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SLOVO RIADITEĽA
Milí priatelia charity,
Zrejme budem nenáležite priamy, ak
vyhlásim, že čas je zrejme náš spoločný
nepriateľ. Aspoň taký pocit vo mne vyvolal
fakt, že opäť prešiel celý jeden rok a my sa
môžeme obzrieť za prácou uplynulého
obdobia.

Aký to bol rok? V našej organizácií ho určite môžem označiť za dynamický, plný aktivít
a rozvoja služieb, ale aj samotného pracovného tímu. Rozvoja čo do kvantity, ale trúfam si
povedať, že aj do kvality. Jednak po stránke organizovanosti procesov ale aj
personálneho.Ak mám ako štatutár Trnavskej arcidiecéznej charity vyjadriť najdôležitejšie
trendy vývoja organizácie v roku 2018 musím podčiarknuť práve oblasť personálneho
rozvoja. Po období, keď sme rozvoju profesionálnych a personálnych zručností nemali
dostatočnú možnosť venovať potrebnú pozornosť, energiu a zdroje je rok 2018 rokom
zmeny k lepšiemu.
V náročnom pracovnom prostredí sociálnych služieb sa pracovníci často nachádzajú na
hranici oblasti vyhorenia. Preto si veľmi cením viacero aktivít, ktoré sa nám spolu ako
pracovnému kolektívu podarilo zrealizovať. Aktivity, ktoré posilnili interpersonálne vzťahy,
inšpirovali k objavovaniu nových motivácií k pracovnému nasadeniu. Pretože tak ako
v predchádzajúcom období tak aj naďalej platí, že realizácia mnohých úspešných projektov
je možná len s pripraveným profesionálnym pracovným tímom. A tak neustálu
profesionalizáciu a formáciu pracovníkov považujeme za veľmi dôležité pre dosahovanie
cieľov a úloh Trnavskej arcidiecéznej charity.
Musím na tomto mieste spomenúť naše hlavné služby, ktoré tvoria portfólio našeho
pôsobenia v sociálnych a zdravotných službách. Dom pokojnej staroby ako zariadenie pre
seniorov , Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Charitná služba
v domácnostiach ako terénna opatrovateľská služba a naše Centrá pomoci človeku sú
služby ktorými napĺňame naše strategické heslo: byť blízko pri človeku. Rovnako sa nám
darilo dotvárať a skvalitňovať naše tri vlajkové projekty: Sieť pomoci ako projekt
materiálnej a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi, Farské charity ako sieť dobrovoľníckych
spoločenstiev aktívnych v charitatívnych aktivitách a projekt Hlinený dukát ako projekt
pomáhajúci viac a zmysluplnejšie ľuďom na samom okraji spoločnosti.
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Je správne a potrebné na tomto mieste poďakovať všetkým partnerom, sympatizantom,
dobrovoľníkom a podporovateľom za ich prejavenú pomoc a podporu vo všetkých našich
aktivitách. Vyjadrujem zároveň úprimné poďakovanie mnohým mojim spolupracovníkom
a dobrovoľníkom, ktorí aj v neľahkých podmienkach pracujú nad rámec svojich pracovných
povinností a sú pre mňa inšpiráciou a vzorom. Vážim si ich nasadenie. Som presvedčený, že
smerovanie, ktorým sa uberáme nás vedie k úspešnému napĺňaniu misie Trnavskej
arcidiecéznej charity.
Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ TADCH
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POSLANIE TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY
Poslaním Trnavskej arcidiecéznej charity je v spolupráci s ďalšími cirkevnými a
občianskymi organizáciami podnecovať k pomoci. Aktívne pomáhať núdznym k svojpomoci
s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti a zachovanie ľudskej dôstojnosti, sociálnu
spravodlivosť a udržanie spoločenského pokoja. Poskytovať pomoc všetkým ohrozeným a
marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom zasiahnutým minulými i
súčasnými typmi chudoby a závislosťami s prevládajúcim dôrazom na výchovno –
vzdelávaciu funkciu. Zriaďovať Domy Charity, charitatívno – sociálne strediská,
špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru (Stanovy, 2009).

CIEĽOVÉ SKUPINY PRÁCE TRNAVSKEJ CHARITY
Venujeme sa matkám s deťmi v núdzi, rodinám v kríze, tehotným ženám, zdravotne
znevýhodneným, chorým, starším, opusteným, ľuďom bez domova, umierajúcim, utečencom
a každému človeku, ktorý sa ocitne v situácii, kedy si nevie alebo nedokáže pomôcť sám.
Zároveň vytvárame priestor pre dobrovoľníkov a priaznivcov charity.

