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PRÍHOVOR   
Milí priatelia, priaznivci a podporovatelia charity. 

Táto správa je výsledkom celoročného pôsobenia ľudí na Spišskej katolíckej charite v roku 2017 pre dobro iných, 
pre dobro núdznych, pre dobro nás všetkých pretože len ak pomáhame, využívame svoje talenty správnym smerom 
a naplno. 

Rok 2017 bol pre Spišskú katolícku charitu jedným z najťažších za posledné roky. Jednak finančne a jednak pra-
covne. Riadiaci pracovníci našich domov charitas museli pristúpiť k mnohým, nie vždy príjemným rozhodnutiam  
a nastaviť nové pravidlá prevádzky v zariadení. Mnohí z nás sa trápili so začatím poskytovania služby v novo vybudo-
vanom špecializovanom zariadení Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Do tohto zariadenia boli pre-
sunuté deti, ktorým boli doteraz poskytované služby v Dome Charitas sv. Jozefa, Spišská Nová Ves. Presun detí veľmi 
ovplyvnil finančnú situáciu v Dome Charitas sv. Jozefa, kde nám v domove sociálnych služieb ostala iba ambulantná 
forma pre 12 detí a detský domov s kapacitou 8 detí. Na základe žiadosti Kongregácie školských sestier sv. Františka 
sme k 31.12. ukončili poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charitas Panny Márie kráľovnej pokoja v Ľubochni - 
služby denného stacionára a zariadenia pre seniorov.

Veľkou záťažou pre nás začali byť aj denné stacionáre či už stávajúce alebo novo otvorené. Jednak to súviselo  
so zmenou legislatívy v administratívnej záťaži vykazovania poskytnutia sociálnych služieb, ktorá je veľmi časovo 
náročná a jednak financovanie denných stacionárov nebolo dostačujúce ani len na pokrytie mzdových nákladov za-
mestnancov. Po navýšení minimálnej mzdy musela Spišská katolícka charita intenzívne pracovať na získavaní finanč-
ných prostriedkov z iných zdrojov. Aj napriek mnohým problémom sme v roku 2017 poskytovali služby v 20 denných 
stacionároch na Orave, Liptove a Spiši. 

Agentúry ošetrovateľskej starostlivosti, tak ako aj po minulé roky kvalitne a zodpovedne poskytovali svoje služby 
klientom aj tento rok. Veľmi nás potešila stabilizácia ADOS v Spišskej Starej Vsi a veríme, že v ďalšom roku sa nám 
podarí takáto stabilizácia v našej dlhodobo plánovanej ADOS v Trstenej. 

Spišská katolícka charita bola v roku 2017 zapojená do dvoch pre ňu významných projektov. Jedným z nich je 
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, a cez tento projekt sme zabezpečovali opatrovateľ-
skú starostlivosť viac ako 100 opatrovaným v Košickom a Prešovskom kraji.

Druhým projektom je v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou realizovaná distribúcia potravinových balíč-
kov v rámci OP FEAD, Opatrenie 1 – poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj 
na riešenia potravinovej deprivácie, a taktiež Opatrenia 4 - poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroja na riešenia materiálnej deprivácie. Vďaka týmto programom sme rozdali balíčky cca 5000 
klientom v množstve cca 650 ton potravín. 

Naša veľká vďaka v tejto oblasti pomoci ľuďom v núdzi patrí aj nášmu najväčšiemu donorovi v tejto oblasti, a to 
spoločnosti TESCO, cez ktoré sa nám podarilo rozdať skoro 200 ton celkového tovaru, ktorý nám TESCO ponúklo.

Spišská katolícka charita ako zriaďovateľ školy je veľmi hrdý na rozšírenie poskytovaných služieb aj v tejto oblasti, 
nakoľko sa nám podarilo otvoriť triedu pre autistické deti. 

Všetky naše úspechy zvládame pre Vás a kvôli Vám. Preto sa chcem v závere úvodného slova poďakovať všetkým 
našim partnerom vo verejnej, ale aj štátnej správe, cez ktorých finančná pomoc klientom ide. Chcem sa poďakovať na-
šim dodávateľom a firmám, ktoré nás podporujú. Chcem tiež poďakovať dobrovoľníkom a darcom, lebo oni financujú 
to čo by sme si inak nemohli dovoliť. V neposlednej rade chcem poďakovať aj všetkým naším zamestnancom, lebo 
starať sa o iných, pomáhať im, súcitiť s nimi, radovať sa s nimi im nie je ľahké, a vyžaduje si veľkú obetu. 

Na záver sa chcem poďakovať biskupovi spišskej rímskokatolíckej diecézy Mons. ThDr. Štefanovi Sečkovi, PhD. za 
požehnanie, ale najmä za rôznorodú pomoc a za to, že vždy pri nás stojí. S tým je spojené úprimne Pán Boh zaplať aj 
pre všetkých kňazov Spišskej diecézy, ktorí sú nápomocní pri činnosti charity.

         PhDr. Ing. Pavol Vilček
                diecézny riaditeľ
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Drahí bratia a sestry v Kristovi,

som veľmi rád, že táto výročná správa vznikla a ja sa Vám môžem prihovoriť. Výročná správa Spišskej katolíckej 
charity predstavuje široký záber služby ľuďom odkázaným na pomoc iných. Stále platia slová: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Celá služba Charity spočíva v konaní skutkov telesného a duchovného milosrdenstva a tie sú najlepším liekom na 
ubolené ľudské srdcia.  Pomáhajú navracať človeku jeho dôstojnosť, dodávajú mu stratenú hodnotu. Diecéznu charitu 
vnímam, ako veľmi aktuálnu a potrebnú. Chcem povedať, že táto služba nesmie byť zameraná len na materiálnu po-
moc a podporu, ale aj na duchovné potreby ľudí v núdzi.

Výročná správa  je prehľadom toho, čo sa v našej diecéznej charite podarilo a táto správa môže byť inšpiratívnou  
a podnetnou pre nás všetkých.

Využívam túto príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom Spišskej katolíckej cha-
rity, že sa stali nástrojom šírenia dobra a pomoci, Rovnako ďakujem aj dobrodincom a podporovateľom za ich štedré 
a otvorené dlane pre potreby núdznych. 

Zahŕňam Vás všetkých do svojich modlitieb.

Žehnám Vás

     Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. 
     spišský diecézny biskup
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SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slo-

venskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej charity v Spišskej diecéze, 
ktorá bola od roku 1927 jedným z členov  Ústrednej Karity na Slovensku (ÚKS). Predsedom ÚKS bol z 
poverenia biskupov Slovenska spišský biskup Ján Vojtaššák. Odbočiek ÚKS bolo v Spišskej diecéze 68 a ich 
počet narastal až na vyše 100 v päťdesiatych rokoch. Hneď po roku 1945 začal útok na charitu z viacerých 
strán a nástupom komunistov k moci bola postupne likvidovaná. Oficiálne nebola počas 40 rokov zrušená, 
bola pod dohľadom komunistického režimu, mnohé zariadenia a služby boli zrušené, majetok zoštátnený. 
V roku 1990 došlo k jej vzkrieseniu k novému životu. Došlo nielen k zmene názvu na Slovenskú katolícku 
charitu (SKCH), ale aj k novému personálnemu obsadeniu. 

V roku 1991 vznikli diecézne charity vrátane Charity so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola organi-
začnou zložkou Slovenskej katolíckej charity, no bez právnej subjektivity. Roku 1992 bol Konferenciou bis-
kupov Slovenska za prezidenta SKCH ustanovený spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka. Po inštituci-
onálnom, projektovom, personálnom a finančnom stabilizovaní rozhodla Konferencia biskupov Slovenska 
na sklonku roku 1995 o právnom osamostatnení diecéznych Charít, ktoré ako právnické osoby začali praco-
vať pod vedením svojich diecéznych biskupov od 1. januára 1996. Osamostatnilo sa takto sedem diecéznych 
charít, vrátane Spišskej katolíckej charity (SpKCH).

Spišská katolícka charita pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, 
Liptova a Spiša, príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej 
pomoci so súhlasom diecézneho biskupa príslušnej diecézy. 

