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Vďaka projektu Dostupné bývanie dostanú šancu na nový život 
núdzni, ktorým hrozí bezdomovectvo, alebo sa už na ulici ocitli. Tr-
navská arcidiecézna charita pre nich zabezpečí bývanie v podnájme 
a komplexnú odbornú pomoc.  

Žena, ktorá odišla z domu pred ty-
ranom, jednotlivci, ktorí stratili prácu 

a nedokážu si zaplatiť ubytovňu, ro-
dičia s deťmi v nepriaznivej finančnej 

situácii alebo senior so zdravotnými 
problémami a nízkym dôchodkom. 
Aj s takýmito skupinami ľudí v núdzi 
pracujú naši zamestnanci. Vďaka pro-
jektu Dostupné bývanie teraz môže-
me pre vybraných klientov sprostred-
kovať prenájom v desiatich bytoch 

a pomôcť im tak vyhnúť sa bezdomo-
vectvu. Musí ich však spájať veľká mo-
tivácia zmeniť svoju súčasnú situáciu. 
Po celý čas budú preto intenzívne spo-
lupracovať s tímom odborníkov a pri-
pravovať sa na to, že sa postavia na 
vlastné nohy a budú žiť svojpomocne. 

Do tímu sme už prijali sociálnych pra-
covníkov, psychológa, asistenta býva-
nia a pracovníka pre riešenie bytových 
otázok. Tí pomôžu núdznym zbaviť sa 
dlhov, komunikovať s úradmi, nájsť si 
prácu či vybaviť invalidný dôchodok. 

 Pokračovanie na str. 3

Desať bytov pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo

„Ten, kto pomáha,
je podozrivý!“
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V septembri sa začne v sídle Trnav-
skej arcidiecéznej charity rozsiahla 
a dlhá rekonštrukcia. Veríme, že 
napriek nestálym časom, ktoré mo-
mentálne vládnu v stavebníctve, 
budeme v roku 2023 kolaudovať 
nové nízkoprahové denné centrum. 

Do Centra pomoci človeku 
v Trnave prichádza denne viac ako 
50 ľudí bez domova. Nachádza sa 
v  prepojených budovách s histo-
rickou hodnotu v centre Trnavy 
medzi Kostolom sv. Heleny a Orol-
skou záhradou. Stav týchto budov 
je dlhodobo nevyhovujúci. Zmeniť 
by to mala rozsiahla rekonštruk-
cia, ktorú môžeme uskutočniť vďa-
ka európskym fondom. Trnavská 
arcidiecézna charita uspela vo vý-
zve Integrovaného regionálneho 
operačného programu a na obno-
vu nízkoprahového centra získala 
1,2 milióna eur. Zvyšné, 5-percent-
né dofinancovanie rekonštrukcie 

bude v našej réžii. S prácami začí-
name v septembri. 

Väčšie, európske 

Zrekonštruované centrum bude 
dôstojnejším priestorom pre klien-
tov a zamestnancov charity. V pô-
vodnom sme pre prácu s ľuďmi vyu-
žívali 160 m2, po prestavbe to bude 
takmer 820 m2. Núdzni ľudia v ňom 
nájdu spoločenské miestnosti pre 
stravovanie, miestnosti pre indivi-
duálne poradenstvo, priestory pre 
skupinové aktivity, ako aj tri stredis-
ká osobnej hygieny pre ženy, mu-
žov a imobilných ľudí. Budova po 
rekonštrukcii splní najväčší európ-
sky štandard. „V nových priestoroch 
klienti zažijú motivujúce prostredie, 
a to je veľmi dôležité. Len človek, 
ktorý je sýty, čistý a oddýchnutý, je 
pripravený riešiť svoju situáciu,“ vy-
svetľuje manažérka pre rozvoj sociál- 
nych služieb Trnavskej arcidiecéz-
nej charity, Katarína Pažítková. Ak 

pôjdu všetky práce podľa plánu, na 
jeseň v roku 2023 by mohli do nové-
ho centra vstúpiť prví klienti. 

Prínos charity

Na ulici v Trnave žije podľa 
záznamov charity a ďalších organi-
zácií približne 300 ľudí bez domo-
va. Vďaka Trnavskej arcidiecéznej 
charite dostávajú komplexnú so-
ciálnu službu od osobnej hygieny 
a jedla až po možnosť poradiť sa 
so sociálnym pracovníkom, ktorý 
ich sprevádza náročnou životnou 
situáciou. Práci s ľuďmi bez domo-
va a tými, ktorým bezdomovectvo 
hrozí, sa charita venuje dlhodobo. 
Umožňuje im tak prístup k základ-
ným ľudským potrebám a verej-
nosť tak pociťuje negatívne dopady 
bezdomovectva podstatne menej. 
 DARINA KVETNOVÁ 
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Silnejší ako  
kedykoľvek predtým

Milí priatelia,
leto nám dospelo do svojej 

zrelosti, ustupujú vonkajšie pre-
javy pandémie a my sa môžeme 
tešiť z mnohých prospešných ak-
tivít. Zároveň sa však zamýšľam, 
či sme na všetky nasledujúce prí-
ležitosti dostatočne pripravení. 

Nedávno som v jednom prího-
vore zachytil inšpiratívnu myš-
lienku. Jej múdrosť je v príkla-
de, ktorý nám ponúka príroda. 
V tieto horúce, letné dni,  sme už 
takmer zabudli na studený apríl 
a máj. Čo robí príroda v čase, 
keď vonkajšie podmienky ne-
prajú rastu, vývoju a napredo-
vaniu. Zdá sa nám, že sa zastaví 
a stagnuje. Pravda je však taká, 
že silnie, mocnie a rastie vo svojej 
hĺbke a vo svojej podstate. Rastú 
korene potrebné na naberanie ži-
vín a príroda sa takto pripravuje 
na obdobie, keď budú podmien-
ky priaznivejšie. Dostatočne silná 
vie potom rýchlo dobehnúť one-
skorenie a ani nespozorujeme, 
že by mala omeškanie. Rastliny 
využijú čas vonkajšej nepriazne 
na naberanie síl. 

Ale čo my? Ako sme na tom? 
Využili sme dostatočne všetky 
možnosti pandemického loc-
kdownu, aby sme mocneli, zlep-
šovali sa, pripravovali sa na čas, 
keď sa bude dať robiť a slúžiť bez 
vonkajších obmedzení? Ak aj ne-
máte tento pocit, chcem vás po-
vzbudiť v nádeji, že vždy máme 
možnosť začať na sebe pracovať.

Som vďačný Bohu, že nám sa 
to vo všetkých službách Trnav-
skej charity podarilo. Cítime sa 
silnejší a pripravenejší ako kedy-
koľvek predtým. Rovnako želám 
aj vám všetkým, aby ste v čase 
rôznych obmedzení dokázali vi-
dieť a prijímať príležitosti, ktoré 
tento čas prináša. Ďakujeme za 
Vašu podporu a modlitby.

 Miroslav Dzurech, 
 riaditeľ Trnavskej 

 arcidiecéznej charity
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Všade tam,  
kde je človek,  

je miesto  
pre dobrý čin.

- Seneca -

Moderné a európske 
útočisko pre ľudí bez domova

Začíname rekonštrukciu nízkoprahového denného centra

Vonkajšie a vnútorné priestory 
centra budú čisté, dôstojné 
a moderné.

Viac ako 1,5 tony čerstvej zeleniny prechádza každý týždeň naši-
mi rukami a prinášame ju ľuďom v núdzi. Zelenina pochádza z polí 
spoločnosti AGROMAČAJ a.s., ktorá ju charite poskytuje od mája 
tohto roku. 

Zemiaky, mrkvu, cibuľu a kore-
ňovú zeleninu privážame v našej 
dodávke zo sídla spoločnosti pri 
Senci a následne ju distribuuje-
me klientom, s ktorými dlhodobo 
pracujeme. 

Z Trnavy na juh aj sever

Vďaka sieti našich farských charít 
sa táto pomoc dostáva aj k núdz-
nym ľuďom v regióne od Nového 

Mesta nad Váhom po Dunajskú 
Stredu. O tento dar sa delíme aj 
s ďalšími organizáciami, ktoré pô-
sobia v oblasti sociálnych služieb. 
Zeleninu privážame do útulkov, 
azylových domov a ďalším pomá-
hajúcim organizáciám. Pre všet-
kých spomínaných sú tieto potra-
viny veľkou a zároveň praktickou 
pomocou. Zelenina pochádza z polí 
na západnom Slovensku, najmä 
z okolia Senca. Spoločnosť AGRO-

MAČAJ ročne vypestuje 100-tisíc 
ton zemiakov a radí sa tak medzi 
najväčších pestovateľov v strednej 
Európe. „Máme možnosť pomáhať 
a zároveň cítime túto povinnosť,“ 
hovorí majiteľ Juraj Mačaj. „Ako 
kresťan mám najväčšiu dôveru 
práve ku katolíckej charite. Verím, 
že dokáže posúdiť, komu takáto 
pomoc patrí,“ dodáva. 

Pomáhajú aj dobrovoľníci 

Trnavská arcidiecézna charita 
dokáže tieto a ďalšie potraviny 
distribuovať k núdznym ľuďom 
vďaka službe Sieť pomoci. „Pred 

ôsmimi rokmi sme začali vytvárať 
kompletnú logistiku tejto služby. 
Distribúciu zabezpečujú dvaja 
zamestnanci a desiatky dobro-
voľníkov, pomáha im pri tom cha-
ritná dodávka a významnú úlohu 
zohráva náš sklad solidarity, kde 
môžeme potraviny uložiť,“ vy-
svetľuje riaditeľ Trnavskej arcidie-
céznej charity Miroslav Dzurech. 
Sieť pomoci zahŕňa aj materiálnu 
pomoc konkrétnym ľuďom s kon-
krétnymi potrebami. Využívané, 
no stále funkčné elektrospotrebi-
če a nábytok priváža charita tým, 
ktorí si ich kúpu nemôžu dovoliť. 
„Najnovšia spolupráca so spoloč-
nosťou AGRAOMAČAJ nám priná-
ša nové skúsenosti jednak čo sa 
týka množstva distribuovaných 
potravín, a tiež celej organizácie,“ 
dodáva Miroslav Dzurech. 

 DARINA KVETANOVÁ

Zeleninou zo Senca pomáhame 
stovkám ľudí v núdzi

O ľudí bez domova sa momentálne staráme 
v dočasných priestoroch, ktoré nám poskytlo Mesto 
Trnava. Na pôvodnú adresu sa služba nízkoprahového 
denného centra vráti po úspešnej rekonštrukcii.



Leto je v plnom prúde a my na 
charite už myslíme na septem-
ber. Lepšie povedané, na rodi-
ny, pre ktoré je jeho začiatok 
vždy náročný. Nemôžu totiž 
svojim deťom kúpiť to, čo po-
trebujú k vzdelávaniu. Aj tento 
rok preto pozývame verejnosť 
zapojiť sa do zbierky školských 
pomôcok. 

Tieto potreby pre deti z núdz-
nych rodín zbiera Slovenská kato-
lícka charita už 12 rokov a úspeš-
ne nimi pomáha v núdznych 
rodinách. Zbierka každoročne za-
čína v júni a trvá do polovice sep-
tembra. Školské pomôcky môžu 
ľudia prinášať na zberné miesta, 
ktoré sme uviedli nižšie v článku. 

Čo priniesť

Čo deti potrebujú? Predstavte 
si školáka, mladšieho či staršie-
ho, so školskou taškou na chrb-

te. Čo by ste mu do nej nabalili? 
Zošity, pravítko, kružidlo, nožni-
ce, vodové aj temperové farby 
a peračník. Priniesť však môžete 
aj samotnú školskú tašku alebo 
notebooky či tablety pre deti zo 
znevýhodneného prostredia. Tie 
môžu byť nové, ale i staršie, no 
fungujúce. So špeciálnou pros-
bou, darovať elektroniku, sa 
charita obracia na organizácie, 
ktoré jej majú prebytok. Aj po-
čas pandémie sa ukázalo, ako 
vedia technológie pomôcť žia-
kom a študentom pri výučbe. Až 
23-tisíc detí nemalo prístup na 
internet a až 40-tisíc detí bolo 
ohrozených výpadkom z proce-
su školskej výučby kvôli sociál-
ne znevýhodnenému prostrediu 
a nedostatku technologických 
pomôcok. DARINA KVETNOVÁ 
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To je vychytávka! 
Dostali sme perfektný dar. Rú-

školapky. Naše opatrovateľky 
a zdravotníčky nosia respirátory 
každý deň a vďaka tejto šikovnej 
pomôcke už nebudú mať odre-
té uši. Podaroval nám ju Tomáš. 
Okrem praktickosti má rúškolapka 
ešte jednu úlohu, vďaka apelujú-
cemu heslu prináša úsmev. kvet

Zarobil, no nenechal  
si pre seba 

Cíferčan Dušan Caja ukázal 
svoje veľké srdce. Počas pravi-
delného testovania v obci pomá-
hal ako dobrovoľník a peniaze, 
ktoré si zarobil, chcel venovať na 
dobrú vec. Pre seniorov z nášho 
Domu pokojnej staroby za ne 
kúpil pomôcky na cvičenie, over-
bally, fit lopty aj minirotopédy, 
s ktorými teraz dvakrát do týžd-
ňa precvičujú celé telo počas tré-
ningu psychomotoriky. Zo srdca 
ďakujeme. kvet

Zbavte sa  
kuchynského oleja 

Jedna kvapka kuchynského 
oleja môže znečistiť aj tisíc litrov 
vody. Máte doma použitý ku-
chynský olej a chcete sa ho zbaviť 
ekologicky? V Trnave a Piešťanoch 
sme umiestnili zberné nádoby, do 
ktorých môžete vhadzovať uzav-
reté fľaše s olejom. Naša partner-
ská spoločnosť ho potom preme-
ní na bionaftu a navyše, charita 
dostane za zozbieranú surovinu 
nový olej alebo ocot. Kde môže-
te olej odovzdať? V žltých nádo-
bách, v Trnave na Hlavnej ulici 43, 
v podbrání a v Piešťanoch na Ulici 
A. Hlinku 41. kvet 