HODNOTY A CIELE TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY
Hodnoty Trnavskej arcidiecéznej charity vychádzajú z kresťanskej tradície a z bohatej
histórie katolíckej charity na Slovensku. Naša viera a presvedčenie nás neustále motivuje
zvyšovať kvalitu starostlivosti o ľudí v ťažkých životných situáciách. Vďaka našim
pracovníkom, dobrovoľníkom, darcom a priaznivcom sa usilujeme neustále plniť ciele
charity:
- byť blízko pri človeku
- účinne pomáhať osobám v nepriaznivej situácii
- sprevádzať, povzbudzovať a motivovať trpiacich nedostatkom
- oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu
- konkrétnou službou človeku v núdzi vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového
odkazu
- povzbudzovať spoločnosť, aby sa stala vnímavou na problémy ľudí vo svojom okolí
- pomáhať tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
- presadzovať zákonodarstvo v prospech ľudí odkázaných na pomoc iných
- byť prejavom živej cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
- oživovať nezdravý uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
Našim hlavným cieľom je pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných a vytvárať priestor
pre aktivity ľudí dobrej vôle.
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Našimi činnosťami uľahčujeme prístup k sociálnym a zdravotným službám, kontakt so
sociálnym prostredím, podporujeme začlenenie klientov do spoločnosti, pomáhame
klientom na profesionálnej úrovni.
K našim cieľom patrí poskytovanie kvalitných sociálnych a zdravotných služieb klientom v
bezpečnom prostredí, prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov, so
zameraním na individuálneho klienta, s empatickým prístupom a s rešpektovaním
osobnosti.
Neustále sa vzdelávame a v rámci možností modernizujeme všetky naše služby.
Spájame ľudí, ktorí potrebujú pomoc s ľuďmi, ktorí majú možnosti, schopnosti, prostriedky
a vôľu pomáhať druhým.
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TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
Adresa sídla:
Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
917 01 Trnava
IČO: 356 02 619
DIČ: 2021136073
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 0829 7855
KONTAKTY
RIADITEĽSTVO

Trnavská arcidiecézna charita
vedenie organizácie
Hlavná 43
917 01 Trnava

Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ
+421 33 55 11 396
+421 903 402 133
riaditel@charitatt.sk

Patrícia Kravecová
sekretariát
+421 33 55 11 396
+421 903 402 132
sekretariat@charitatt.sk

FARSKÉ CHARITY
Mgr. Igor Strýček, PhD.
projektový manažér
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk
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DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM
Juraj Juríček
koordinátor programu
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk

MATERIÁLNA A
POTRAVINOVÁ POMOC
Mgr. Matej Polák
koordinátor programu
+421 948 634 320
pomoc@charitatt.sk

OŠETROVATEĽSKÁ
SLUŽBA - ADOS
Mgr. Renáta Holkovičová
odborný zástupca ADOS
+421 33 55 11 397
+421 910 788 026
ados@charitatt.sk
renata.holkovicova@charitatt.sk
OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA V RODINÁCH
Mgr. Adriana Krajčovičová
vedúca CHSVR Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Trnava
- nízkoprahové denné centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Zuzana Zaťková
odborný garant NDC - od 04/2018
+421 948 091 011
zuzana.zatkova@charitatt.sk
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PROJEKT STREETWORK
Mgr. Mária Altoffová
koordinátor projektu
+421 919 043 438
dobrovolnictvo@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU SEREĎ

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Sereď
Garbiarska 3964/18
926 01 Sereď

Mgr. Zuzana Zaťková
odborný garant NDC
+421 948 944 449
charita.sered@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU PIEŠŤANY

Mgr. Mária Kloknerová
odborný garant NSSDR
+421 910 788 031
maria.kloknerova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Piešťany
A. Hlinku 41
921 01 Piešťany

ŠPECIALIZOVANÉ
SOCIÁLNE PORADENSTVOTRNAVA, PIEŠŤANY
Mgr. Soňa Pobiecka
odborný garant
+421 948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk

DOM POKOJNEJ STAROBY
- ZARIADENIE PRE
SENIOROV

Trnavská arcidiecézna charita
Dom pokojnej staroby
Pavetitšova 17
919 43 Cífer

Ing. Soňa Sedláková
vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk
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DOM POKOJNEJ
STAROBY CÍFER - ZPS

Trnavská arcidiecézna charita
Dom pokojnej staroby
zariadenie pre seniorov
Pavetitšova 17
919 43 Cífer
Ing. Soňa Sedláková
vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