Samotnú štruktúru v zmysle stanov  tvoria: Oblastné charity, Začlenené zariadenia a služby, Farské Cha-
rity.

Oravská oblastná charita, ktorá pôsobí v oravských dekanátoch, Liptovská oblastná charita, ktorá pôsobí 
v liptovských dekanátoch a Spišská oblastná charita, ktorá pôsobí v spišských dekanátoch. 

O NÁS
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ZÁKLADNÁ MISIA (POSLANIE)
Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka chari-

ta pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo 
duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej 
charity je  poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia:

• zdravotnícke služby - primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivostí, mobilných hospicov a palia-
tívnej (hospicovej) starostlivosti

• riešenie problematiky sociálnych nerovností a marginalizovaných skupín

• sociálnu inklúziu a sociálnu pomoc (sociálne služby, prevenciu a sociálne poradenstvo)

• pedagogické služby, výchovno-vzdelávacie služby a aktivity

• miernenie a riešenie problémov chudoby - materiálnej a duchovnej

• činnosť v stavebných a inžinierskych prácach, chránené dielne, tvorivé dielne, chránené pracoviská    
a iné agentúry na podporu a rozvoj zamestnanosti a uchovania pracovných návykov

• poradenstvo v oblasti práva, psychológie, bioetiky, morálky a iných príbuzných vied

• organizovanie zbierok a darcovstva

• aktivity v oblastí azylovej politiky, ústretovosť pri riešení problémov migrantov a utečencov  

• šírenie náboženskej a krásnej literatúry, hudby, umenia, devocionálií a paramentov

• službu solidarity v akútnej núdzi

• hospodárske aktivity súvisiace so všetkými službami a pomocou Spišskej katolíckej charity
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ŠTRUKTÚRA SPIŠSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY
ZRIAĎOVATEĽ - BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE

Spišská katolícka charita (SpKCH) je diecéznou charitou zriadenou spišským diecéznym biskupom 
Mons. prof. ThDr. Františkom Tondrom dňa 1. januára 1996.

VEDENIE SPKCH

V zmysle Stanov SpKCH diecéznu Charitu tvoria tieto orgány:

Prezident    najvyšší orgán 
Diecézna konferencia  vyšší poradný orgán 
Kuratórium   nižší poradný orgán 
Diecézny riaditeľ   štatutárny zástupca 
Sekretariát SpKCH  výkonný orgán 
Kolégium kontroly a podnetov kontrolný orgán

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. 
Prezident SpKCH

PhDr. Ing. Mgr. Pavol Vilček
Diecézny riaditeľ SpKCH

Mgr. Jozef Matloch
Generálny sekretár

Mgr. Jozef Matloch ThLic. Vladislav Saniga Mgr. et Mgr. Monika 
Turacová, PhD. 

Mgr. Pavol Žmijovský PhDr. Mgr. Monika
Gibalová, PhD.

Ing. Katarína Vojteková

PORADNÉ ORGÁNY SPKCH

Diecézna konferencia je najvyšší poradný orgán prezidenta a diecézneho riaditeľa SpKCH

Kuratórium je nižší poradný orgán v období medzi zasadaniami diecéznej konferencie v zložení:
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Mgr. Marcela Pivovarníčková Mgr. Ľubomír Bagar 

Kolégium kontroly a podnetov je kontrolný orgán SpKCH v zložení:

SEKRETARIÁT SPKCH

Funkciu základného ekonomického, poradného, metodického servisu v SpKCH plní sekretariát SpKCH 
sídliaci v Spišskej Novej Vsi. Koordinuje vzdelávanie, sociálne a zdravotnícke aktivity celodiecézneho cha-
rakteru. Jeho úlohou je zaisťovanie pracovníkov jednotlivých sekcií a ich riadenie po stránke odbornej, 
legislatívnej a ekonomickej. 

Jozefína Mihaliaková
Kancelárka

PhDr. Mgr. Monika
Gibalová, PhD.

Riaditeľka úradu advokácie 
a strategických partnerstiev

Mária Solárová
Mzdový ekonóm

Mgr. et. Mgr. Monika
Turacová, PhD.

Hlavná diecézna sestra

Mgr. Martin Janíček
Personálny riaditeľ

Ing. Katarína Vojteková
Riaditeľka úradu ekonomiky

Ing. Marek Ondrejčík
Bezpečnostný technik

Ing. Zuzana Danková, PhD.
Riaditeľka potravinovej pomoci
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…slúžiť chudobným tohto sveta, postihnutým, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti,  
opusteným a umierajúcim…

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY – DOMY CHARITAS

Kľúčovým poslaním týchto služieb je podporovať postihnuté osoby, pomáhať aj spoločnosti k väčšej 
otvorenosti voči nim. Každý človek má v spoločnosti svoje nezastupiteľné miesto a zaslúži si plnohodnotný 
život. Služby sú určené osobám s mentálnym aj telesným ochorením. Strediská zaisťujú podľa možností aj 
pracovnú terapiu, sociálnu a špeciálnu pedagogickú pomoc, rehabilitačnú, logopedickú, psychologickú aj 
duchovnú starostlivosť.

 SpKCH poskytuje tieto služby na Orave, Liptove a Spiši. Posudzuje kontraindikácie klienta k ubytova-
niu v danom zariadení, ďalej homogenitu komunity, krízovú situáciu, prístup obce a prístup príbuzných k 
parciálnemu financovaniu. Služba je poskytovaná na základe kapacitných možností, uzatvorenia zmluvy s 
klientom alebo príbuzným, zmluvy s príslušným samosprávnym krajom, ministerstvom alebo obcou a po-
sudku, ktorý je na základe žiadosti klienta vydaný príslušným orgánom verejnej správy.

NAŠE SLUŽBY

Pobytové
+Domy Charitas
+Hospic

Humanitárne

Pedagogické Kníhkupectvá
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DOM CHARITAS SVÄTEJ RODINY - JÁNOVCE - ČENČICE

Dom Charitas Svätej rodiny je  náš pilotný projekt v celostnom prístupe k mentálne a kombinovane po-
stihnutým mladým a dospelým ľuďom. 

V jednoposteľových izbách s hygienickým zázemím žije 9 klientov v skutočne malej komunite a rodinnej 
atmosfére. Pre rodičov a priateľov domu je možnosť ubytovania. Obyvatelia Domu Charitas majú každo-
denný pracovný, vzdelávací a relaxačný režim, ktorý však je výsostne podriadený potrebám, schopnostiam 
a vôli jeho obyvateľov. 

Pre rozvoj pracovných zručností je k  dispozícii  dielňa, v ktorej klienti vyrábajú výrobky, o ktoré môže 
mať záujem verejnosť a darom za tieto výrobky veľmi efektívne a zmysluplne pomôže kvalitnému životu v 
dome.

Našim hlavným prínosom je spôsob života podobný bežnému rodinnému životu a vzdialený neosobnej 
inštitucionálnej starostlivosti.  Je tu altánok, záhrada, slivkový sad a psík. Blízke lesy, stráne a lúky, aj potôčik, 
ktorý tečie pred domom poskytuje neopakovateľnú atmosféru na uvoľnenie tela i ducha, a teda pre mladých  
ľudí, ktorí dobrovoľnou prácou nám chcú pomôcť. 

Zdravotnícke, psychologické a iné odborné poradenstvo zabezpečujeme externe. 

 Riaditeľ: Mgr. Slavomír Švajka
 Adresa: Čenčice 2, 059 13 Jánovce
 Telefón: 0904 224 315
 e-mail: slavomir.svajka@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. JOZEFA – SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Prvou poskytovanou službou je detský domov, kde sú cieľovou skupinou maloleté deti vo veku 0 – 18 
rokov s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí 
a deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Sú pre nich utvárané podmienky pre celodennú ošetrovateľskú 
starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, poskytuje de-
ťom to, čo nevyhnutne potrebujú, teda starostlivosť a dohľad dospelých osôb nad nimi, ubytovanie, stravu, 
hygienu, vzdelávanie primerané ich možnostiam, voľno časové aktivity, starostlivosť o zdravotný stav.

