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Vážení priatelia, priaznivci charitného diela,

Rok 2021 bol druhým rokom boja celosvetového spoločenstva s pandémiou. Spoločnosť ako celok vo všetkých oblastiach života
zápasila s neviditeľným vírusom a určite aj v sociálnych službách a charitných aktivitách to nebol jednoduchý boj. No podľa odozvy
tých, ktorým slúžime veríme, že sme v tomto snažení obstáli a posilnení budeme môcť v našich aktivitách pokračovať ďalej.

Na nasledujúcich stránkach sa dozviete mnohé štatistické údaje z činnosti Slovenskej katolíckej charity za rok 2021. Za týmito údajmi
sa skrývajú príbehy mnohých ľudí. Na jednej strane ľudí, ktorým sme mohli slúžiť v ich nenaplnených ľudských potrebách pre ich
sociálnu odkázanosť, spoločenskú vylúčenosť, zdravotný handicap, materiálnu a duševnú chudobu, osamelosť či starobu.

Na strane druhej za číslami sú taktiež príbehy ľudí, ktorí sa denne nasadzovali do služby ľuďom odkázaným na pomoc iného človeka.
Pracovníci charity, vo všetkých službách a na všetkých pozíciách stáli blízko pri človeku, na strane odkázaného. To, že je to služba
neľahká už spomenulo veľa referátov na mnohých konferenciách.

O to viac chcem poďakovať všetkým pracovníkom, dobrovoľníkom a podporovateľom charity. Bez ich odhodlania a často aj ich
obetavosti by sa mnohí odkázaní nedostali k pomoci a zápasili by o dôstojné prežívanie sami.

Žijeme v krajine v strednej Európe, môžeme ju pokojne označiť za modernú, prosperujúcu a úspešnú krajinu. Minimálne v porovnaní
s mnohými štátmi na všetkých kontinentoch sveta. Napriek tomu sa v našej praxi stretávame s nedôstojnými životnými podmienkami,
v ktorých existujú mnohí jedinci ba aj celé rodiny či komunity... Charita prináša služby týmto ľuďom rôznymi spôsobmi s cieľom
pomáhať im k dôstojnejšiemu životu.

V tomto zmysle sme boli a budeme advokátmi chudobných a zraniteľných.V advokačnej činnosti potrieb ľudí žijúcich na periférii spoločnosti sa
chceme venovať aj v budúcnosti.Možno sme boli v tomto smere aj nepríjemným zrkadlom zodpovedným,no veríme že sme boli predovšetkým
pomocnými rukami tým čo pomoc potrebujú.

Správa tiež obsahuje informácie o našej angažovanosti
v regióne Blízkeho východu či krajinách Afriky, kde
chudoba bráni dôstojnému životu ľudí. ProjektyAdopcia
na diaľku® a Pôstna krabička sú nástrojmi dobrodincov,
ktoré zreálnili šancu na dôstojný život tisíckam detí.

Chcem ešte raz vysloviť poďakovanie pracovníkom,
dobrovoľníkom a podporovateľom všetkých charitných
služieb, projektov a aktivít na Slovensku či v zahraničí.
Spolu tvoríme charitné dielo,ktoré stojí blízko pri človeku.
Tomu človeku, ktorý potrebuje pomocnú ruku blížneho.

Vďaka Vám za to.

Ing. Miroslav Dzurech
generálny sekretár SKCH
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Milovaní bratia a sestry,

v spätnom pohľade na dianie a služby Slovenskej katolíckej charity ako celku, ale aj arcidiecéznych a diecéznych komunít v roku 2021 vidíme,
že máme za sebou extrémne náročný čas, ktorý ale Pán požehnal svojou priazňou. Ľudia vo všetkých sektoroch našej spoločnosti zažili
opustenosť, ťažkosti, neistotu. Najviac to pocítili tí, ktorí sú z najrozličnejších príčin na okraji záujmu spoločnosti, médií, ale aj všeobecnej
podpory.

Veľká vďaka patrí pracovníkom a dobrovoľníkom charity, ktorí obetavo slúžili tým, o ktorých sa nik nezaujímal a boli opustení, slabí a nevládali.
Sprostredkovanie pomoci, osobný kontakt, mnohé návštevy – v tom všetkom sa miešali odvaha so zdržanlivosťou, rúška s odstupom, ochota
poslúžiť, byť nablízku a zároveň neohroziť... Víťazili vzťahy: staré aj nové, ľudské, priateľské, susedské, duchovné, kresťanské... lebo Kristovými
slovami: „mne ste poslúžili“ (porov.Mt 25, 40).

Svätý Otec František pri príležitosti 70. výročia Medzinárodnej charity (Caritas Internationalis) okrem iného povedal: „Caritas je na celom svete
milujúcou rukou Cirkvi pre chudobných a najzraniteľnejších, v ktorých je prítomný Kristus. Pozývam vás naďalej prinášať svoju službu s pokorou a
tvorivosťou, aby ste dosiahli na najviac vyraďovaných a podporovali integrálny rozvoj ako protiliek na kultúru skartovania a ľahostajnosti.“

Cirkev chce slúžiť, Cirkev musí slúžiť. Nevyberá si podľa sympatií, či s ohľadom na mediálne preferencie. Pokorne a tvorivo hľadá najslabších
a najzraniteľnejších, aby im stála po boku a svedčila o hodnote ľudského života, o jeho dôstojnosti a sile evanjelia, ktoré má moc zvnútra
pretvoriť ľudský život. Veríme tomu, presvedčili sme sa o tom aj v roku 2021.

Slovenská katolícka charita napísala v roku 2021 tisícky malých či veľkých príbehov, ktoré spoznáme azda až vo večnosti. Niečo z toho
ponúkame v tejto výročnej správe.

Nech dobrotivý a trojjediný Pán žehná toto dielo aj v ďalších rokoch – aby svet spoznal a aby uveril v jeho lásku (porov. Jn 17, 21-25).