Vybavme deti 
z núdznych rodín do školy

 Dokončenie z titulky 
Do nájomných bytov by sa 

mali prví ľudia v núdzi nasťa-
hovať už v septembri. Po celý 
čas ich bude viesť tím odborní-
kov a pomáhať im na ceste za 
novým životom. „Sociálni pra-
covníci im pomôžu pri hľadaní 
práce, pri kontakte s úradmi, 
pri vybavení rekvalifikačných 
kurzov a naučia ich, ako hospo-
dáriť s rodinným rozpočtom,“ 
vysvetľuje manažérka rozvoja 
sociálnych služieb TADCH Kata-
rína Pažítková. Vďaka terapiám 
so psychológom zas môžu riešiť 
dlhodobo nahromadené pro- 
blémy. V projektovom tíme bude 
tiež človek, ktorý si v minulosti 
prešiel podobnou nepriaznivou 

životnou situáciou, úspešne ju 
prekonal a dnes môže byť pre 
núdznych motiváciou

Model pochádza  
zo severu

Projekt Dostupné bývanie je 
financovaný z európskych fon-
dov a vychádza zo známeho mo-
delu housing first, ktorý vznikol 
v severských krajinách. Jeho hlav-
ným cieľom je sprostredkovať 
štandardné, cenovo dostupné 
a samostatné ubytovanie pre ľudí, 
ktorí nemajú prístup k vlastnému 
bývaniu. Trnavská arcidiecézna 
charita je jednou z organizácií, 
ktoré sa úspešne zapojili do výzvy 
Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky 
a na projekt získali financie z Ope-

račného programu ľudské zdroje.
 DARINA KVETANOVÁ 
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Kam môžete pomôcky priniesť
ZoZnam Zberných miest a kontaktov 
trnavskej arcidiecéZnej charity

  Cífer, farský úrad  Ján Bučík, 0903 448 441
  Dunajská Streda, farská charita – Bacsáková 5  Gyorgy Bugár, 0904 644 950
  Galanta, farská charita – Hlavná 14  Mária Csikós – Tamás, 0905 894 023
  Hlohovec, OZ Samária – sklad na železničnej stanici  Helena Dzurechová, 0911 132 828
  Hrnčiarovce nad Parnou, Farský kostol sv. Martina  Jana Cíferská, 0908 073 648
  Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 281  Mária Strýčková, 0948 887 540
  Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly  Zuzana Svetlíková, 0902 337 624
  Nové Mesto nad Váhom, farská charita - Palkovičova 23  Peter Ochránek 0948 090 984
  Piešťany, Centrum pomoci človeku, Andreja Hlinku 41  Simona Petrušová, 0910 788 031
  Sereď, farská charita - Novomestská 3022  Mária Fačkovcová, 0908 179 610
  Šaľa, Kostol Sv. Margity Antiochijskej, Nám. Sv. Trojice 2  Peter Nagy, 0907 176 914
  Špačince, farský kostol Špačince  Silvia Lehútová, 0915 784 177
  Šelpice, Šelpice 2045  Monika Martinkovičová, 0903 253 722
  Trnava, Špitálik – komunitné centrum, Hlavná 43  Kristína Ryšavá, 0940 998 334
  Veľké Kostoľany, farský úrad  Igor Gajdoš, 0905360378
  Zavar, Športová 26  Eleonóra Malovcová, 0903 040 981

Tím projektu 
Dostupné bývanie.
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Urob dobro

Prines nám
školské 
pomôcky



Dodržiavali prísny režim, ob-
medzili návštevy a kontakty na 
minimum, napriek tomu si však 
koronavírus našiel cestu aj do 
charitného Domu pokojnej sta-
roby v Cíferi. 

Naše zariadenie pre seniorov si 
prešlo krízou na konci novembra 
minulého roku, keď sa nakazili 
prví klienti. Postupne ich počet 
podstatne vzrástol a pribudla 
i časť zamestnancov. Obvykle živé 
obdobie pred Vianocami plné náv-
štev, veselého programu a rados-
ti, tak vystriedali obavy a strach. 
Vedúca zariadenia Soňa Sedlá-
ková je dnes hrdá na to, že túto 
ťažkú situáciu spoločnými silami 
zvládli. „Veľa sme sa rozprávali na 
spoločných poradách a dodávali 
sme si silu. Táto skúsenosť mi dala 
poznanie, že teraz už zvládne-
me všetko. Môžem sa spoľahnúť 
na personál a rovnako na klien-
tov. Tí sa museli uzavrieť vo svo-
jich izbách, nemohli sa stretávať 
s rodinou a aj program, ktorý im 
bežne pripravujeme, sme museli 
stopnúť. To všetko bolo pre nich 
ťažké, napriek tomu však svedo-
mito dodržiavali, čo bolo treba,“ 
vysvetľuje Soňa Sedláková.  

Chránení a slobodnejší

Ťažké momenty pomáhala v za-
riadení zvládať aj ľudskosť. Z opat-

rovateliek sa na chvíľu stali kader-
níčky, ktoré raz úspešnejšie, raz 
s menším úspechom, farbili vlasy 
dámam, ktoré chcú aj vo svojom 

veku dobre vyzerať. Do zariadenia 
prichádzali vianočné dary od ľudí, 
ktorí chceli seniorov potešiť. Život 
sa postupne vrátil do bežných ko-
ľají. Omše dnes prichádza slúžiť 
nový, mladý kňaz, ktorého si se-
niori rýchlo obľúbili. Silu a chuť im 
opäť dodávajú spoločné aktivity. 
V marci klientov a zamestnancov 
zaočkovali zdravotníci z mobilnej 
očkovacej stanice a všetci tak ve-
ria, že ich už čakajú len lepšie dni. 
„Vďaka očkovaniu sa budeme cítiť 
chránenejší a slobodnejší. Prine-
sie aj rôzne výhody, noví, očkovaní 
klienti, napríklad nebudú musieť 
absolvovať karanténu,“ dodáva 
vedúca Domu pokojnej staroby 
Soňa Sedláková. TEXT A FOTO:  
 DARINA KVETANOVÁ 
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„Teraz už zvládneme všetko“

Osem paliet potravín a hygienic-
kých prostriedkov, ktoré charite 
darovala spoločnosť Alza, pomohli 
prekonať obdobie ľuďom v zložitej 
ekonomickej situácii. Dvesto kilo-
gramov múky a dvadsať kilogramov 

výživy pre deti poslúžili časti obyva-
teľov Komárna, ktorí sa pre korona-
vírus ocitli v karanténe. O rovnakú 
pomoc pre svojich obyvateľov po-
žiadalo trnavskú charitu aj vedenie 
Dunajskej Stredy. Potraviny od Alzy 

a z našich vlastných zdrojov po-
mohli takmer trom stovkám ľudí, 
ktorým karanténa neumožňovala 
pracovať a vychádzať z domova. 
Prípravky na pranie, šampóny, čis-
tiace prostriedky, mydlá a ďalšie 

hygienické potreby putovali aj pre 
ďalšie rodiny na južnom Slovensku, 
do obcí Patince, Chotín a Okoličná 
na Ostrove. Dary od Alzy využívame 
tiež na prevádzku našich služieb 
a zariadení. MONIKA ČOPÍKOVÁ

Vďaka Alze sme pomohli na juhu Slovenska

Ľudia v Piešťanoch naplnili charitný sklad

SOS z úradu 
Telefón u nás na charite zvoní 

často aj vtedy, keď si už človek 
na druhej strane nevie poradiť. 
Z úradu práce prišla nedávno 
naliehavá správa o rodine v nú-
dzi. Kataríne sa len pred niekoľ-
kými týždňami narodilo bábät-
ko a teraz s partnerom bojujú, 
aby sa oň dokázali postarať. 
Bývajú na ubytovni a keďže 
v Trnave nemajú trvalý pobyt, 
nevedia si tu vybaviť sociálne 
dávky. Charita podala rodine 
prvú pomoc – podporili sme 
ich potravinami a drogériou, 
ku ktorej sme pridali aj plienky 
a oblečenie pre novorodenca. 

Pomoc pre Miriam 
Takéto osudy vidíme často. 

Otec odišiel, žena zostala na 
výchovu dieťaťa sama, navy-
še, má zdravotné problémy. 
Miriam a jej maloletá dcéra sú 
bez príjmu, otec dieťaťa im na 
živobytie prispieva zriedka. Do 
Nového Mesta nad Váhom sme 
vyrazili s novou chladničkou, 
pretože stará im už doslúžila. 
Miriam z nej mala veľkú radosť, 
na novú by sama určite nena-
šetrila. Aj tento spotrebič sme 
mohli pre rodinu zakúpiť vďaka 
podpore nadácie EPH. 

Mama a jej  
chorá dcérka 

Pomohli sme žene, ktorá 
sama vychováva dcérku s ťaž-
kým zdravotným postihnutím 
v chudobných pomeroch. Diev-
čatko si vyžaduje celodennú 
starostlivosť, je plienkované 
a nerozpráva. Mama sa jej sna-
ží zabezpečiť čo najhodnotnejší 
život, napriek tomu, že žijú v sta-
rom dome, kde ich ohrozuje pád 
strechy. Vďaka potravinám a hy-
gienickým potrebám môžu na 
chvíľu odľahčiť rodinný rozpočet 
a peniaze použiť na iné, dôležité 
výdavky. Pri manipulácii s dcé-
rou príde jej mama často o oku-
liare, preto sme do pomoci zahr-
nuli aj rámy.  Túto pomoc sme 
doručovali až na stredné Sloven-
sko, do okresu Krupina.

príbehy 
zo Siete pomoci

Boj s koronavírusom v našom zariadení v Cíferi:

Klientka počas  
očkovania.

V zbierke Malý nákup, veľká po-
moc vyzbierali študenti a verej-
nosť stovky kilogramov trvanli-
vých potravín a drogérie a úplne 
tak naplnili sklad nášho piešťan-
ského Centra pomoci človeku.

Trnavská arcidiecézna charita 
môže vďaka zbierke Malý nákup, 
veľká pomoc podporovať núdznych 
ľudí v Piešťanoch a okolí niekoľko 
ďalších mesiacov. „Sme veľmi vďač-
ní, že mladí ľudia a verejnosť takto 
citlivo zareagovali na potreby tých, 
ktorí žijú medzi nami, no nemajú 
také šťastie, ako mnohí z nás. Z me-
siaca na mesiac zápasia s otázkou 
prežitia, s otázkou, čo oblečiem 
svojim deťom a z čoho im navarím,“ 
povedala pracovníčka Centra pomo-
ci človeku Simona Petrušová, ktorá 
zbierku zastrešuje. Verejnú zbierku 
Malý nákup, veľká pomoc iniciova-
lo začiatkom marca 2021 Centrum 
pomoci človeku spolu s kultúrno-
-kreatívnym centrom Arta s cieľom 
pomôcť rodinám i jednotlivcom 

v núdzi, ktorým pandémia skompli-
kovala život natoľko, že sa bez po-
moci druhých nezaobídu. Štafetu od 
Arty prevzali žiaci z Gymnázia Pierra 
de Coubertina, po nich Hotelová 
akadémia Ľudovíta Wintera, Stredná 
odborná škola obchodu a služieb na 
Mojmírovej ulici, Cirkevná spojená 
škola a napokon Stredná odborná 
škola technická v Piešťanoch. „Všet-
ci zúčastnení nám zároveň ponúkli 
pomoc, keď ju budeme v budúcnosti 
potrebovať. Zo zbierky Malý nákup, 
veľká pomoc, sa tak možno stane 
každoročná aktivita,“ dodala Simona 
Petrušová.  DARINA KVETANOVÁ 

Riaditeľka Spojenej cirkevnej školy 
Helena Križanová (vpravo) preberá 
zbierku Malý nákup veľká pomoc od 
kolegyne Anny Zálešákovej zo Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb.
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Kam putujú  
potraviny zo zbierok?
Prispeli ste do potravinovej zbier-
ky, ktoré organizujeme vo vašej 
farnosti alebo v nákupnom cen-
tre? Možno práve teraz otvára 
vaše vrecko ryže alebo cestovín 
človek v núdzi. Potravinami po-
máhame organizáciám, ktoré 
z nich môžu navariť svojim zve-
rencom obed. V Jaslovských Bo-
huniciach parkuje naša dodávka 
s potravinami v Útulku sv. Mar-
tina, kde sa tamojší farár Marián  
Vívodík stará o mužov, ktorí by 
inak žili na ulici. Podobný osud 
majú aj ľudia ďalšieho partner-
ského združenia v spomínanej 
obci, OZ Kroky, ktoré založili 
a vedú manželia Rumanovičovci. 
Aj ich hospodárenie odľahčujeme 
potravinovou pomocou. V Hlo-
hovci a okolí dokážeme stáť pri 
ľuďoch v núdzi vďaka adresnej 
pomoci OZ Samaria a z potravín 
z našich zbierok varia aj v inom 
zariadení, v ktorom našli útočisko 
psychicky a fyzicky týrané ženy. 
Potraviny z verejných zbierok 
pomáhajú aj ženám, ktoré sú na 
výchovu detí samé, seniorom 
s nízkym dôchodkom a ľuďom, 
ktorí sa pre chorobu či stratu za-
mestnania dostali do zlej situácie. 
Ďakujeme, že podporujete naše 
potravinové zbierky. Aj vďaka 
vám môžeme stáť od severu na 
juh Blízko pri človeku.  kvet

Vďaka novej farskej charite môžeme našu pomoc rozširovať inten-
zívnejšie smerom na južné Slovensko. Hlavnou tvárou zoskupenia 
dobrovoľníkov je Mária Csikós Tamás, žena, ktorú poznajú mnohí 
Galanťania aj vďaka aktivitám v minulosti. 

Organizovala napríklad tábory 
pre deti z rôznych kresťanských 
spoločenstiev v Galante. Dnes 
žije v obci Košúty, a tak začala far-
ská charita núdznych ľudí vyhľa-
dávať aj tam. „Na vianočné trhy 
som priniesla škatuľu s nápisom: 
Ak viete o niekom, kto by potre-
boval pomoc, dajte nám o ňom 
vedieť,“ hovorí Mária Csikós Ta-
más. S tými, ktorí takto núdznych 
ľudí nominovali, sa potom osob-
ne stretla. Chcela zistiť, o koho 
ide, aby záujem charity pochopili 
správne a aby pre nich nebola po-
núkaná pomoc nepríjemná. „Po-
dobnými krokmi sa nám vytvorila 
skupinka ľudí, ktorých sme pra-
videlne podporovali potravinami 
z mesačných zbierok v kostoloch,“ 
vysvetľuje niekdajšia zdravotná 
sestra, katechétka a distribútorka 
cudzojazyčnej literatúry. 