V našom zariadení našlo svoj náhradný domov zatiaľ 8 detí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím. 
Tieto deti sú úplne odkázané na pomoc spoločnosti, ktorej sú súčasťou. 

Druhou poskytovanou sociálnou službou je domov sociálnych služieb ambulantonou formou, ktorá 
je určená pre deti s mentálnym a kombinovaným postihom. Počas roka sme poskytovali túto služby pre 12 
detí z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Bohužiaľ museli sme ukončiť poskytovanie služieb                
v našom dome DSS týždenou formou a celoročnou formou.

Pre každého klienta vypracúvame individuálny výchovno-vzdelávací plán v oblastiach sebaobsluhy, mo-
toriky, vedomostí, komunikácie, pracovných zručností, náboženstva, so skupinami s maximálnym počtom 
päť detí pracujeme individuálnou formou a metodikou prispôsobenou ich mentálnym a fyzickým schop-
nostiam, k dispozícií je textilná, keramická a stolárska dielňa, ktoré slúžia na nácvik základných pracovných 
zručností. Deti dopoludnia navštevujú Špeciálnu základnú školu sv. Maximilána M. Kolbeho v Spišskej No-
vej Vsi, popoludní sa venujú relaxácii, pobytom vonku, návštevám plavárne a telocvične. Dom Charitas 
spolupracuje s pedagógmi, psychológmi a odbornými lekármi.

Pri Dome Charitas je založený Klub Hnutia špeciálnych olympiád na Slovensku a raz v roku organizuje-
me pre väčšinu detí týždenný pobyt v rekreačných zariadeniach.

Treťou poskytovanou sociálnou službou je krízová pomoc týraným ženám, hlavne tehotným  
a matkám s malými deťmi v zariadení núdzového bývania. V zariadení núdzového bývania v Dome Charitas 
sv. Jozefa,  poskytujeme sociálne služby, poradenstvo, ubytovanie na určitý čas a pomoc pri uplatňovaní práv 
a právom chránených záujmov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok, na uspokojovanie základných 
životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby pre ohrozenie správaním iných fy-
zických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.

Sociálne poradenstvo poskytujeme formou základného a taktiež špecializovaného sociálneho pora-
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denstva, individuálnou, alebo skupinovou formou. Hlavné je pomôcť klientke s rozvojom sociálnych, pra-
covných schopností a zručností, orientáciou na pracovnom trhu, prípravou písomností  a taktiež príprava 
klientky na pracovný pohovor, plánovanie príjmov a výdavkov, komunikačných zručností, s podporou sa-
mostatného nezávislého života. 

Rozvinuli sme spoluprácu s Kriminálnou políciou v Spišskej Novej Vsi, ale aj v iných mestách. Tie nás 
v prípade potreby vedia osloviť s umiestnením akútneho prípadu týranej ženy. Prostredníctvom nich sme 
absolvovali školenie v danej problematike. Spolupracujeme taktiež so zariadeniami núdzového bývania, te-
rénnymi sociálnymi pracovníkmi a organizáciami ako napr. Úsmev ako dar.

V roku 2017 sme začínali s počtom 5 klientov, no záujem o služby v zariadení mimoriadne vzrástol. Zú-
častňovali sme sa rôznych aktivít, školení a dávali sme do povedomia Zariadenie núdzového bývania. 

V súčasnej dobe sa v zariadení nachádza 15 klientov spolu s deťmi. Maximálna doba ubytovania a spre-
vádzania je jeden rok. V prípade, že sa životná situácia nezmení, môžeme zmluvu predĺžiť. Záujem o služby 
v zariadení je vysoký. Kontaktujú nás klientky z rôznych kútov Slovenska. 

Každá klientka má samostatnú izbu spolu s deťmi. Varia si v spoločnej kuchynke, majú roz-
delené upratovacie služby. Vedieme ich k dodržiavaniu hygienických návykov a čistoty. Dva-
krát do týždňa máme spoločné stretnutia, kde každá z nich má možnosť sa vyjadriť k fungovaniu  
v zariadení a riešime otvorene prípadne vzniknuté problémy a zdieľame úspechy.

Počas školského roka deti navštevujú školy, škôlky, ktoré sú v blízkosti Zariadenia núdzového bývania, sú 
otvorené spolupráci so zariadením. Po vyučovaní deti chodia 2 krát do týždňa do keramickej dielne, v ktorej 
pod vedením keramikárky vyrábajú rôzne výrobky a rozvíjajú jemnú motoriku.

Prázdniny boli plné aktivít. V spolupráci s dobrovoľníkmi a aktivačnými pracovníkmi a s podporou 
sponzorov sa nám podarilo navštíviť viackrát ZOO, cukráreň, taktiež kúpalisko, ktoré by si matky vzhľadom 
na ich nepriaznivú finančnú situáciu nemohli dovoliť. Staršie deti boli viackrát na dopravnom ihrisku, kde 
sa učili ako dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pripravili sme deťom bohatý program ako napr. opekač-
ku, hudobné aktivity, športové aktivity na ihriskách, návšteva kina. 

Pomáhame im tiež potravinovou pomocou z Tesca a zbierkou potravín, cez čajovňu v meste, kde ľudia 
dobrovoľne pomáhajú nosením trvanlivých potravín, ktoré  klientkam podľa potreby delíme. Nie je núdza 
ani o šatstvo a školské potreby.

V našom zariadení sa snažíme zabezpečiť efektívnu ochranu pred násilím a špecifickú pomoc a podporu 
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Naše aktivity:
• Návšteva Alex parku detí z núdzového bývania. 
• Pomoc basketbalistov pre detí detského domova a núdzového bývania 
• Aktivita zapaľovania a predávania sviečok v rámci projektu Špirála lásky 
• Návšteva basketbalového zápasu a basketbalisti oblečení v dresoch s menami detí 
• Rozhovor v časopise o zariadení s pani riaditeľkov Alexandrou 

 Riaditeľka: Mgr. Alexandra Hovancová 
 Adresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
 Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804
 e-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. DAMIÁNA DE VEUSTER  - SPIŠSKE VLACHY

Formou rodinného celoročného bývania poskytujeme pomoc mužom s mentálnym a fyzickým  znevý-
hodnením vo veku nad 18 rokov z detských domovov alebo v špecifickej životnej situácii, ktorí sú odkázaní 
na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bý-
vania. Je to nová životná príležitosť pre klientov, ktorí by sa bez tejto pomoci stali bezdomovcami, prípadne 
tulákmi. 

Kapacita Domu Charitas je 20 prijímateľov, ktorí sú ubytovaní v jedno-, dvoj- alebo trojlôžkových izbách 
so spoločným hygienickým zázemím.

Obyvatelia Domu Charitas majú každodenný pracovný, vzdelávací a relaxačný režim, ktorý je však vý-
sostne podriadený ich potrebám, schopnostiam a vôli. Okrem bežných domácich prác, je k dispozícii záhra-
da, o ktorú sa obyvatelia domu starajú alebo v rámci rozvoja pracovných zručností vypomáhajú pri staveb-
ných prácach v blízkosti Spišských Vlách. 

Prijímatelia často potrebujú odbornú sociálnu, psychologickú, psychiatrickú, ale aj duchovnú pomoc  
a podporu. Ale obzvlášť rodinné spoločenstvo, ktoré vytvárame, je príležitosťou ako začať odznova. 

 Riaditeľ: Mgr. Pavol Maliňák
 Adresa: Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
 Telefón: 053/44 85 559, 0903 728 944
 e-mail: pavol.malinak@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. VINCENTA DE PAUL  - VYŠNÝ SLAVKOV

V Dome Charitas Sv. Vincenta de Paul spolu so starými, chorými a opustenými ľuďmi hľadáme zmyslu-
plné a dôstojné naplnenie života v krásnom prostredí Levočských vrchov.

Poskytujeme tu sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Zariadení pre seniorov a v Domove so-
ciálnych služieb. Varí sa racionálna a dietetická strava pre starých a sociálne odkázaných ľudí z obce Vyšný 
Slavkov. 

Kapacita Domu Charitas je 15 klientov, čo umožňuje vytvorenie rodinného spoločenstva. Ubytovanie je 
možné v dvojposteľových izbách so samostatnou kúpeľňou. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme v spolu-
práci s praktickým lekárom a inými odborníkmi.