Mons. Tomáš Galis
prezident SKCH
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Slovenská katolícka charita (SKCH), ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku pomáha približne 24-tisíc
ľuďom v núdzi.V 390 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 šiestich 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

1 458 zamestnancov 23 960 klientov 390 zariadení

... a v ďalších 12 krajinách

Sieť diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku
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Príbehy nádeje z vianočnej kampane
majú svoj šťastný koniec

Plamienok ako symbol nádeje sme zapaľovali pre tisícky
núdznych prostredníctvom vianočnej kampane Nenechajme
nádej vyhasnúť.Do pomoci sa zapojilo 575 darcom, ktorí volanie
Charity vypočuli a spolu darovali 28 000 eur. Sumu veľkoryso
doplnila spoločnosť ZSE darom vo výške 40 000 eur, pôvodne
určených na vianočnú večeru pre svojich zamestnancov.

Jarná zbierka na Charitu 2021
bola v online priestore

Aj napriek zatvoreným chrámom v dôsledku pandémie
COVID-19 ste mohli pomôcť núdznym prostredníctvom zbierky
v online priestore na stránke charity a stránkach diecéznych a
arcidiecéznych charít. Zbierka bola veľmi dôležitým zdrojom
financovania približne 300 zariadení a služieb, ktoré
prostredníctvom charity pomáhajú núdznym po celom
Slovensku.Mnohé z týchto zariadení zažívali z dôvodu pandémie
vážne existenčné problémy, mnohým v prípade pretrvávajúcej
situácie hrozilo, že budú musieť obmedziť svoje služby.

Zriadili sme bezplatné číslo a pomáhali
s prihlasovaním na očkovanie

Slovenská katolícka charita spustila bezplatnú telefonickú linku
0800 222 250, na ktorej sa seniori alebo ľudia bez prístupu k
internetu s pomocou asistentov mohli prihlásiť na očkovanie
proti koronavírusu. Do pomoci sa zapojili aj jednotlivé arci/
diecézne a eparchiálne charity, ktoré seniorov v mnohých
prípadoch aj sprevádzali alebo im zabezpečili odvoz. Iniciatívu
sme realizovali v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska
a projektom Godzone.

január

február

marec
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V spolupráci s KBS sme vyhlásili zbierku na pomoc
ľudom v núdzi na Blízkom východe

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila celoslovenskú zbierku na
pomoc ľudom v núdzi v regióne Blízkeho východu. Na dôležitosť
našej pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorí v
týchto krajinách trpia, poukazovala aj návšteva pápeža Františka v
Iraku i 10. výročie začiatku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v
Sýrii, ktoré sme si tých dňoch pripomenuli.

V ťažkých časoch myslíme aj na ľudí bez domova

Foodblogerka Lucia Randová spoločne so šéfkuchárom z Bao
Brothers Michalom Konrádom pripravili pre ľudí bez domova
obedové menu. To pozostávalo zo zeleninovej polievky, bao
buchtičiek s guľášom z bravčového bôčika a údeného kolena a šišiek
so slivkovým lekvárom. Trojchodový podávali v nízko prahovom
centre Domec v Bratislave.

Dm pomáha rodinám v núdzi už desať rokov

Desať rokov, 44 000 poukazov na plienky v hodnote 440 000 eur pre
1400 rodín – to je desaťročná bilancia realizácie projektu Pomôžme
deťom, ktorý dm organizuje v spolupráci s rôznymi charitatívnymi
organizáciami. Aktuálny desiaty ročník organizovalo opäť v
spolupráci s nami a podporila v ňom 156 rodín. Každá z nich získala
ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber plienok
značky babylove.

marec

apríl

máj
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Národný týždeň charity odhalil príbehy
pomoci od Bratislavy po Košice

Od 29.5. do 5.6. sme oslavovali Národný týždeň charity. Podujatie,
ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a
ľudí v núdzi, predstavilo ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré Charita
na Slovensku poskytuje. Novinkou podujatia bol Beh pre charitu. Jeho
cieľom bolo pripomenúť účastníkom veľkosť námahy a vôle, ktoré
preukazujú ľudia v núdzi práve na ceste z ťažkej situácie. Beh svojou
účasťou podporil aj známyšprintér a slovenský rekordér JánVolko.

Zbierka na pomoc južnej
Morave po ničivej katastrofe

Na pomoc ľuďom na južnej Morave, ktorých náhle zasiahlo
ničivé tornádo, vyzbierala Slovenská katolícka charita vyše 2
milióna českých korún. Išlo o nesmierny prejav ľudskej
solidarity, na ktorú odkazovala nielen výška vyzbieraného daru,
ale aj rýchlosť, s akou sa ľudia zo Slovenska vedeli zmobilizovať.
Na konkrétne využitie daru dohliadal náš lokálny partner -
Diecézna charita Brno.

Dni otvorených záhrad v charitnej
záhrade na Kapitulskej

Počas dní otvorených záhrad, ktoré sa konali 25. až 27. júna
otvorila svoje brány aj Slovenská katolícka charita.V záhrade na
Kapitulskej 18 pod hradbami mesta spoznávali návštevníci
zahraničné projekty pomáhajúce ľuďom, ktorých zasiahla vojna
a prenasledovanie. Odpočinok pod korunou stromov, poznanie
života za hranicami našej krajiny a chuť oceňovanej kávy
Zlatého zrnka. To všetko ponúkol Víkend otvorených záhrad a
parkov v charitnej záhrade, ktorá postupne získava na kráse – aj
pod rukami našich klientov z projektu pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi.

jún

júl

júl
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Ovocím návštevy Svätého Otca
na Slovensku bola zbierka pre Kubu

26. septembra 2021 prebiehala vo všetkých slovenských kostoloch
zbierka na pomoc pre núdznych na Kube.Zbierka bola jedným z ovocí
návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na
bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu.
Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine bola pre nás
pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme
nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.

Tri ocenenia za sociálnu službu pre Charitu

V druhej polovici roka oceňovali ľudí pracujúcich v sociálnej.
Národnú cenu starostlivosti DOBRÉ SRDCE si domov odniesol aj
riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. Sociálny čin roka bol
dôvodom pre radosť v Gréckokatolíckej charite Prešov. Helenka
Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny, prevzala z rúk Ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka jedno z ocenení. Do tretice
sme získali ocenenie aj v Nitre, kde sa jednou z osobností stal aj
riaditeľ Diecéznej charity Nitra Ing. Mgr. Juraj Barát.