Veľká ochota pomáhať

V prvých mesiacoch fungovania 
prinášala farská charita pomoc ľu-
ďom tým najnúdznejším, ľuďom, 
ktorí žijú v domoch bez kúrenia 
a elektriny. V meste zas vyhľadáva-
li ľudí bez domova a po pandémii 
sa začali stretávať s mnohodetný-
mi rodinami, kde jeden z rodičov 
stratil prácu. „Okrem potravín 
sme ich mohli podporiť aj plien-
kovou pomocou od DM Drogerie 
a viaceré rodiny aj spotrebičmi, 
ktoré by si inak nemohli dovoliť. 
Veľmi dobrý ohlas malo aj predvia-
nočné podujatie, vďaka ktorému 

sme podávali Štedrú večeru pre 
núdznych. Nič podobné predtým 
v Galante nikto nezorganizoval,“ 
hovorí Csikós Tamás. Táto farská 
charita má momentálne sedem 
stálych dobrovoľníkov, do potra-
vinovej zbierky v obchodných re-
ťazcoch Tesco sa ich však zapojilo 
až dvadsať. „Cítime, že ochota ľudí 
pomáhať je veľká. Najmä naše se-
niorky sa rady zapoja, pretože je 
to pre ne zároveň možnosť stráviť 
príjemný čas s priateľkami.“ 

Podeliť sa aj z mála

V Galante, Ko-
šútoch a Topoľni-
ci pomáha farská 
charita momen-
tálne 54 rodinám 
a podporuje aj 
miestnych senio-
rov. Práve oni 
sú však tí, ktorí 
dožičia núdznym 
zo svojho, i keď 
toho sami veľa 
nemajú. „Dopria-
la by som ľuďom 
zažiť takéto si-
tuácie, keď ešte 
aj núdzny človek 
donesie z vlast-
ného polovičku. 
Práve v tom je podstata našej 
činnosti,“ hovorí Csikós Tamás. 
Farská charita v Galante sídli 
v historickej budove na Hlavnej 
ulici, kde bola donedávna ban-
ka. Priestory tu zdieľajú s rodin-

ným centrom Bambuľkovo a OZ 
Dobroprajnosť, ktoré prevádz-
kuje odevný sklad. „Aj naďalej 
chceme aktívne vyhľadávať ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc a zároveň 
prizývať do svojich radov nových 

dobrovoľníkov. Už dnes plánuje-
me aktivity, do ktorých sa budú 
môcť zapojiť,“ dodáva Mária Csi-
kós Tamás. 

 TEXT A FOTO:  
 DARINA KVETANOVÁ 

Farské charity v obciach a mes-
tách sa zapájajú do zbierok 
pre núdznych a zároveň nám 
dávajú vedieť o tých, ktorí po-
moc potrebujú. Služby charity 
sa vďaka nim dostávajú aj do 
regiónu v blízkom a vzdialenej-
šom okolí Trnavy.  

Za farskou charitou stoja ob-
vykle iniciatívni ľudia, ktorí sú 

ochotní obetovať svoj 
čas, aby pomohli iné-
mu človeku. „Mnohí 
sa nám ozývajú sami 
s tým, že by charite 
chceli pomáhať pri 
organizácii zbierok. 
Na druhej strane aj 
my aktívne hľadáme 
vo farnostiach dobro-
voľníkov. Budujeme 
tak sieť, ktorá je 
našou predĺženou 
rukou v regióne,“ 
hovorí Igor Strýček, 
kooridnátor TADCH 
pre farské charity. 
Počas pandémie 
to boli práve dob-
rovoľníci vo farnos-
tiach, ktorí charite významne 
pomohli potravinami. „Kostoly 

boli zatvorené a hrozilo, že prí-
deme o veľké množstvo potravín 
z prvopiatkových zbierok. Naši 

dobrovoľníci prevza-
li organizáciu, ľudia 
z obce nosili potra-

viny priamo k nim 
domov. Takto sme 
mohli pomáhať 
potravinami aj po-
čas pandémie, keď 

nám narastal počet 
ľudí v núdzi,“ opisu-

je Igor Strýček. Činnosť 
farských charít však nie 

je len o zbierkach. Títo ľudia 
poznajú svoje okolie a citlivo 

vnímajú, kto v ňom potrebuje 
pomoc. Charite napríklad pomá-
hajú nominovať núdznych ľudí, 
ktorých zaraďuje do projektu 
Nadácie EPH. Človek na juhu ale-
bo severe arcidiecézy tak môže 
aj vďaka činnosti farskej charity 
dostať čisto nový spotrebič, kto-

rý by si sám nemohol zakúpiť. 
Do činnosti farskej charity sú 
okrem dobrovoľníkov zapojení 
aj kňazi. „Sme radi, že mnohí 
sú naklonení charitnej činnosti. 
Momentálne sa snažíme rozvíjať 
túto pomoc smerom na južné 
Slovensko, kde je veľa núdznych 
ľudí a zároveň aj ľudí ochotných 
zapojiť do tejto pomoci“ dodáva 
Igor Strýček. kvet

Chceme pomáhať aj vo vašej obci
Urob dobro

potravinovú
zbierku

Podpor

Mária Csikós 
Tamás, aktívna 
žena, ktorá na 
svoje plecia zobrala 
všetky aktivity 
novovzniknujtej 
farskej charity.

Galanta je už rok  
súčasťou charitnej rodiny

Dobrovoľníci farskej charity počas 
potravinovej zbierky v Tescu.

Cífer, Dunajská Streda, Galanta, 
Hrnčiarovce nad Parnou, Jelka, 
Kajal, Križovany nad Dudvá-
hom, Leopoldov, Majcichov, 
Nové Mesto nad Váhom, Sereď, 
Šelpice, Špačince, Veľké Blahovo, 
Veľké Kostoľany, Veľký Meder. 

Kde pôsobia naše farské charity

Ako založiť  
farskú charitu
Chcete pomáhať aj vo vašej 
obci? Zistite viac o založení 
a fungovaní farskej charity.

  Igor Strýček,
 igor.strycek@
charitatt.sk
 0948 887 540
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Lenka Grešnerová a jej piati súrodenci sa môžu pochváliť slušným 
portfóliom povolaní. Žurnalistka, chemička, špeciálna pedagogič-
ka, zvukový inžinier, študent a... rehoľníčka. Kolegyňa, s ktorou 
v trnavskej charite zdieľame kanceláriu, sa v dvadsiatich rokoch 
rozhodla pre rehoľný život. Aký je a prečo v tak mladej žene dozrelo 
práve toto rozhodnutie? 

Pred dvoma rokmi sa dievča 
z Bojníc stalo najmladšou súčas-
ťou komunity Kongregácie Dcér 
Božskej Lásky, ktoré si hovoria aj 
Marianky. Jej rozhodnutie ju tak 
priviedlo do Malého Ríma a aj do 
kolektívu Trnavskej arcidiecéznej 
charity. Teraz stojí pred ďalším 
dôležitým krokom. Odchádza do 
Ríma, toho skutočného, veľkého, 
kam ani vo sne ísť nechcela. 

l Lenka, ako si spomínaš na 
svoje detstvo?

– Je veľkou výhodou, že som 
z viacerých detí. Vždy som sa te-
šila, keď sestry prichádzali domov 
z internátov a celý víkend sme 
strávili spolu. Veľa sa rozpráva-
me, pri stole dokážeme sedieť do 
hlbokej noci. Mám rada takéto 
momenty, keď sa dozvedám, ako 
kto žije. 

l Tvoji súrodenci majú rôzne 
povolania. Asi žiadne z nich však 
u ľudí nevyvoláva toľko otázok, 
ako to tvoje. Kedy sa v tebe ozva-
la túžba pre rehoľný život? 

– Celé toto rozhodnutie bolo pri-
rodzeným výsledkom toho, čo som 
v živote hľadala. Moja rodina mi odo-

vzdala vieru v tradícii, ako mladý člo-
vek som však potrebovala mať skú-
senosť s Bohom a so spoločenstvom. 
Priťahovalo ma to. Počas vysokej ško-
ly som intenzívne rozmýšľala, kam sa 
vydať. Najskôr som túžila mať rodinu 
a deti. Stále hlbšie sa však vo mne 
ozývala túžba spoznať samú seba 
a nájsť zmysel môjho bytia, a tak som 
sa veľmi zamýšľala nad rehoľným po-
volaním. Mojich rovesníkov rehoľný 
život odpudzoval, pre mňa to však 
vždy bolo niečo prirodzené. 

l Určite si si kládla o živote 
v reholi mnohé otázky. 

– Áno, hľadala som ľudí, ktorým 
som mohla povedať o zmätkoch 

vo mne a položiť im otázky, ktoré 
vo mne rezonovali. Práve oni mi 
pomáhali postupne tú mozaiku 
poskladať. Skutočný rehoľný život 
som však spoznala, až keď som do 
rehole vstúpila. Na začiatku som 
musela urobiť krok odvahy. Vstú-
piť do neznáma. 

l Ako si si vyberala rehoľu? 
– Vedela som, že chcem zostať 

na Slovensku. Každá rehoľa sa 
zameriava na niečo iné, má svoju 
charizmu, spiritualitu. Niektoré sú 
misijné, venujú sa chorým ľuďom 
či školstvu. Filtrovala som pod-
ľa toho, čo chcem a čo nechcem. 
Rozhodla som sa pre Marianky, 
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Zmení si meno a navždy 
odloží civilné šaty

Nechcem, aby to vyznelo 
sladko, no Boh ma natoľko 

očaril, že som prežívala  
obdobie zaľúbenosti.

Lenka má 23 rokov a žije v reholi
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mládeži a deťom. Mojim novým 
domovom sa tak stala Trnava.

l Musela to byť pre teba veľ-
ká zmena, prísť do iného mesta 
a hneď aj do skupiny celkom no-
vých ľudí, s ktorými máš odteraz 
fungovať pod jednou strechou. 

– Veru, začiatok bol veľmi ťaž-
ký. Mám rada bezpečie, stabilitu 
a som veľký introvert, preto sú 
pre mňa zmeny náročné. Prvé 
dva týždne som si musela zvykať 
a hľadať bezpečie, aby som sa cí-
tila dobre, pretože doslova trpím, 
keď sa necítim prijatá.

l Ako vnímaš to, že žiješ v komu-
nite, kde sú všetky ženy staršie? 

– Veru, som úplne najmladšou 
členkou. Druhá najmladšia v pro-
vincii má o 13 rokov viac. Som 
však zvyknutá na to, že sa bavím 
so staršími ľuďmi a počúvam ich 
názory. Aj ja sama som na ľudí 
vždy pôsobila vyspelejšie, preto 
mi to neprekáža. Dôležité je, aby 
som cítila prijatie, a to sa stalo. 
Sestry ma medzi seba prijali veľmi 
vrúcne. Nemala som pochybnosti 
o tom, že sem patrím.  

l Ako vyzerá váš deň? 
– Jeho pevné body tvorí modlitba 

a spoločné stolovanie. Vstávame 
o pol šiestej, začíname rannými 
modlitbami, svätou omšou, po kto-
rej máme spoločné raňajky. Sestry 
potom odchádzajú do práce, stretá-
vame sa na obed a večer pri mod-
litbách a pri jedle. Tie sestry, ktoré 
sú doma, sa starajú o chod kláštora 
a o staršie sestry. Máme medzi se-
bou aj deväťdesiatničky, ktoré po-
trebujú starostlivosť a dohľad. 

l Momentálne si vo formácii. 
Čím presne prechádzaš? 

– Učím sa spoznávať samú seba, 
zmeniť svoje návyky, niektorých 

sa zbaviť, iné nanovo prijať, sfor-
movať sa, aby som sama dokázala 
formovať iných. Môžem povedať, 
že za doterajší život sa mi nepo-
darilo natoľko sa spoznať, ako za 
dva roky v reholi. Na povrch vy-
chádzajú moje vlastnosti, aj dob-
ré, aj negatívne, s ktorými chcem 
pracovať. Keď človek vstúpi do 
manželstva, obrusuje sa s jedným 
človekom. V komunite s jedenás-

timi ľuďmi, z ktorých každý má 
svoje typické vlastnosti, prejav 
a spôsob fungovania, ma to melie 
z každej strany. Každodenne vo 
mne pre dobro spoločenstva odu-
mierajú moje návyky. Nechcem sa 
však utiahnuť, len aby bolo dobre. 
Chcem priniesť do komunity niečo 
svoje. Hľadám cestu, aby som aj ja 
bola pre sestry obohatením.  

l Akú spätnú väzbu dostávaš? 
Akým obohatením pre ne si?

– Mám veľmi rada rodinnosť. 
Myslela som si, že je to bežné, že 
ľudia sú spolu, veľa sa rozprávajú. 
Zistila som však, že to, čo mi dala 
moja rodina, nemá každý. Preto 
chcem aj na tejto novej ceste vytvá-
rať bezpečné prostredie pre iných.

l Vstúpiť do rehole by pre 
väčšinu ľudí znamenalo vzdať 
sa slobodného života. Ty si to 
takto nikdy necítila?  

– Nemusela som sa vzdať toho, 
čo mám rada. Od mala som cho-
dila na klavír, hrala na cimbale 
a spievala. Teraz spievam a hrám 
počas liturgie a dokonca sa učím 
hrať na gitare. Ďalšou mojou záľu-
bou bolo pečenie. Aj tomu sa mô-
žem venovať, lebo máme krásnu 
veľkú kuchyňu a sestry sa potešia, 
keď niečo napečiem. Vždy som 
však bola samostatný človek. Ne-
šla som za rodičmi, aby mi niečo 
vybavili, všetko som si najradšej 
vybavila a vytelefonovala sama. 
Teraz žijem istým princípom po-
slušnosti. Ak si chcem niečo kúpiť, 
musím sa opýtať. Pre niekoho to 
možno znie hrôzostrašne, vo svo-
jej podstate sú to však krásne veci. 
Ak sa zameriame na to, že niečo 
musíme, budeme sa voči tomu 
brániť, ak to však chceme, je oveľa 
ľahšie prijať to. 

l Ako to bolo s láskou? Mala 
si priateľa?