Každú nedeľu je v Dome Charitas slúžená svätá omša, podľa potrieb a želania vysluhovaná sviatosť zmie-
renia a sviatosť pomazania chorých. 

Dôležitou náplňou personálu je zabezpečiť aktivizačný program, t.j. nácvik denných činností zamera-
ných na udržiavanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie, činnostnú terapiu a rôzne pohybové aktivity.

 Riaditeľka: Mgr. Marcela Pivovarničková 
 Adresa: Vyšný Slavkov 121, 053 74 Vyšný Slavkov
 Telefón: 053/45 84 100, 0904 224 318
 e-mail: marcela.pivovarničková@caritas.sk



16 VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

DOM CHARITAS PANNY MÁRIE LURDSKEJ – SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a dennom sta-
cionári.

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 35 klientov ponúka klientom ubytovanie v jedno-, dovoj- a troj-
lôžkových izbách so spoločným hygienickým zázemím. Klienti majú možnosť zariadiť si obytné miestnosti 
vlastným nábytkom a osobnými predmetmi tak, aby sa cítili ako doma.

Denný stacionár má kapacitu 20 klientov. Poskytujú sa v ňom klientom sociálne, odborné a záujmové 
činnosti. Klienti môžu, podľa vlastných schopností a potrieb sledovať televíziu, počúvať rozhlas, čítať dennú 
tlač. V rámci organizovaných aktivít ergoterapie vyrábajú rôzne tematické ozdobné a darčekové predmety. 

 Samozrejmosťou je zabezpečenie duchovnej starostlivosti. 

V DCHPML úzko spolupracujeme aj s miestnou komunitou. Prejavuje sa to hlavne spoločnými akti-
vitami s Materskou a Špeciálnou školou i Klubom dôchodcov v Spišskom Štiavniku. Navštívili nás deti z 
materskej školy, ktoré si pre našich seniorov pripravili aj program. V mesiaci október naši klienti navštívili 
partnerskú MŠ, kde nám šikovné ručičky detičiek pripravili maľované obrázky a sladké dobrôtky. Každoroč-
nou tradíciou je návšteva sv. Mikuláša, ktorý našim klientom urobí radosť drobnými darčekmi. V decembri 
nás potešili žiaci ZŠ s divadelným predstavením Perinbaba, a živou hudbou našich seniorov potešili žiaci 
špeciálnej školy. Medzisviatkové obdobie našim klientom spríjemnili aj členovia z klubu dôchodcov, ktorí 
zahrali predstavenie o Ježišovom narodení. 

 Riaditeľ: Mgr. Ľubomír Bagar
 Adresa: Kláštorná 202/3, 059 14 Spišský Štiavnik
 Telefón: 052/779 85 37, 0904 404 823
 e-mail: lubomir.bagar@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. FRANTIŠKA Z ASSISI  - TRSTENÁ

Dom Charitas sv. Františka z Assisi Trstená s kapacitou 37 klientov poskytuje sociálne služby pre starých, 
chorých, opustených a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby, v domove sociálnych služieb, v za-
riadení pre seniorov a dennom stacionári. V každodennom prístupe k našim prijímateľom sa snažíme po-
pri základných biologických potrebách motivovať a stimulovať v nich iskru života a odovzdávať lásku. Sna-
žíme sa vytvárať rodinné spoločenstvo, kde v spojení so sviatostným Kristom kráčame v dobrých i horších 
chvíľach. Sme vďační každému novému impulzu-návšteve, spolupráci so škôlkami, školami či organizáciami 
v okolí, ktoré vnášajú medzi nás svoj záujem, radosť, empatiu, a z ktorých čerpáme silu do všedných dní.

Stredajšie sv. omše minulý rok rozšírili rady návštevníkov v dome. Vďaka dobrodincom sa v tento deň 
zúčastnia sv. omše aj naši vozíčkari a ich všedný deň sa stáva sviatočným.

V spolupráci s občianskym združením VIAC sa náš Dom Charitas už trikrát zapojil do projektu „TOTO 
MESTO ŤA POTREBUJE“, kde cieľom projektu je zmobilizovať mladých ľudí – gymnazistov druhého roční-
ka počas týždňového voľna - „maturitného týždňa“, aby mladí ukázali svoj potenciál pri rôznych činnostiach. 
Vďaka ich fantázii a mládežníckej chuti, zrelosti sme prežili výnimočný deň, plný radosti, úsmevu a energie.

Počas pôstneho obdobia sme sa snažíli v našom dome  venovať meditácií a rozjímaniu o umučení náš-
ho Pána Ježiša Krista. Veľmi nám pri tom pomáhali naše deti z cirkevnej základnej školy  Rudolfa Dilonga 
v Trstenej. Našim  klientom to veľmi  pomáha zvládať ich životné rozpoloženie a nás vzájomne posilňuje. 
Každodenné zamyslenie si čítame z časopisu Slovo medzi nami. 

 Riaditeľka: Mgr. Anna Parcová 
 Adresa: Zápotočná 569, 028 01 Trstená
 Telefón: 043/53 93 782, 0904 224 320
 e-mail: anna.parcova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  - ZÁZRIVÁ

Pracovníci domu Charitas poskytovali sociálne služby v domove sociálnych služieb, zariadení pre se-
niorov a dennom stacionári, ťažko zdravotne postihnutým, prípadne opusteným a týraným starým ľuďom 
hlavne z regiónu dolnej Oravy. 

Celková kapacita zariadenia je 37 klientov. K dispozícii je ubytovanie v jednolôžkových izbách so samo-
statnou kúpeľňou, spoločenské miestnosti. Zdravotnú starostlivosť o klientov zabezpečujeme v spolupráci  
s lekármi a inými odborníkmi. O duchovné potreby obyvateľov Domu Charitas dbáme v spolupráci s die-
céznym kňazom. Pre kontinuitu s reálne prežitým životom v tomto zariadení je vhodná starostlivosť o drob-
né domáce zvieratá a záhradu. 

V roku 2017 sa štyria klienti zúčastnili na turnaji BOCCIA, kde obsadili pekné tretie miesto.

Naše aktivity:

• Pečenie  “kabáčov“: naša sociálna pracovníčka Mgr. Daniela Majdišová za asistencie PSS (prijímateľ 
sociálnej služby) z DCHSPM Zázrivá napiekla pre všetkých PSS chutné “kabáče“, na ktorých si potom 
všetci spoločne pochutili.

• Turnaj BOCCIA: v októbri sme usporiadali  súťaž v hre BOCCIA, ktorej  sa zúčastnilo  6 druž-
stiev. Súťaž sa konala v kultúrnom dome v Zázrivej. Súťaže sa zúčastnili družstvá z Centra sociálnych 
služieb STUDIENKA z Novote,  z Centra sociálnych služieb PRAMEŇ  z Dolného Kubína a naše  
2 družstvá (ženské a mužské).  Naše ženské družstvo obsadilo 3. miesto.

• Poďakovanie za úrodu: Slávnostnou svätou omšou, ktorá sa konala v  piatok 22. septembra 2017, sme 
sa  v našom Dome Charitas poďakovali dobrotivému Pánu Bohu za tohoročnú úrodu. Po skončení 
svätej omše, duchovný otec nášho zariadenia ponúkol klientov a zamestnancov požehnanými darmi 
zeme.

 Riaditeľ: Ing. Ján Mahút
 Adresa: Zázrivá – Stred 416, 027 05 Zázrivá
 Telefón: 043/58 96 226, 0911 320 521
 e-mail: jan.mahut@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. JÁNA BOSCA  - SPIŠSKE PODHRADIE – SPIŠSKÁ KAPITULA

Blízko Spišského Podhradia na Spišskej Kapitule sa nachádza viacero historicky vzácnych kanónií. Dve 
z nich, po komplexnej rekonštrukcii, ktorú inicioval a financoval spišský diecézny biskup slúžia pre účely 
sprevádzania starých a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ostatných ťažko chorých ľudí z mesta a 
okolia.

V domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov sa nachádza zázemie pre 38 klientov v jedno a 
dvojposteľových izbách s kúpeľňou. K dispozícii je priestranná kaplnka zasvätená Panne Márii Pomocnici 
kresťanov, v ktorej denne kňazi, obyvatelia domu, ale aj iní, slúžia svätú omšu a vysluhujú sviatosti Cirkvi. 
Diakoni a bohoslovci z neďalekého Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka sú tiež nápomocní klien-
tom. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujú externí lekári a rehoľné sestry Sv. Kríža. Upevňovanie kondície 
a rehabilitácia klientov je zabezpečovaná v miestnosti, kde je inštalovaná hydromasážna vaňa.

 V exteriéri Domu Charitas je malé jazierko, besiedka, lavičky a park so zákutiami na kontempláciu i od-
počinok. Neďaleké okolie ponúka zastavenia krížovej cesty, viaceré kaplnky k modlitbe, pramene a turistické 
chodníky Dreveníka a Spišského hradu zasa možnosť načretia do histórie stredného Spiša.

V Dome Charitas poskytujeme racionálnu a diabetickú stravu pre dôchodcov, chorých a sociálne odká-
zaných.

 Riaditeľ: Mgr. Pavol Žmijovský 
 Adresa: Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
 Telefón: 053/45 04 115, 0904 224 317
 e-mail: pavol.zmijovsky@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. HILDEGARDY Z BINGENU  - RABČA

V zariadení núdzového bývania poskytujeme týraným a zneužívaným ženám bývanie na určitý čas, 
sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Kapacita miest na uby-
tovanie je pre 20 klientiek a to v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách. 

Slúžime pre klientky ako istý odrazový mostík, to znamená, že ak naozaj chcú, majú šancu sa u nás zota-
viť, nabrať nové sily, získať sebavedomie, naučiť sa životne dôležitým zručnostiam, zodpovednosti, zaobchá-
dzaniu s finančnými prostriedkami a nájsť si aspoň skromné vlastné bývanie. 

Veľmi veľa záleží od samotnej matky, od jej snahy a odhodlania zmeniť svoju doterajšiu situáciu. Klientky 
veľmi často potrebujú odbornú psychologickú, psychiatrickú, duchovnú pomoc a podporu, vzhľadom na 
rôzne traumatizujúce a negatívne zážitky z detstva, resp. dospelosti. 

V rámci pracovnej terapie sa spolu so sociálnou pracovníčkou podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho  
a vnútorného areálu zariadenia, pestujú rôznu zeleninu a taktiež vyrábajú rôzne výrobky ako napr. sviečky, 
košíčky, vankúše, náramky, mydielka a iné výrobky.

Naše aktivity:

• Odpust v dome Charitas: Liturgický kalendár stanovuje sviatok sv. Hildegardy na 17. september. Pri 
tejto príležitosti dňa 19. septembra 2017 v  rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v 
Rabči slávil odpustovú svätú omšu duchovný správca SpKCH vdp. Vladislav Saniga. Bola obetovaná 
za všetkých dobrodincov, ktorí akýmkoľvek  spôsobom  pomohli a  pomáhajú  našim  matkám, deťom 
či  zariadeniu.

• Prvé sv. prijímanie: Dôležitou udalosťou, najslávnostnejšou chvíľou a aj trvalou spomienkou v živote 
každého dieťaťa je, keď do čistého srdca prijme prvé sv. prijímanie. V júni prvýkrát vo svojom živote 
prijal do svojho srdiečka Pána Ježiša náš Sebastián, ktorý absolvoval prvé sv. prijímanie.

• Deň detí: V našom zariadení núdzového bývania v Rabči sme MDD tento rok oslávili dvakrát, pre-
tože okrem 1. júna im aj v júli - v čase prázdnin zažiarili očká. Veľmi sa potešili rôznym darčekom, 
sladkostiam, opekačke a bohatému programu, ktorý im pripravili naši dobrodinci a dobrovoľníci. 

• Projekt Spojme sa pre dobrú vec 2017. Pani Katka napísala projekt Spojme sa pre dobrú vec 2017  
s názvom: „Nový krajší domov pre týrané ženy“. Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovej zóny 
v našom areáli DCH pre týrané matky s deťmi. Počas jeho realizácie bolo zakúpené rôzne záhradné 
náradie, bola uskutočnená úprava terénu, jeho skrášlenie výsadbou okrasných drevín a ovocných krí-
kov.  Pre deti boli zakúpené rôzne hračky, pribudla aj šmýkľavka a hojdačky. Vytvorilo sa pieskovisko 
a detské ihrisko, kde všetci budú môcť tráviť svoj voľný čas.

 Riaditeľka: Mgr. Veronika Tyrolová 
 Adresa: Rabča 850, 029 44 Rabča 
 Telefón: 0914 320 520
 e-mail: veronika.tyrolova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. KLÁRY - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Malokapacitné zariadenie Dom Charitas Sv. Kláry poskytuje v krízovom stredisku počas roka 
pomoc týraným a zneužívaným dievčatám a mladým ženám vo veku 15 až 25 rokov formou krát-
kodobého alebo dlhodobejšieho pobytu, ktoré sú bez prístrešia alebo sa vo svojej životnej situácii 
potrebujú zotaviť mimo svojej rodiny. Kapacita je maximálne 14 klientiek. Pobytové služby nie sú po-
skytované drogovo závislým a mentálne postihnutým. U klientiek sa nevylučuje predchádzajúci kontakt  
s drogami.

Dievčatám a ženám v Dome Charitas predkladáme rodinný spôsob života, duchovnú orientáciu reš-
pektujúcu náboženské presvedčenie či filozofiu života, skupinovú a individuálnu psychoterapiu, vzde-
lávanie a nácvik bežných životných zručností so zameraním na vedenie rodiny, materstvo a pomoc pri 
príprave na pracovnú profesiu, sociálne, psychologické a duchovné poradenstvo.

Voľno-časové aktivity či športové, spoločenské alebo kultúrne sa v rámci zariadenia prevádzkujú ce-
loročne, no vo zvýšenej miere počas letných prázdnin. Počas týchto prázdnin sme, spolu s klientkami, 
absolvovali pravidelne návštevu kúpalísk, plavárne, túry, či výlety do okolia a prímestské a pobytové 
tábory v obci Malužiná, ktoré sme realizovali z finančnej dotácie mesta Liptovský Mikuláš.  

Počas liturgického roka sme v zariadení slávili fašiangy – maškarný ples, veľkonočné sviatky, oslavy 
narodenín, odpustovú slávnosť na deň sv. Kláry, sviatok sv. Mikuláša a Vianoce. Zapojili sme sa do pi-
lotného projektu  Milión hviezd – špirála lásky. Sviečky, ktoré sme zapaľovali vysvietili naše námestie v 
tvare špirály - ako symbol šírenia a rozvíjania skutkov vzájomnosti a porozumenia do širokého okolia, 
do rodín, k ľuďom a do uličiek nášho mesta. Ďakujeme našim darcom, ktorí mysleli na naše klientky 
počas celého roka.

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratela a Minister-
stvom práce sociálnych vecí a rodiny SR vydanej akreditácie Charita vykonáva od roku 2006 sociálno-
právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu pobytovou formou.

 V rámci projektu hľadá riešenia pomoci ženám v špecifických situáciách. Dom Charitas sv. 
Kláry ponúka akreditovanú službu tým, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. ÚPSVaR spolu s VÚC 
poskytuje finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu. V krízovom stredisku zabezpečujeme 
sociálno-právnu ochranu, psychologické poradenstvo, sociálne a duchovné poradenstvo a pomoc a 
socioterapiu. V roku 2017 sme sa pravidelne zúčastňovali pracovnej skupiny v rámci Asociácie krízových 
stredísk SR, kde sme sa venovali pripravovanej novele zákona o sociálno-právnej ochrane a soc. kuratele a 
pripravovanej novej koncepcií krízových stredísk. 

 Riaditeľka: Mgr. Anna Bodoríková
 Adresa: Borbisova 385,  031 01 Lipt. Mikuláš
 Telefón: 044/56 21 932
 e-mail: anna.bodorikova@caritas.sk
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DOM CHARITAS PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA - ĽUBOCHŇA

V Dome Charitas Panny Márie Kráľovnej pokoja sa od roku 2014 poskytovali služby v zariadení pre 
seniorov a v dennom stacionári pre rehoľné sestry. Kapacita v zariadení pre seniorov bola pre 4 klientov  
a v dennom stacionári pre 10 klientov.

