinovej pomoci. Každá rodina, ktorej dieťa chodí do našej škôlky,
si pravidelne mohla odniesť jedlo pre všetkých svojich členov a
rovnako tak aj rodiny detí, ktoré navštevovali centrum v minulosti.

Okrem toho sme finančne podporili kňazov pallotínov pri nákupe
potravinovej a hygienickej pomoci pre 395 najchudobnejších rodín
v rozličných pallotínskych farnostiach v celej krajine.

„Neviete si predstaviť úsmevy a radosť,
ktorá žiarila z očí tých, ktorých sa
dotkla vaša pomoc – či už to boli
členovia našich farností, alebo rodiny
detí, ktoré navštevujú centrum. Boli
veľmi vďační za vašu veľkodušnú
pomoc a prejav solidarity.“

Otec Jackson Banzubaze
pallotín v Rwande
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Rozvojové dobrovoľníctvo
SKCH pravidelne vysiela dobrovoľníkov so záujmom o prácu s deťmi
a mladými na miesta projektov v Ugande a Rwande. V roku 2020 tu pôsobili
2 dobrovoľníci a 5 dobrovoľníčok. Práca 4 z nich bola predčasne ukončená
v dôsledku pandémie v apríli 2020.

Náklady spojené s dobrovoľníctvom boli hradené zo zbierky Pôstna krabička pre
Afriku a Slovenskou agentúrou premedzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Pre nových záujemcov o dobrovoľníctvo sme pripravili 2 informačné online
webináre, ktorých sa zúčastnilo takmer 50 ľudí. O dobrovoľnícky program bol
prekvapivo veľký záujem-celkovo sme dostali 48 prihlášok z celého Slovenska.

„Rok v Rwande bol pre mňa
akoby ďalší jeden život, ktorý
som prežila. Život, v ktorom sa
človek teší z mála. Nebolo to
ľahké obdobie, ale zároveň
patrí k jednému z najkrajších.“

Alexandra Kovalčíková
dobrovoľníčka v Rwande
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V roku 2020 sme spolu vyzbierali

274 019 €

Charita v Afrike

www.postnakrabicka.sk

Pôstna krabička pre Afriku 2020
Napriek predčasne zavretým kostolom a nemožnosti sa stretnúť
s darcami vo farnostiach veľké množstvo ľudí opäť prejavilo
svoju štedrosť. Výnos verejnej zbierky dosiahol 196 301 Eur,
ďalších 77 718 Eur prispeli darcovia cez portál darujme.sk

Výnos zbierky nám umožňuje realizovať rozvojové projekty
v Ugande a Rwande a angažovať sa v dlhodobej pomoci deťom
a mladým ľuďom.

6 ročného Emmanuela vychováva teta Florence. Ocko mu zomrel, a tete
padne vhod, keď je doobeda v charitnej škôlke. Okrem neho sa totiž
stará o ďalších 5 detí
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Humanitárna pomoc
Chceme byť blízko pri človeku nielen doma,ale aj vzahraničí.Pri tých,
ktorí si sami pomôcť nemôžu. Pomáhame v krajinách zmietaných
nielen pandémiou, ako je tomu u nás, ale aj ozbrojenými konfliktmi,
aby sme pomohli k ich obnove a miestni ľudia ich nemuseli opúšťať
v úplnej beznádeji. Pomocná roka smeruje aj tým, ktorí zo strachu
opustili svoj domov a ocitli sa v utečeneckých táboroch či v iných
mestách mimo ohrozenia, kde hľadajú dočasné prístrešie.

Sýria
Pomohli sme: 600+ ľuďom + zásah ľudí aj online

Podarilo sa: podporiť škôlku, rodinné centrum, kultúrny inštitút,
školiace a poradenské centrum pre ženy

Realizácia bola možná vďaka: KBS, individuálnym darcom
a lokálnemu partnerovi Syriac Cross

Veľa žien prišlo v dôsledku konfliktov o manželov, živiteľov
rodín, preto pomáhame zriaďovať škôlky, ktorým môžu matky
zveriť svoje deti, zakiaľ čo oni budú nadobúdať nové zručnosti
v školiacom či poradenskom centre. Vyučia sa za kaderníčky,
kozmetičky, a tak dostanú šancu zarobiť na živobytie svojich
rodín. Celková výška pomoci predstavuje 93 700 eur.