– Nemala som priateľa. Jasné, že 
som bola zaľúbená, ak by som ne-
bola, asi by so mnou nebolo niečo 
v poriadku  Nechcem, aby to vy-
znelo sladko, no Boh ma natoľko 
očaril, že som prežívala obdobie 

zaľúbenosti. Keď som sa rozhodla 
pre rehoľu, nemohla som zaspať, 
veľmi som nad tým všetkým pre-
mýšľala. Stále prežívam životnú 
lásku ku Kristovi. 

l Znie to veľmi mysticky. 
– Sama sa často pýtam, ako ľu-

ďom priblížiť moje rozhodnutie. 
Uvedomujem si, že viera je dar, 
ktorý som si ničím nezaslúžila. Je 
veľmi ťažké vysvetliť to niekomu, 
kto túto skúsenosť nemá. Aj náš 
program je stavaný tak, aby sme 
neustále prebývali v prítomnos-
ti Boha. Hneď prvá myšlienka po 
prebudení má byť myšlienkou na 
Boha, v nej máme celý deň zotr-
vávať. Sú chvíle, kedy rozprávam, 
plačem, kričím, niekedy sa roz-
čuľujem, ale niekedy len zotrvá-
vam v tichu. Ovocie toho celého 
je pokoj a radosť zo života, ktorú 
teraz tak intenzívne prežívam. Môj 
život sa neskladá z WOW efektov. 
Chcem žiť obyčajnosť každého 
dňa s postojom vďačnosti, ktorá 
ma skutočne fascinuje. 

l Ako reaguje okolie na to, že 
vstupuješ do kláštora? 

– Často sa stretávam s obdivom, 
nemyslím si však, že by som si ho 
niečím zaslúžila. Osobne obdivu-
jem niekoho, kto sa vie postarať 
o rodinu. Kamaráti vidia, že som 
šťastná a nepotrebujú ďalej vy-
svetľovať moje rozhodnutie. Reak-
cie rodičov som sa bála. Povedali 
však, že keď sa toľké roky modlí-
me za povolania, prečo by mi mali 
brániť, ak som to povolanie získala 
ja. Sú šťastní a so súrodencami sú 
mi veľkou oporou. Oni sú tí, ktorí 
ma vo všetkom podržia. 

l Aká cesta ťa teraz čaká? 
– V auguste začínam noviciát, na 

dva roky odchádzam do Ríma. Po-
tom sa vrátim na Slovensko, zložím 
prvé sľuby a budem fungovať ako 
sestra. Asi budem spoznávať rôzne 
komunity na Slovensku, lebo tam 
môžem byť preložená. Noviciát 
v Ríme je pre mňa veľkou výzvou. 
Radikálnejšie sa ním zmení môj ži-
vot. Prijmem rehoľné rúcho, zme-
ním si meno a budem najintenzív-
nejšie spoznávať život sestry. 

l Vždy sa mi páčilo, ako sa 
obliekaš. Nebude ti smutno za 
tvojim civilným oblečením? 

– Už od detstva som mala túžbu, 
že keď budem dospelá a budem 
zarábať, budem si kupovať krás-
ne šaty a budem si ich obliekať 
každý deň. Teraz sa na to veľmi 
teším, i keď, samozrejme, nepôj-
de o najmodernejšie kúsky, ktoré 
si môžem pravidelne meniť. Mož-
no, keď ich budem mať na sebe 
denne, poviem si, že mi terajšie 
oblečenie chýba a že by som sa aj 
prezliekla. Teraz sa však na rúcho 
skutočne teším. 

l A ako vnímaš to, že odložíš 
meno, ktoré k tebe patrí celý život? 

– Rodina ma bude stále volať Len-
ka, aj úradne budem používať svoje 
meno. Veľmi sa však teším na prija-
tie nového mena. Bude zároveň pri-
jatím nového života, novej identity 
a zanechaním toho starého. 

l Hovoríš, že nie si dobrodruž-
ný typ človeka, ktorý by mal rád 
zmeny. Odchod do Ríma je však 
dosť veľkou zmenou.

– Smejem sa, že Boh si zo mňa 
robí žart. Rehoľu som si vyberala 
podľa toho, či má nejakú časť for-
mácie v zahraničí. Tie, ktoré mali, 
som okamžite vyškrtla! Vedela 
som, že je to nad moje sily. Naša 
rehoľa mala noviciát na Slovensku 
a ja budem vôbec prvou novickou, 
ktorá ho absolvuje v zahraničí. 
Toto sa schválilo tretí mesiac po 
tom, čo som prišla do Trnavy. Bola 
to výzva, ktorú som, na moje pre-
kvapenie, veľmi rýchlo spracovala. 
Tieto dva roky budú obdobím štú-
dia a prehĺbením vzťahu s Bohom. 

l Čo podľa teba majú dať sve-
tu rehole?

– Myslím si, že majú človeku 
pomôcť zistiť, prečo tu je. Aj ja by 
som chcela pomáhať ľuďom, aby 
spoznali, kým sú a čo znamenajú. 
Aby spoznali svoju vlastnú hod-
notu, aby sa neponižovali, aby 
využívali svoj potenciál a našli svoj 
zmysel života. Náš život zviditeľ-
ňuje Božiu lásku, skutočnosť, že 
ľudia sú milovaní a vo svojej pod-
state sú dobrí. Aké presne moje 
poslanie bude, nad tým sa teraz 
ešte nezamýšľam. Zameriavam sa 
na osobný rozvoj, všetko ostatné 
príde postupne a vyprofiluje sa to 
samo.  DARINA KVETANOVÁ 

Môj život sa neskladá  
z WOW efektov.  

Chcem žiť obyčajnosť  
každého dňa s postojom 

vďačnosti, ktorá ma  
skutočne fascinuje.

Život Marianiek sa neodohráva len za 
bránami kláštora. Sestry vyrazili autom 
za pracovnými povinnosťami.

Keď človek vstúpi do  
manželstva, obrusuje sa  

s jedným človekom.  
V komunite s jedenástimi 
ľuďmi, z ktorých každý má 

svoje typické vlastnosti, 
prejav a spôsob fungovania, 
ma to melie z každej strany.

Pri sadení  
v kláštornej záhradke.



Kto na Slovensku potrebuje pomoc charity? V akých životných situáciách sú 
títo ľudia a ako im charita pomáha? Predstavujeme vám sedem príbehov 
ľudí, ktorí našli vďaka charite pomoc, útočisko či pokojné miesto pre život. 
Pridávame ďalší o pomoci charity v zahraničí.

Slovenská katolícka charita a desať 
charít, ktoré pôsobia v regiónoch, spo-
lu prevádzkujú približne 300 zariadení 
a služieb po celom Slovensku. Charita 
je najväčším neverejným poskytovate-
ľom sociálnych služieb, útočisko v nej 
nachádzajú hendikepovaní a chorí ľu-
dia, seniori, týrané ženy, mladí ľudia 
vychádzajúci z ústavnej starostlivosti, 

ľudia, ktorí ukončili trest odňatia slo-
body, ľudia prekonávajúci závislosť, 
sociálne slabí aj ľudia bez domova. 
Zo spleti príbehov, ktoré ľudia v nú-
dzi denne žijú v zariadeniach charity, 
sme pre vás niektoré vybrali. Vznikli 
ako videá k Národnému týždňu cha-
rity. Všetky si ich môžete pozrieť na  
www.charitapomaha.sk
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Vojna, chudoba, AIDS. 
Pomáhame za hranicami

Slovenská katolícka charita
Zahraničná pomoc 

Slovenská katolícka charita pre-
vádzkuje dve centrá pre deti v Afri-
ke. Kultúrne centrum sv. Vincenta 
Palloti v Rwande umožňuje získať 
predškolské vzdelanie deťom z veľ-
mi chudobných rodín. Počas troch 
rokov sa v škôlke naučia základy 
abecedy, písania a anglického jazy-
ka a do školy tak prichádzajú pripra-
vené. Ugandské centrum poskytuje 
podobné vzdelanie deťom s HIV, 
ktorým choroba vzala jedného ale-
bo oboch rodičov. Siroty, ktoré vy-
rastajú v tomto centre, dostávajú 
vzdelanie, ale aj výchovu a bezpeč-
né detstvo. Vďaka programu Adop-
cia na diaľku poskytuje Slovenská 
katolícka charita podporu viac ako 
6-tisíc deťom v krajinách Blízkeho 

východu. Pomáha tiež ľuďom za-
siahnutým vojnou a chudobou žiť 
v dôstojných podmienkach.

Katka našla druhý domov

Bratislavská arcidiecézna charita
Rehabilitačné stredisko Samária

Katka je mladá žena s duševným 
ochorením. Zmaturovala na gym-
náziu v Bratislave a popri invalid-
nom dôchodku sa snažila pracovať 
ako opatrovateľka či upratovačka 
a zamestnaná bola aj v strýkovej 
firme. Bolo to však pre ňu náročné, 
preto jej psychologička odporučila, 
aby navštevovala zariadenie pre 
ľudí s duševným ochorením, akým 
je Samária. Sídli na prízemí budovy 
Bratislavskej arcidiecéznej charity 
a denne sem prichádza asi dvanásť 
ľudí. Ich program sa začína rozcvič-
kou, po ktorej pracujú v skupinkách, 
tvoria v dielňach, robia spolu rozvo-
jové cvičenia a chodia aj na výlety. 

Každý deň v Samárii prináša do 
života ľudí s duševným ochorením 
nové situácie a skúsenosti. „Pre 
mňa je to ako druhý domov. Pôsobí 
to tu na mňa veľmi rodinne,“ hovorí 
Katka s tým, že najväčšie potešenie 
nachádza v terapii hudbou.

Gabika dostala šancu  
na nový život

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku v Piešťanoch

Gabrielu spolu s dieťaťom vyhodil z bytu 
partner. V tom čase bola navyše tehotná. 
Útočisko našla v azylovom dome a keďže 
svoju situáciu chcela čím skôr riešiť, prišla 
do Centra pomoci človeku v Piešťanoch, 
ktoré prevádzkuje Trnavská arcidiecézna 
charita. Gabriele tam pomohli potravinami, 
oblečením pre ňu a pre deti a mohla sa tu 
aj odrelaxovať počas tvorivých dielní. Vďaka 
pomoci pracovníčok centra začala žiť nový 
život, dnes má strechu nad hlavou a vzor-
ne sa stará o svoje deti. Sociálni pracovníci 
trnavskej charity majú dlhoročné skúsenos-
ti so ženami, ktoré sú obeťami domáceho 
násilia. „Nevieme si ani predstaviť, čím všet-
kých prechádza žena v takomto vzťahu. Cíti 
sa byť vinná za to, že v jej domácnosti do-

chádza k takýmto činnom a trpia aj deti. Žijú 
v strese, sú nútené niesť rodinné tajomstvo, 
nevedia sa koncentrovať v škole a takisto sa 
naučia prejavovať agresívne správanie voči 
okoliu,“ hovorí Edita Karabová z piešťanské-
ho Centra pomoci človeku. Aj preto by pod-
ľa nej voči podobným životným príbehom 
nemalo zostať okolie ľahostajné.

Príbehy našej pomoci 
O ľuďoch, ktorí zaklopali na dvere charity

Zdvihol sa z dna  
a odpustil otcovi 

Diecézna charita Žilina 
špecializované sociálne poradenstvo

Jeho otec si rád 
vypil a neraz ho zbil. 
Aj keď má Tomáš 
na svoje detstvo 
smutné spomienky, 
v dospelosti chyby 
svojho otca sám zo-
pakoval. Často sia-
hal po alkohole, stal 
sa závislým, prišiel 
o prácu, bývanie, aj 
o vzťahy. V Prahe, 
kam odišiel praco-
vať, skončil dokonca 

na ulici. Mrzol na lavičkách, ľudia 
sa od neho odkláňali a posielali ho 
preč. Tomáš sa vrátil na Slovensko 
a zaklopal na dvere Diecéznej cha-
rity Žilina. Tam mu vďaka službe 
špecializovaného sociálneho po-
radenstva dali druhú šancu. Dnes 
si dokáže platiť podnájom, pracu-
je ako kuchár a dokázal odpustiť 
aj svojmu otcovi. Špecializované 
sociálne poradenstvo poskytuje 
žilinská charita terénnou aj am-
bulantnou formou. Skrývajú sa za 
ním dlhé rozhovory s ľuďmi, ktorí 
sem prichádzajú s celým klbkom 
problémom. Prišli o prácu, o rodi-
nu, hrozia im exekúcie. Pracovníci 
ich sprevádzajú k lekárom, vyba-
vujú s nimi úradné záležitosti, ale 
dodávajú aj povzbudenie.
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Antónia a jej malé  
životné radosti 

Diecézna charita Nitra 
Dom charity sv. Rafaela

Antónia sa pre závislosť od al-
koholu ocitla na ulici. Táto neresť 
jej zobrala v živote všetko. Vďaka 
Domu charity sv. Rafaela, ktorý 
prevádzkuje Diecézna charita Nit-
ra, nachádza od roku 2008 bez-
pečné útočisko a zároveň malé 
životné radosti. „Aj keď je to noc-
ľaháreň, dovolili mi priniesť si sem 
taburetky, fotelku a skrinky, na kto-
rých môžem mať položené kvety 
a drobnosti, o ktoré sa starám. Pri 
posteli mám koberček. Táto izba je 
moja pýcha a ja som vďačná, že mi 
toto všetko umožnili,“ hovorí Antó-
nia. Sociálni pracovníci v zariadení 
jej pomáhajú s tým, aby raz mala 
vlastné bývanie. Z dôchodku, kto-
rý poberá, by si ho mohla dovoliť. 
Tonka je čistotná a šikovná, no keď 
sa objavia problémy s alkoholom, 

je z nej iný človek. „Mám istú ná-
dej dostať sa do vlastnej garsónky. 
Potrvá to určitý čas, ale nádej tu 
je,“ hovorí. V zariadení nitrianskej 
charity dostávajú núdzni ľudia so-
ciálne poradenstvo, jedlo, šaty, 
môžu si vykonať hygienu, oprať si 
oblečenie a prenocovať tam. Pri-
chádzajú tam klienti, ktorí stratia 
strechu nad hlavou na krátky čas, 
ale aj ľudia, ktorí sú bez trvalého 
ubytovania roky.

