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PARTNERSKÉ A
SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
Rímsko - katolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Mesto Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Mesto Sereď
Mesto Piešťany
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Implementačná agentúra MPSVaR SR
Ministerstro pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Hlavné mesto SR Bratislava
Potravinová banka Slovenska
Nadácia EPH
Nadácia Renovabis
Plechové strechy, s. r. o.
Aspronix, s. r. o.
FC Spartak Trnava
Ing. Peter Kudáč - APIMED
Monika Ližbetin - MonaLiz
Johns Manville
Tesco Stores
DM Drogerie Markt
Medistom, s. r. o.
HKS Forge, s. r. o.
ZPA Bratislava, a. s.
Region Press
Nadácia Pontis
Nadácia Henkel
Nadácia Volkswagen
Nadácia Jána Korca
Nadácia Orange
Centrum Koburgovo
Centrum pre deti a rodinu Trnava
RegionPress
Záhradníctvo Plantex
Festival Lumen
Výveska
Mestská televízia Trnava
Farský úrad Sereď
Michal Lipovský - ML
a mnohí ďalší
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tá kvapka by tam chýbala.
Matka Tereza
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SLOVO RIADITEĽA

Milí priatelia charity,
je tradíciou, že výročné správy prinášajú informácie o činnosti a aktivitách organizácie v predošlom
období. Rovnako sa aj my chceme touto správou obzrieť za uplynulým rokom a predložiť odpočet
našej služby verejnosti.
Charita tvorí neoddeliteľnú súčasť systému sociálnych služieb na Slovensku. Trnavská arcidiecézna
charita (TADCH) je jedným z výrazných subjektov angažujúcich sa v oblasti starostlivosti a pomoci
ľuďom odkázaným na pomoc na území Trnavskej arcidiecézy.
Napriek tomu, že výročné správy našej organizácie sú verejne dostupné, z praxe predpokladám, že
okruh ich čitateľov je dosť úzky. Chcem veriť, že nie len tento predpoklad ma vedie k odvahe
poukázať na skutočnosti, ktoré bežne nie je počuť v politicky korektných príhovoroch od
zodpovedných.
V zásadách spoločenského správania a etikety sa uplatňuje pravidlo neukazovať prstom na iných. Ak
však mám úprimne a pravdivo hovoriť o prostredí a podmienkach, v ktorých vykonávame sociálne
služby, o systéme v ktorom musíme ekonomicky a prevádzkovo splniť všetko to čo sa od
poskytovateľa sociálnych služieb požaduje, musím toto spoločenské pravidlo porušiť. Spolu s
ostatnými poskytovateľmi rôznych sociálnych služieb musím prstom ukázať na mnohé systémové
nedokonalosti a mylné nastavenia v našej spoločnosti. A len nedostatok priestoru mi bráni
vymenovať všetky tie obmedzenia, ktorým čelíme. Často sme svedkami, keď v prejavoch
zodpovedných o stave sociálnych služieb počuť spokojnosť s aktuálnym stavom. Je to ako v známej
rozprávke o cisárových nových šatách keď všetci okolo tlieskajú jeho odevu i keď je nahý. A mne sa
skutočne žiada skríknuť, že cisár je nahý. Musím nahlas povedať, že nastavenia systému a podmienky
za ktorých sa poskytujú sociálne služby na Slovensku nie sú správne. Preto na tomto mieste musím
ukázať prstom na celý systém a prostredie, v ktorom realizujeme sociálne služby. Z neho pramení
väčšina ťažkostí s ktorými sa ako poskytovateľ boríme. Dôsledkom tohto stavu je nedostupnosť
služieb v mnohých mestách a obciach (terénnej opatrovateľskej služby, služby krízovej intervencie,
60%
služby pre ľudí bez domova, nedostatok kapacít pobytových služieb pre
seniorov, špecializovaných
zariadení pre ľudí s rôznymi diagnózami, nedostupnosť nájomného bývania, nedostatočné kapacity
hospicovej a paliatívnej starostlivosti...)
sales increase for the
first quarter of 2020
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SLOVO RIADITEĽA

V období, keď píšem tento príspevok často počúvame heslo Spolu to dokážeme. A v skutočnosti, akoby
zázrakom sa nám aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré v prostredí sociálnych služieb pretrvávajú,
vďaka obetavému a vytrvalému prístupu pracovníkov charity darilo prinášať službu mnohým
núdznym a odkázaným ľuďom. O všetkých podstatných konkrétnych aktivitách a službách TADCH sa
dozviete na nasledujúcich stranách tejto výročnej správy.
Chcem verejne poďakovať za pomoc a podporu zriaďovateľovi TADCH - Trnavskej arcidiecéze.
Poďakovanie na tomto mieste patrí aj všetkým partnerom, podporovateľom a dobrovoľníkom za ich
prejavenú pomoc a podporu vo všetkých našich službách a projektoch. Tiež chcem poďakovať viacerým
samosprávam, ktoré prevzali zodpovednosť za sociálne služby a vytvárajú poskytovateľom vhodné
podmienky. Rovnako úprimne ďakujem všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí aj v týchto
náročných podmienkach dosahujú úžasné výsledky. Vďaka.
Verím, že našou každodennou službou napĺňame víziu a misiu Trnavskej arcidiecéznej charity a
inšpirujeme tak aj ďalších ku konaniu dobra v prospech tých, ktorý to potrebujú.

Miroslav Dzurech
riaditeľ

60%
sales increase for the
first quarter of 2020
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POSLANIE, VÍZIA, HODNOTY A PRINCÍPY
Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným
postihnutím, chorých a starých. Zabezpečujeme našim klientom charitatívne, sociálne,
zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach.
Chceme znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom
poskytovaných sociálnych služieb, prostredníctvom profesionálnej pomoci a vďaka našim
darcom a sponzorom.
Trnavská arcidiecézna charita je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej
charite a spolupracujeme s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.