Zariadenie umožňovalo klientom venovať sa svojim obľúbeným činnostiam a dbalo na vzájomné vzťahy 
medzi nimi v priestoroch zariadenia, no pomáhalo aj udržiavať kontakt s príbuznými, známymi či ľuďmi  
z blízkeho okolia.

Pre klientov v rámci duchovnej terapie v priebehu celého roka boli ponúkané zaujímavé stretnutia s kňaz-
mi a inými osobnosťami, sv. omše, biblické katechézy, priestor na spoločné adorácie a duchovné rozhovory 
na témy, ktoré si sami mali možnosť vybrať.

 Riaditeľka: Mária Masníková – sr. Monika
 Adresa: Školská 166/20, 034 91 Ľubochňa
 Telefón: 044/439 12 67
 e-mail: maria.masnikova@caritas.sk

DOM CHARITAS SV. JÁNA ALMUŽNÍKA – NOVÁ ĽUBOVŇA

Špecializované zariadenie je umiestnené v tichom prostredí obce Nová Ľubovňa. Pokojné okolie, blízkosť 
lesa a potoka Jakubianka vytvára priestor na oddych a príjemné trávenie času.  Samotná stavba a jej archi-
tektonické riešenie vytvára dojem rodinného zariadenia. K tomu prispieva aj max. kapacita 31 prijímateľov 
sociálnych služieb. Dom Charitas sv. Jána Almužníka je zároveň najnovším zariadením Spišskej Katolíckej 
Charity. Stavba bola ukončená v júli 2016. Pri výstavbe a zariadení boli použité moderné a účelné materiály 
a technológie. Môžeme sa pochváliť veľkorysým spoločenským priestorom poprepájaným s jedno a dvojpo-
steľovými izbami s kúpeľňou.

Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, mentálnym a kombinovaným postihnutím 
a osoby s poruchami správania. 

 Riaditeľ: Mgr. Ján Tomus
 Adresa: Nová Ľubovňa 88, 065 11 Nová Ľubovňa
 Telefón: 0910 842 572            
 e-mail: jan.tomus@caritas.sk
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Názov zariadenia Adresa  
a kontakt Zodpovedná osoba Názov sociálnej služby

Dom Charitas Svätej 
rodiny 

Jánovce - Čenčice

059 13 Jánovce
Čenčice 2

052/779 31 41
0904 224 315

Mgr. Slavomír Švajka Domov sociálnych služieb

Dom Charitas sv. Jozefa
Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves
Jiřího Wolkera 41

053/442 83 66
0903 616 804

Mgr. Alexandra Hovan-
cová

Domov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých

Zariadenie núdzového bývania
Detský domov

Dom Charitas sv. Damiána 
de Veuester

Spišské Vlachy

053 61 Spišské Vlachy
Požiarnická 973/49

053/448 55 59
0903 728 944

Mgr. Pavol Maliňák
Zariadenie podporovaného 

bývania
Domov sociálnych služieb

Dom Charitas sv. Vincenta 
de Paul

Vyšný Slavkov

053 74 Vyšný Slavkov
053/458 41 00
0904 224 318

Mgr. Marcela  
Pivovarníčková

Domov sociálnych
Zariadenie pre seniorov

Dom Charitas sv. Františka 
z Assisi
Trstená

028 01 Trstená
Zápotočná 569
043/539 37 82
0904 224 320

Mgr. Anna Parcová
Domov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov
Denný stacionár

Dom Charitas Sedembo-
lestnej Panny Márie

Zázrivá

027 05 Zázrivá – stred
043/589 62 26
0910 316 266

Mgr. Ján Majdiš
Domov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov
Denný stacionár

Dom Charitas sv. Jána 
Bosca

Spišské Podhradie – Spiš-
ská Kapitula

053 04 Sp. Podhradie – 
Spišská Kapitula

Kapitulská 3
053/450 41 11
0904 224 317

Mgr. Pavol Žmijovský
Domov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov

Dom Charitas sv. Hildegar-
dy z Bingenu

Rabča

029 44 Rabča 850
043/559 42 57 Mgr. Veronika Tyrolová

Zariadenie núdzového  
bývania

Nocľaháreň

Dom Charitas sv. Kláry
Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský 
Mikuláš

Borbisova 5
044/562 19 32
0902 327 955

Mgr. Anna  
Bodoríková, Sr. Júlia Nocľaháreň

Dom Charitas Panny Márie 
Lurdskej

Spišský Štiavnik

059 14 Spišský Štiavnik
Kláštorná 202/3  
052/779 85 37
0904 404 823

Mgr. Ľubomír Bagar
Zariadenie pre seniorov

Denný stacionár

Dom Charitas Panny Márie 
Kráľovnej Pokoja

Ľubochňa

034 91 Ľubochňa
Školská 166/20  
044/439 12 67

Mária Masníková  
– sr. Monika

Zariadenie pre seniorov
Denný stacionár

Dom Charitas sv. Jána 
Almužníka

Nová Ľubovňa

065 11 Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa 775             

0910 842 572
Mgr. Ján Tomus Špecializované zariadenie
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PREHĽAD OBSADENOSTI POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB 
V DOMOCH CHARITAS

1 - samosprávny kraj
Košický

2 - samosprávny kraj
Prešovský

3 - samosprávny kraj
Žilinský

Kapacita 24 40 20
Zazmluvnenosť 19 35,00 20,00
Priem. obsadenosť 18 31,92 20,00
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Domov sociálnych služieb

1 - samosprávny
kraj

2 - samosprávny
kraj

3 - samosprávny
kraj

4 - samosprávny
kraj

5 - samosprávny
kraj

6 - samosprávny
kraj

Košický Prešovský Žilinský Banskobystrický Trnavský Bratislavský
Kapacita 31 31 31 31 31 31
Zazmluvnenosť 15,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Prei. obsadenosť 9,13 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Špecializované zariadenie 
Dom Charitas sv. Jána Almužníka
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1 2
Kapacita 21 10
Zazmluvnenosť 15 10
Priem. obsadenosť 9,79 10
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1 = KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
2 = ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zariadenie núdzového bývania

1
Kapacita 8
Zazmluvnenosť 8
Priem. obsadenosť 7,69
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Zariadenie podporovaného bývania

1
Kapacita 6
Zazmluvnenosť 6
Priem. obsadenosť 6
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1 = ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Krízové stredisko v Lipt. Mikuláši
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1 2
DCHSV Vyšný Slavkov 9 9,00
DCHSJB Sp. Kapitula 22 22,00
DCHSF Trstená 24 23,85
DCHSPM Zázrivá 22 22,00
DCHPML Sp. Štiavnik 35 31,32
DCHPMKP Ľubochňa 4 3,60
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Zariadenie pre seniorov

1 2
DCHSK Lipt. Mikuláš 4 4,00
DCHSHB Rabča 10 10,00
DCHBP Lipt. Mikuláš 20 20,00
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1 = Kapacita
2 = Priem. obsadenosť

Nocľaháreň
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AMBULANTNÉ SLUŽBY - DENNÉ STACIONÁRE
Poslaním denného stacionára je skvalitniť a zlepšiť život seniorov a osobám so zdravotným postihnutím, 

snaha o dosiahnutie najvyššieho možného rozvoja ich osobnosti, vyplniť voľný čas, vytvoriť podmienky pre 
zamedzenie osamelosti.

Denný stacionár poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo klientom 
a ich rodinným príslušníkom, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zabezpečuje pracovnú terapiu, aktivizačné 
programy, dohľad nad užívaním liekov, atď.

Otvorenie nového denného stacionára
Spišská katolícka charita v októbri 2017 otvorila nový den-

ný stacionár pre mladých zdravotne postihnutých ľudí a se-
niorov, v budove bývalých jaslí. Zariadenie pod názvom Dom 
Charitas Sv. Kataríny Labouré, denný stacionár má kapacitu 
55 klientov.