Olinka a jeseň jej života

Arcidiecézna charita Košice
Dom pokojnej staroby

Volá sa Mária Tokárová, no nikto 
jej nepovie inak, ako Olinka. Bývalá 
učiteľka našla počas jesene svojho 
života útočisko v Dome pokojnej 
staroby v Košiciach. Životných síl jej 
ubúdalo a čím ďalej tým viac nevlád-
na. Do zariadenia mohla prísť aj so 
svojim psíkom a dodnes tu nachá-
dza pochopenie a láskavú opate-
ru. Často si spomína na minulosť. 
„Moja mamka bola v koncentráku 
v Osvienčime. Dostala sa tam, lebo 
skrývali židov. Našťastie, zachránila 
sa, lebo vedela cudzie jazyky.“ Olin-

ka si napriek vyššiemu veku zacho-
vala cit pre umenie a vášeň pre ma-
ľovanie. Aj na stenách zariadenia visí 
niekoľko jej obrazov. Nedávno však 
prekonala náhlu cievnu mozgovú 
príhodu. Postupne sa zotavuje a po-
máhajú jej v tom aj cvičenia s fyzio-
terapeutkou, počas ktorých rozhýbe 
ruku a precvičuje jemnú motoriku.

od Bratislavy po Košice

Anton a jeho Cesta 

Gréckokatolícka charita Prešov
Časopis Cesta 

Prešovská charita umožňuje ľu-
ďom, ktorí sa ocitli na ulici, riešiť 
svoju sociálnu a finančnú situáciu 
distribúciou mesačníka Cesta. Peri-
odikum vydáva viac ako osemnásť 
rokov, do jeho distribúcie sa kaž-
doročne zapojí 50-60 ľudí, aktuálne 
v dvanástich slovenských mestách. 
Jedným z predajcov je Anton Mi-
chálik, známy aj ako Chodec Tóno. 
„Vyrastal som v Prešove, v rodine, 
kde sa pilo a fajčilo. Nevyučil som 
sa, nevyštudoval som a aj keď som 
sa oženil, manželstvo mi pre alko-
hol zlyhalo. Skončil som na ulici. 
Spal som, kde prišlo, žil som žob-

rajúci po kanáloch, s chorobami, 
so zápalmi pľúc a s chrastami,“ ho-
vorí otvorene. Anton sa dostal na 
charitu, kde mu pomohli a ozval sa 
v ňom hlas podávať pomoc ďalej. 
Začal preto chodiť po Slovensku 
a motivovať ľudí v boji s alkoho-
lom. Dodnes predáva časopis 
Cesta. „Jeden pán sa mi poklonil 
a bol hrdý, že si odo mňa kupuje 
časopis. Doma si vraj vylepil môj 
plagát z čias, keď som kráčal okolo 
Slovenska. Mal problémy s alko-
holom a manželka sa s ním chcela 
rozviesť. Začal čítať časopis a posil-
ňoval sa, aby prestal piť a fajčiť.“

Samko a škola,  
do ktorej chodí rád

Spišská katolícka charita
Spojená škola sv. Maximiliána M. Kolbeho

Samko chodil na bežnú základnú školu, 
kde však zaostával za ostatnými spolužiak-
mi. Rodičia ho preto premiestnili na Spojenú 
školu sv. Maximiliána M. Kolbeho, v ktorej 
Spišská katolícka charita vzdeláva deti so 
zdravotným znevýhodnením – s mentálnym 
a viacnásobným postihnutím. Dnes je z neho 
usilovný študent. Na škole si našiel kamará-
tov a podporu tu získali aj jeho rodičia. Škola 
okrem vzdelávania zabezpečuje aj osobnost-
ný rozvoj a je bezpečným prostredím, ktoré 
potrebuje každé dieťa. Je veľmi dôležité, aby 

sme v našej spoločnosti mysleli aj na deti so 
zdravotným znevýhodnením. Aj oni môžu 
chodiť do školy s nadšením a pocitom, že im 
tam rozumejú.

Slovenská katolícka charita v číslach
 10 diecéznych a arcidiecéznych charít
 300+ zariadení a služieb  
 1500+ zamestnancov
 1300+ dobrovoľníkov
 24000+ ľudí na Slovensku dostáva ročne pomoc
 11 krajinám poskytuje zahraničnú pomoc

www.charitapomaha.sk
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Leto v Špitáliku
  20.7. Dopravné ihrisko, 

10. – 18.hod. 
�Deti�si�môžu�zajazdiť�na�dočasnom�
dopravnom�ihrisku.�Prineste�si�vlastné�
dopravné�prostriedky.

  23.7. Charitný bazár, 
10. – 17. hod. 
�Oblečenie,�knihy,�hračky�a�potreby�do�
domácnosti�si�môžete�zo�Špitálika�odniesť�
za�dobrovoľný�príspevok.

  30.7. Filmový večer, 
od 19. hod.

  13.8. Filmový večer, 
od 19. hod.

  17.8. Dopravné ihrisko, 
10. – 18.hod 
Deti�si�môžu�zajazdiť�na�dočasnom�
dopravnom�ihrisku.�Prineste�si�vlastné�
dopravné�prostriedky.

  18.8. Hudobný večer  
v kaviarni, od 17. hod.

  20.8. Bazár oblečenia 
a kníh, 10. – 17. hod. 
Oblečenie,�knihy,�hračky�a�potreby�do�
domácnosti�si�môžete�zo�Špitálika�odniesť�
za�dobrovoľný�príspevok.�

  27.8. Filmový večer,  
od 19. hod.

Skvelý priestor 
pre vaše stretnutie 

Hľadáte výnimočné miesto 
pre stretnutie vášho klubu, ro-
diny, priateľov, pre organizáciu 
stretávky či prezentáciu produk-
tov? Špitálik je skvelý priestor, 
ktorý ponúka príjemné pros-
tredie a súkromie. Ponúkneme 
vám domáce limonády, koláče, 
čapujeme nealkoholické nápo-
je a môžete si sem priniesť aj 
vlastné občerstvenie. Termín 
si môžete dohodnúť na čísle 
0940 998 334. 

Originálne odznaky 
Špitálik bol tento rok súčas-

ťou Trnavských dní dizajnu. 
Kolegyňa Táňa Lipovská vyro-
bila pri tejto príležitosti origi-
nálne odznaky z kartónu, látok 
a gombíkov. Podarili sa, však?

zo Špitálika
komunitné centrum

Naše komunitné centrum s ka-
viarňou objavujú materské a zá-
kladné školy. Viaceré si pred le-
tom prišli užiť niekoľkohodinový 
program plný kreatívnych aktivít. 

Deti z MŠ Spartakovská v Trna-
ve navštívili komunitnú kaviareň 
v žltých šiltovkách. Usadili sa za 
stolmi, na ktoré im, ako sa na po-
riadnu kaviareň patrí, priniesli čaš-
níci osviežujúce nápoje. A potom 
sa už pustili do práce, pretože za toto 
dopoludnie mali toho stihnúť poriadne 
veľa. Kreslili cez šablóny, pečiatkovali, 
navliekali koráliky, vyrobili si zálož-
ky do kníh aj odznaky s vlastnými 
motívmi. Žiakov zo základnej ško-
ly Karola Kuffnera v Sládkovičove 
sme zas pustili do našej kuchyne, 

v ktorej okrem iného pe-
čieme koláče a vyrábame 
domáce sirupy z byliniek 
a ovocia. Pre seba a pa-
nie učiteľky si v nej mohli 
pripraviť osviežujúce ná-
poje. A to sa im skutočne 
páčilo! Náš Špitálik sa stal 
cieľom školských výletov 
pre triedy, ktoré si chcú 
prezrieť Trnavu a popri 
tom zažiť niečo výnimoč-
né. Tunajšie materské 
a základné školy zas ne-
musia merať dlhú cestu, 
aby si spestrili vyučova-
nie. „Pre deti a žiakov 
vieme pripraviť program 
podľa ich veku a záujmu. 
Radi ich privítame v na-
šich priestoroch,“ hovorí 
koordinátorka dobrovoľ-
níckeho centra Kristína 
Ryšavá. A aká by to bola 
návšteva kaviarne, keby 
si v nej hostia nevychut-
nali aj dobrý koláč? Tie 
naše sú upečené s lás-
kou, no najmä z čerstvé-
ho a chutného ovocia. 
  DARINA KVETANOVÁ 

Deti a žiaci, príďte si po zážitok 

Žiaci vyrobili nápoje  
pre seba aj učiteľky.

Dohodnite si  
návštevu

  Kristína Ryšavá, 
koordinátorka  
komunitného 
centra Špitálik

 0940 998 334

Ako zvládnuť zákruty, kedy 
zastaviť pred priechodom pre 
chodcov a ako sa vyhnúť kolí-
zii s ďalšími účastníkmi cestnej 
premávky? Čo nám hovoria do-
pravné značky, kedy máme dať 
prednosť v jazde a kedy v nej 
pokračovať? 

Tieto a ďalšie situácie si mohli 
deti vyskúšať na dočasnom do-
pravnom ihrisku, ktoré sme roz-
ložili priamo na pešej zóne pred 
budovou charity. Vďaka projektu 

Bezpečné mesto (www.bezpec-
nemesto.sk) sme tento zážitok 
mohli premiérovo pripraviť pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa detí. Počas leta ho detským 
návštevníkom prinesieme ešte 
dva razy. Na vlastných kolobež-
kách, odrážadlách a bicykloch si 
u nás budú môcť zajazdiť v júli aj 
v auguste. V komunitnej kaviarni 
Špitálik budú pre nich priprave-
né ďalšie aktivity, maľovanie na 
tvár, detská diskotéka a výroba 
odznakov.  TEXT A FOTO: kvet 

Dopravné ihrisko 
priamo na pešej zóne

Keď sú detské zážitky 
skutočne vzácne

Centrum pomoci človeku v Pieš-
ťanoch pripravilo aj toto leto 
program pre deti. Čakajú ich 
viaceré aktivity, ako aj prímest-
ský charitný tábor dobrodruh. 

Aký vzácny je virtuálny záži-
tok pre dieťa, ktorému takúto 
skúsenosť nemôžu vlastní ro-

dičia dopriať? Ako veľmi sa teší 
do akvaparku, na lanovú dráhu, 
alebo na spoločnú opekačku 
s kamarátmi? Kolegyne z Cen-
tra pomoci človeku v Piešťanoch 
prinášajú do životov detí z chu-
dobnejších pomerov každé leto 
takéto zážitky. Druhý augustový 
týždeň pre ne opäť organizu-
jú prímestský letný tábor. Deti 
z rodín, ktoré sú v nepriaznivej 
životnej situácii však môžu cen-
trum navštevovať počas celého 
leta. Trávia tu popoludnie, ak je 
vonku pekne, športujú, ak je za-
mračené, vyrábajú si kreatívne 
výtvory vo vnútri. 

Chcete podporiť tieto deti a do-
priať im radosť z leta? Naša sku-

pinka rada príjme pozvanie na 
kopček zmrzliny v Piešťanoch, 
alebo pozvanie na exkurziu na za-
ujímavé miesto v okolí. Za zážitok 

či sladkú odmenu vám budú naši 
malí zverenci skutočne vďační. 
Dohodnúť sa môžete na telefón-
nom čísle 0903/316127. kvet

Urob dobro

Pozvi naše deti 
na zmrzlinu 
v Piešťanoch

K letu patrí aj  
voda. Deti z CPČ 
v Piešťanoch  
na výlete.



Pomôžme im  
zvládnuť leto

Z rádia aj televízie počúvame 
v týchto dňoch informácie o tom, 
aby sme sa chránili pred úmorný-
mi horúčavami. Ľudia bez domo-
va pred slnkom nemôžu ujsť do 
klimatizovaných priestorov, vďa-
ka našej pomoci však môžu zvlád-
nuť tieto dni lepšie. Na charite 
pre nich preto zbierame: šiltovky, 
letnú obuv, slnečné okuliare, trič-
ká s krátkym rukávom a krátke 
nohavice. Pomôžu tiež opaľovacie 
krémy a minerálne vody. Všetky 
tieto potreby môžete prinášať do 
Centra pomoci človeku v Trnave. 

Ak chcete zbierku podporiť, 
prosíme, dohodnite sa vopred te-
lefonicky na čísle: 0948 944 449. 
 kvet

Elenka žila dlhé roky na ulici v Trnave. Takýto život viedla aj s man-
želom, ktorému sa stal osudným. Jednu zimu neprekonal a na ulici 
zamrzol. Začiatkom tohto roka prišla útla žena aj o syna. 

Syn pracoval ako šofér kamióna, 
no pre svoju závislosť na alkohole 
stratil prácu, strechu nad hlavou 
a skončil na ulici, rovnako ako jeho 
rodičia. Napokon na nej podľahol 
zdravotným problémom. Elena tak 
zostala celkom sama. V podmien-
kach, ktoré určujú pravidlá ulice, 
bola ľahkou korisťou pre tých silnej-
ších. Pravidelne ju okrádali o dôcho-
dok a bola  bezbranná. Po všetkých 
týchto udalostiach sa rozhodla, že 
takýto život už nechce žiť a prija-

la dlho ponúkanú pomoc kolegýň 
z Centra pomoci človeku v Trnave. 
Tie pre ňu okamžite vybavili miesto 
v ubytovni v neďalekom meste. Ele-
na si bývanie dokáže zaplatiť z dô-
chodku, ktorý poberá a aby túto si-
tuáciu zvládala dlhodobo, trnavská 
charita ju podporuje potravinami.  

Prvé prekvapenie 

Elenku čakalo tento rok životné 
jubileum - šesťdesiatka. Nemala 

ani potuchy, že o ňom kolego-
via z nízkoprahového denného 
centra a sociálneho poradenstva 
vedia. Pripravili pre ňu chlebíčky, 
vyzdobili spoločenskú miestnosť, 
upiekli tortu. Pred ubytovňou, 
kde Elenka teraz žije, zaparkova-
lo charitné auto. Kolegovia Elen-
ke povedali, že si musí prísť do 
centra prevziať dôležitý list. Keď 
otvorila dvere, zbadala tortu so 
sviečkami a do tejto situácie jej 
všetci hromadne spievali pieseň 
k narodeninám. Elenka poveda-
la, že je to vôbec prvýkrát v ži-
vote, keď pre ňu niekto pripravil 
prekvapenie. Ľudia s podobným 
osudom často nedokážu prejaviť 

emócie. V živote si toho už veľa 
vytrpeli, často sa nedokážu ani 
usmiať a poďakovať za akúkoľ-
vek pomoc. Elenka zostala stáť 
v miestnosti centra ako obarená, 
na všetkých len pozerala veľkými 
očami a nedokázala nič povedať. 
Keď z oslavy odchádzala s priba-
lenou tortou a chlebíčkami pre 
pre kamarátov na ubytovni, veľmi 
za všetko ďakovala. Naši sociálni 
pracovníci pomáhajú núdznym 
s administratívou, pri hľadaní 
práce, ubytovania, no majú pre 
nich aj duševnú podporu. Lásku, 
ktorú možno nikdy nezažil. 