POSLANIE
Poslaním charity je v spolupráci s ďalšími cirkevnými a občianskymi organizáciami, na
princípoch nezištnej lásky, podnecovať k pomoci. Formou priliehavou dobe a aktuálnym
potrebám aktívne pomáhať k svojpomoci núdznym s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti a
zachovanie ľudskej dôstojnosti, sociálnu spravodlivosť a udržanie spoločenského pokoja.
Poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a
jednotlivcom zasiahnutými minulými i súčasnými typmi chudoby a závislosti s
prevládajúcim dôrazom na výchovno – vzdelávaciu funkciu.
Charita

zriaďuje

a

prevádzkuje

Domy

Charity,

charitatívno

–

sociálne

strediská,

špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru. Ďalej charita poskytuje
charitatívne, sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovné služby a služby zamestnanosti v
súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.“
V nadväznosti na poslanie charity, v súlade so Stanovami TADCH, je poslaním služieb TADCH
pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných, sprevádzať ich životnou cestou a vytvárať
priestor pre aktivity ľudí dobrej vôle. Poslaním sociálnych služieb TADCH je poskytovať
služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ďalšie služby v zmysle všetkých platných
právnych predpisov.
VÍZIA

Víziou našej organizácie je zabezpečenie takého prostredia v jednotlivých službách

60%

TADCH, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti, autonómie a dôstojnosti klienta
a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby v zmysle zákona o sociálnych
sales increase for the
službách ako aj ďalších príslušných zákonov a v zmysle filozofie našej organizácie.
first quarter of 2020
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Našim úsilím je poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň duchovne
podporujú a dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho
názor je pre nás dôležitý.

PRINCÍPY CHARITY
Vychádzajú zo sociálneho učenia Cirkvi a zároveň odrážajú súčasnú prax a smerovanie
pomoci v službe núdznym v spoločnosti:
princíp solidarity – usilujeme sa o dobro všetkých jednotlivcov spoločenstva, postoj
zodpovednosti voči ostatným,
princíp subsidiarity – neprenášame úlohy jednotlivcov na spoločnosť, podporujeme
jednotlivcov k samostatnému a zodpovednému životu,
princíp spoločného dobra – spoločnému dobru dávame prednosť pred dobrom jednotlivca,
ale nepotláčame jeho rozvoj,
princíp partnerstva – rovnocenne spolupracujeme na základe spoločných hodnôt a poslania,
princíp účasti na spoločenstve – aktívne zdieľame život a službu v duchu evanjelia.

HODNOTY
ľudská dôstojnosť v Božom slove – prijatie človeka takého, aký je, pretože každý človek je
stvorený na Boží obraz,
život v nádeji – rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých rozmeroch (v
duchovnom, duševnom a telesnom), ochrana života od počatia po prirodzenú smrť,
podpora a ochrana rodiny – rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ spoločnosti,
podpora zdravého vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí,
láska a spravodlivosť – uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení s vierou a
pravdou,
sloboda a zodpovednosť – prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou a zodpovednosti v
rozhodovaní.

STRATEGICKÝ CIEĽ POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Poskytovať služby spĺňajúce maximálne požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň duchovne
podporujú a dbajú na subjektívnu spokojnosť klienta.

60%
sales increase for the
first quarter of 2020
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

60%
sales increase for the
first quarter of 2020
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TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
Adresa sídla:

IČO: 356 02 619

Trnavská arcidiecézna charita

DIČ: 2021136073

Hlavná 43

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.

917 01 Trnava

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

60%
ROZVOJ SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
Mgr. Katarína Pažítková
projektový manažér
+421 948 367 081
katarina.pazitkova@charitatt.sk

sales increase for the
first quarter of 2020
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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

Mgr. Mária Altoffová
odborný garant NDC
+421 948 091 011
maria.altoffova@charitatt.sk

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Trnava nízkoprahové denné centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava
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PROJEKT STREETWORK
Mgr. Simona Nováková
koordinátor projektu
+421 940 601 716
simona.novakova@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU PIEŠŤANY

Mgr. Katarína Ábelová
odborný garant NSSDR
+421 910 788 031
katarina.abelova@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
Ing. Soňa Sedláková
vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

Trnavská arcidiecézna charita
Dom pokojnej staroby
Pavetitšova 17
919 43 Cífer
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DOM POKOJNEJ
STAROBY CÍFER ZARIADENIE PRE
SENIOROV

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 2019 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.
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 s programom sociálnej rehabilitácie, ktorý vychádza
zo štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb, zabezpečuje sociálne poradenstvo, záujmovú či
pracovnú terapiu. Klienti majú možnosť využívať aktivity, ktoré obsahujú prvky biblioterapie,
muzikoterapiu, individuálnu a skupinovú reminiscenciu. Medzi obľúbené záujmové činnosti patrí
spoločné pečenie, varenie, sledovanie filmov a následná diskusia, spoločné cvičenia, arte krúžky ako aj
návštevy rôznych podujatí s cieľom kultúrnych zážitkov.
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Seniori sa podieľajú na chode života a spolurozhodovaní v zariadení prostredníctvom svojich zvolených
zástupcov, ktorí ich zastupujú pri riešení rôznych oblastiach pri plnení ich požiadaviek a prianí.
Adekvátna pozornosť je venovaná aj duchovným potrebám klientov, s možnosťou účasti na pravidelných
bohoslužbách.
Raz do týždňa navštevujú dobrovoľníci Trnavskej arcidiecéznej charity naše zariadenie v čase od 09:00 11:00 hod. a trávia so seniormi čas buď pri rôznych voľnočasových aktivitách, alebo pri debatách,
posedeniach, keď načúvajú ich ponosám, spomienkam a tvoria si vzájomné vzťahy. Dobrovoľník často
nerobí nič špeciálne, iba ponúka svoju prítomnosť. Venuje seniorovi pozornosť, pomáha, prináša mu
správy z vonkajšieho sveta. "Skrátka mu na seniorovi záleží.“
V roku 2019 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. Spoločne sme sa
venovali sezónnej výzdobe v zariadení. Hudobné zoskupenia im zahrali pri príležitosti osláv jubileí, či
iných sviatkov. Tento rok sme oslávili krásnu storočnicu našej klientky spoločne s ostatnými klientmi a jej
rodinnými príslušníkmi. Klienti potešili svoje oči na akcii Májový kvet, ktorý sa konal v Trnave. Takisto
sme si nenechali ujsť veľtrh seniorov či množstvo iných kultúrnych akcií. S našimi klientmi sme sa taktiež
zúčastnili samozberu jahôd v Majcichove, s ktorých sme si potom spoločne pripravili vynikajúce dezerty.
Počas pekného počasia v letných mesiacoch sme pravidelne chodievali na prechádzky k rybníku, na
zmrzlinu a miestny trh, kde mali klienti možnosť si kúpiť rôzny tovar pre ich potešenie.
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 TADCH je Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Charitas.
Oprávnenie na výkon jej činnosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom:
10045–5/2007–OP.
„Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v domácom prostredí je starostlivosť s hlbokým ľudským
rozmerom, ktorú poskytujú sestry bez toho, aby narušili prirodzenú a často prioritnú potrebu vážne
chorého ostať v dôverne známom prostredí. Mimoriadne dôležité a výhodné je, že sú pri nej vylúčené
mnohé riziká a komplikácie súvisiace s hospitalizáciou.
Roky skúseností z práce v oblasti ošetrovateľstva, nás utvrdzujú v presvedčení, že potenciál ošetrovateľstva
v domácom prostredí je nekonečný. Našimi silnými kartami sú flexibilita, pohotovosť a ochota sestier.”
Princípom našej starostlivosti je rovný, individuálny prístup k pacientom bez rozdielu veku, vyznania, rasy
a sociálneho postavenia, ktorých zdravotný stav vyžaduje odborné ošetrovanie v domácom prostredí.
Cieľom našej starostlivosti je zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácii s
ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta, ako aj opatrovateľskou službou, humanizovať
ošetrovateľskú starostlivosť o chorých, zabezpečiť dostupnosť domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre
každého pacienta.
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Činnosť v roku 2019
Ošetrovateľskú starostlivosť ADOS Charitas zabezpečovala pacientom v domácom prostredí v meste
Trnava a okolitých obciach, v zariadeniach sociálnych služieb – Domove evanjelickej diakonie
Kalinčiakova 45, Trnava a Zariadení pre seniorov Križovany nad Dudváhom 54. Poskytovala aj zdravotné
poradenstvo v Nízkoprahovom dennom centre v Trnave.
Odbornú starostlivosť personálne zabezpečovalo 6 ošetrovateliek, jedna fyzioterapeutka priamo v teréne
a odborná zástupkyňa, ktorá riadila funkčné poskytovanie ošetrovateľských služieb.
Sestry sa v teréne pohybovali prostredníctvom 5 služobných vozidiel.
Frekvencia návštev a prevedených výkonov sa odvíjala od požiadaviek klientov a indikácií lekárov.
Počas roka 2019 poskytli služby celkovému počtu 192 klientov:
počet návštev: 7 310
počet zdravotných výkonov: 28 083
,
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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