V Dome pokojnej staroby Cífer sme aj v roku 2018 poskytovali komplexné služby pre seniorov, chorých
a bezvládnych občanov. Súčasťou našich služieb s celoročným pobytom je pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, celodenné
stravovanie a ďalšie služby ako upratovanie, pranie, žehlenie, úschova cenných vecí, zabezpečenie
záujmovej činnosti, pracovnej terapie a v neposlednom rade duchovné služby, ako napr. slávenie
rímskokatolíckych bohoslužieb. V priebehu roka využívali naše služby obyvatelia Trnavského,
Bratislavského, Nitrianskeho a Prešovského samosprávneho kraja.
Ubytovanie klientov je zabezpečené v 23 jednolôžkových izbách, v piatich dvojlôžkových a dvoch
trojlôžkových jednotkách. Súčasťou zariadenia sú okrem administratívnych a technických priestorov i
jedáleň s vlastnou kuchyňou, knižnicou, veľkou spoločenskou miestnosťou, kaplnkou a veľkým okrasným
parkom., kde si klienti môžu počas pekného počasia posedieť pri káve, prípadne precvičiť svoje telesné
schránky.
V zariadení pre seniorov poskytujeme široké spektrum služieb a ku každému klientovi pristupujeme
ľudsky, s láskou, úctou, rešpektom a pokorou. Práve rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého
klienta je zásadným pilierom práce každého zamestnanca čím prirodzene prispievajú k dobrej a uvoľnenej
atmosfére.
Služby a zdravotnú starostlivosť permanentne zabezpečujeme profesionálnym kolektívom
opatrovateliek, diplomovanej zdravotnej sestry, všeobecného a odborného lekára. Tím opatrovateliek
klientom pomáha najmä pri úkonoch sebaobsluhy, sprevádzajú ich na odborné vyšetrenia. Pri nástupe
nového klienta u nás asistuje sociálna pracovníčka, ktorá pomáha v adaptácii na nové prostredie,
vhodným a individuálnym prístupom s každým klientom tvorí individuálny plán, zabezpečuje sociálne
poradenstvo, záujmovú či pracovnú terapiu. Z ďalších aktivít majú klienti možnosť využívať napr.
biblioterapiu, muzikoterapiu, individuálnu a skupinovú reminiscenciu. V závislosti od zdravotného stavu a
pracovnej terapie sa odborní zamestnanci snažia o spoluúčasť klientov na aktívnom chode zariadenia či
už pri zbere dopestovaného ovocia a zeleniny, drobných prácach v okrasnom parku, ktorý je súčasťou
zariadenia a tiež účasťou v stravovacej komisii, nakoľko je naším záujmom vytvoriť priestor pre
participáciu klientov na tvorbe jedálneho lístka a tým i na samotnom chode zariadenia.
V roku 2018 sa v našom zariadení uskutočnili rôzne kultúrno zábavné či športové podujatia zamerané na
spestrenie všedných dní. V priebehu roka sme klientov potešili návštevou študentov zo stredných
odborných škôl, ktorí im poskytli relaxačné masáže a taktiež sa im postarali o novú vizáž.
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Hudobné zoskupenia im zahrali pri príležitosti osláv jubileí či iných sviatkov. Navštívili sme i trnavské
Divadlo J. Palárika, potešili svoje oči na akcii Májový kvet. Takisto sme si nenechali ujsť veľtrh seniorov či
výstavu výšiviek a množstvo iných kultúrnych akcií. Pre lepšiu fyzickú kondíciu seniorov sme usporiadali
kolkový turnaj ako i "olympijské hry", ktoré pre veľkú obľúbenosť budeme organizovať i naďalej.
Naďalej sme "vydávali“ periodikum nášho zariadenia „Charitné čriepky“, ktoré mapujú vlastný život
zariadenia so všetkými radosťami a i strasťami. Sme radi, že práve na ich stránkach vedia samotní klienti
oceniť obetavú prácu všetkých zamestnancov, ktorí sa o nich s láskou starajú.
Víziou pre ďalšie obdobie naďalej zostáva zvyšovanie profesionality personálu prostredníctvom účasti na
rôznych odborných seminároch v oblastiach, ktoré nie sú v súčasnosti v zariadeniach bežné, avšak práve
nás môžu katapultovať medzi najžiadanejšie.
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OŠETROVATEĽSKÁ
SLUŽBA - ADOS

Trnavská arcidiecézna charita
ADOS Charitas - ošetrovateľská
starostlivosť
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Renáta Holkovičová
odborný zástupca ADOS
+421 33 55 11 397
+421 910 788 026
ados@charitatt.sk
renata.holkovicova@charitatt.sk

Jedným zo stredísk TT ADCH pôsobiacich na území okresu Trnava je aj Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti – ADOS Charitas. Oprávnenie na výkon jej činnosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom:10045–5/2007–OP.
Služby ADOS sú určené pacientom všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú
alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú
čiastočne alebo úplne imobilní. Hoci väčšina pacientov, ktorých ošetrujú ADOS je chronicky chorých,
domáce ošetrovanie sa môže poskytovať aj pri náhlych či krátkodobých ochoreniach, prípadne po
zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú, alebo rehabilitačnú
starostlivosť.
Cieľom ADOS je zabezpečovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom registrovaných
sestier, podporovať zlepšenie fyzického
a psychického stavu pacientov s ohľadom na ich individuálne potreby, diagnózu a rodinné pomery.
ČINNOSŤ V ROKU 2018
Ošetrovateľskú starostlivosť ADOS Charitas zabezpečovala v meste Trnava a okolitých obciach. Svoju
pôsobnosť rozšírila aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde sestry ADOS zabezpečovali ošetrovateľskú
starostlivosť klientom týchto zariadení:
Domov evanjelickej diakonie, Kalinčiakova 45, Trnava
Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom 54
V roku 2018 sme poskytovali zdravotné poradenstvo, ošetrenie a starostlivosť aj sociálne slabým a ľuďom
bez domova.
ADOS Charitas Trnava personálne zabezpečovalo päť sestier, jedna fyzioterapeutka priamo v teréne a
odborná zástupkyňa, ktorá riadila funkčné poskytovanie ošetrovateľských služieb.
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V roku 2018 sme poskytovali zdravotné poradenstvo, ošetrenie a starostlivosť aj sociálne slabým a ľuďom
bez domova.
OŠETROVATEĽSKÁ
ADOS Charitas Trnava personálne zabezpečovalo päť sestier, jedna fyzioterapeutka priamo v teréne a
SLUŽBA
- ADOS
odborná
zástupkyňa,
ktorá riadila funkčné poskytovanie ošetrovateľských služieb.
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OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA V RODINÁCH