Vianočná kampaň s posolstvom:
Pomoc je naplnením, ktoré hľadáme

Každý si niečo želáme pod stromček. Túžba niektorých spočíva však v
tom najmenšom a najvzácnejšom: v pomoci. Venovať pomoc ľuďom v
núdzi a zažiť skutočného ducha Vianoc ste mohli od 15. novembra do
31. decembra. Ambasádorom zbierky bola známa moderátorka
Veronika Cifrová Ostrihoňová. Kampaň zorganizovala Slovenská
katolícka charita v spolupráci s 10 diecéznymi a arcidiecéznymi
charitami, ktoré spoločne prevádzkujú 345 zariadení a služieb pre
ľudí v núdzi po celom Slovensku.

september

október

november
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STOP obchodovaniu s ľuďmi
V roku 2021 projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi pokračoval vo
svojich aktivitách v striedavo obmedzenom režime spôsobenom
pandemickými opatreniami.

Hlavným pilierom projektu bola už 13-ty rok reintegrácia obetí
obchodovania do spoločnosti. Slovenská katolícka charita (SKCH)
ju už niekoľko posledných rokov realizuje v partnerstve
s Gréckokatolíckou charitou Prešov (GKCH).Do svojej starostlivosti
charita prijala v roku 2021 11 nových klientov (SKCH 8, GKCH 3 )
a starostlivosť poskytla v priebehu roka celkovo 24 klientom
(SKCH 15, GKCH 9). Vyradených bolo 8 obetí (SKCH 4, GKCH 4).

Pokračovanie pandemickej situácie malo pravdepodobne naďalej
vplyv na realizáciu prednávratovej asistencie a asistovaných
dobrovoľných návratov obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré sa
realizovali vmenších počtoch ako pred pandémiou.Pred-návratovú
asistenciu sme poskytli 11 slovenským občanom v krajinách
Spojené kráľovstvo (3), Írsko (2), Nemecko (2), Česko (1), Taliansko
(1), Rakúsko (1) a Slovensko (1), z čoho 4 boli ženy (forma
vykorisťovania: sexuálne vykorisťovanie, nútená práca) a 7 mužov
(forma vykorisťovania: nútená práca,nevoľníctvo a neznáma forma).
Asistovaný dobrovoľný návrat sa napokon zrealizoval u 2 z týchto
osôb a to zo Spojeného kráľovstva, u 1 muža, forma vykorisťovania:
nútená práca a u 1 ženy, ktorá bola vykorisťovaná sexuálne.

V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí sme aj tento rok
pomohli vyškoliť 25 budúcich konzulov vyslaných na
zastupiteľské úrady SR v zahraničí.

Naďalej sme tiež prevádzkovali Národnú linku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 a počas celého roka sme
zaznamenali celkovo 528 hovorov.Na linku volalo celkovo 186 osôb,
niektoré opakovane, z toho 92 mužov, 90 žien a 4 deti. Riešili sme 4
hovory s identifikáciou potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi.

Prevencia a osveta v prezenčnej forme bola naďalej značne
limitovaná.Až počas uvoľnenia opatrení sa nám podarilo nadviazať
na prevenciu zraniteľných skupín, akými sú ľudia bez domova,
cudzinci či klientky azylového centra.V rámci začatej spolupráce so
Slovenskou humanitnou radou sme naďalej vzdelávali v prevencii
obchodovania s ľuďmi žiadateľov o azyl na Slovensku. A súčasťou
dlhodobej spolupráce s Depaul Slovensko sú aj besedy pre klientov
nocľahárne v Bratislave, ktoré sme stihli zrealizovať pre tri skupiny.

Slovenská katolícka charita bola prostredníctvom projektu STOP
obchodovaniu s ľuďmi naďalej garantom v celoslovenskej
kampane Červené stužky. Pokračovali sme tiež v pravidelných
stretnutiach platformy neziskových organizácií EU Civil Society
Platform against THB, Brussel Belgicko, ktoré sa z dôvodu
pandémie konali v oboch termínoch online. Online sme sa
zúčastnili rôznych aktuálnych webinárov a workshopov. Pre nás
novou a naliehavou témou sa zaoberal viacdňový tréning „Ochrana
detí pred sexuálnym vykorisťovaním online- Úvod do globálnej
problematiky živého vysielania sexuálneho vykorisťovania detí”, ktorý
zorganizovala sieť RENATE (Medzinárodná sieť rehoľných sestier
a laikov v boji proti novodobému otroctvu), ktorej sme členom.

Každoročnou významnou aktivitou projektu STOP obchodovaniu
s ľuďmi je tzv. „Deň sv. Bakhity“, kedy si pripomíname obete
obchodovania s ľuďmi, hovoríme o nich a modlíme sa za nich. Je
to Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní
s ľuďmi, ktorý určil v roku 2015 pápež František na 8. februára, čo
je deň liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu - patrónku
obetí obchodovania. Modlitbové stretnutie sa tento rok z dôvodu
pandémie konalo online a prostredníctvom nahrávky v štúdiu
Rádia Lumen. K modlitbe zakaždým pozývame čo najviac farností
a spoločenstiev, keďže našou ambíciou je túto iniciatívu sv. otca
rozšíriť čo najviac. Tento rok sme našu pozvánku modifikovali na
účasť v modlitbe prostredníctvom rádia Lumen a tiež pomocou
pripravených materiálov tzv. „Modlitby v bubline“. Spoločné
modlitby a prosby sme doplnili aj tentokrát o skutočné príbehy
obetí obchodovania (klientov charity), aby sme priblížili osudy
tých, ktorí naše modlitby potrebujú. Extra aktivity sme pripravili
pre deti a tie sa mohli zapojiť aj do súťaže o symbolické darčeky.



Na jar 2021 sme nadviazali na kampaň spred pandémie (NENECHAJ SA
ZOTROČIŤ 2019) a s podporou Britskej ambasády v Bratislave vytvorili
pokračovanie preventívnej kampane zameranej na marginalizované
skupiny.Tentokrát to bola čisto online kampaň a pod titulom NIE SI NA
PREDAJ! varovala ženy a dievčatá pred rizikami súvisiacimi so
sexuálnym vykorisťovaním.Tvorili ju 3 krátke videá,v ktorých samladým
ženám prihovárali: Petra Polnišová, rapper Ego a bývalá klientka
Programu Simona.Za krátky čas videá dosiahli 150 000 zhliadnutí.