Libanon
Pomohli sme: 20 deťom s ich rodinami + pomoc rodinám po
výbuchu

Realizácia bola možná vďaka: KBS, individuálnym darcom
a rehole Malých sestier z Nazaretu v Libanone

Pokračujeme v podpore štúdia pre 20 palestínskych detí
v utečeneckom tábore Dbayeh. Mnohé rodiny v tábore totiž
nemajú financie na to, aby zaplatili deťom školné
a zabezpečili dopravu do školy. Naša pomoc predchádza
tvorbe tzv. stratenej generácie, ktorá bola v detstve kvôli
vojnovým konfliktom ukrátená o možnosť vzdelávať sa.

V auguste 2020 zasiahol krajinu zmietanú ekonomickou
krízou výbuch v bejrútskom prístave, následkom čoho prišlo
o domov 300 tis. ľudí a tisíce obyvateľov utrpelo zranenia.
Na pomoc ľuďom, ktorých výbuch zasiahol, bola vyhlásená
zbierka.

Spoločným úsilím sa podarilo poslať finančnú pomoc do
Libanonu vo výške 27 097 eur.

Vďaka podpore zo Slovenska môžu aj deti palestínskych utečencov
žijúce v utečeneckom tábore v Libanone študovať. Pomoc bola
zaslaná po výbuchu aj ďalším rodinám.

Deti v škôlkach v Sýrii rozvíjajú svoje schopnosti a cez spev a hru
prichádza radosť do ich životov, neraz ťažko skúšaných už odmala.
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Irak
Pomohli sme: 35 470+ ľuďom

Podarilo sa: dokončiť 2 studne a začať výstavbu ďalších 3 studní,
zabezpečiť inštaláciu vodných filtrov a solárnych panelov, podporiť
výstavbu jaslí a škôlky, vybudovať spoločenskú miestnosť, upraviť
knižnicu

Realizácia bola možná vďaka: spolufinancovaniu z programu
oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid, Konferencii biskupov
Slovenska (KBS) a lokálnym partnerom: Shingala Azad,
Chaldejskokatolícka farnosť sv. Jozefa a Rehoľná komunita al-
Khalil

V krajine poznačenej bojovými operáciami Daesh (tzv. Islamského
štátu) prebiehajúcich od roku 2014 pomáhame obnovovať
infraštruktúru a zabezpečovať prístup k pitnej vode. Vďaka projektu
SlovakAid podporenom KBS sa nám podarilo dokončiť výstavbu 2
studní v obciach Bášika a Bahzani v hodnote 216 468,95 eur a začať
s výstavbou ďalších 3 studní, ktoré budú dostavané v roku 2021.
V spolupráci s KBS sme mohli podporiť aj prenasledovaných
kresťanov v Sulejmánii v Iraku a pomôcť tejto ťažko skúšanej
komunite. Zaslaná podpora bola vo výške 160 350 eur.

Aj napriek pandémii sa minulý rok podarilo postaviť 2 studne v Iraku a tak
zabezpečiť miestnym prístup k pitnej vode.

Pomoc na Ukrajine sa dostala aj Tetyane, ktorá utiekla pred nepokojmi do
Donetska s dvomi deťmi, pričom jeden syn je zdravotne postihnutý.