Terénna opatrovateľská služba je určená občanom, ktorí sú v dôsledku svojho veku alebo zdravotného
stavu krátkodobo alebo dlhodobo odkázaní na pomoc inej osoby. Opatrovateľskú službu sme poskytovali
priamo v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebovali pomoc pri
zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakte so
spoločenským prostredím.
Opatrovateľskú službu sme poskytovali na základe zmluvy uzatvorenej medzi TADCH a občanom v
dohodnutom rozsahu úkonov, ktoré poskytujú vyškolené opatrovateľky. Za poskytované sociálne služby
hradia klienti zmluvne dohodnuté poplatky podľa aktuálneho cenníka. Najväčší záujem mali v r. 2019
klienti o úkony spojené s osobnou hygienou, prijímaním stravy, nákupmi a donášku liekov, upratovaním
domácnosti, dohľadom a v neposlednom rade o sprevádzanie na lekárske vyšetrenie či vybavovanie
úradných záležitostí.
Od apríla 2019 začala poskytovať Trnavská arcidiecézna charita terénnu opatrovateľskú službu aj v rámci
dopytovo - orientovaného projektu: Podpora opatrovateľskej služby. Na základe zmluvy o spolupráci s
Implementačnou agentúrou MPSVaR SR sa nám podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške
570,00 Eur mesačne na každé z 10 pracovných miest opatrovateliek.
Občanom mesta Trnava sme aj v roku 2019 zabezpečovali počas pracovných dní v čase okolo poludnia
donášku stravy do domácnosti. Na službu donášky stravy do domácnosti poskytlo v odôvodnených
prípadoch Mesto Trnava príspevok.
TADCH zabezpečovalo požičiavanie zdravotníckych pomôcok občanom, ktorí boli na pomôcku odkázaní či
už v dôsledku staroby, choroby alebo úrazu. Pomôcku sme zapožičiavali na základe zdravotného stavu
žiadateľa alebo odporúčania lekára. Za požičanie pomôcky sa platil symbolický týždenný poplatok. Zo
strany klientov bol v r. 2019 najväčší záujem o elektrické polohovateľné postele, antidekubitné matrace,
invalidné vozíky, chodítka a toaletné stoličky.
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CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA NÍZKOPRAHOVÉ
DENNÉ CENTRUM

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Trnava nízkoprahové denné centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Mária Altoffová
odborný garant NDC
+421 948 091 011
maria.altoffova@charitatt.sk

Centrum pomoci človeku v Trnave aj v roku 2019 poskytovalo svoje sociálne služby v nízkoprahovom
dennom centre (NDC). V priebehu roka sa nám podarilo získať financovanie Národným projektom
Implementačnej agentúry MPSVR SR- Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Tiež sa tešíme
z úspechu a napredovania projektu Hlinený dukát, keď sa od začiatku roka do novembra 2019 vrátilo do
centra takmer 1500 dukátov. Uspeli sme aj v participatívnom rozpočte mesta Trnava, na získanie financií
pre výdajné automaty na Hlinený dukát v meste Trnava.
Nízkoprahové denné centrum aj tento rok umožňovalo predovšetkým ľuďom bez zázemia a sociálne
vylúčeným načerpať nové sily, najesť sa, osprchovať, vymeniť si čisté oblečenie, či si oprať. 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. Tiež sme poskytovali
možnosť zapojenia sa do doplnkových činností v NDC zameraných najmä na získanie alebo obnovenie
pracovných činností a pracovných návykov.