22. augusta sme na charitnej záhrade na Kapitulskej ulici realizovali
po dlhšej prestávke z dôvodu pádu hradobného múru a následnej
pandémie tzv. Fair Fashion Event s názvom Móda a/ako obchod ako
tretí zo série (1.Móda a/ako Otroctvo, 2.Móda a/ako Odpad). Event bol
zameraný na zvyšovanie povedomia o praktikách textilného priemyslu
v rámci tzv. Fast fashion a zároveň na scitlivovanie ľudí na dianie okolo
seba a vo svete. Forma módnej prehliadky poslúžila na upútanie
pozornosti a následná diskusia s hosťami (Tomáš Horváth sobi.eco, La
Florita, slow fashion bloggerka, Igor Hanečák a.k.a, Recyklátor)
priblížila ako fungujú dodávateľské reťazce produktov, ktoré si denne
kupujeme a čo môžeme urobiť pre to, aby sme vykorisťujúce praktiky
v danom odvetví nepodporovali. Sprievodnými aktivitami boli bazár
šatstva, občerstvenie a workshop s originálnou potlačou textilu.
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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 prostredníctvom záznamníku.Hlavnými partnermi linky pomoci
sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi, financovaný Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, pomáha obetiam s reintegráciou do
spoločnosti, pričom poskytuje komplexnú a dlhodobú starostlivosť.
Zabezpečuje asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu.
Prevádzkuje aj Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818.
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Farské charity

Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidiecéznymi,
diecéznymi a eparchiálnymi charitami úspešne pokračovala aj
v roku 2021 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.

Činnosť farských charít v roku 2021 výrazne ovplyvnila
pandemická situácia, počas ktorej práve dobrovoľníci farských
charít boli v tzv. prvej línii pomoci.

Niektoré farské charity (Farská charita Sereď, Farská charita
Dunajská Streda) boli ocenené najvyšším vyznamenaním mesta
za výraznú pomoc počas pandémie.

Výsledky v projekte za rok 2021:

Projekt Pomôžme deťom:
Za výraznej pomoci dobrovoľníkov z farských charít prostred-
níctvom našich sociálnych pracovníkov v spolupráci s našim
dlhoročným donorom dm drogerie markt poskytli poukazy na
plienky mnohodetným rodinám v hmotnej núdzi. Celkovo sme
podporili 96 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 desiaty
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.

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.

Projekt Giving Friday:
Vďaka iniciatíve dm drogerie markt sme získali finančnú čiastku
viac ako 49 500 eur.

Vďaka tejto významnej finančnej podpore dm drogerie markt sme
mohli historicky 1. krát na Slovensku vytvoriť a technicky vybaviť
15 Charitných vzdelávacích centier pre ľudí v núdzi.

Cieľom týchto centier je sprístupniť ľuďom rekvalifikačné kurzy,
aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do života, nájsť si prácu,
vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti a zároveň im
poskytujeme v týchto centrách špeciálnu sociálnu pomoc.Taktiež
sa venujem deťom vo forme rôznych foriem doučovania.
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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

diecézne/
eparchialne

charity

POČET % všetkých
REGISTROVANÝCH
FARSKÝCH CHARÍT
vo farnostiach oproti

celkovému počtu farností
k 31.12.2021

v arci/diecézach/
eparchiach

PRED vstupom
do projektu k 31.5.2019 PO vstupe do projektu k 31.12.2021

dekanátov farností

EXISTUJÚCICH NOVÝCH SPOLU (existujúce + nové)

farských
charít

dohôd
o spolupráci
s katolíckymi

org.

farských
charít

dohôd
o spolupráci
s katolíckymi

org.

farských
charít

dohôd
o spolupráci
s katolíckymi

org.

PRED
vstupom

do projektu

PO vstupe
do projektu

Bratislavská
arcidiecézna

charita
10 122 7 0 16 5 23 5 5,74 18,85

Trnavská
arcidiecézna

charita
11 149 4 0 13 5 17 5 2,68 11,41

Diecézna charita
Nitra 17 198 3 0 15 4 18 4 1,52 9,09

Diecézna charita
Žilina 10 100 20 0 13 5 33 5 20,00 33,00

Diecézna charita
Banská Bystrica 16 158 3 0 0 0 3 0 1,90 1,90

Diecézna charita
Rožňava 9 108 5 0 4 0 9 0 4,63 8,33

Spišská katolícka
charita 14 176 33 0 7 7 40 7 18,75 22,73

Arcidiecézna
charita Košice 18 218 3 0 1 0 4 0 1,38 1,83

Gkéckokatolícka
charita Prešov 12 161 1 0 12 7 13 7 0,62 8,07

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice
7 93 0 0 14 5 14 5 0,00 15,05

Gréckokatolícka
eparchia
Bratislava

4 15 0 0 1 0 1 0 0,00 6,67

SPOLU 128 1498 79 0 96 38 175 38 5,27 11,68
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Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

Projekt Train to care –vzdelávací program
pre opatrovateľky a opatrovateľov

Osem rokov spolupráce s rakúskou Caritas prostredníctvom jej
agentúryCaritas RundumZuhause betreut vytvorilo overený koncept
doplnkového vzdelávania pre opatrovateľky a opatrovateľov.
Program kurzov, ktoré ponúkame, je nadizajnovaný tak, aby rozvíjal
nie len ich odbornú stránku, ale aj tú osobnostnú.

Doplnkové vzdelávanie je určené samostatným opatrovateľkám
aopatrovateľom,ako aj zamestnancom terénnej opatrovateľskej službe,
charitnej službe v rodinách, zamestnancom denných stacionárov
a zariadení sociálnych služieb. Možnosť prihlásiť sa na kurzy majú aj
externízáujemcovia,ktorí opatrujú svojich rodinnýchpríslušníkovdoma.