Ukrajina
Pomohli sme: celkový cieľ je pomôcť 600 rodinám

Projekt: Materiálna a psychosociálna podpora pre vnútorne
vysídlené osoby v regióne Dnipro

Pomoc v hodnote: 100 000 eur

Realizácia bola možná vďaka: spolufinancovaniu z programu oficiálnej
rozvojovej pomoci SR, SlovakAid, finančnej podpore cez projekt Adopcia
na diaľku,individuálnymdarcoma lokálnemupartnerovi Caritas Donetsk

V novembri 2020 sme spustili projekt zameraný na pomoc rodinám,
ktoré pre ozbrojený konflikt museli opustiť svoje domovy v blízkosti
hraníc s Ruskom a hľadať útočisko v inej časti krajiny. Mnohí prežili
traumy a domovy opúšťali bez akéhokoľvek majetku. Spolu
s miestnou charitou realizujeme pre nich psychosociálne školenia
a distribuujeme poukážky na potraviny a lieky tým najnúdznejším.
Projekt podporila kampaň na darovanie poukážok. Celková výška
projektu je 100 000 eur. Projekt bude končiť v októbri 2021.

www.charita.sk/pomoc-utecencom
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India Albánsko Haiti Vietnam Uganda Ukrajina

História projektu Adopcia na diaľku®:

1 819 94 687 330 1 341 938

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 štúdium. Mnohé z detí sú siroty, niektoré prežili časť detstva
na ulici, iné trpia ochorením AIDS, sú telesne alebo 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.

V roku 2020 sme spolu s vami pomohli5 209 deťom a študentom.

India Albánsko

Haiti

Vietnam

Uganda

Ukrajina

2014 2015 2016 2017 20182012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996 2011 2019 20202013
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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.

Príbeh Dóriky
Malá Dórika je sedemročné dievčatko, ktoré chodí
vďaka pomoci zo Slovenska do prvej triedy. Narodila sa
na Ukrajine, má päť súrodencov a so svojimi rodičmi
žije neďaleko Slovenských hraníc pri Užhorode.

Rodičia však majú možnosť iba sezónnych prác a ich
príjem je nepravidelný a veľmi nízky. Triedia napríklad
smeti, aby získali aspoň základné finančné prostriedky.
Koronakríza celú situáciu ešte zhoršila a rodina sa
prepadla do ešte väčšej chudoby. Dóriku sme preto
zapojili do Adopcie na diaľku®. Je veľmi šikovná a
nadaná. Rada sa učí a veľmi dobre jej ide matematika.
Doma pomáha s upratovaním, varením a rada sa stará
o mladších súrodencov.

Vďaka Adopcii na diaľku® a darcovi zo Slovenska má
Dórika možnosť chodiť do školy, dostáva učebnice,
zošity, školské pomôcky a v prípade potreby aj
zdravotnú starostlivosť.

Adopcia na diaľku

adopcianadialku

www.adopcianadialku.sk
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VÝNOSY
Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita
Banská
Bystrica

tržby za vlastné výrobky a služby 155 367 € 381 905 € 321 279 € 155 744 € 70 425 €
aktivácia vnútroorganizačných služieb 2 630 € 43 244 € 9 204 € - € - €
prijaté dary 35 045 € 2 671 € 647 € 47 097 € - €
ostatné výnosy 30 464 € 4 582 € 11 462 € 150 449 € 15 525 €
výnosy z predaja majetku - € - € - € - € 6 000 €
prijaté príspevky od PO 56 193 € 68 328 € 137 743 € 67 826 € 2 950 €
prijaté príspevky od FO 13 795 € 135 108 € 108 222 € 108 403 € 18 914 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 3 604 € - € 34 156 € 20 095 € 320 €
prijaté príspevky z verejných zbierok - € - € - € - € - €
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 117 087 € 617 766 € 527 074 € 1 021 412 € 50 909 €
SPOLU VÝNOSY 414 185 € 1 253 605 € 1 149 787 € 1 571 026 € 165 042 €

NÁKLADY BACH TACH DCHNr DCHZa DCHBB

spotreba materiálu a energie 24 232 € 164 469 € 121 419 € 183 539 € 18 302 €
služby 51 835 € 68 055 € 50 693 € 71 859 € 20 575 €
mzdy pracovníkov char. zriadení 219 307 € 687 446 € 731 666 € 888 250 € 65 572 €
odvody a ostatné sociálne náklady 83 696 € 270 260 € 275 909 € 352 434 € 25 872 €
ostatné náklady 13 413 € 14 243 € 17 812 € 13 545 € 20 665 €
odpisy 5 363 € 51 407 € 59 220 € 24 267 € 7 521 €
poskytnuté dary 30 474 € 18 450 € 10 285 € 37 972 € - €
poskytnuté príspevky PO 5 344 € 623 € 200 € - € - €
poskytnuté príspevky FO 7 954 € 2 706 € 3 930 € 25 857 € - €
poskytnuté prísp. z verejných zbierok - € - € 2 019 € - € - €
SPOLU NÁKLADY 441 618 € 1 277 658 € 1 273 152 € 1 597 723 € 158 507 €