 DARINA KVETANOVÁ 
 Foto: CPČ Trnava
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ktorá�na�ulici�všetko�stratila
Veľká pomoc  
od Learu

Spoločnosť Lear Corporation je 
náš stály partner a my si to veľmi 
ceníme. Tento rok môžeme rozví-
jať sociálne služby aj vďaka 2 per-
centám z dane, ktoré pre charitu 
darovali. Ľuďom po úrazoch a cho-
rým zas pomáhajú polohovacie 
postele, ktoré sme zakúpili vďa-
ka podpore Learu. Firma na nás 
myslela aj v čase pandémie, keď 
darovala dezinfekciu a ochranné 
pomôcky pre naše nízkoprahové 
denné centrum, kde pracujeme 
s ľuďmi bez domova. 

Stromy a kvety  
od Plantexu

Vďaka záhradnému centru Plan- 
tex sme skrášlili priestor komunit-
nej kaviarne Špitálik a predzáhrad-
ku v piešťanskom Centre pomoci 
človeku. Plantex nám daroval 
stromčeky a kvety, vďaka ktorým 
sa u nás cítia príjemnejšie klienti, 
návštevníci aj zamestnanci.

Jedenásť počítačov 
a televízor

Takýmto darom nás potešila 
spoločnosť POSS-SLPC a pripoji-
la k nemu aj niekoľko klávesníc 
a myšiek. Niekoľko kusov využijú 
naši kolegovia v novom projekte, 
ďalšie darujeme do rodín, kde si 
pre svojho školáka nemôžu do-
voliť takúto investíciu. 

Potraviny  
pre núdznych

Aktívne združenia a organizá-
cie nám radi pomáhajú zbierka-
mi potravín a drogérie. Nedávno 
nás takto podporila aj trnavská 
Baterkáreň. Cez naše ruky pre-
chádzajú ročne tony týchto po-
trieb a ľuďom v núdzi pomáhajú 
zvládnuť ťažkú životnú situáciu.

charita ďakuje

Oslávenkyňa v obklopení tých, ktorí 
pre ňu pripravili prekvapenie.

Elenka sfukuje sviečky na torte, ktorú jej 
upiekla Michaela (vľavo), pracovníčka  
Centra pomoci človeku v Trnave.

Urob dobro

zbierku 
oblečenia

Podpor

Naše Centrum pomoci človeku 
je pre ľudí bez domova jediným 
miestom v Trnave, kde si môžu 
urobiť hygienu a upraviť sa. Aj pre-
to sa nám pred očami pravidelne 
odohrávajú premeny klientov.   

Kto si skôr nájde prácu, člo-
vek s dlhou bradou, strapatými 
vlasmi a zašpineným oblečením, 
alebo oholený, ostrihaný a čistý 
muž? Na pracovnom pohovore 
je dôležité od prvého momentu 
dobre zapôsobiť. Na jar sa zlepši-
la pandemická situácia a aj ponúk 

na zamestnanie bolo preto viac. 
Klienti nízkoprahového centra sa 
tak navzájom začali holiť a strihať si 
vlasy. Kolegyne im k tomu vytvorili 
podmienky. „Takýmto spôsobom 
sa nám darí začleňovať ľudí bez do-
mova do spoločnosti. Keď majú čis-
tý a upravený vzhľad, lepšie zapad-
nú medzi majoritu a skôr si nájdu 
prácu. Väčšina mužov, ktorí išli na 
pohovor takto upravení, už uspeli 
a čakajú na nástup do zamestna-
nia,“ hovorí garantka centra Mária 
Altoffová. Pracovníčky charity po-
máhajú klientom aj s nácvikom te-

lefonátov. Mnohí totiž nemajú také 
komunikačné zručnosti, aby zvládli 
vybaviť potrebné veci na úrade, 
pošte či informovať sa na pracov-
né miesto. „Nacvičujeme s nimi, 
ako sa majú predstaviť a človeku 
na druhej strane linky vysvetliť, čo 
potrebujú. Na papier im napíše-
me body, ktorých sa majú pridŕžať 
a vedieme ich tak k svojpomoci. 
Kto takýto telefonát zvládne, má 
skutočnú motiváciu niekam sa po-
sunúť,“ objasňuje Mária Altoffová. 
 DARINA KVETANOVÁ 

 Foto: CPČ Trnava 

Ľudia bez domova „pred“ a „po“

Rasťo pred ... Peter v akcii Rasťo po
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Kto sme a aká je naša úloha na 
charite? Čo zažívame v našej prá-
ci a čo v nás zanecháva? Akí sme 
v súkromí, čo máme radi a o čom 
snívame? Zamestnanci Trnavskej 
arcidiecéznej charity vám otvá-
rajú dvere, aby ste ich spoznali 
ako profesionálov, na ktorých sa 
môžete obrátiť, ak ich budete po-
trebovať, ale aj ako ľudí so záuj-
mami a vlastnými postojmi.

Katka sa vyzná  
v zložitých pojmoch

Katarína Pažítková (42) je jed-
nou zo stálic súčasného kolektívu 
Trnavskej arcidiecéznej charity, 
pracuje pre ňu už takmer desať 
rokov. Keď ju prijímali, dostala dô-
ležitú úlohu. Ako garantka mala 
pripraviť pôdu pre nízkoprahové 
Centrum pomoci človeku v Sere-
di a zabezpečiť, aby v ňom všetko 
klapalo podľa zákona a predstáv. 
Dnes pracuje na oddelení rozvoja 

sociálnych služieb. Vyzná sa v pro-
jektoch, štandardoch, a pojmoch, 
ktoré s tým súvisia. Pre nieko-
ho by to mohlo vyznievať fádne, 
Katka však hovorí, že jej práca je 
tvorivá. „Nevyrábam síce šperky, 
nevystrihujem z papiera, ale kreu-
jem postupy a hľadám prienik me-
dzi zákonom a praxou, ktoré sa 
často rozchádzajú.“ Katka sa po-
dieľala aj na projekte, vďaka kto-
rému charita získala z európskych 
fondov veľkú sumu peňazí na 
komplexnú rekonštrukciu Centra 
pomoci človeku v Trnave. Stavať 
sa začne už túto jeseň. „Projekt si 
vyžadoval niekoľkoročné úsilie, aj 
preto ma pozitívny výsledok veľmi 
potešil,“ hovorí. 

Doma má dve stredoškoláčky. 
Podali sa na mamu v sociálnom 
cítení a budú pokračovať v jej ko-
ľajach? „Obe majú sociálne cítenie, 
ale nechcela by som, aby pracova-
li v tejto oblasti, lebo z nej ľudia 
často odchádzajú vyhorení. Pra-
jem im však, aby robili to, čo ich 
bude baviť.“ A čo baví našu kole-

gyňu Katarínku? Má rada leto, ces-
tovanie, turistiku, ale aj knihy a di-
vadlo. Pôvodom je z Levoče, preto 
jej v našich končinách tak trochu 
chýbajú hory, ktoré obklopujú jej 
rodné mesto. Na druhej strane, 
má rada teplo, a toho je v Trnave 
a okolí dostatok. Ak by chcel Katku 
niekto potešiť, mal by ju zobrať na 
výlet. Kamkoľvek. 

Motivuje ľudí  
k životnej zmene 

Po dlhých rokoch práce pre do-
pravnú políciu sa Juraj Padač (50) 
dostal k sociálnej práci, k odboru, 
ktorý vyštudoval. V detskom domo-
ve sa najskôr venoval skupine mla-
dých dospelých a dnes pracuje pre 
charitu. Ako poradca pre špecializo-
vané sociálne poradenstvo pomá-

ha ľuďom, ktorí zostali bez strechy 
nad hlavou. Nedávno mu napríklad 
večer zazvonil telefón. Oznamovali 
mu v ňom, že na charitu prišiel člo-
vek, ktorého prepustili z nemocnice 
a nemá kam ísť. „V takýchto prípa-
doch riešime situáciu akútne. Vyba-
vili sme pre neho dočasné bývanie, 
ktoré poskytuje naše partnerské 
občianske združenie, na prvé dni 
sme mu zabezpečil stravu a lieky na 
srdce, ktoré potreboval. Po dvoch 
týždňoch bol na tom podstatne 
lepšie a momentálne sa mu črtá aj 
brigáda,“ opisuje Juraj. Ľudia sa na 
ulicu obvykle dostávajú pre exekú-
cie, alebo pre problémy, ktoré dlho-
dobo neriešia. Rodina ich napokon 
vyhodí z domu. „Prídu na charitu, 
istý čas im pomáhame, potom sa 
odmlčia a po čase sa opäť vrátia. 
Nemajú príjem, nanajvýš dôchodok 
alebo dávky, ktoré im však neposta-
čujú na prežitie. Prínos svojej práce 
vidím, keď sa takýto človek posunie 
ďalej. Často to trvá dlhý čas, lebo 
mnohí naši klienti pomoc odmie-
tajú. Úlohou nás, poradcov je, aby 

sme ich k zmene motivovali.“ Vo 
voľnom čase sa Juraj venuje rodi-
ne, záhradke a chovateľstvu. Doma 
má napríklad šesťdesiat čistokrv-
ných králikov a pári ich tak, aby 
dosiahol čo najpresnejšie kritériá 
pre to-ktoré plemeno. Na výstavy 
chová aj hydinu a doma má aj nie-
koľko trofejí, ktoré potvrdzujú jeho 
šľachtiteľské schopnosti. „Je to čisté 
šialenstvo. Rozhoduje sa napríklad 
o tom, či má uško králika päť a pol 
centimetra alebo šesť centimetrov. 
Zviera chované pre výstavy potre-
buje aj dobrú stravu aj veterinárnu 
starostlivosť. Bavilo ma to ešte ako 
chlapca, keď som býval v Novom 
Meste nad Váhom. Dnes opäť ži-
jem v dome a mám na túto záľubu 
priestor, preto som sa k nej vrátil.“ 

Nová krv v Špitáliku

Kto zavíta do našej kaviarne Špi-
tálik, určite ju tam stretne. Kristína 
Ryšavá (35) je čerstvou posilou Tr-
navskej arcidiecéznej charity a ako 
koordinátorka vedie dobrovoľníc-
ke centrum, ku ktorému patrí aj 
spomínaná kaviareň. Po takmer 
šesťročnej materskej dovolenke 
hľadala ponuku v oblasti sociálnej 
práce, ktorú vyštudovala. „Moja 
kamarátka má prehľad vo všetkých 
organizáciách, ktoré sa venujú so-
ciálnym službám široko-ďaleko 
a povedala mi, aby som išla praco-
vať na charitu, že mi tam bude veľ-
mi dobre. A práve vtedy som našla 
inzerát na túto pracovnú pozíciu,“ 
hovorí Kika. A keďže je typ člove-
ka, ktorý rád vymýšľa, organizuje 
a vždy je prítomný na mieste, kde 
sa niečo deje, na charitu rýchlo po-
sielala svoj životopis. Stálo v ňom, 
že si už vyskúšala prácu pre cestov-
nú agentúru, bola pri organizácii 
festivalu, na materskej dovolenke 
začala šiť, cvičila s bábätkami a ma-
lými deťmi a robila aj dobrovoľ-
níčku v sociálnom podniku, ktorý 
popularizuje ekologický spôsob 
života. „Aj toto dobrovoľnícke cen-
trum s kaviarňou je skvelý priestor, 
kde môžeme vyrábať pekné veci, 
organizovať podujatia a kaviareň 
je priam ideálna pre mamy s deť-
mi. Práve preto by som sem veľmi 
rada pritiahla práve túto komunitu. 
Zároveň chcem rozširovať komuni-
tu našich dobrovoľníkov,“ hovorí. 
Z práce, ktorá do jej života prinesie 
opäť čosi nové, sa tešia aj jej dcérky 
a manžel. „Cítim sa tu dobre, a tak 
som spokojná aj doma.“ V súkromí 
má mnohé aktivity a záujmy, kto-
rým sa momentálne, ako mama 
malých detí, nestíha venovať. Na 
čo si však čas nájde, je šitie ob-
lečenia pre seba a dcérky. „Toto 
ma skutočne napĺňa, pretože deti 
moju snahu vždy veľmi úprimne 
ocenia,“ dodáva Kristína Ryšavá.

 TEXT A FOTO:  
 DARINA KVETANOVÁ 

My z trnavskej charity

Juraj Padač

Katarína Pažítková Kristína Ryšavá

Sprevádzali sme 
na očkovanie

V čase, keď sa očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 ešte len roz-
biehalo, zareagovala naša chari-
ta pomocou pre seniorov. Starší 
ľudia, ktorí navyše žijú osamelo, 
nemali možnosť registrovať sa 
do vakcinačných centier pros-
tredníctvom formulára na inter-
nete. Naši zamestnanci im preto 
pri registrácii asistovali. Na dve 
telefónne čísla mohli volať ľudia 
od Nového Mesta nad Váhom po 
Komárno, teda z územia, ktoré 
patrí do Trnavskej arcidiecézy. Po 
medializácii tejto služby sa však 
kolegom začali ozývať záujem-
covia z celého Slovenska, ktorí 
si s registráciou nevedeli sami 
poradiť. I keď vyčlenené telefóny 
zvonili od skorého rána do ne-
skorého večera, ani jedného žia-
dateľa o pomoc sme neodmietli. 
Tam, kde sa ukazujú nedostatky 
pomoci od štátu, podávajú ruku 
organizácie, akou je aj naša. Slo-
venskí seniori veľmi ocenili po-
moc Trnavskej arcidiecéznej cha-
rity a v telefonáte kolegom neraz 
úprimne ďakovali. Kolegyne 
z Centra pomoci človeku v Piešťa-
noch navyše sprevádzali osemelo 
žijúcich seniorov priamo do vak-
cinačných centier. Sme radi, že 
naša služba priniesla svoje ovocie 
a že sme sa mohli stať súčasťou 
boja s pandémiou. Veríme, že 
práve vďaka očkovaniu tento boj 
vyhráme už čoskoro.  kvet 

Keď je posteľ  
nad zlato

Úraz a choroba si nedohadu-
jú rande vopred. Ak po nich člo-
vek zostane imobilný, môže nás 
požiadať o polohovaciu posteľ 
alebo inú pomôcku, ktorá mu 
uľahčí fungovanie v domácom 
prostredí. Od začiatku roka sa na 
nás takto obrátilo 24 ľudí. Často 
nám s prosbou o výpožičku vo-
lajú ľudia z okolia Žiliny, Banskej 
Bystrice, Bratislavy a dokonca až 
Košíc. Keď sú však všetky pomôc-
ky vypožičané, vyhovieť nemôže-
me ani ľuďom z blízkeho okolia. 
Práve preto sa snažíme náš sklad 
zdravotníckych pomôcok rozší-
riť. V tejto snahe nám pomohla 
spoločnosť Lear Corporation Vo-
derady, vďaka ktorej sme mohli 
zakúpiť štyri polohovacie poste-
le. Ďalšiu nám darovala Jarmila 
Podmanická, obchodná zástup-
kyňa spoločnosti ARES. Pán Ras-
tislav nám zas priniesol chodítko 
s kolieskami a toaletnú stoličku, 
ktoré už doma nepotreboval. 
Ďakujeme za tieto dary! Už dnes 
slúžia ľuďom, ktorým do života 
vstúpila nepríjemná udalosť ale-
bo choroba. kvet



Národný týždeň charity podporil svojou účasťou aj obľúbený herec 
Lukáš Latinák. Priamo zo skúšky v divadle Astorka nasadol do náš-
ho auta a nechal sa uniesť do Trnavy. 