V roku 2021 sme zorganizovali 5 kurzov, na ktorých sa zúčastnilo
celkovo 64 ľudí.Všetci absolventi získavali certifikát o absolvovaní
kurzu. Kurz Kinestetika v opatrovateľstve a kurz Validácia patria
medzi vyhľadávané odborné kurzy. Kurz Ako nevyhorieť a kurz
Rešpektujúca komunikácia sú zamerané na rozvoj osobnosti ako
prevencia syndrómu vyhorenia, ktorému sú ľudia pracujúci
v pomáhajúcich profesiách vystavovaní vo zvýšenej miere.
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www.charita.sk/rozvoj-socialnch-sluzieb-a-vzdelavanie

Vzdelávanie charitných zamestnancov

Slovenská katolícka charita sa posledné roky aktívne
venuje vzdelávaniu a rozvoju profesionálnych zručností
všetkých zamestnancov.

Veľkou novinkou v rámci rozvoja interného
vzdelávania je spustenie vzdelávacieho programu
DEKACERT. Ide o etický program pre kresťanské
organizácie a nástroj pre etické riadenie organizácie.
Jeho autorkou a školiteľkou je prof. DR. Elisabeth
Jünemann. Od septembra sa začali školiť vybraní
lektori z diecéz, ktorí po intenzívnej formácii a
úspešnej certifikácii budú implementovať tento
program v charitných zariadeniach.

Cieľom je, aby naši klienti prostredníctvom našich
služieb zažili kvalitu kresťanskej lásky, ktorá nás bude
definovať. Zároveň chceme vytvoriť prostredie, v
ktorom sa s našimi zamestnancami zaobchádza
dobre, cítia sa dobre a chcú na Charite pracovať.
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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 160 zamestnancov
zdravotníckych služieb v roku 2021 staralo o 4 858 klientov v 39 rôznych zariadeniach.

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Zdravotnícke služby

ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľ. starostlivosti) 22 4 182

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1 2

Hospic 3 416

Mobilný hospic 12 189

Ambulancia 1 69

SPOLU 39 4 858

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 2021 poskytovala svoje služby v 291 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 27 195 klientom prostredníctvom 648 zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách.

Oblasť služby Druh služby Služieb Klientov

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo § 19 52 8 613

Špecializované sociálne poradenstvo § 19 25 4 080

Sociálna rehabilitácia § 21 0 0

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení § 22 5 283

Sociálne centrum § 23 7 50

Sociálne služby krízovej
intervencie

Teréna sociálna služba krízovej intervencie § 24 a) 1 99

Nízkoprahové denné centrum § 24 b) 8 2 154

Komunitné centrum § 24 d) 4 2 723

Nocľaháreň § 25 11 721

Útulok § 26 8 462

Domov na pol ceste § 27 2 39

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu § 28 1 418

Zariadenie núdzneho bývania § 29 2 33

Sociálne služby na podporu
rodiny s deťmi Služba včasnej intervencie § 33 1 30

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 3 24

Zariadenie pre seniorov § 35 11 332

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36 1 17

Rehabilitačné stredisko § 37 2 33

Domov sociálnych služieb § 38 17 228

Špecializované zariadenie § 39 5 93

Denný stacionár § 40 26 454

Opatrovateľská služba § 41 44 497

Prepravná služba § 42 2 70

Požičiavanie pomôcok § 47 19 1 110

Podporné služby

Podpora samostatného bývania § 57 1 3

Jedáleň § 58 7 1216

Práčovňa § 59 4 175

Stredisko osobnej hygieny § 60 5 380

Ďalšie činnosti - sociálny šatník (osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie) 16 2 858

SPOLU 291 27 195
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 2021 poskytlo
74 zamestnancov SKCH starostlivosť v 8 zariadeniach 110 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 144 klientov sa staralo dovedna
55 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 má chránená dielna, ktorú prevádzkovala Diecézna charita Nitra, ktorá
vydávala aj materiálnu pomoc. Gréckokatolícka charita Prešov vydávala mesačník Cesta, v Klube Kahan sa starala o alkoholikov, ktorí
túžia abstinovať a prevádzkovala aj pneuservis, autoumývareň, práčovňu a terénnu sociálnu prácu. Bratislavská arcidiecézna charita aj
v uplynulom roku viedla Centrum solidarity v Bratislave, poskytovala potravinovú a materiálnu pomoc, pomoc pri online vyučovaní,
neregistrované služby (základné sociálne poradenstvo, terénne služby krízovej intervencie, služby pre deti s rodinou, komunitné
centrum, šatník). Trnavská arcidiecézna charita poskytovala služby dostupný domov, dostupné bývanie a hlinený dukát.

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Pedagogické služby

Praktická škola 1 8

Školské stredisko pri základnej škole 1 4

Špeciálna základná škola 1 62

Materská škola 2 70

SPOLU 5 144

Oblasť služby Druh služby Počet služieb Počet klientov

Sociálnoprávna ochrana detí
a sociálna kuratela

Detský domov 4 74

Resocializačné stredisko 2 36

Krízové stredisko 0 0

SPOLU 8 110



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

Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita
Banská
Bystrica

Arcidiecézna
charita
Košice

Diecézna
charita
Rožňava

Grécko-
katolícka
charita
Prešov

Spišská
katolícka
charita

Grécko-
katolícka

eparchiálna
charita Košice

9
1 00

4 1
7 4 1 0

6
0 1

28
23

2

96 97

8
0 0 0

7
1 021

24

0

Sociálne služby

Zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ohrany detí a sociálnej kurately

1 458
zamestnancov

870
dobrovoľníkov

23 960
klientov

Zamestnanci Klienti Dobrovoľníci
Bratislavská arcidiecézna charita 35 1 600 132
Trnavská arcidiecézna charita 73 1 872 196
Diecézna charita Nitra 77 1 247 35
Diecézna charita Žilina 82 1 050 150
Diecézna charita Banská Bystrica 7 350 2
Spišská katolícka charita 569 6 644 130
Diecézna charita Rožňava 37 2 511 10
Arcidiecézna charita Košice 392 6 464 124
Gréckokatolícka charita Prešov 122 1 816 37
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice 20 381 45
Slovenská katolícka charita - sekretariát 44 25 9