Trnavská arcidiecézna charita
CHSvR - opatrovateľská služba
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Adriana Krajčovičová
vedúca CHSVR Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Charitatívna služba v rodinách je terénna opatrovateľská služba, ktorú poskytujeme našim klientom v ich
domácnostiach. Opatrovateľky pravidelne navštevujú ľudí, ktorí sú dočasne alebo trvale odkázaní
z dôsledku staroby alebo choroby na pomoc inej osoby. Pomoc a podporu zabezpečujeme pri úkonoch
sebaobsluhy (osobná hygiena, stravovanie, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri chôdzi), úkonoch
starostlivosti o domácnosť (nákup, upratovanie, príprava jedla) a pri základných sociálnych aktivitách
(sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí). Opatrovateľskú službu sme v roku 2018
zabezpečovali klientom počas pracovných dní v čase od 7,30 – 16,00 hod. priamo v ich bydlisku. Snažíme
sa zohľadňovať individuálne potreby klienta a po vzájomnej dohode zazmluvňujeme taký rozsah hodín
a úkony, ktoré klient potrebuje.
V apríli 2018 sme úspešne ukončili účasť v II. etape Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby,
vďaka ktorému sa nám podarilo poskytovať opatrovateľskú službu nielen občanom Trnavy, ale aj
v okolitých obciach. Nakoľko finančné náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby znáša
v prevažnej väčšine klient, privítali sme výzvu dopytovo orientovaného projektu na podporu
opatrovateľskej služby. Aj v tomto projekte sa nám podarilo uspieť a s jeho realizáciou začneme v roku
2019.
Pre skvalitnenie opatrovateľského procesu, sme sa rozhodli rozšíriť naše služby o zapožičiavanie
zdravotníckych pomôcok. Tieto pomôcky skvalitňujú život nielen klientom, ale uľahčujú prácu
opatrovateľkám a rodinným príbuzným pri manipulácii s chorým človekom. Polohovateľnú posteľ,
chodítko, invalidný vozík a mnohé iné pomôcky vieme poskytnúť žiadateľovi v rámci Trnavského kraja za
symbolický poplatok. Takto získané finančné prostriedky využívame na údržbu alebo kúpu nových
zdravotníckych pomôcok.
Finančná dotácia z mesta Trnava bola využitá na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby a na
rozvoz obedov pre občanov mesta.
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CENTRUM
POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA
- NDC

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Trnava
- nízkoprahové denné centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Zuzana Zaťková
odborný garant NDC - od 04/2019
+421 948 091 011
zuzana.zatkova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku v Trnave aj v roku 2018 zastrešovalo svoje úzko súvisiace služby, nízkoprahové
denné centrum (NDC), sociálne poradenstvo a výkon opatrení sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
Nízkoprahové denné centrum umožňovalo predovšetkým ľuďom bez zázemia načerpať nové sily, najesť
sa, osprchovať, či vymeniť čisté oblečenie. Vnímali sme, že uspokojenie tých najzákladnejších životných
potrieb je pre ľudí v núdzi málo, centrum vytváralo priestor pre neformálne a kamarátske rozhovory s vždy
prítomným sociálnym pracovníkom. Vybudovaná vzájomná dôvera viedla často k rozhodnutiu zmeniť
doterajší spôsob života a nastúpiť do odbornej poradenskej činnosti. Poradenstvo bolo súčasne
samostatnou činnosťou, ktorú využili jednotlivci a rodiny v rôznych formách krízy. Do poradne prichádzali
závislí, prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, zadĺžení, rodiny v akútnych krízach, bez práce,
osamelí, chorí, mladí, ľudia v strednom aj v staršom veku,...
U ľudí prichádzajúcich do Centra pomoci človeku rezonovala predovšetkým absencia šiestich základných
rozmerov, ktoré sme sa snažili napĺňať: základné životné potreby, bývanie, pracovno – vzdelávací, právny,
zdravotný rozmer a v neposlednom rade duševný a spirituálny rozmer.
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Centrum pomoci človeku bolo otvorené každý pracovný deň. Každý pracovný deň sme poskytovali
sociálne poradenstvo, vykonávali opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Nízkoprahové denné centrum, ktoré slúžilo predovšetkým na zabezpečenie základných životných potrieb
bolo otvorené každý pracovný deň, od apríla boli traja zamestnanci súčasťou programu IA MPSVaR SR.
CENTRUM
Klientov
sme saPOMOCI
snažili aktivovať k činnosti v centre, jednoduchými pomocnými prácami, ako napr. denné
ČLOVEKU
TRNAVA
umývanie
podlahy,
upratovanie v okolí centra. Motiváciou pre nich bol potravinový balíček, ale aj (ako
sami hovorili) možnosť cítiť sa užitočne a zmysluplnejšie tráviť čas.
V centre počas roku 2018 praxovali a získavali skúsenosti študenti Trnavskej univerzity a Univerzity Cyrila
a Metoda a dobrovoľníci.
Zmierňovať neľahkú životnú situáciu jednotlivcov sa nám darilo aj vďaka distribúcii a práci s predajcami
pouličného časopisu Nota Bene.
Úspešne sa rozbehol tiež program Hlinený dukát - výdaj potravinových balíkov za hlinené dukáty.
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CENTRUM
POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA
- STREETWORK

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Projekt streetwork
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Mária Altoffová
koordinátor projektu
+421 919 043 438
dobrovolnictvo@charitatt.sk