VÝSLEDOK BACH TACH DCHNr DCHZa DCHBB

Daň z príjmov 115 € - € 735 € - € - €
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 27 548 € - 24 053 € - 124 101 € - 26 697 € 6 535 €



Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita
Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Grécko-
katolícka
charita
Prešov

Grécko-
katolícka

eparchiálna
charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU

3 714 740 € 79 526 € 2 509 748 € 250 110 € 33 001 € 140 248 € 7 812 094 €
29 759 € - € 22 845 € 345 € - € 11 022 € 119 049 €
6 288 € - € 15 397 € 31 414 € - € 37 775 € 176 333 €

234 189 € 3 855 € 187 453 € 20 569 € 276 € 617 445 € 1 275 270 €
5 389 € 1 790 € 2 672 € - € - € 128 450 € 144 301 €

80 026 € 17 420 € 876 347 € 93 740 € 49 922 € 832 198 € 2 279 695 €
355 489 € 58 028 € 260 178 € 61 223 € 2 895 € 1 505 799 € 2 628 053 €
12 466 € 1 582 € 7 120 € 8 760 € - € 24 363 € 112 466 €
8 232 € - € 164 614 € - € - € 213 610 € 386 456 €

4 259 157 € 338 029 € 3 552 022 € 1 183 412 € 55 678 € 977 577 € 12 700 123 €
8 705 737 € 500 229 € 7 598 397 € 1 649 573 € 138 772 € 4 488 487 € 27 634 841 €

SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

1 404 987 € 79 193 € 1 060 926 € 253 281 € 7 540 € 201 337 € 3 519 225 €
275 680 € 22 918 € 346 130 € 54 671 € 8 525 € 362 394 € 1 333 334 €

4 717 941 € 259 637 € 4 255 026 € 866 198 € 70 453 € 844 381 € 13 605 876 €
1 775 436 € 104 059 € 1 710 800 € 346 266 € 24 373 € 331 015 € 5 300 120 €
137 032 € 19 627 € 67 272 € 73 558 € 23 734 € 377 056 € 777 956 €
290 952 € 2 679 € 128 436 € 45 524 € - € 23 169 € 638 538 €
35 480 € - € - € 9 988 € - € 100 830 € 243 479 €

- € - € - € 855 € 400 € 2 120 972 € 2 128 394 €
- € - € 28 666 € - € 11 229 € 2 431 € 82 774 €
- € - € - € - € - € 163 855 € 165 874 €

8 637 509 € 488 113 € 7 597 255 € 1 650 341 € 146 254 € 4 527 440 € 27 795 570 €

SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

266 € - € 33 € 257 € - € 27 023 € 28 430 €
67 962 € 12 116 € 1 109 € - 1 025 € - 7 482 € - 65 976 € - 189 159 € 33
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charita
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Výnosy diecéznych charít za obdobie rokov 2018 2019 2020

Výnosy
27 634 841

eur

tržby za vlastné výrobky a služby 7 812 094 €
aktivácia vnútroorganizačných služieb 119 049 €
prijaté dary 176 333 €
ostatné výnosy 1 275 270 €
výnosy z predaja majetku 144 301 €
prijaté príspevky od PO 2 279 695 €
prijaté príspevky od FO 2 628 053 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 112 466 €
prijaté príspevky z verejných zbierok 386 456 €
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 12 700 123 €
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Náklady
27 795 570

eur

spotreba materiálu a energie 3 519 225 €
služby 1 333 334 €
mzdy pracovníkov char. zriadení 13 605 876 €
odvody a ostatné sociálne náklady 5 300 120 €
ostatné náklady 777 956 €
odpisy 638 538 €
poskytnuté dary 243 479 €
poskytnuté príspevky PO 2 128 394 €
poskytnuté príspevky FO 82 774 €
poskytnuté prísp. z verejných zbierok 165 874 €
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ffip
,4qdi, s,no. Kominórska 2, 837 o4 Brotistova,lČo 3l6aoil2, lČ DPH sK2o2o447022, www.rmdoudit.sk