5%

8%

23%

5%

5%

4%

6%

4%

17%

39%

28%

15%

<1%

1%

<1%

3%
10%

1%

27%

27%

14%

2%

7%

15%

8%
8%

4%

3%
<1%

1%

1%
2%

5%
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Charita rozdaladeťom45000školskýchpomôcok

12.ročníkpopulárnej zbierkypriniesol niekoľko noviniek; rozšírili sme
počet zberných miest na 71 a spustili sme pomoc prostredníctvom
tzv. sociálneho štipendia. Do zbierky sa zapojilo niekoľko škôl,
samospráv, farností a firiem, no najmä stovky jednotlivcov, ktorí sa
rozhodli podporiť myšlienku pomoci deťom. Záštitu nad zbierkou

prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a
zástupcovSlovenskej katolíckej charity prijala vPrezidentskom paláci
aj samotná prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá nielen darovala
niekoľko plných školských tašiek, ale aj finančne podporila sociálne
štipendium pre školákov,v ktorom sa celkovo vyzbieralo 15.000 €.
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89 ton pomoci pre ľudí v núdzi

Vďaka potravinovej zbierke Tesca dostali ľudia v náročných životných
situáciách na celom Slovensku potravinovú pomoc a aj základné
hygienické potreby. Zákazníci Tesca sa mohli do tradičnej
potravinovej zbierky na Slovensku zapojiť vo všetkých 154
predajniach reťazca od 16. do 18. decembra 2021. Online verzia

zbierky prostredníctvom služby Tesco Online nákupy trvala až do
konca decembra. Napriek náročnej situácii darovali ľudia 89 ton
potravín a hygienických potrieb v hodnote takmer 130-tisíc eur.
Celkovú finančnú hodnotu všetkých vyzbieraných produktov Tesco
navýšilo o 25 %, konkrétne o 33-tisíc eur.
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Albánsko
Etiópia
Haiti
India
Irak
Libanon
Moldavsko
Rwanda
Sýria
Uganda
Ukrajina
Vietnam

Krajiny, v ktorých sme
v roku 2021 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. Fungovanie a bežný chod projektov
síce výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu, nám sa však
podarilo rozšíriť pomoc SKCH do Moldavska a Etiópie.

Uganda
Na severe Ugandy sme sa v centre Gift of Love venovali 55 HIV
pozitívnymdeťom.Charitná škôlkamusela zostať pre koronavírus celý
rok zatvorená. Naďalej však fungovala krajčírska a stolárska dielňa
a podarilo sa nám rozbehnúť farmársky projekt pre chudobné rodiny.

V okolí Adjumani sme rozbehli podporu efektívneho farmárčenia.

Keď sa školy v Ugande zatvorili, deti zostali v centre Gift of Love,
kde ich doučovali učiteľky zo škôlky.

Vcharitnej dielni vUnne smevyučili 21 krajčíroka24 stolárova tesárov.

„Mama z toho mála čo sme mali nedokázala utiahnuť moje štúdium. Kvôli
tejto bezútešnej situácií som ako siedmak odišiel zo školy. Všetko sa
zmenilo, keď som sa dopočul o St. Joseph vocational institute – Dielni
sv. Jozefa. Vzali ma a úspešne som dokončil kurz stolárstva a tesárstva.“

Godfrey Drichile
vyučený tesár
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Charita v Afrike

www.postnakrabicka.sk

www.charita.sk/moldavsko

Vcentre vKibeho smedo školypripravili 36 detí a prijali 44 nových škôlkarov.

Rodinám ohrozeným humanitárnou krízou v regióne Tigraj sme
zabezpečili jedlo, prikrývky a iné základné vybavenie.

V mestečku Criuleni sa vďaka spoločnému projektu s Charitou ČR
kompostuje kuchynský odpad v nových nádobách.

Rwanda
V Rwande sme cez vzdelávanie v Kultúrnom centre sv.Vincenta Pallotti
umožnili ďalším 115 deťom navštevovať predškolské zariadenie.
Prevádzkujeme ho v spolupráci s rehoľou pallotínov a miestnymi
zamestnancami. Sobotné doučovanie využívajú naši absolventi a malé
políčko vedľa centra rodičia detí na odpracovanie školských poplatkov.

Etiópia
V Etiópií sme sa zapojili do pomoci v regióne Tigraj, kde zúri občianska
vojna cez iniciatívu Spolu pre Etiópiu. Na podporu týchto ťažko
skúšaných ľudí sme vyčlenili 10 000 € zo zbierky Pôstna krabička.

Moldavsko
Vďaka finančnej podpore od SlovakAid sme rozbehli nový projekt na
rozvoj ekologického spracovávania odpadu v moldavskom mestečku
Criuleni a okolitých obciach. Podarilo sa nám zaktivizovať miestnych
obyvateľov, ktorí sa zúčastnili viacerých dobrovoľníckych čistení
verejných priestranstiev a skládok v okolí.

„Bol som dlho bez práce a aj v rodine
sme mali zložitú situáciu. Keď som sa
dopočul o tom, že v Kibeho sa otvára
centrum pre chudobné deti z okolia,
ktoré bude fungovať ako škôlka,
ihneď som sa prihlásil. Našťastie ma
vybrali. Musím sa vám za to poďakovať
a aj pátrom pallotínom.“

Kubwimana Bosco
zamestnanec centra v Rwande
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Rozvojové dobrovoľníctvo
Pravidelne vysielame dobrovoľníkov so záujmom o prácu s deťmi a mladými
na miesta projektov v Ugande a Rwande. V roku 2021 tu pôsobili 2
dobrovoľníčky a 3 dobrovoľníci.

Náklady spojené s dobrovoľníctvom boli hradené zo zbierky Pôstna krabička a
Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid).

Pre nových záujemcov o dobrovoľníctvo sme pripravili 2 informačné online
webináre. O dobrovoľnícky program bol napriek pandémii pekný záujem -
celkovo sme dostali 28 prihlášok z celého Slovenska.