Projekt Streetwork je zameraný na terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova v meste Trnava. Hlavným
cieľom projektu je vyhľadávať ľudí, ktorí žijú na ulici a poskytnúť im informácie ohľadom možnosti pomoci
v Trnave. Ide o prácu v prirodzenom prostredí klientov, kde im tím streetworkerov priamo ponúkal
možnosť sociálneho poradenstva a motivoval ich k návšteve Nízkoprahového denného centra. Okrem
motivácie navštíviť denné centrum sa klientom snažili streetworkeri pomôcť pri vybavovaní osobných
dokladov, poskytovali im ošetrenie v prípade potreby. Snažili sa ľudí žijúcich na ulici učiť o bezpečnosti,
chorobách, s ktorými sa môžu stretnúť alebo o konfliktoch a možnostiach ako im predchádzať. Tím
streetworkerov sa v roku 2018 každý týždeň vybral minimálne dvakrát do ulíc Trnavy, aby kontaktovali
našich klientov – bolo zostavených 6 trás tak, aby bolo pokryté celé mesto Trnava. Streetwork je realizovaný v čase od 17.00 – 20.00. Na vzdialenejšie trasy streetwokeri využívali bicykle a osobný automobil.
Pravidelne realizované porady pomáhali fungovanie Streetworku neustále zlepšovať. K tomu, aby
pracovníci mali dostatok vedomostí pri práci s klientmi sa streetworkeri zúčastnili rôznych školení. Snaha
o rozšírenie tímu bola namierená hlavne do radov vysokoškolských študentov humanitných odborov.
Dôležitá bola spolupráca s Nízkoprahovým denným centrom a špecializovaným sociálnym poradenstvom,
ktoré ponúkala Trnavská arcidiecézna charita a so sociálnym odborom mesta Trnava, hlavne s terénnymi
pracovníkmi.
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CENTRUM
POMOCI
ČLOVEKU SEREĎ NDC

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku SereďNízkoprahové denné centrum
Garbiarska 18
926 01 Sereď
Mgr. Zuzana Zaťková
odborný garant NDC do 03/2018
+421 948 944 449
charita.sered@charitatt.sk

Nízkoprahové denné centrum poskytovalo sociálne služby v roku 2018 v Seredi 7. rok. Primárne boli
našimi klientmi ľudia bez domova, ďalej ľudia a rodiny v kríze a ľudia odkázaní na pomoc iných. Súčasťou
služieb nízkoprahového denného centra bol aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v určenom rozsahu. Každý jednotlivec, či rodina, ktorí sa ocitli v krízovej situácii, kedy si nevie
alebo nemôže pomôcť sám, mohol bezplatne využiť služby Centra pomoci človeku Sereď. Aktivitou
sociálnych pracovníčok centra boli činnosti, ktoré smerovali k zvyšovaniu kompetencií, manuálnych
zručností a vedomostí klientov tak. Snahou bolo rozvíjať ich samostatnosť, naučiť klientov preberať
zodpovednosť za svoje správanie a činy, dosiahnúť stav, kedy sa človek v krízovej situácii naučí zvládať a
riešiť na pohľad neriešiteľné situácie a viesť ich do budúcna k svojpomoci. Nízkoprahové denné centrum
využívali najmä ľudia bez domova, osoby závislé od omamných látok a rodiny v kríze. Ľuďom bez domova
sme pomáhali pri zabezpečovaní základných životných potrieb a poskytovali sociálne poradenstvo
a sociálnu kuratelu, boli vytvorené podmienky pre osobnú hygienu. Centrum malo určený svoj pevný
režim, ktorý je pre príjemcov služby veľmi dôležitý. Po otvorení bol vydávaná suchá strava (chlieb, maslo,
prípadne lekvár a zelenina), čaj, káva, k dispozícii bola elektrická dvojplatnička, kde si klienti mohli
pripraviť v čase obeda jednoduchú stravu. Počas celého dňa mali klienti možnosť oddýchnuť si, načerpať
nové sily a motiváciu k zmene životného štýlu a opätovného začlenenia do spoločnosti. Klienti v značnej
miere využívali možnosť prania osobnej bielizne.
Súčasťou centra bol sociálny šatník, s uskladneným darovaným šatstvom, ktoré slúžilo na zabezpečenie
nevyhnutného ošatenia pre klientov a pre ostatných ľudí v núdzi, ktorí si potrebujú oprať svoje šaty, resp.
vymeniť za suché a čisté.
V rámci pracovnej terapie sa klienti zapájali do triedenie a ukladania šatstva, upratovania okolia,
upratovaní a údržbe priestorov centra. V založenej Knižnici pre ľudí bez domova mali klienti možnosť
vypožičiať si knihy a časopisy. O túto službu bol zo strany klientov veľký záujem.
Ľudia, ktorí prichádzajú do Nízkoprahového centra boli rôznych vekových kategórií, rôznych životných
príbehov. Riešení ich ťažkých životných situácií trvá niekedy veľmi dlho, za úspech našej práce
považujeme každý krok dopredu, ktorý sa podarí klientovi urobiť.
Na začiatku roku 2018 sa podarilo umiestniť klienta do útulku pre ľudí bez domova, nakoľko bola podaná
žiadosť o umiestnenie do Domova seniorov. Podarilo sa za pomoci nájsť prácu pre 3 klientov, ktorí sa
zaradili naspäť do života.
V Seredi veľmi dobre fungovala aj spolupráca so zástupcami farnosti, ako aj s dobrovoľníkmi z radov
občanov Serede. Veľmi si vážime každej pomoci, materiálnej aj nemateriálnej, bez ktorej by sme našu
prácu nemohli vykonávať v takej kvalite a takom rozsahu v akom sme ju vykonávali.
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Nakoľko Mesto Sereď ako vlastník budovy, v ktorej sa nachádzalo Nízkoprahové denné centrum prenajalo
tento objekt pre komerčné využitie a napriek intenzívnemu rokovaniu s Mestom Sereď ako aj hľadaním
z iných zdrojovPOMOCI
sa iný vhodný priestor nenašiel, služba Nízkoprahového denného centra dňa 15. 3. 2018
CENTRUM
musela byť ukončená.