1 2
DS Hrabušice 18 4,75
DS SNV 12 6,08
DS Hranovnica 18 14,00
DS Lisková 18 15,60
DS Ľubochňa 10 8,00
DS Námestovo 25 17,58
DS Sp. Vlachy 10 9,75
DS Sp. Štiavnik 20 17,43
DS Trstená 3 3,00
DS Vikartovce 8 6,17
DS Zázrivá 5 1,44
DS Žaškov 18 11,53
DS Lipt. Mikuláš 15 15,00
DS Spišská Belá 18 9,80
DS Hôrka 12 11,92
DS Ždiar 18 15,42
DS Liptovská Lúžna 20 6,91
DS Lendak 10 5,52
DS Ľubotín 12 1,72
DS Údoľ 20 3,43
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Denné stacionáre
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Názov zariadenia Adresa a kontakt Zodpovedná osoba

Dom Duchovenstva Charitas 
denný stacionár

053 15 Hrabušice 
Nová 102/64  

053/441 06 25  
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Dom  Charitas sv. Damiána  
de Veuester

denný stacionár

053 61 Spišské Vlachy 
Požiarnická 973/49  

053/448 52 37 
0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Dom  Charitas sv. Martina
denný stacionár

059 19 Vikartovce 
Vikartovce 159 
052/772 29 28 
0903 882 620 

Mgr. et  Mgr.  Mária Svitaňová

Dom  Charitas sv. Terézie  
z Lisieux

denný stacionár

059 16 Hranovnica 
Sládkovičova 398 

052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. et  Mgr.  Mária Svitaňová

Dom  Charitas sv. Kamila
denný stacionár

027 21 Žaškov 
Matúšovská 474 
043/586 40 39 
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Dom  Charitas sv. Bl. Zdenky  
Schellingovej 

denný stacionár

029 01 Námestovo 
Sv. Cyrila a Metóda 318 

043/558 12 54 
0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Dom  Charitas 
Božej Prozreteľnosti  

denný stacionár

031 01 Liptovský Mikuláš 
Borbisova 7 

0902 327 955
Mgr. Jana Trnovská

Dom  Charitas sv. Jozefa Robotníka 
denný stacionár

052 01 Spišská Nová Ves 
Tolstého 6 

053/442 45 02 
0911 442 599

Mgr. Vladislava Polomová

Dom  Charitas sv. Marty
denný stacionár

034 81 Lisková 
Lisková 35 

044/432 53 14 
0904 404 827

Mgr. et  Mgr.  Monika Turacová, PhD.

Dom Charitas Panny Márie 
Kráľovnej Pokoja
denný stacionár

034 91 Ľubochňa 
Školská 166/20 
044/432 53 14 
0903 982 717

Mária Masníková – sr. Monika

Dom  Charitas Panny Márie Lurdskej 
denný stacionár

059 14 Spišský Štiavnik 
Kláštorná 202/3 
052/779 85 37 
0904 404 823

Mgr. Ľubomír Bagar 

Dom  Charitas Sv. Františka z Assisi  
denný stacionár

028 01 Trstená 
Zápotočná 569 
043/539 37 82 
0904 224 320

 Mgr. Anna Parcová

Dom  Charitas Sedembolestnej 
Panny Márie

denný stacionár

027 05 Zázrivá 
043/589 62 26 
0911 320 521

Mgr. Ján Majdiš

Dom  Charitas  sv. Antona opáta a pustovníka
denný stacionár

059 01 Spišská Belá 
0904 501 419 PhDr. Katarína Budzáková 

Dom  Charitas sv. Ondreja
denný stacionár

059 12 Hôrka 
Hôrka 331 

0903 882 620
Mgr. et  Mgr.  Mária Svitaňová

Dom  Charitas  Božieho  
Milosrdenstva

denný stacionár

059 55 Ždiar 
0904 501 419 PhDr. Katarína Budzáková 
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SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA
Dieťa, ktoré ochraňujeme od jeho počatia má právo na ochranu života a zdravia, práv a právom chrá-

nených záujmov počas celého života. Charita sama žije v prostredí, ktoré je napadnuté celospoločenským 
problémom zvýšenej kriminality. Uvedomuje si tento pálčivý problém doby a ponúka pomoc mladistvým, 
ktorí potrebujú pomoc pri odstránení duševných následkov trestnej činnosti a zlého správania svojho aj 
iných. Kresťanská sociálna kuratela ide za súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie porúch 
psychického, fyzického a sociálneho vývinu a ponúka aj duchovnú pomoc a ochranu. Mladiství tak dostáva-
jú opätovnú možnosť začať žiť ako „nový človek“ a plnohodnotne sa zaradiť do slušnej spoločnosti.

DOM CHARITAS SV. KLÁRY - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Ministerstvom 
práce sociálnych vecí a rodiny SR vydanej akreditácie Charita vykonáva od roku 2006 sociálnoprávnu ochra-
nu detí a sociálnu kuratelu ambulantnou formou.

V rámci projektu hľadá riešenia pomoci ženám v špecifických situáciách. Dom Charitas sv. Kláry ponúka 
akreditovanú službu tým, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. ÚPSVaR spolu s VÚC poskytuje finančný 
príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu. V krízovom stredisku zabezpečujeme sociálno-právnu ochra-
nu, psychologické poradenstvo, sociálne a duchovné poradenstvo a pomoc a socioterapiu.

 Riaditeľka: Mgr.  Anna Bodoríková
 Adresa: Borbisova 385, 031 01 Liptovský Mikuláš
 Telefón: 044/56 21 932
 e-mail: anna.bodorikova@caritas.sk
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ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Špecializované sociálne poradenstvo (ďalej ŠSP) v pôsobnosti Spišskej katolíckej charity je odbornou 
činnosťou financovanou z prostriedkov Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja. Je 
modernou sociálnou službou, určenou širokému počtu žiadateľov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitnú v ne-
priaznivej životnej a sociálnej situácii. V podmienkach SpKCH je poskytovaná v priestoroch 4 špecializova-
ných sociálnych poradní a 1 mobilnej poradne.

Miesta výkonu odbornej činnosti:
• Špecializovaná sociálna poradňa, Jesenského ul. č. 5, Spišská Nová Ves, 
• Špecializovaná sociálna poradňa, Námestie Majstra Pavla č. 58, Levoča, 
• Špecializovaná sociálna poradňa, Mariánske námestie č.1, Spišské Podhradie, 
• Špecializovaná sociálna poradňa sv. Bakhity,  Belopotockého ul.č. 1, Liptovský Mikuláš; 
• Mobilná poradňa Smižany, Námestie J. Pajdušáka č.50. 

Odborným garantom je Mgr. Marta Chabadová

Cieľové skupiny: jednotlivci a rodiny v núdzi, osamelé matky ohrozené stratou bývania či inými exis-
tenčnými problémami, osoby, na ktorých je páchané násilie, alebo sú ohrozené domácim násilím, osamelí 
rodičia s maloletými deťmi, osoby so závislosťou na návykových látkach, najmä osoby so závislosťou na 
alkohole, osoby s rôznym zdravotným postihnutím, osoby so zrakovým postihnutím, osoby s telesným po-
stihnutím, osoby s mentálnym postihnutím, seniori a rodinní príslušníci vyššie uvedených cieľových skupín. 

Formy práce s klientom:  špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ambulantnou formou a 
formou terénnej sociálnej práce. V záujme zlepšenia dostupnosti sociálnej služby došlo k rozšíreniu foriem 
ŠSP o dištančné poradenstvo, t.j. prostredníctvom e-mailov a telefonických konzultácií.

Aktivity a metódy práce s klientom:

V procese práce s cieľovými skupinami sú najčastejšie aplikované aktivity a metódy špecializovaného 
sociálneho poradenstva v kombinácii s odbornými metódami z oblasti sociálnoprávneho poradenstva, so-
cioterapie, psychoterapie, mediácie a právneho poradenstva. 