„Nikdy predtým som sa necítila
taká slobodná a voľná. Ale nie je
to preto, že v Afrike Vás všetci
považujú za niečo viac alebo žeby
ste tam boli za boháča, ale preto,
že tam zistíte, čo v skutočnosti
potrebujete k životu a na čom
skutočne záleží.“

Petra Janíková
dobrovoľníčka v Ugande

Petra v obkolesení dievčat z centra Gift of Love.
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V roku 2021 sme spolu vyzbierali

424 604 €

Charita v Afrike

www.postnakrabicka.sk

Pôstna krabička 2021
Štedrosť ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť dielo Slovenskej
katolíckej charity v subsaharskej Afrike, nám dodáva silu do
ďalšej práce. Výnos verejnej zbierky sa vyšplhal na rekordných
341 723 €. Cez portál darujme.sk prispeli darcovia sumou
82 881 €. Každému darcovi vyprosujeme veľa zdravia a Božieho
požehnania. Výnos zbierky nám umožňuje realizovať rozvojové
projekty v Ugande a Rwande a angažovať sa v dlhodobej
pomoci deťom a mladým ľuďom.

Honorine (v strede) nastúpila do školy pripravená vďaka vedomostiam,
ktoré získala v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti v Kibeho. Na fotke
s mamou a bratom. / máj 2021, M. Vittek.
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Humanitárna pomoc
Chceme byť blízko pri človeku nielen doma, ale aj v zahraničí. Pri
tých, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Pomáhame v krajinách
zmietanými nielen pandémiou tak ako my, ale aj ozbrojenými
konfliktmi, aby sme pomohli k ich obnove a nemuseli ich miestni
ľudia v beznádeji opúšťať. Pomocná ruka smeruje aj tým, ktorí zo
strachu opustili svoj domova ocitli sa v táboroch či v inýchmestách.

Irak
Pomohli sme: 15 970+ ľuďom

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

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 Šekhka a Hasan Ava v hodnote 200 173,89 eur
a vďaka darcom cez KBS 1 studne v obci Sreshka a začať
s výstavbou ďalších 3 studní, ktoré budú dostavané v roku 2022.
V spolupráci s KBS sme pomohli podporiť aj prenasledovaných
kresťanov v Sulejmánii v Iraku a pomôcť tejto ťažko skúšanej
komunite.Zaslaná podpora cez KBS bola vo výške 208 850 eur.

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.

Sýria
Pomohli sme: 600+ ľuďom + 500 000 zásah ľudí online

V hodnote: 93 700 eur

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

Veľa žien prišlo v dôsledku konfliktov o manželov, živiteľov
rodín a preto pomáhame zriadiť škôlky, kde matky môžu 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.

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

Aj napriek pandémii sa podarilo postaviť ďalšie 3 studne v Iraku a tak
zabezpečiť miestnym prístup k pitnej vode.

Podpora vzdelávania detí v Sýrii - kultúrny inštitút Olaf Taw.
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Libanon
Pomohli sme: 20 deťom s ich rodinami

V hodnote: 18 840 eur

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.Chceme im tak priniesť kúsok nádeje na zlepšenie ich životných
podmienok. Okrem toho v krajine pretrváva ekonomická kríza.

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

Vďaka psychologickým školeniam a distribúcii poukážok na potraviny a lieky
sa pomoc dostala viac ako 600 rodinám vDnipro regióne na východe Ukrajiny.

Ukrajina
Pomohli sme: 600+ rodín

V hodnote: 100 000 eur

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

Pomoc bola poskytnutá rodinám, ktoré museli pre ozbrojený
konflikt vo svojej krajine opustiť svoje domovy a našli útočisko v jej
inej časti. Mnohí prežili traumy, odišli bez ničoho, preto spolu
s miestnou charitou boli zrealizované psychologické školenia
a distribuované poukážky na potraviny a lieky tým najnúdznejším.

Realizácia bola možná vďaka: spolufinancovaniu z programu oficiálnej
rozvojovej pomoci SR, SlovakAid, finančnej podpore cez projekt Adopcia
nadiaľku,individuálnymdarcoma lokálnemupartnerovi CaritasDonetsk.

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

História projektu Adopcia na diaľku®:

2 208 207 888 407 1 783 1 308

Adopcia na diaľku®

Projekt Adopcia na diaľku® realizuje SKCH už 25 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 2021 sme spolu s vami pomohli6 594 deťom a študentom.
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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.

Sushmin príbeh
Sushma Marita D’Souza pochádza z indickej dedinky
Moodbelle. Má dve sestry a oboch rodičov, ale otec trpí
zdravotnými problémami. Mama preto musí sama
vychovávať tri deti a chodiť do práce, ktorá nestačí na
zabezpečenie celej rodiny. Hrozilo tak, že Sushma
nebude môcť chodiť do školy. Do nášho projektu bola
Sushma zapojená ako deväťročná a jej darkyňou sa
stala pani Mária.

Vďaka jej štedrej podpore mohla Sushma úspešne
ukončiť bakalárske štúdium učiteľstva pre materské
škôlky, a potom dvojročné štúdium verejného
zdravotníctva. Sushma takto hovorí o svojej situácii:
,,Momentálne pracujem ako projektová manažérka v
medzinárodnom inštitúte pre populačné vedy v Mumbaji.
Mám dobrý plat a v práci sa mi darí. S vďačnosťou
spomínam na moju darkyňu, pretože mi dala šancu
študovať a mať krajšiu budúcnosť.“

Pomoc a podpora darcov mení životy a osudy detí po
celom svete. Z celého srdca za ňu aj v mene
podporovaných detí ďakujeme a tešíme sa na veľa
ďalších šťastných príbehov ,,našich detí“.