ČLOVEKU TRNAVA
- STREETWORK
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ŠPECIALIZOVANÉ
SOCIÁLNE
PORADENSTVO
TRNAVA
PIEŠŤANY

Trnavská arcidiecézna charita
Špecializované sociálne poradenstvo
Hlavná 43, 917 01 Trnava
A. Hlinku 41, 921 01 Piešťany

Mgr. Soňa Pobiecka
odborný garant
+421 948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk

Špecializované sociálne poradenstvo vyplynulo prirodzene z niekoľkoročných skúseností poradenských
služieb v Centrách pomoci človeku Trnavskej arcidiecéznej charity. Akreditáciu pre službu ambulantnou
aj terénnou formou sme získali v decembri 2017 pre Centrum pomoci človeku v Trnave a v Piešťanoch.
Cieľovou skupinou činnosti sú ľudia bez domova a osoby bez stáleho trvalého bydliska, osoby a rodiny
v hmotnej núdzi v nepriaznivej situácii, ktorým hrozí strata trvalého bývania alebo bezdomovectvo. Ide
teda o ľudí, ktorých problémy sú širokospektrálne, životné situácie náročné, poradenské procesy si často
vyžadujú dlhší čas a trpezlivosť.
Do poradne prichádzajú ľudia v rôznom veku, ktorí stratili prácu, prišli o bývanie, závislí, rodiny závislých,
zadlžení, ľudia so zdravotnými a psychickými problémami, po výkone trestu odňatia slobody, obete
domáceho násilia, osamelí, bez podpory rodiny a blízkych, ktorí nemajú vo svojom okolí nikoho, kto by im
v riešení situácie dokázal pomôcť alebo ich nasmerovať.
Poradňa vytvára bezpečný a dôverný priestor s individuálnym a komplexným prístupom k riešeniu
konkrétnych situácií.
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CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU
PIEŠŤANY -NSSDR

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Piešťany
Nízkoprahová sociálna služba
pre deti a rodinu /NSSDR/
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany
Mgr. Mária Kloknerová
odborný garant
+421 910 788 031
maria.kloknerova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk

Centrum pomoci v roku 2018 naďalej skvalitňovalo a rozširovalo svoje služby, aj vďaka zapojeniu sa do
projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý úspešne pokračuje
od roku 2017. Vďaka projektom v sociálnej oblasti a aj finančnej dotácii z mesta Piešťany sa nám darí
vytvárať priestor pre aktivity dospelých i pre deti. Naše centrum navštevujú dospelí aj deti z mesta
Piešťany a z jeho blízkeho okolia, ktorí využívajú Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny. V rámci
sieťovania sme naďalej prehlbovali aktívnu spoluprácu s mestským sociálnym odborom mesta Piešťany,
s azylovým domom Domum, ÚPSVaR-om v Piešťanoch, s odborom sociálnych vecí a sociálnou kuratelou
ako aj s odborom pre nezamestnaných občanov. Ďalej sme rozvíjali aktívne spoluprácu aj s neziskovým
sektorom, v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi, s kresťanskými spoločenstvami, so všeobecnými lekármi,
psychológmi a s ďalšími odborníkmi napr. z oblasti špeciálno-pedagogicko-psychologického poradenstva
pri napĺňaní našich cieľov.
V roku 2018 sme okrem základného poradenstva právom chránených záujmov a sociálnej rehabilitácie
poskytovali aj špecializované poradenstvo zamerané na rôzne spektrum riešenia problémov u ľudí zo
sociálne vylúčených skupín ako súčasť služieb nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. V rámci
oddĺženia osôb sme sa venovali aj komunikácii s exekútormi pri riešení osobného bankrotu. Najviac
závažnou oblasťou bolo umiestnenie osôb v zariadeniach sociálnych služieb, sprostredkovanie odbornej
pomoci (zdravotnej, psychologickej, právnej) najmä osôb závislých na alkohole a drogách ako aj duševne
a psychicky chorých ľudí. Aj naďalej poskytujeme oblečenie a veci do domácnosti z nášho sociálneho
šatníka, ktorý sme využívali pre dospelých i deti. V centre sme požičiavali aj kompenzačné pomôcky
(invalidné vozíky, chodítka), a tiež poskytovali potravinovú a ďalšiu materiálnu pomoc ľuďom v núdzi.
V práci s deťmi sme sa venovali aj poskytovaniu preventívnych aktivít, najmä pre deti, ktoré sa pohybujú
v rizikových skupinách.Deti sme zapájali aj do krúžku Malý kuchárik, kde si mohli deti vyskúšať varenie a
aj nácvik stolovania, a výrobu rôznych kuchárskych výtvorov.
V júni sme organizovali komunitnú akciu Deň detí, kde boli pre deti zo širokého okolia pripravené rôzne
akcie (chodenie po lanách, lezenie v korunách stromov), logické hádanky, edukatívne hry, pohybové hry
zamerané na sústredenie a tiež sme u detí rozvíjali súťaživosť.
Dospelí sa venovali tvorbe z rôznych materiálov a za finančnej podpory implementačnej agentúry sme
mali možnosť zakúpiť nové materiály na tvorbu napr. peddig, plsť, hlinu a filc, z ktorých si dospelí vyrábali
rôzne dekoratívne i úžitkové výtvory. Pri práci s textilom vyrábali nášivky na charitné tašky, levanduľových
srdiečok a vrecúšok, ako aj prácu s látkami a vystrihovanie vzorov. V rámci oboznámenia sa s technikou
spracovania hliny na hotové výrobky sme do centra prizvali keramikárku Janu Bayer, ktorá nám ukázala
základy práce s hlinou.
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Zorganizovali sme viacero výletov do prírody v okolí Piešťan najmä výlet na Havran, kde si mali možnosť
dospelí aj deti nazbierať medvedí cesnak a dozvedeli sa tiež o jeho zdravom vplyve na ľudské telo. V rámci
preventívnych aktivít sme pre dospelých zorganizovali nácvik zručností pri skladaní a triedenia šatstva a
CENTRUM
osobnej
hygieny POMOCI
ako aj prehlbovania medziľudských vzťahov.
VČLOVEKU
spolupráci s organizáciou
PIEŠŤANYCVX sme sa zúčastňovali na akcii Polievka z lásky, kde sme aktívne sieťovali
individuálne potreby ľudí bez domova. Centrum pomoci človeku poskytuje sociálne služby pre deti,
-NSSDR
rodinu a jednotlivcov počas celého roka. Trnavská arcidiecézna charita považuje prácu s deťmi a rodinami
z ohrozeného prostredia za svoje poslanie.
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PROJEKT
MATERIÁLNEJ A
POTRAVINOVEJ
POMOCI