Vybudovaná vzájomná dôvera viedla často k rozhodnutiu zmeniť doterajší spôsob života a vstúpiť do
odbornej poradenskej činnosti. Špecializované alebo základné sociálne 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 či v exekučnom konaní, rodiny v akútnych
krízach, bez práce, osamelí, ohrození stratou bývania, chorí, mladí, ľudia v strednom aj v staršom veku,
zahraniční cestujúci do Trnavy za prácou, ktorú ju buď nedostali, alebo boli po pár dňoch prepustení...
Štatisticky najčastejšie problémy s ktorými prichádzali ľudia do NDC boli nezamestnanosť, zdravotné
problémy, strata bývania a dlhy.
Nízkoprahové denné centrum bolo otvorené každý pracovný deň.
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V NDC sme vytvorili priestor pre zapojenie sa do motivačného systému NDC, ktorý je zameraný na výkon
jednoduchých upratovacích činností v spolupráci so sociálnym pracovníkom. Týmto aktivizujeme
prijímateľov služieb k obnoveniu pracovných návykov. Snažili sme sa búrať predsudky majority voči
sociálne vylúčeným obyvateľom, ich zapájaním do pracovných projektov, či možnosťou predaja
pouličného časopisu Nota bene.
V NDC počas roku 2019 praxovali a získavali skúsenosti študenti Trnavskej univerzity, Univerzity Cyrila a
Metoda a tiež dobrovoľníci. V NDC sme zorganizovali viaceré zaujímavé aktivity. Napr. sme prijali
zahraničnú návštevu skupiny študentov z programu Erazmus vo vianočnom období a usporiadali sme v
priestoroch NDC edukačno - diskusnú prednášku s autorom kníh Démon chlast. Rok sme zavŕšili už
tradičnou vianočnou večerou, tentokrát na novom mieste Pod stĺpami v spolupráci s Mestom Trnava.
Snažili sme sa o aktivizáciu prijímateľov služby pri riešení ich problémov a viedli sme klientov k
svojpomoci.
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STREETWORK TERÉNNA SOCIÁLNA
SLUŽBA KRÍZOVEJ
INTERVENCIE

Terénna sociálna služba krízovej
intervencie - Streetwork
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Simona Nováková
koordinátor projektu
+421 940 601 716
simona.novakova@charitatt.sk

Projekt Streetwork alebo aj terénna sociálna služba krízovej intervencie s ľuďmi bez domova na území
mesta Trnava funguje od roku 2017. Projekt vznikol na základe zistenia, že služba je potrebná, pretože v
meste sa nachádza veľký počet ľudí bez domova. S ľuďmi bez domova pracujeme priamo v ich
prirodzenom prostredí – na ulici, na lavičkách, v parkoch, vo vlastnoručne vyrobených príbytkoch, v
squotoch,... Našim hlavným zámerom je vyhľadávať ľudí v núdzi a motivovať ich k návšteve
Nízkoprahového denného centra, kde môžu využiť ďalšie služby, ktoré sú určené pre ľudí bez zázemia.
Priamo v teréne poskytujeme základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, vykonávame preventívne aktivity, vydávame suchú stravu, poskytujeme základné,
neinvazívneho ošetrenie. V prirodzenom prostredí klientov sa rozprávame o ich bezpečnosti, častých
chorobách, závislostiach, finančných problémoch a ďalších problémoch, s ktorými sa stretávajú.
Pomáhame im s vnútornými konfliktmi, ale aj s konfliktmi s blízkymi, či inými ľuďmi, o možnostiach ako
im predchádzať, či ako ich riešiť.

21 | Výročná správa 2019

Tím streetworkerov sa v roku 2019 vyberal do ulíc mesta Trnava minimálne dvakrát v týždni, vždy vo
večerných hodinách v čase od 17.00 – 20.00. Snažili sme sa zmapovať celé mesto a nájsť nové kontaktné
miesta s ľuďmi v núdzi. Okrem už zabehnutých trás sme pridali ďalšie pre efektívnejšie poskytovanie
služby. Do terénu chodievame pešo, na bicykloch či osobným automobilom.
K tomu, aby projekt Streetwork fungoval efektívne a pomohol čo najviac ľuďom žijúcim v uliciach mesta
Trnava prispelo 10 dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomáhať týmto ľuďom a ich osud im nie je
ľahostajný. Dobrovoľníci sa pravidelne zúčastňujú porád (minimálne raz mesačne) a rovnako školení,
ktoré zabezpečujú zvyšovanie vedomostí a klientele, s ktorou sa počas výkonu práce v teréne stretávajú.
Dôležitá je pre nás spolupráca s Nízkoprahovým denným centrom a špecializovaným sociálnym
poradenstvom, ktoré ponúka Trnavská arcidiecézna charita, tiež so sociálnym odborom mesta Trnava,
hlavne s terénnymi pracovníkmi.

22 | Výročná správa 2019

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 poskytujeme na základe akreditácie udelenej Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR od decembra 2017 v mestách Trnava a v Piešťany. Jeho potreba prirodzene
vyplynula z niekoľkoročných skúseností práce s ľuďmi v núdzi v Centrách pomoci človeku Trnavskej
arcidiecéznej charity. Aj v roku 2019 prichádzali ľudia v rôznych nepriaznivých situáciách so žiadosťou o
pomoc a spoluprácu, kedy si už nedokázali pomôcť sami. Prichádzali ľudia, ktorí prišli o rodinné zázemie,
rozpadli sa im vzťahy alebo vo svojom živote bezpečie a istotu u svojich blízkych nikdy nemali. Mnohí z
nich stratili domov, prácu, dostali sa do dlhov v rozmeroch, ktoré im znemožňovali naštartovať priaznivý
progres v ich konkrétnych životných situáciách. Tiež nepriaznivý zdravotný stav bol dôvodom nielen
poklesu straty materiálnych istôt, ale aj straty vlastných cieľov, vízií a nádeje.
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K ľuďom v rôznych krízach sme prichádzali aj do ich prirodzeného prostredia alebo sme im s ohľadom na
ich mieru schopnosti poskytovali potrebný sprievod a podporu. Pribúdajúcimi skúsenosťami v sociálnom
poradenstve si plne uvedomujeme ľudskú biedu okolo nás a našu spoločnú krehkosť, ktorú môžeme
zvládnuť len ľudskosťou, empatiou, vzájomným rešpektom a porozumením. Sociálna práca je obojstranný
proces, v ktorom neexistuje dominancia jednej strany, ale je to vzťah, ktorý vzájomne nastavuje zrkadlo
rovnako človeku žiadajúcemu o pomoc ako aj tomu, ktorý ho profesionálne vedie a pomáha mu. Je to
zrkadlo pravdy o nás ako žijeme my jednotlivci, komunita, či celá spoločnosť.
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CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU
PIEŠŤANY NÍZKOPRAHOVÁ
SOCIÁLNA SLUŽBA
PRE DETI A
RODINU