Musela to byť ťažká skúška, keď 
tak Lukáša zmorila. V aute, ktorým 
sme ho viezli, si asi na dvadsať mi-
nút zdriemol. Krátky odpočinok 
a silná káva v našej komunitnej 
kaviarni Špitálik mu však dodali 
silu a pred publikom žartoval hu-
morom jemu vlastným. 

Hrabličkoval dvor

Pri otázke, či bol niekedy dobro-
voľníkom, sa tuho zamyslel. „Hocičo 
porobíte, hocikde, hocikomu dvor 
pohrabličkujete, ale nespomínam 
si na niečo konkrétne.“ Dobrovoľ-
níkov podľa neho vnímajú mnohí 
ľudia podozrivo. „Niekto chce nie-
čo urobiť dobrovoľne? Ale prečo? 
Prídu a chcú rúbať drevo. Ale aké? 
Skade drevo?“ rozosmieval publi-
kum svojou úvahou. Na práci chari-
ty oceňuje, že je prítomná tam, kde 
ju potrebujú a je veľmi rozmanitá. 

„Je obdivuhodné, komu všetkému 
vie charita pomôcť, ak sa s ním 
osud a životné okolnosti pohrali. 
Možno to bol závislý človek, ktorý 
nemal správnu výchovu a nenabral 
správny smer. Keď sa však stane, že 
z takéhoto človeka, ktorý kedysi po-
treboval pomoc charity, dnes niečo 
je, ide o svetlý prípad, ktorý žiari 
na cestu. Keď sa dá na tohto člo-
veka spoľahnúť, je jedno, či robí na 
pumpe alebo umýva okná, možno 
je to dokonca učiteľ, stálo to za to.“ 
Srdcom chariťáci robia podľa Lu-
káša záslužnú prácu. „Ležiaci starý 
človek so zdravotnými problémami 
potrebuje veľkú starostlivosť. A to 
ešte nečakajte, že vám za to poďa-
kuje, keďže má už chémiu v mozgu 
posunutú niekde inde. Veľa ľudí 
príde na charitu a žiada pomoc. 
Ale ako zistíme, či skutočne pomoc 
chcú, alebo ide o niečo iné? Z druhej 
strany sa tiež očakáva výkon alebo 

spolupráca, no pri takýchto požia-
davkách často prichádza len odpo-
veď: Nemám čas. - Prečo nemáš 
čas? - Musím ísť na stanicu. - A koho 
čakáš? - Nikoho, chodím robiť. - A čo 
tam robíš? - Nič, pýtam,“ opísal sar-
kasticky situácie, ktoré dobre po-
znajú aj naši kolegovia. 

Za kým by šiel v núdzi?

Aj ľudí, ktorí pôsobia v kultúre, 
pandemický rok zásadne ovplyv-
nil. Lukáš Latinák priznal, že rov-
nako ako jeho kolegovia, zostal 
bez práce. Vie si predstaviť, že by 
sa ocitol v situácii, kedy by bol 
závislý na pomoci iného človeka? 
A zaklopal by vtedy na dvere chari-
ty? „Okamžite by som tam bol, mi-
nimálne by som predával pouličný 
časopis a presviedčal ľudí, že si ho 
musia prečítať. Ale nejaký kama-
rát by mi snáď zostal a požičal by 
mi peniaze. Alebo by som sa vrátil 
k rodičom a tam by som im bol na 
ťarchu. Ale čo vtedy, keď nemáš 
rodičov? Keď nemáš nikoho? Po-
tom len chodíš a búchaš od dverí 
na dvere. Pri jedných ti povedia, že 
na teba nemajú čas, pri ďalších ti 
vyhodia na oči, že zapáchaš,“ vžil 
sa na chvíľu do kože ľudí, ktorí zo-
stali bez strechy nad hlavou. A kto 
ho v živote najviac podržal? „Man-
želka bola tá osoba, ktorá ma 
pochopila a povzbudila, keď bolo 
treba. O to viac si uvedomujem, 
že pre prácu neraz zanedbávam 
domáce prostredie. Keď sa ide fil-
movať, som preč aj päť dní, potom 
zas odchádzam na zájazd s divad-
lom. Doma si len rýchlo vymením 
oblečenie. Na dovolenke sa ideme 
tváriť, aké je všetko super, i keď tri 
mesiace pred ňou sme sa vlastne 
ani nestihli porozprávať. Manželka 
je však v našej rodine motorom, 
vďaka ktorému všetko funguje.“ 
 TEXT A FOTO:  
 DARINA KVETANOVÁ 

  Slovenský atlét Ján Volko a naša opatrovateľka Janka Baranco-
vá boli tvárami kampane k Národnému týždňu charity 2021. 

  Akýkoľvek boj s chudobou, chorobou, domácim násilím či zá-
vislosťou je behom na dlhú trať. Širokú verejnosť sme preto 
vyzvali k symbolickému Behu pre charitu. Naprieč Sloven-
skom sme nazbierali 3827 kilometrov. A bežali sme aj my, cha-
riťáci v Trnave. 

  Usporiadali sme bazár kníh. Pochádzajú od ľudí, ktorí ich už 
doma nepotrebovali a vďaka nášmu podujatiu si našli no-
vých majiteľov. 

  Hosťami trnavského podujatia k Národnému týždňu chari-
ty boli aj bratia Jobusovci alias Vrbovskí víťazi. Ich vystúpe-
nie je vždy zárukou jedinečného zážitku.

 TEXT a FOTO: DARINA KVETANOVÁ
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Sily odchádzajú, nabaľujú sa 
zdravotné problémy a starší člo-
vek sa už nevie spoľahnúť sám 
na seba. V domoch či bytoch v su-
sedstve každého z nás žije mno-
ho seniorov, ktorí by potrebovali 
pomoc opatrovateľky. Môžu si ju 
však dovoliť?

Jana Barancová pracuje ako opat-
rovateľka pre Trnavskú arcidiecéz-
nu charitu. Každý deň prichádza do 
domácnosti za starými ľuďmi, ktorí 
sú nevládni, majú vážny zdravotný 
stav, a preto sa nedokážu o seba 
postarať. V takejto situácii je aj pani 
Zora, ktorá po úraze vôbec nevy-
chádza z bytu. Pre pandémiu navy-
še stratila kontakt s kamarátkami 
zo susedstva, a tak je opatrovateľka 
Jana často jedinou osobou, s ktorou 
sa cez deň môže porozprávať. 

Zraniteľní 

Ranná šichta u Zorky trvá dve 
hodiny. Jana jej prinesie nákup, 
pomôže s hygienou, poupratuje 
a pozisťuje, čo má nové a ako sa jej 
darí. Zora aj teraz sedí vo svojom 
kresle a upíja si z teplého nápoja. 
Na poličke po jej pravej ruke stojí 
čiernobiela fotografia muža a ved-
ľa nej je položená urna. „Je to môj 
syn Jožko.“ Život jej priniesol veľa 
bolesti. V mladom veku jej priamo 
pred očami zomrel manžel a obidve 
deti v dospelosti tragicky zahynuli. 
Zostala tak sama. Seniori v podob-
nej životnej situácii, nevládni, a na 
väčšinu dňa odkázaní sami na seba, 
sú aj v známom prostredí veľmi zra-
niteľní. Stačí jeden nešťastný krok 
a môžu si vážne ublížiť. Zora po po-
slednom páde ležala celý víkend na 
posteli, až kým ju v pondelok ráno 
našla Janka. Bola v zúboženom sta-
ve, operácia a rehabilitácie jej však 
pomohli z najhoršieho.

Nedostatok lásky

Podľa Jany by mnohí seniori potre-
bovali opatrovateľku každý deň aj na 
dvanásť hodín. „Nehovoriac o tom, že 

si neporadia pri bežných činnostiach, 
veľmi im chýba aj komunikácia s nie-
kým blízkym. Ich deti majú vlastný ži-
vot, nestíhajú sa im venovať. Viac ako 
fyzické bolesti tak trápi týchto ľudí 
nedostatok lásky,“ hovorí. Ľudská prí-
tomnosť a záujem o človeka pritom 
často dokážu zázraky. „Starala som 
sa napríklad o pani Anku, ktorá vôbec 
nevychádzala zo svojho bytu. Videla 
som, že by je to veľmi pomohlo, a tak 
sme začali s krátkymi prechádzkami. 
Najskôr trvali desať minút, z ktorých 
sme sa niekedy dopracovali až na se-
dem kilometrov denne. Vo výkladoch 
sme spolu obdivovali oblečenie, uží-
vali si okolitý svet. Anka vyslovene po-
trebovala kontakt a tieto naše výlety 
jej dodali veľa sily.“ 

Nedokážu si ju zaplatiť 

Koľko ľudí žije podobne ako pani 
Zora, uzavretých vo svojich bytoch 
a domoch? Pokiaľ si nehľadajú sociál- 
nu službu, spoločnosť o nich často 
nemá ani potuchy. Mnohí z nich by 
pritom opatrovateľku privítali, no ne-

môžu si ju dovoliť. Slovenský sociálny 
systém zvýhodňuje v tomto smere 
ľudí, ktorí žijú v mestách pred tými, 
ktorí žijú v obciach. Len máloktoré 
obce totiž na opatrovateľskú službu 
svojim občanom prispievajú, i keď 
zákon hovorí, že by tak mali urobiť. 
Mestá, napríklad aj Trnava, si túto 
povinnosť plnia podstatne lepšie. Bez 

príspevku od obce či mesta alebo bez 
účasti v projektoch financovaných 
z európskych fondov, ktoré vypisuje 
vždy na istý čas ministerstvo, by se-
niora jedna hodina opatrovateľskej 
starostlivosti stála takmer 9 eur. 
S podporou zo spomínaných zdro-
jov je to menej ako polovica. Adriana 
Krajčovičová, vedúca opatrovateľskej 

služby Trnavskej arcidiecéznej charity 
hovorí, že jej často volajú záujemcovia 
z okolitých obcí, ktorí potrebujú po-
moc opatrovateľky. „Keď im však po-
viem, koľko by ich pri zohľadnení ich 
podmienok služba stála, zhodnotia, 
že takú sumu nedokážu zaplatiť.“ Za 
pozitívnymi prípadmi pritom nemusí-
me chodiť ďaleko. Napríklad v sused-
nom Česku dostane odkázaný občan 
príspevok na sociálnu službu a sám 
sa môže rozhodnúť pre tú, ktorá mu 
najviac vyhovuje. „U nás je finančne 
menej náročné, keď odkázaný človek 
ide do zariadenia pre seniorov, na 
ktoré mu prispieva samosprávny kraj 
a zostatok si dofinancuje z dôchodku. 
Tam je však zase otázkou, ako dlho 
bude čakať na voľné miesto,“ ozrej-
muje Adriana Krajčovičová. 

Prečo opatrujú?

A čo záujem o prácu opatrova-
teliek? Ich výplata sa na Slovensku 
začína na minimálnej mzde a dvíha 
sa s počtom odpracovaných rokov. 
„Keby tu opatrovateľky nedržala 
rodina a mali by jazykové znalosti 
a ambície, určite by odišli za hranice. 
Nie je žiadnym tajomstvom, že na-
príklad v Rakúsku dostanú minimál-
ne dvakrát toľko,“ hovorí Adriana 
Krajčovičová. Najväčšou motiváciou 
pri rozhodovaní pre prácu opatro-
vateľky tak zostáva najmä osobné 
presvedčenie. A práve tak to bolo 
aj v prípade Jany Barancovej. „Pri 
všetkom, čo žena v tomto povolaní 
zažíva, by bolo jednoduchšie nájsť 
si lepšie platenú prácu, napríklad za 
pokladňou. Sama som však doopat-
rovala môjho otca a mamu a vtedy 
vo mne dozrelo rozhodnutie, že 
chcem v tomto poslaní pokračovať. 
V mojej práci vidím, že ľudia, o kto-
rých sa starám, sú aspoň na chvíľu 
šťastní. A to je pre mňa veľké za-
dosťučinenie.“ TEXT A FOTO:  
 DARINA KVETANOVÁ 

Opatrovateľ ka.
Pomoc,�ktorú�si�nemôže�dovoliť�každý

Vďaka partnerskej Nadácii EPH 
môžeme aj tento rok pomáhať 
spotrebičmi v rodinách, ktoré 
by si ich kúpu nemohli dovoliť. 
Naša dodávka ich vezie na se-
ver i na juh od Trnavy.  