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Trnava
Projekt materiálnej a potravinovej
pomoci /MPP/
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Matej Polák
koordinátor projektu
+421 948 634 320
pomoc@charitatt.sk

Projekt Sieť sa počas roka 2018 rozrástol či už do kvality alebo kvantity. Tento projekt je neoddeliteľnou
súčasťou Trnavskej arcidiecéznej charity. Aj v roku 2018 prebiehali viaceré pravidelné zbierky potravín,
drogérie, oblečenia a konkrétnych potrieb pre ľudí v núdzi. Pokračovali sme v spolupráci s farnosťami,
školami, inými neziskovými organizáciami, Tescom, DM Drogériou, Peugeotom. Výrazným podielom začali
prispievať či už potraviny, drogériou alebo iným spôsobom aj menší podnikatelia či jednotlivci. Celkovo
hodnotím rok 2018 ako rok plný zmien či už personálnych alebo prevádzkových. V projekte sa zaviedlo
množstvo pravidiel a podkladov, ktoré umožňujú efektívnejšie pomáhať núdznym ľuďom. Prudko narástol počet klientov potravinovej aj materiálnej pomoci. Tak ako sme si v roku 2017 plánovali rozširovať
pomoc aj do odľahlejších častí arcidiecézy v roku 2018 sa nám tento plán začal napĺňať. Navštívili sme aj
odľahlé časti, v ktorých sa ľudia na nás obrátili s prosbou pomoci. Pomáhali sme či už jednotlivcom
alebo rodinám v rôznych krízových životných situáciách, ktorí sami svoje problémy nedokázali vyriešiť,
a preto sme boli pripravení zasiahnuť. Za pomoc, ktorú sme odovzdali vďačíme hlavne darcom, dobrovoľníkov a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom v tomto diele pomohli.
Na jeseň sme sa opäť tradične zapojili do Tesco zbierky trvanlivých potravín a drogérie. V roku 2018 sme
zbierali v mestách Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda, Šaľa,
Pata a celkovo sme vyzbierali 15,5 tony a tovar v hodnote 23 500 €. Tento tovar pokryje značnú časť
potravinovej a hygienickej pomoci, ktorú ľuďom poskytujeme.
V rámci spolupráce dokážeme posúvať potraviny, drogériu a hygienické potreby aj ďalším organizáciám
neziskového sektora. Rozšírili sme spoluprácu aj s ďalšími organizáciami, do ktorých putujú trvanlivé či
fresh potraviny. Táto spolupráca nám umožňuje efektívnejšie pracovať s klientmi a riešiť ich ťažké životné
situácie komplexnejšie.
V roku 2018 sme pokračovali v distribúcii potravinových a hygienických balíkov na základe zmluvy so
Slovenskou katolíckou charitou v rámci operačného programu distribúcie štátneho projektu FEAD
v okresoch Trnava, Galanta, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom, Dunajská Streda a Piešťany . V priebehu
roka úspešne prebehli štyri distribúcie potravinových balíkov a jedna distribúcia hygienického balíčka.
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DOBROVOĽNÍCKE
CENTRUM

Trnavská arcidiecézna charita
Dobrovovoľnícke centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava
Juraj Juríček
koordinátor projektu
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk

Dobrovoľníckemu programu Trnavskej arcidiecéznej charity, sa i napriek stále ťažším podmienkam
získavania nových dobrovoľníkov, podarilo v roku 2018, nielen udržať, ale dokonca zdvojnásobiť
množstvo dobrovoľníkov zapojených do jednotlivých dobrovoľníckych aktivít. Veľkú zásluhu na tom majú
dve novo vzniknuté farské charity, Sereď a Veľké Blahovo, no i neustála aktivita farských charít Nové
Mesto nad Váhom, Dunajská Streda i spolupracujúcich organizácií v mestách Galanta a Hlohovec.
Samozrejme nemôžeme zabudnúť na každodennú prácu kolegýň v Centre pomoci človeku v Piešťanoch,
no hlavne Dobrovoľníckeho centra v Trnave.
Činnosti dobrovoľníkov vo farských charitách sú väčšinou zamerané na aktívne vyhľadávanie a prácu
s ľuďmi žijúcimi na ulici, sociálne, no i zdravotne a mentálne znevýhodnenými. Vo svojich centrách sa im
snažia zabezpečiť dostatok základných životných potrieb, základné sociálne poradenstvo, no hlavne
otvorené srdce na vypočutie a hľadanie najvhodnejšej formy pomoci, ktorá dokáže človeku v núdzi
zmysluplne pomôcť.
Dobrovoľníci v centre pomoci človeku v Piešťanoch sa popri iných prácach, zúčastňujú na tvorbe voľno
časových aktivít pre deti a rodiny, ktoré do nášho centra prichádzajú. Sú to tvorivé dielničky, rôzne krúžky,
kde sa učia zručnosti a pracovným návykom, spoznávacie výlety a zaujímavé kultúrno, spoločensko,
športové podujatia, napr. Medzinárodný deň detí. Pokiaľ chceme hovoriť o činnosti Dobrovoľníckeho
centra TADCH v Trnave, nemôžeme nespomenúť takmer denno dennu prácu v tvorivej dielničke Sv.
Heleny, kde pod vedením kreatívnej a nápaditej kolegyne Natálie, vznikajú nádherné výrobky používané
na obdarovávanie, prezentáciu či predaj. Do týchto prác sa často zapájajú študenti stredných škôl, hlavne
tí, ktorý u nás dobrovoľníčia v rámci projektu DOFE. Častými návštevníkmi sú popri dlhodobých
a stabilných dobrovoľníkoch i študenti oboch trnavských vysokých škôl. Teší nás, že sa nám podarilo
udržať si pravidelnú (týždennú) návštevu seniorov v Dome pokojnej staroby v Cíferi, kde vidíme zmenu
v postoji predtým skeptických obyvateľov. V roku 2018 sme sa stali i aktívnym účastníkom hudobného
festivalu Lumen. Nadviazali sme spoluprácu s organizátormi a nie len že sme mali prezentační stánok
priamo v centre festivalu, ale organizovali sme i tvorivé dielničky pre deti na nádvorí radnice a taktiež sme
poskytli naše priestory a niečo dobré na občerstvenie. Vyhodnotenie z oboch strán dopadlo veľmi
pozitívne, preto sa tešíme na spoluprácu do ďalších rokov.
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Ako je vidieť aktivít dobrovoľníckeho programu TADCH je veľmi veľa a nedá sa ich ani všetky spomenúť,
preto by som rád pripomenul aspoň tie najväčšie, spoločné podujatia. Tradične sa dobrovoľníci zapájajú
do prvopiatkových zbierok trvanlivých potravín a drogérie, do zbierky školských pomôcok, plienkovej
pomoci i rôznych propagačných akcii v rámci svojich miest a obcí, kde prezentujú činnosť a prácu TADCH.
Najväčšou akciou, pokiaľ ide o množstvo zapojených dobrovoľníkov, bola i v roku 2018 Potravinová
zbierka, v rámci ktorej sa vyzbieralo oproti roku 2017 a tretinu viacej potravín a drogérie, ktoré spolu
narástli na váhu viac ako 15,5 tony, v hodnote prevyšujúcej 23 500 €.
Naďalej chceme rásť nie len v množstve, no hlavne kvalite dobrovoľníckych aktivít. Preto vstupujeme do
spolupráce zo školami, firmami i inými neziskovými organizáciami, aby sme dokázali efektívne,
zmysluplne, no hlavne k prospechu spoločnosti a radosti z práce našich dobrovoľníkov, slúžiť verejnosti
miest a obcí našej diecézy.
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STAV A POHYB
MAJETKU
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NÁKLADY A
VÝNOSY
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ČLENENIE NÁKLADOV

Sociálne náklady
3.2%

Odpisy
5.4%

Spotreba
12.8%

Služby
8.9%

Mzdové náklady
69.7%
ČLENENIE VÝNOSOV
Aktivácia
2.6%
Dary FO a PO
16.3%

Dotácie ŠR a ÚS
39.3%

Vlastné výrobky
0.7%

Tržby za služby
40.3%
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ČLENENIE VÝZNAMNYÝCH
DOTÁCIÍ ŠR A ÚS

Mesto Sereď
2.4%
Mesto Trnava
22.9%

TT SK
20.8%

IA MPSVaR
53.8%
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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FOTO ZO SPOLOČNÝCH AKTIVÍT

OTVORENIE FARSKEJ
CHARITY V SEREDI

CYKLOPÚŤ ZA ŽIVOT

TÝŽDEŇ CHARÍT

TÝŽDEŇ CHARÍT
DUNAJSKÁ STREDA

FARSKÁ CHARITA NOVÉ
MESTO NAD VÁHOM
PÚŤ CHARÍT ZÁKAMENNÉ

39

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
HLAVNÁ 43, 917 01 TRNAVA
IČO: 35602619
DIČ: 2021136073
E-MAIL: SEKRETARIAT@CHARITATT.SK
TEL.: +421 33 5511 396
WWW.CHARITATT.SK