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

Centrum pomoci v roku 2019 naďalej skvalitňovalo a rozširovalo svoje služby, darilo vytvárať priestor pre
aktivity dospelých i pre deti. Naše centrum navštevovali dospelí aj deti z mesta Piešťany a z jeho blízkeho
okolia, ktorí využívali Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny. V rámci sieťovania sme naďalej
prehlbovali aktívnu spoluprácu so Sociálnym odborom Mesta Piešťany, s azylovým domom Domum,
ÚPSVaR v Piešťanoch, s odborom sociálnych vecí a sociálnou kuratelou ako aj s odbormi 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.
Našim zámerom bolo, aby deti, ale aj dospelí zmysluplne trávili svoj voľný čas a vyvarovali sa tak
pôsobeniu a rozvoju sociálno-patologických javov, najmä u detí. Naším ďalším dôležitým cieľom bolo
podporovať dospelých klientov na ich ceste k pozitívnej zmene a samostatnosti. Tieto ciele sme sa snažili
napĺňať rôznymi aktivitami, ktoré sme pripravovali.
V roku 2019 sme okrem základného sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov a sociálnej rehabilitácie poskytovali aj špecializované sociálne poradenstvo,
vykonávali sme opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na rôzne spektrum
riešenia problémov u ľudí zo sociálne vylúčených skupín ako súčasť služieb nízkoprahovej sociálnej služby
pre deti a rodinu.
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Pomáhali sme jednotlivcom i rodinám pri zvládaní zložitých životných situácií ako sú strata zamestnania,
bývania, strata blízkej osoby a ďalších problémových situácii v oblasti riešení rodinných, vzťahových i
finančných problémov, pomoci pri vybavovaní dokladov a kontaktoch s úradmi za účelom riešenia
náhradného výživného. V rámci oddĺženia osôb sme sa venovali komunikácii s exekútormi pri riešení
osobného bankrotu. 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, barle), a tiež poskytovali potravinovú a ďalšiu materiálnu pomoc ľuďom v núdzi.
V práci s deťmi sme sa venovali aj preventívnym aktivitám. V rámci preventívnej aktivity sme sa s deťmi
začali praktizovať ručné práce a to základy pletenia Pedigu, tvorili z flisu, pečenie pre radosť – linecké
kolieska, motivovali sme deti na medzinárodný deň Zeme aktivitu Čistenie lesa. Na medzinárodný deň deti
sme piekli a balili perníčky, ktoré sme predávali za dobrovoľný príspevok na akcii Super MDD. Ďalšiu
aktivitu, ktorú sme spolu s deťmi zrealizovali bola Sebaúcta deťom, kde sme spolu sa rozprávali o význame
slova sebaúcta.
Deti sme zapájali aj do krúžku Malý kuchárik, kde si mohli deti vyskúšať varenie a aj nácvik stolovania, a
výrobu rôznych kuchárskych výtvorov.
Organizovali sme pre deti súťaže v ping – pongu, futbale, badmingtone, stolnom futbale a aktívne
využívali aj detský biliard a kroket.
V rámci krúžkovej činnosti sme realizovali 2-3 stretnutia týždenne, raz mesačne sme organizovali aj
pravidelnú preventívnu aktivitu pre deti napr. ochrana zdravia formou hier a prednášok a pod.
Prostredníctvom finančných prostriedkov dotácie z mesta Piešťany sa nám podarilo zabezpečiť pec na
vypaľovanie hliny a pre deti nové hračky, hlinu na modelovanie a výrobky na kreatívne myslenie a
maľovanie, ktoré deti využívajú na ventiláciu stresu .
V spolupráci s organizáciou CVX 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, 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

V roku 2019 projekt Sieť pomoci ďalej napredoval či už novými priestormi, kvalitou, ale aj objemom
vydaných potravín a materiálnych vecí. Tento projekt je neoddeliteľnou súčasťou Trnavskej arcidiecéznej
charity a charakterizuje ju ako priamu pomoc núdznym ľuďom, ktorí si nevedia vlastnými silami pomôcť.
Všetky potraviny sa presunuli do nového skladu potravín v areály Katolíckej jednoty Slovenska. Priestory
sa rozšírili o kanceláriu materiálnej a potravinovej pomoci. Aj v roku 2019 prebiehali viaceré pravidelné
zbierky potravín, drogérie, oblečenia a konkrétnych potrieb pre ľudí v núdzi. Pokračovali sme v spolupráci
s farnosťami, školami, inými neziskovými organizáciami a spoločnosťami, napr. Tesco, FM Logistic, Groupe
PSA Slovakia. Výrazným podielom začali prispievať či už potraviami, drogériou alebo iným spôsobom aj
menší podnikatelia a jednotlivci. Celkovo sme od takýchto darcov vyzberali úctyhodných 282 kg potravín a
drogérie. Celkovo môžeme zhodnotiť rok 2019 pozitívne. Tak ako v minulom roku tak aj v tomto prebiehali
rôzne personálne a admistratívne zmeny, ktoré priniesli pozitívne výsledky. Zo Slovenskej katolíckej
charity nám prišla posila v podobe novej dodávky, ktorá nám pomohla zvládnuť nárast klientov a to hlavne
v oblasti potravinovej pomoci. Do roku 2019 sme vstupovali s víziou pôsobiť na celom území trnavskej
arcidiecézy. Náš cieľ sa nám darilo postupne napĺňať, pomohli sme viacerým jednotlivcom a rodinám
mimo trnavský okres a s pomocou sme sa posunuli do nových okresov v arcidiecéze. Pomáhali sme
jednotlivcom alebo rodinám v rôznych krízových životných situáciách, ktorí sami svoje problémy
nedokázali vyriešiť a my sme boli pripravení pomôcť. Za pomoc, ktorú sme odovzdali vďačíme hlavne
darcom, dobrovoľníkov a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom v tomto diele pomohli.
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Na jar 2019 sme odštartovali nový projekt v spolupráci s nadáciou EPH, ktorá nám poskytla finančnú
čiastku v hodnote 11 000 eur na pomoc ľuďom v núdzi. Celkovo sme pomohli 26 rodinám. Vďaka nadácii
EPH sme mohli takýmto spôsobom pomôcť rodinám v rozličných životných situáciách, ktoré im
znemožňujú získať základné životné potreby do domácnosti.