SPRÁVA N EzÁVtsLÉHo AUDíToRA

Rade a generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charityl

Nózor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Slovenská katolícka charita
(,,Účtovná jednotka"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2O2O, ýkaz ziskov a strát za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn ýnamných účtovných zásad a účtovných
metód.

Podl'a nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdirný a verný obraz finančnej situácie
Účtovnej jednotky k 31. decembru 2O2O a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podl'a zákona č.431/2002Z.z. o účtovníctve vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o účtovníctve").

Zóklad pre nózor

Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on
Auditing, lSA). Naša zodpovednost' podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. od Účtovnej jednotky sme nezávislí podl'a ustanovení zákona
č.423/2015 Z,z, o štatutárnom audite aozmene adoplnení zákona č.431/2002 Z'z. oúčtovníctve
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčenĹ že audítorské dôkazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutórneho orgánu za účtovnú zóvierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdiý
a verný obraz podl'a zákona o účtovníctve aza tie interné kontroly' ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje ýnamné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierkyje štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Účtovnej
jednotky nepretÉite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého
pokračovania včinnosti, ak je to potrebné, aza použitie predpokladu nepretržitého pokračovania
v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Účtovnú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnost',
alebo by nemal inú realistickú možnost'než tak urobit'.

Zodpovednosť oudítora za audit účtovnej zóvierky

Našou zodpovednostbu je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje

ýnamné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru.
Prĺmerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podl'a
medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí rnýznamné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby azaýznamné sa považujú vtedy, ak by
sa dalo odôvodnene očakávat, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvnit'ekonomické rozhodnutia
používatel'ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
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V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

. ldentĺfikujeme a posudzujeme riziká ýznamnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia v.ýznamnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňat'tajnú dohodu, falšovanie' úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút'
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť
interných kontrol Účtovnej jednotky.

Hodnotíme vhodnost' použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranost' účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve pouŽíva predpoklad nepretržitého
pokračovania včinnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje

ýznamná neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré by mohli rnýznamne
spochybnit' schopnosť Účtovnej jednotky nepretžite pokračovat'V činnosti. Ak dospejeme k záveru,
že rnýznamná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovat'
náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobit, že Účtovná jednotka
prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej

uvedených, ako aj to, či účtovnázávierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktoý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k d'alším požiadavkám ákonov a iných právnych predpisov

Spróva k informócióm, ktoré sa uvúdzajú vo výročnej spróve

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo ýročnej správe, zostavenej podla
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzt'ahuje na iné
informácie vo uýročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závieľky je našou zodpovednost'ou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo ýročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo ýnamnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byt'u.ýznamne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audĺtora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

)
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Ked' získame ýročnú správu, posúdime, či ýročná správa Účtovnej jednotky obsahuje informácie,

ktoých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej

závierky, vyjadríme názor, či:

. informácie uvedené vo ýročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za

daný rok,

. ýročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.

okrem toho uvedieme, či sme zistili ýnamné nesprávnosti vo rnýročnej správe na základe našich

poznatkov o účtovnej jednotke a situáciiv nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 14. mája 2021

J*P"*r,
Št.títarny audítor:RMDAUD|Ts.r.o.

Kominárska 2

831 04 Bratislava
Licencia SKAU č. 100

lng. Emília Rybárová
Licencia SKAU č.486

SKA/
Č.licencie l00

-oľä

a a
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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
Korešpondenčná adresa:
Vysokoškolákov 1758/3, 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

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

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

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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