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 157 231 € 405 145 € 277 117 € 154 962 € 55 293 €
aktivácia vnútroorganizačných služieb 1 786 € 34 135 € 5 080 € - € - €
prijaté dary 12 544 € 1 729 € 4 275 € 45 193 € 470 €
ostatné výnosy 35 884 € 542 € 21 777 € 117 938 € 7 069 €
výnosy z predaja majetku - € 300 € - € - € - €
prijaté príspevky od PO 43 570 € 44 101 € 98 968 € 83 404 € 4 070 €
prijaté príspevky od FO 19 944 € 195 383 € 129 776 € 157 865 € 23 063 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 2 919 € 4 378 € 28 983 € 2 636 € 4 158 €
prijaté príspevky z verejných zbierok 40 506 € 6 € 4 364 € 43 780 € 20 231 €
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 142 673 € 714 839 € 630 900 € 1 223 350 € 57 024 €
SPOLU VÝNOSY 457 057 € 1 400 558 € 1 201 240 € 1 829 128 € 171 377 €

NÁKLADY BACH TACH DCHNr DCHZa DCHBB

spotreba materiálu a energie 21 545 € 165 019 € 112 012 € 246 283 € 15 139 €
služby 56 358 € 110 802 € 47 342 € 81 883 € 26 363 €
mzdy pracovníkov char. zriadení 234 180 € 739 374 € 750 535 € 950 197 € 76 017 €
odvody a ostatné sociálne náklady 77 549 € 282 394 € 282 885 € 373 571 € 29 857 €
ostatné náklady 31 127 € 15 805 € 15 928 € 53 881 € 12 928 €
odpisy 3 621 € 49 362 € 57 832 € 23 828 € 4 952 €
poskytnuté dary - € 12 000 € 10 719 € 20 826 € - €
poskytnuté príspevky PO 2 098 € 705 € 200 € - € 15 000 €
poskytnuté príspevky FO 10 478 € 15 381 € 3 444 € 29 113 € - €
poskytnuté prísp. z verejných zbierok 35 887 € - € - € - € - €
SPOLU NÁKLADY 472 842 € 1 390 842 € 1 280 897 € 1 779 582 € 180 256 € 9 828 925 €

VÝSLEDOK BACH TACH DCHNr DCHZa DCHBB

Daň z príjmov 135 € - € 1 087 € - € - €
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 15 921 € 9 716 € - 80 744 € 49 546 € - 8 879 €



Spišská
katolícka
charita

Diecézna
charita
Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Grécko-
katolícka
charita
Prešov

Grécko-
katolícka

eparchiálna
charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU

3 969 784 € 81 297 € 2 635 160 € 289 724 € 30 772 € 212 465 € 8 268 950 €
23 594 € - € 25 931 € 272 € - € 24 975 € 115 773 €
7 003 € - € 469 538 € 39 € - € 1 386 € 542 177 €

172 500 € 387 603 € 130 695 € 18 390 € 986 € 209 335 € 1 102 718 €
3 005 € 600 264 € 2 098 € 150 € - € - € 605 817 €

85 387 € 13 975 € 74 236 € 102 995 € 16 986 € 127 975 € 695 666 €
481 808 € 31 855 € - € 69 629 € 10 704 € 2 015 481 € 3 135 508 €

- € 1 667 € 17 007 € 27 122 € 2 091 € 19 323 € 110 284 €
37 867 € 4 218 € - € - € - € 579 631 € 730 602 €

5 106 251 € 506 478 € 4 615 616 € 1 425 505 € - € 575 121 € 14 997 757 €
9 887 198 € 1 627 357 € 7 970 281 € 1 933 826 € 61 539 € 3 765 691 € 30 305 252 €

SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

1 240 870 € 87 820 € 1 055 068 € 244 464 € 22 789 € 59 186 € 3 270 195 €
332 665 € 17 607 € 287 890 € 110 223 € 9 550 € 297 870 € 1 378 553 €

5 447 440 € 394 535 € 4 651 080 € 1 051 936 € 68 357 € 680 014 € 15 043 665 €
1 866 583 € 157 097 € 1 859 511 € 359 895 € 27 837 € 255 852 € 5 573 030 €
581 593 € 16 936 € 172 777 € 101 882 € 2 042 € 526 174 € 1 531 073 €
359 215 € 338 735 € 145 159 € 43 274 € - € 36 991 € 1 062 968 €

- € 240 893 € - € 300 € - € 19 391 € 304 129 €
560 € - € - € 1 072 € - € 1 785 688 € 1 805 323 €

- € 10 428 € 26 311 € - € 11 706 € 100 € 106 961 €
- € - € - € - € - € 102 200 € 138 087 €

9 828 925 € 1 264 051 € 8 197 796 € 1 913 046 € 142 281 € 3 763 466 € 30 213 984 €

SpKCH DCHRv ADCHKe GrCHPo GrECHKe SKCH SPOLU

258 € 21 374 € - € 1 489 € - € 883 € 25 226 €
58 015 € 341 932 € - 227 515 € 19 291 € - 80 742 € 1 342 € 66 041 € 33



EK
O
N
O
M
IK

A

34

Bratislavská
arcidiecézna

charita

Trnavská
arcidiecézna

charita

Diecézna
charita
Nitra

Diecézna
charita
Žilina

Diecézna
charita

Banská Bystrica

Spišská
katolícka
charita
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Výnosy diecéznych charít za obdobie rokov 2019 2020 2021

Výnosy
30 305 252

eur

tržby za vlastné výrobky a služby 8 268 950 €
aktivácia vnútroorganizačných služieb 115 773 €
prijaté dary 542 177 €
ostatné výnosy 1 102 718 €
výnosy z predaja majetku 605 817 €
prijaté príspevky od PO 695 666 €
prijaté príspevky od FO 3 135 508 €
príspevky z podielu zaplatenej dane 110 284 €
prijaté príspevky z verejných zbierok 730 602 €
dotácie VÚC, obce, verejné zdroje 14 997 757 €

<1%

2%

27%

4%

2%

2%

10%

<1%

49%

2%
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Diecézna
charita
Rožňava

Arcidiecézna
charita
Košice

Gréckokatolícka
charita
Prešov

Gréckokatolícka
eparchiálna

charita Košice

Slovenská
katolícka
charita

SPOLU
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Náklady
30 213 984

eur

spotreba materiálu a energie 3 270 195 €
služby 1 378 553 €
mzdy pracovníkov char. zriadení 15 043 665 €
odvody a ostatné sociálne náklady 5 573 030 €
ostatné náklady 1 531 073 €
odpisy 1 062 968 €
poskytnuté dary 304 129 €
poskytnuté príspevky PO 1 805 323 €
poskytnuté príspevky FO 106 961 €
poskytnuté prísp. z verejných zbierok 138 087 €

5%

50%

11%

18%

5%

4%
1%

6% <1%<1%
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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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