Na jeseň sme sa opäť tradične zapojili do Tesco zbierky trvanlivých potravín a drogérie. V roku 2019 sme
zbierali v mestách Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda, Šaľa, Pata
a celkovo sme vyzbierali vyše 19 ton potravín a drogérie a tovar v hodnote 29.500,00 Eur. Tento tovar pokryl
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 napr. O.z. Tenenet, do ktorých
putujú trvanlivé či potraviny s rýchlou spotrebou. Táto spolupráca nám umožňuje efektívnejšie pracovať s
klientmi a riešiť ich ťažké životné situácie komplexnejšie.
V roku 2019 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 hygienických balíčkov zároveň
popri distribúcii prebiehali aj sprievodné opatrenia, ktoré sa týkali základného poradenstva jednotlivým
klientom.
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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

Viete o tom, že slovo „dobrovoľník“ bolo prvý raz použité už v roku 1775 z výrazu, „ten kto ponúka sám seba
k výkonu služby“ ?
Vtedy sa jednalo o dobrovoľníkov ochotných vstúpiť do vojenskej služby, našťastie dnes je dobrovoľníctvo
brané ako altruistická aktivita na podporu dobra, alebo zlepšovania ľudského života. Áno tak môžeme
charakterizovať dobrovoľnícky program TADCH, čí dobrovoľníka k nám prichádzajúceho, ako človeka
ochotného deliť sa o svoj čas, energiu, dary či talenty v prospech núdzneho, chorého, alebo spoločnosti.
Zjednocujúcim prvkom prevažnej väčšiny toho čo sa snažíme v našich životoch konať, je budovanie
vzťahov, preto skrsol nápad vytvoriť, budovať komunitné centrum v rámci dobrovoľníckeho programu
TADCH. Myšlienka, ktorá sa zapáčila dobrovoľníkom, vedeniu i verejnosti, sa z jari preniesla do reality a
my sme začali aktívne tvoriť komunitný program pre dobrovoľníkov i širokú verejnosť.
Kladiete si otázku, prečo meniť fungujúci dobrovoľnícky program a naopak vstupovať do niečoho nového ?
Odpoveď je jednoduchá. Túžime stále viac, i cez dobrovoľníctvo a aktivity s ním súvisiace, oslovovať
verejnosť, mestá, obce, organizácie, firmy i jednotlivcov, aby sme im dokázali približovať našu činnosť a
ponúkať obojstranne prospešnú spoluprácu.
Špitálik, to je názov komunitného centra, ktoré sme, s požehnaním Mons. Jána Orosha, 9.5.2019 otvorili.
Jeho súčasťou je Prvá komunitná kaviareň v Trnave, tvorivá dielňa, charitná záhradka okolo kostola
Sv. Heleny a dobrovoľnícky program TADCH. Kaviareň vytvorila priestor na oddych, stíšenie sa, tvorenie
vzťahov, budovanie spoločenstva ochotných ľudíje zároveň ideálnym priestorom pre dobrovoľníkov, keďže
všetko čo sa v nej dialo, od prvotnej realizácie interiéru i exteriéru, vykonávali naši dobrovoľníci.
Naďalej sme i v roku 2019 pokračovali v rozbehnutých dobrovoľníckych aktivitách v našej diecéze.
Výbornou správou je vznik nových farských charít i neutíchajúce aktivity v skôr zriadených. Previerkou
našej činnosti bola hlavne veľká potravinová zbierka v jednom z obchodných reťazcov, do ktorej sa tento
rok zapojilo okolo 300 dobrovoľníkov. Tovar sa zbieral v 10 prevádzkach a vyzbierali sme viac ako 19 ton v
hodnote 29.500 Eur.
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Teší nás, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými osobnosťami spoločenského života,
firmami, školami či športovými klubmi. Podieľali sa na niektorej s aktivít dobrovoľníckeho programu
napr. futbalisti Trnavského Spartaku boli zapojení do potravinovej zbierky, študenti lýcea z Francúzska
maľovali palety do kaviarničky, skauti boli v prezentačnom stánku i v potravinovej zbierke, zamestnanci
poss-slpc, s.r.o. upratovali areál Domu pokojnej staroby v Cíferi a za vyzbierané peniaze vo firemnej
zbierky im kúpili chýbajúci televízny prijímač do spoločenskej miestnosti, šprintér Ján Volko, majster
Európy na 60m, bol hlavnou tvárou Národného týždňa charity a veľa iných. Ďakujeme za akúkoľvek
zmysluplnú formu podpory a pomoci.
"Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Lukáš 10
Dobrovoľníctvo u nás má nové výzvy pred ktorými stojíme, no sme plný nádeje, odhodlania napĺňať
poslanie, ktorým je dobrovoľnícky program TADCH poverený. Túžime vytvárať priestor pre dobro a pre
dobrých ľudí. Chceme rozvíjať fungovanie a činnosť komunitného centra, privítať hostí v kaviarničke,
rozdávať im pokoj a radosť.
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FARSKÉ CHARITY

Trnavská arcidiecézna charita
Projekt farské charity
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Igor Strýček, PhD.
koordinátor projektu
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk

Projekt budovania siete farských charít je neoddeliteľnou súčasťou našej každodenne práce. Trnavská
arcidiecézna charita sa od augusta 2019 zapojila spolu s ďalšími arci/diecéznymi charitami do
celonárodného projektu, ktorého cieľom je budovať farské charity, ako živé bunky sociálneho diela
katolíckej cirkvi na Slovensku. Naša charita vstupovala do projektu so štyrmi existujúcimi farskými
charitami, a to v Novom Meste nad Váhom, Seredi, Dunajskej Strede a vo Veľkom Blahove. Aj v našej
arcidiecéze, tak ako aj v ostatných arci/diecézach na území Slovenska, bol ustanovený diecézny
koordinátor farských charít. Stal sa ním Igor Strýček, ktorý tak pokračuje už v naštartovanom diele aj
vďaka národnému projektu za podpory nemeckej organizácie Renovabis. Do konca roka 2019 sa postupne
podarilo aktivizovať aj ďalších ochotných ľudí vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy a postupne tak mohli
vzniknúť aj ďalšie farské charity - v Galante, vo Veľkom Mederi, vo Veľkých Kostoľanoch, v Cíferi, v
Leopoldove a v Jelke. Všade tam sa našli ľudia, ktorým nebol ľahostajný osud ich blízkych, ktorý sa ocitli v
zložitej sociálnej, či finančnej situácii. Sú to práve dobrovoľníci z našich farských charít, ktorí vyhľadávajú
týchto ľudí a venujú im svoj čas, úsilie a trpezlivosť. Naši dobrovoľníci vo farských charitách sú našimi
predĺženými očami a predovšetkým rukami a snažia sa rôznymi spôsobmi napĺňať charitné heslo, ktorým
je "byť blízko pri človeku."
Spôsobov, ako aj v roku 2019 toto naše heslo skutočne napĺňali, bolo naozaj mnoho. Či už išlo o
organizovanie potravinových zbierok, zbierok konkrétnych potrieb pre odkázaných ľudí, návštevy v
domácnostiach, sprievody k lekárom, pomoc s nákupom a mnohé iné ďalšie dobročinné aktivity.
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Len vďaka týmto našim dobrovoľníkom sa podarilo uskutočniť mnoho dobra. Bez nich by aj naša Trnavská
arcidiecézna charita len ťažko mohla tak účinne pomáhať. Môžeme hrdo povedať, že v našich farských
charitách sa v roku 2019 odpracovalo celkom viac ako 5300 dobrovoľníckych hodín. Nie je to však len číslo.
Sú to hodiny služieb, častokrát náročných a vyžadujúcich si mnoho ľudskej trpezlivosti a pokory. Naša
charita sa aj v ďalších rokoch bude snažiť a robiť všetko pre to, aby dielo farských charít v Trnavskej
arcidiecéze rástlo. Uvedomujeme si, že je pred nami mnoho práce, no vieme, že to, čo robíme, má skutočný
zmysel.
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PROJEKT HLINENÝ
DUKÁT

Trnavská arcidiecézna charita
Projekt Hlinený dukát
Hlavná 43
917 01 Trnava
Mgr. Michaela Peterková
koordinátor projektu
+421 948 944 449
michaela.peterkova@charitatt.sk

Projekt Hlinený dukát pomáha ľudom v kríze už od roku 2018. Je orientovaný na ľudí v núdzi ako aj na
širokú verejnosť. Pomáha riešiť vnútornú dilemu ľudí, ktorí chcú pomôcť žobrajúcim, ale nevedia sa
rozhodnúť, či je správne prispieť finančným alebo iným darom. Obdarovaný človek sa vďaka tomuto
symbolickému platidlu dostáva do Centra pomoci človeku, kde si môže dukát vymeniť za potravinový
balíček. V Centre má taktiež možnosť osprchovať sa a vymeniť svoje oblečenie za čisté. Sociálni pracovníci
sú v prípade záujmu pripravení poradiť ohľadom ubytovania, práce, či pomôcť s vybavovaním osobných
dokladov. V Centre môže obdarovaný nájsť komunitu, ktorá má podobné problémy a najmä nájde podporu
v ceste za lepším životom.
V roku 2019 sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Vladimírom Tibenským, majiteľom bufetov „U
Tibiho“. Vďaka tomu si ľudia v núdzi môžu po novom kúpiť teplé jedlo za hlinený dukát, v jeho dvoch
prevádzkach v centre Trnavy. Ukázalo sa, že táto spolupráca bola výbornou voľbou, čo sa odzrkadlilo ako
na číslach tak aj na pozitívnych reakciách ľudí. Za rok 2019 bolo vymenených za teplé jedlo 989
hlinených dukátov. Výdaj potravinových balíčkov pokračoval aj naďalej a za uvedený rok bolo vydaných
727 kusov.

Za veľký úspech považujeme výhru v hlasovaní participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Umiestnili sme sa
na treťom mieste a získali sme na rok 2020 dotáciu vo výške 2.500,00 Eur pre potreby projektu. Financie
budú použité na zakúpenie 3 výdajných automatov pre mesto Trnava. Ostatné peniaze budú použité na
PR, tvorbu plagátov a ďalšie náklady súvisiace s projektom.

33 | Výročná správa 2019

Finančne nás ďalej podporili:
1. Nadácia Jána Korca nám prispela sumou 500,00 Eur a tieto prostriedky boli voľne použiteľné v projekte
Hlinený dukát.
2. Spoločnosť HKS Forge nám prispela sumou 500,00 Eur
3. Zbierkový účet – tu sa vkladali prostriedky z pokladničiek, ktoré boli umiestnené v rámci Trnavy - tieto
prostriedky sa operatívne používali na nákup potravín do balíčkov.
V roku 2019 bolo možné Hlinený dukát zakúpiť na nasledovných miestach: v Informačnom centre v
Mestskej veži, na Mestskom úrade, u informátora na trnavskej radnici, v charite na Hlavnej 43, v kaviarničke
Špitálik, v kostoloch (Bazilika sv. Mikuláša, Františkánsky kostol sv. Jakuba, Kostol sv. Anny, Jezuitský kostol,
Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov /Kopánka/).
Projekt sme propagovali na rôznych podujatiach počas celého roka. Boli to napríklad Vianočné trhy či
Národný týždeň charít. Pracovali sme na obnovení webovej stránky a začali sme sa viac venovať propagácii
na sociálnej sieti Facebook.
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VÝZNAMNÉ AKCIE, PODUJATIA, PROJEKTY
Trnavská arcidiecézna charita aj v roku 2019 „žila a tvorila“. Našim dôležitým cieľom je pomáhať ľuďom
odkázaným na pomoc druhých. Aby sa naša činnosť mohla rozvíjať, aby sme mohli rásť, a aby sme mali
zdroje neprestávať a ísť stále ďalej organizujeme a realizujeme viaceré projekty, podujatia, akcie. Vďaka
nim čerpáme sily, motivujeme seba i druhých a propagujeme našu činnosť.
TÝŽDEŇ CHARÍT
Z Týždňa charity, akcie, ktorú sme po prvýkrát odštartovali pred tromi rokmi sa stalo národné podujatie. V
piatok, 14.06.2019, bolo na pešej zóne na Hlavnej ulici, pred Trnavskou arcidiecéznou charitou rušno.
Ročník 2019 sa niesol v duchu hesla „Sila Charity je v regiónoch“. Podujatie zahájil trnavský arcibiskup,
Mons. Ján Orosch, sv. omšou na námestí. Stretli sa tu aj pomáhajúce organizácie, aby spoločne rozprávali o
tom, ako vedia pomáhať samostatne i ako vedia spolupracovať.
Počas celého dňa účastníci prezentovali svoju činnosť v stánkoch, rozhovormi na pódiu s moderátorkou a
rozhovormi s okoloidúcimi ľuďmi. Vystúpenia zástupcov organizácií boli popretkávané vystúpeniami
klientov, hudobnými a tanečnými vystúpeniami, folklórom aj športom. Vzácnou návštevou bol slovenský
rekordér a podporovateľ Charity, Ján Volko. Podporu charitatívnej činnosti prišli vyjadriť aj zástupcovia
trnavského klubu Spartak Trnava, ktorí v sebe našli odvahu zasúťažiť si s pracovníkmi Charity.
Vyvrcholením programu bolo vyhodnotenie fotografickej súťaže „Odfoť dobro“, ktorá sa stretla s veľkým
úspechom a pozitívnymi ohlasmi.