Tento rok sme zatiaľ núdzne 
rodiny a jednotlivcov podporili 
kúpou deviatich nových spot-
rebičov. Ide najmä o pračky, 
chladničky, či sporáky, ktoré 
vedia významne uľahčiť fungo-
vanie domácnosti. Priviezli sme 
ich núdznym do Nového Mesta 
nad Váhom, do Veľkého Medera, 

Piešťan a ich okolia a podporili 
sme aj rodiny v Trnave. Pobe-
rateľom takejto formy pomoci 
bývajú zväčša ženy, ktoré sú na 
výchovu detí samé a ich jediným 
príjmom je rodičovský príspevok. 
Rovnako tiež mnohopočetné ro-
diny, kde je výrazná záťaž na ro-
dinný rozpočet, ľudia na invalid-
nom dôchodku alebo jednotlivci, 
ktorí prišli o prácu. Ohrozenou 
skupinou sú aj seniori, starí ro-
dičia, ktorí majú v opatere svoje 
vnúčatá. V roku 2020 sme vďa-
ka Nadácii EPH nakúpili spotre-
biče za 10-tisíc eur, celkovo pre 

dvadsaťosem rodín a jednotliv-
cov. Touto pomocou sme pokry-
li všetky okresy, ktoré patria do 
Trnavskej arcidiecézy. Dokázali 
sme to aj vďaka našim aktívnym 
farských charitám, ktoré nám dá-
vali podnety a nominovali rodiny 
na takúto formu pomoci. Okrem 
spotrebičov sme pre tieto rodiny 
zakúpili aj rôzne druhy nábytku, 
potraviny, drogériu a plienky. 
Ďakujeme Nadácii EPH za pod-
poru, ktorá smeruje pre všetky 
charity na Slovensku. Táto po-
moc je adresná a snahou našich 
pracovníkov je, aby sa spotrebi-
če dostávali do rodín, pre ktoré 
majú skutočne veľký prínos. 

 MATEJ POLÁK,
materiálna a potravinová pomoc

Aj tento rok pomáhame spotrebičmi

Aj tieto ženy  
sme obdarovali  
vďaka Nadácii EPH

Opatrovateľka Janka je často jediný človek, s ktorým je pani 
Zora v kontakte. Zo svojho bytu seniorka nevychádza a počas 
pandémie stratila aj kontakt s priateľkami.

Jana na svojej ceste za klientmi. 
V koľkých bytoch na tomto a ďalších 
sídliskách žijú opustení seniori?



Vojna v Iraku sa oficiálne skon-
čila v roku 2017. Najmä jezídske 
a niektoré kresťanské ženy, 
ktoré boli počas vojny predané 
do otroctva a znásilňované te-
roristami Islamského štátu, sú 
však dodnes nezvestné. K ich 
záchrane prispela aj Slovenská 
katolícka charita.

Hugo Gloss je manažérom hu-
manitárnej pomoci SKCH a na 
projekt záchrany žien spred nie-
koľkých rokov si dobre pamätá. 
„Podarilo sa nám vyslobodiť dvad-
saťdeväť žien, ktoré nesmierne 
trpeli. Z otroctva si doniesli nieke-
dy aj dieťa, no najmä celoživotnú 
traumu,“ hovorí. V každej rodine 
podľa neho dodnes niekto chýba. 
Matka, manželka alebo dcéra. 

Žena ako tovar 

Keď v roku 2014 teroristi zvaní 
džihádisti ovládli rozsiahle časti 
Iraku a Sýrie a na ich území vy-
hlásili kalifát. Kedysi prekvitajúce 
mesto Mosul sa stalo centrom 
otrokárskych trhov. Na nich si 
džihádisti kupovali ženy a mla-
dé dievčatá ako tovar. Sexuálne 
otrokyne boli pre nich jednou 
z motivácií pre vstup do teroris-
tickej skupiny. „Unesených bolo 
okolo 6 300 žien a dievčat, často 
ešte detského veku. Oslobode-
ných zo zajatia alebo navráte-
ných domov bola len asi polovica 
z nich,“ hovorí Šárka Petrová zo 
Shingala Azad, partnerskej orga-
nizácie Charity, ktorá bola v kon-
takte s vyslobodenými ženami. 
Džihádisti nútili zotročené ženy 
opustiť svoju vieru, konvertovať 
na islam a potom ich vyhlásili za 
majetok niektorého z nich. Bez 
rozdielu, či išlo ešte len o dieťa 
alebo dospelú ženu. 

Svedectvo Džilan

Vďaka financiám zo Slovenska 
sa podarilo zachrániť aj 24-ročnú 
Džilan. Dodnes nezabudne na 
traumatický zážitok, ktorý z jej ži-
vota urobil peklo. „Ženy a dievča-
tá stáli pritisnuté k sebe a okolie 

strážili muži v čiernych maskách. 
V dave som zbadala švagrinú. 
Zavolala som na ňu, no nehýba-
la sa. Chcela som k nej vykročiť, 
no emír ma schytil za vlasy a ťa-
hal ma vpred. Kráčal rýchlo, dav 
pred nami sa rozostupoval, keď 
sme na konci chodby vošli do 
malej miestnosti. Oproti nám 
visela vlajka Islamského štá-
tu a pod ňou sedel muž, sudca 
v Mosule. S emírom, veliteľom 

ISIS, ktorý ma doviedol, sa zvítali. 
Mala som povedať šahádu a kon-
vertovať na islam. Keď som sa 
vzpierala, emír ma udieral po ru-
kách a tvári znovu a znovu. Keď 
som napokon prijala moslimskú 
vieru, odfotili ma a sudca podal 
emírovi doklad o konverzii a na-
šom sobáši. Od tej chvíle som 
mu oficiálne patrila. Bola som 
jeho majetkom,“ vykresľuje mo-
menty, ktorými si prechádzala, 

kým ju záchranná sieť dostala 
z Mosulu, územia kalifátu.

Veľká zásluha Slovenska

Slovenská katolícka charita rea-
govala ako jedna z prvých organizá-
cií na tieto činy a v rámci monitoro-
vania situácie identifikovala viaceré 
rodiny, ktorých príbuzní boli une-
sení. V spolupráci s Vysokou ško-
lou zdravotníctva a sociálnej prá-

ce sv. Alžbety, projektom STEP-IN 
a vďaka Svätomartinskej zbierke 
Bratislavskej arcidiecézy bol vytvo-
rený spoločný projekt pomoci, kto-
rý financoval záchranu unesených 
žien. Ich vyslobodenie bolo možné 
len vďaka jednotlivcom, moslimom 
vnútri kalifátu, ktorých koordino-
val iracký právnik Khaleel Al-Dakhi 
z náboženskej menšiny jezídov. 
„Boli to ľudia, ktorí sa nemohli ne-
činne prizerať, čo sa deje tisíckam 
zotročených žien a rozhodli sa im 
pomôcť. Hoci tým ohrozili vlastné 
životy a životy svojich detí, pomohli 
ženám iného vierovyznania,“ vy-
svetľuje Hugo Gloss. Financie zo 
Slovenska pokryli transport z mies-
ta, kde bola žena držaná, úkryt na 
bezpečnom mieste, kým neskončí 
jej prvotné hľadanie, oblečenie, 
potraviny, prevoz mimo kontrolo-
vaného územia a následnú zdra-
votnú a psychologickú starostli-
vosť pre tieto ženy aj ich rodiny. 
Záchranné operácie prebiehali do 
momentu, kým nezačala ofenzíva 
spojeneckých vojsk s cieľom oslo-
bodiť Mosul. 

Dnešná pomoc

Charita sa aj dnes zameriava na 
pomoc zraniteľným ženám a núdz-
nym bez ohľadu na pôvod, za pod-
pory oficiálnej rozvojovej pomoci 
Slovenska, SlovakAid a Konferencie 
biskupov Slovenska. Stavba studní 
prináša pitnú vodu pre všetkých 
bez rozdielu, prevádzka škôlok 
vzdelanie pre deti a nové rodinné 
centrá pracovné zručnosti vedúce 
k väčšej samostatnosti žien. Mno-
hé totiž prišli o manželov a ocitli sa 
v zraniteľnej situácii. 

Ak chcete byť aj vy súčasťou po-
moci ženám v Iraku, Sýrii a Libano-
ne, podporiť tieto projekty Sloven-
skej katolíckej charity môžete na 
internetovej stránke www.charita.
sk/pomoc-utecencom.
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Na pomoc ľuďom na južnej Morave, ktorú zasiahlo ničivé torná-
do, vyzbierala Slovenská katolícka charita (SKCH) vyše 73-tisíc eur. 
Tieto peniaze posiela na účet Diecéznej charity Brno, ktorá ich pre-
rozdelí medzi zasiahnuté rodiny. 

Podľa generálneho sekretára 
SKCH Ericha Hulmana ide o nes-
mierny prejav ľudskej solidarity, 
na ktorú odkazuje nielen výška 
vyzbieraného daru, ale aj rýchlosť, 
s akou sa ľudia zo Slovenska vedeli 
zmobilizovať. Zbierku na pomoc 
pre Moravu vyhlásila SKCH v na-
sledujúci deň po zdrvujúcich sprá-
vach o tornáde v Českej republike. 
Z fotografií a rôznych reportáží 
bolo vidieť, že niektoré domy prišli 
o kusy strechy, majú rozbité okná, 
no sú aj také, ktoré sa pod náva-

lom vetra úplne stratili a ostali len 
ruiny. „Tam naša predstavivosť ne-
siaha – nevieme si ani predstaviť, 
aké to je, prísť z minúty na minú-
tu o bývanie a aké rôzne konkrét-
ne dôsledky to prináša. Najmä ak 
máte deti, ste samoživiteľ alebo se-
nior, ktorý v zrútenom dome pre-
žil viac než polovicu svojho života. 
Sme preto vďační, že sa pri využití 
darov môžeme spoľahnúť na part-
nera, ktorému záleží na tom, aby 
sa život miestnych vrátil do pô-
vodného stavu, a ktorého pomoc 

bude pokračovať aj po odznení 
prvej, krízovej intervencie,“ hovorí 
Erich Hulman. Tým partnerom je 
Diecézna charita Brno, ktorá koor-
dinuje rozdelenie akútnej pomoci 
priamo na mieste. V zbierke do-
teraz vyzbierala 232-miliónov čes-
kých korún. „Do domácností sme 
vyslali monitorovacie tímy a ma-
pujeme rozsah poškodenia do-
mov. Na jednu domácnosť by sme 
chceli poskytnúť od 50 do 200-tisíc 
českých korún, prioritou budú pre 
nás ľudia s nízkym príjmom ako 
seniori, znevýhodnení ľudia a viac-
početné rodiny,“ povedal o orga-
nizovaní pomoci riaditeľ Diecéznej 
charity Brnov Oldřich Haičman.

  MONIKA ČOPÍKOVÁ  

Pre Moravu posielame vyše 1,8 milióna českých korún

Unesené ženy prežili  
v zajatí peklo

Pomoc do Iraku prišla aj zo Slovenska

Iracké deti počas  
vyslobodzovacej akcie.

Výťažok zbierky putuje na účet 
Diecéznej charity Brno, ktorá ich 
prerozdelí medzi postihnuté rodiny.
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Milí priatelia, máme za sebou me-
siace jednotvárnej práce, zodpo-
vednosti a mnohých starostí. Ko-
nečne je tu leto a s ním vytúžený 
dovolenkový a prázdninový čas. 
V ňom pociťujeme veľkú potrebu 
pokoja a oddychu, ktorá spočíva 
v zmene prostredia, v možnosti 
myslieť na iné veci, vidieť diaľavy 
zelených lúk, modrého neba a štíty 
vrchov, ležať bezstarostne na sln-
ku, ale aj spoznávať nové krajiny. 

Sám Ježiš cítil chvíľami potrebu 
uvoľnenia a odviedol svojich uče-
níkov občas bokom od namáha-

vej činnosti, aby si užili trochu po-
koja. Aj v tomto je nám vzorom, 
že je dôležité jednoducho „vyp-
núť“. Kto neoddychuje, nenazdá-
vajme sa, že ho treba za jeho pra-
covnú zaťaženosť azda chváliť. 
Luk, ktorý je stále príliš napnutý, 
sa čoskoro zlomí. Keď dovolen-

kujeme, iste sa mnoho v našom 
programe zmení. Ale aj cez do-
volenku musíme dýchať, prijímať 
potravu, a čistiť si zuby. Ani v du-
chovnej oblasti nemôžeme vyne-
chať hodnoty, ktoré sú dôležité 
pre náš duchovný rast, spome-
niem aspoň minimum, predovšet-
kým dennú modlitbu a účasť na 
nedeľnej bohoslužbe. Boh určite 
nemá prázdniny. Chce, aby sme 
aj vo chvíľach oddychu boli blízko 
neho. Ako si teda na horách alebo 
pri mori skutočne, a môžeme po-
vedať, po kresťansky oddýchnuť? 
Albino Luciani, neskorší pápež 

Ján Pavol I. nás chce vyvarovať 
chýb, ktoré sa v prežívaní voľné-
ho času v našom živote tak často 
opakujú. Hovorí: „Keď z mesta 
utekám do moderného turistic-
kého centra, kde vládne hluk, 
hurhaj, náhlivosť, znečistenie 
vzduchu a vody, potom to robím 
ako tá žena, ktorá si myslí, že zo-
tiera prach, ale v skutočnosti ho 
handrou len lepšie rozmiestňuje. 
Som v nebezpečí vrátiť sa ustatý, 
ochabnutý a nervózny, presne 
tak, ako som odišiel. Vedieť si 
oddýchnuť znamená, myslím si, 
znovu objaviť zdravý spánok, po-

koj a prírodu.“ A na inom mieste 
o oddychu hovorí: „Je to ako so 
soľou v polievke, chutí len vtedy, 
keď je v primeranom množstve. 
Keby chcel človek jesť výlučne 
len soľ, bol by blázon. Práve tak 
by bol hlúpy človek, ktorý by trávil 
svoje roky iba zábavami, ktorý by 
sa ponáhľal z podujatia na poduja-
tie, z oslavy na oslavu, z výletu na 
výlet a od náboženstva by žiadal 
len príjemnosť a povzbudenie. Ta-
kému životu chýba veľkosť a spo-
ločenská prospešnosť.“ V tomto 
duchu vám, milí priatelia, želám 
pekné dovolenkové a prázdnino-
vé dni prežiarené slnkom a pre-
dovšetkým Božou milosťou. Nech 
vás Boh sprevádza svojím požeh-
naním a ochranou.

Naučme sa umeniu oddychovať
Duchovné slovo na záver

píše
Mons.  
Ján Bučík 
duchovný� 

správca TADCH

Sociálne stipendium je súcasťou 12. rocníka Zbierky skolských pomôcok na pomoc deťom,
ktoré sa nemohli pocas pandémie vzdelávať. Podporiť ziakov z núdznych rodín môzete

do 15. septembra. Za vase dary vopred ďakujeme.
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Viac informácií o sociálnom
stipendiu nájdete na

www.charitapomaha.sk

v

Pomôz deťom z celého
Slovenska vykrociť
na cestu, o ktorej snívajú.
Aj vďaka tebe môze Ferko
rozvinúť svoj talent
a stať sa tým, kým chce.
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Sociálne stipendium pre skolákovv v
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