CHARITNÝ SPRAVODAJ
Trnavská arcidiecézna charita za posledných 10 rokov výrazne rozšírila svoju činnosť. Vznikli nové služby,
rozšírili sme sa do viacerých miest, zapojili sme sa do mnohých projektov, vytvorili sme dobrovoľnícke
centrum, prijali sme nových kolegov aj dobrovoľníkov. Napredujeme v odbornej práci a vytvárame priestor
pre aktivity ľudí dobrej vôle, spájame tých ktorí potrebujú pomoc s tými, ktorí chcú a majú možnosti
pomáhať. Myšlienku vlastného periodika sa nám prvýkrát podarilo zrealizovať v novembri 2018. V roku
2019 sme získali podporu vo forme dotácie z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR a mohli sme tak v
pláne vydávať vlastné periodikum zotrvať. Podarilo sa nám navýšiť počet strán z 12 na 16 a vydali sme jarné
a jesenné číslo. Vďaka Charitnému spravodaju sme dokázali šíriť informácie o sociálnej práci, sociálnych
službách, o organizáciách pracujúcich s ľuďmi a pre ľudí v sociálnej oblasti. Tematicky sme sa zameriavali
na potreby a záujmy ľudí odkázaných na pomoc iných, zdravotne znevýhodnených, seniorov, ľudí bez
domova, obete násilia, osoby v rôznej núdzi. Prinášali sme informácie o sociálnych službách v regióne, o
dostupnosti, využiteľnosti a prepojenosti sociálnych služieb, charitatívnych služieb a ďalších služieb.
Súčasťou boli rozhovory na odborné témy, informácie o realizovaných a plánovaných projektoch a
programoch, príklady dobrej praxe zo života klientov, motivačné príbehy pracovníkov a dobrovoľníkov zo
sociálnej oblasti.
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PÚŤ CHARÍT
Slovenská katolícka charita každoročne organizuje spoločnú púť charít. V piatok, 4. októbra 2019, sa
Trnavská arcidiecézna charita stala po prvý krát organizátorom tohto celoslovenského podujatia.
Zamestnanci, dobrovoľníci a klienti z celého Slovenska a tiež z Charity Uherský Brod sa stretli v Trnave,
aby spoločne poďakovali za uplynulý rok. Podujatia sa každoročne zúčastní viac ako 500 ľudí.
Predpoludňajší program bol venovaný modlitbám a slávnostnej sv. omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa,
ktorú spolu celebrovali prezident SKCH Mons. Štefan Sečka a Mons. Ján Orosch - arcibiskup Trnavskej
arcidiecézy. Účastníci púte majú možnosť každoročne sa stretnúť, lepšie spoznať, porozprávať,
posťažovať aj pochváliť, ale najmä posilniť pre ďalšiu prácu na rovnakých cieľoch. Zároveň je to priestor
na vlastnú reflexiu, ako môže každý z nás prispieť svojim talentom k charitnému dielu. Program
vyvrcholil popoludňajším organovým koncertom Stanislava Šurina v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave a
odovzdávaním ocenení najlepším zamestnancom jednotlivých charít.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
Trnavská arcidiecézna charita dlhodobo spolupracuje s priateľskou organizáciou: Charitou Uherský
Brod. Túto spoluprácu sme sa rozhodli v r. 2018 spečatiť aj zapojením do projektu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vznikol tak projekt „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu
služieb“. V priebehu realizácie projektu sme sa pravidelne stretávali a odovzdávali si skúsenosti z našej
každodennej činnosti. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce medzi regionálnymi
aktérmi v sociálnej a charitatívnej práci v cezhraničnej oblasti prostredníctvom výmeny praktických
poznatkov a vzájomným vzdelávaním. V r. 2019 boli v rámci projektu realizované štyri vzdelávacie
podujatia v oblasti zvyšovania odborných kompetencií pracovníkov a vzájomnej výmeny skúseností a 5
podujatí za účasti oboch partnerov s odborným a spoločenským programom pre zamestnancov,
klientov, sponzorov, spolupracujúce inštitúcie a dobrovoľníkov oboch charít. Podujatia slúžili zároveň
na spoznávanie kultúry a histórie, vytváranie priateľských vzťahov a tiež na prezentáciu partnerov
navonok voči spoločnosti. Projekt skončil v decembri 2019, ale veríme, že naša spolupráca a priateľstvo
budú pokračovať aj v ďalšom období.

36 | Výročná správa 2019

37 | Výročná správa 2019

STAV A POHYB
MAJETKU
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NÁKLADY A
VÝNOSY
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ČLENENIE
NÁKLADOV

Odpisy
Iné
Sociálne náklady 1.9% 4.5%
2.9%
Služby
6.6%

Spotreba
13.9%

Mzdové náklady
70.3%

ČLENENIE
VÝNOSOV
Aktivácia
3.6%
Dary od PO a FO, verejné
zbierky
19.7%
Dotácie zo ŠR a ÚV
42.8%

Vlastné služby a
výrobky
33.5%

40 | Výročná správa 2019

ČLENENIE VÝZNAMNÝCH
DOTÁCIÍ ŠR A ÚS

Hlavné Mesto SR Bratislava
1.2%
TT SK
18%

MPSVaR SR
45.8%

Mesto Trnava
9.7%

IA MPSVaR SR
25.2%
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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AKCIE V ROKU 2019

VÝROČNÁ
SPRÁVA
2019
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