Kombinácia týchto metód práce je využívaná najmä v procese práce s osamelými  rodičmi a rodinami v 
kríze za účelom dosiahnutia stabilizácie sociálnych pomerov, úpravu partnerských a rodičovských vzťahov, 
elimináciu fyzického a psychického násilia atď. Mierne odlišné sú metódy práce s osobami s ťažkým zdra-
votným postihnutím a poradenstvo pre seniorov alebo ich príbuzných.
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V roku 2017 sme sa zapojili do medzinárodného projektu, zameraného na aplikáciu inovatívnych metód 
a foriem  práce pre osoby dlhodobo nezamestnané. 

Cieľom bezplatného špecializovaného sociálneho poradenstva je zmiernenie dôsledkov nepriaznivej 
sociálnej situácie žiadateľov o sociálnu službu, v ktorej sa ocitli v dôsledku absencie sociálnych a ekono-
mických pomerov, nedostatku finančných prostriedkov, nedostatočného sociálnoprávneho povedomia a fi-
nančnej gramotnosti, osvojenie nesprávneho životného štýlu či nevhodných vzorcov správania dospelých i 
detí, ako aj v dôsledku vyššieho fyzického veku a nepriaznivého zdravotného stavu

Výsledkom špecializovaného sociálneho poradenstva je zlepšenie kvality života jednotlivcov a rodín, ich 
integrácia do spoločenského a ekonomického života, zlepšenie zodpovednosti klientov za svoju sociálnu si-
tuáciu a sociálnu situáciu v rodine, zlepšenie finančnej gramotnosti a finančnej disciplíny, zmena životného 
štýlu,  eliminácia situačnej i generačnej chudoby, obmedzenie výskytu negatívnych sociálnopatologických 
javov a zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov klienta.

Prínosom špecializovaného sociálneho poradenstva je prispieť k zlepšeniu životnej situácie cieľových 
skupín a ich priblíženie k normálnemu životu.

Košický smosprávny kraj *Spišská Nová Ves*

Prešovský samosprávny kraj *Levoča*

Prešovský samosprávny kraj *Spišské Podhradie*

Žilinský samosprávny kraj *Liptovský Mikuláš*

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Počet
sociálnych
poradcov

Počet
dlhodobých

klientov

Počet
jednorázový
ch klientov

Počet
klientov

využívajúcic
h mobilné

poradenstvo

Počet
klientov

využívajúcic
h dištančné
poradenstvo

Počet
osobných

konzultácií

Počet hodín
osobných

konzultácií

Počet e-
mailových
konzultácií

Počet
telefonickýc
h konzultácií

Košický smosprávny kraj *Spišská Nová Ves* 3 760,00 243,00 77,00 97,00 2166,00 3401,75 10,00 528,00
Prešovský samosprávny kraj *Levoča* 1 62,00 67,00 268,00 224,50 19,00 116,00
Prešovský samosprávny kraj *Spišské Podhradie* 1 35,00 27,00 104,00 126,50 5,00 72,00
Žilinský samosprávny kraj *Liptovský Mikuláš* 2 76,00 17,00 549,00 758,00 7,00 93,00

Sociálne špecializované poradenstvo

Miesto výkonu ŠSP: Personálne obsadenie: Rozsah úväzkov (%) : Poskytovanie  
ŠSP od - do

Špecializovaná sociálna 
poradňa  

Jesenského ul. č. 5 
Spišská Nová Ves

Mgr. Marta Chabadová  
PhDr. Zuzana Šariská, PhD. 

Mgr. Gabriela Kuchárová Mgr. 
Petra Antalová

0,75 
1 
1 

0,25

Pondelok – piatok  
8.00 – 16.00 hod.

Špecializovaná sociálna 
poradňa  

Námestie Majstra Pavla č. 58 
v Levoči

Mgr. Petra Antalová 0,25

Pondelok 
8.00 – 16.00 hod. 

a streda 
8.00 -10.00 hod.

Špecializovaná sociálna 
poradňa 

Mariánske námestie 1 
Spišské Podhradie

Mgr. Petra Antalová 0,25

Utorok 
8.00 – 16.00 hod. 

a streda 
8.00 -10.00 hod.

Špecializovaná sociálna  
poradňa sv. Bakhity 
Belopotockého ul.1 
Liptovský Mikuláš 

Bc. Zuzana Brtáňová  
Mgr. Magdaléna Kubišová

0,1 
0,3

Pondelok – piatok 
8.00 – 12.00 hod.

Mobilná poradňa 
Námestie J.Pajdušáka č.50 

 Smižany
PhDr. Zuzana Šariská, PhD. Streda 

9.00 – 12.30 hod.
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Dosiahnuté zmeny a výsledky za rok 2017

V rámci hodnotenia odbornej činnosti za rok 2017 je možné konštatovať, že cca 80% žiadateľov o ŠSP 
sú ženy  bez obmedzenia veku, vzdelania alebo profesionálnej kariéry. Najčastejšími problémami, s ktorými 
sa  u nich stretávame je  nízka životná úroveň, nedostatok finančných prostriedkov, problémy so splácaním 
dlhov, generačná chudoba, neschopnosť uplatniť sa na trhu práce kvôli zabezpečovaniu starostlivosti o ma-
loleté deti, strata motivácie, psychické problémy v dôsledku dlhodobej frustrácie a pod.

Pribúdajú však aj žiadatelia o sociálnu službu z radov mužov, u ktorých dominujú problémy psychic-
kého charakteru, ako sú narušené vzťahy s bývalými partnerkami resp. manželkami, bránenie kontaktov  
s maloletými deťmi, neschopnosť viesť efektívnu komunikáciu, citové vydieranie, problémy so závislosťou  
a bezdomovectvo.

Za osobitný prínos ŠSP považujeme realizáciu pilotného projektu mobilnej sociálnej poradne v obci 
Smižany, pre ktorý bola vyčlenená 1 sociálna poradkyňa a jej prioritou bola práca s osobami a rodinami 
v kríze, s  rodičmi závislými na alkohole (predovšetkým žien - matiek so závislosťou na alkohole). Touto 
úlohou bola poverená PhDr. Zuzana Šariská, PhD., ktorá má dlhoročné skúsenosti z oblasti prevencie zá-
vislosti a je absolventkou psychoterapeutického odborného výcviku,  nevyhnutného pre prácu s osobami so 
závislosťou. 

Prínosom Mgr. Marty Chabadovej je dištančné poradenstvo – t.j. poradenstvo prostredníctvom e-ma-
ilovej korešpondencie a prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov tým žiadateľom, u ktorých sú 
obmedzené možnosti získať prístup k špecializovanému sociálnemu poradenstvu v dôsledku nedostatku 
finančných prostriedkov na cestu, z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, z obáv o zdravie a život,  
z obáv z vystupňovania domáceho násilia a pod.

Prínosom Mgr. Gabriely Kuchárovej je využitie jej osobnostného potenciálu a odborného vzdelania  
z oblasti mediácie, využiteľné najmä v oblasti práce s  rodinami v rozvodovom konaní, zlepšenie vzájomnej 
komunikácie a úpravy styku rodičov s maloletými deťmi.

Prínosom Mgr. Lucie Pekarčíkovej je výkon špecializovaného sociálneho poradenstva s využitím inova-
tívnych metód zameraných na zlepšenie finančnej gramotnosti cieľových skupín a elimináciu zadlženosti. 

Ďalším prínosom v oblasti poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva bolo prepojenie a vy-
užitie kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovaných na stabilizáciu rodinných pomerov a eliminá-
ciu hmotnej núdze rodín ohrozených chudobou resp. nachádzajúcich sa v chudobe. Za týmto účelom sme 
zorganizovali viaceré podujatia, ktorých sa zúčastnili desiatky jednotlivcov a rodín v núdzi, ktorým bolo 
sprostredkované odborné poradenstvo.
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ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY
Kľúčovým poslaním týchto služieb je podporovať ľudí s postihnutím a pomáhať spoločnosti, aby sa stala 

otvorenou voči nim. Postihnutí sú pripravovaní na integráciu a pomáha sa im aj asistenciou priamo pri 
och začleňovaní. Rodinám sa ukazujú a otvárajú dvere sveta vlastného ich postihnutým príbuzným, ktorí 
ich blízkosť potrebujú. Každý má v spoločnosti svoje miesto a zaslúži si plnohodnotný život. Preto Charita 
pomáha pri prekonávaní prekážok a obmedzení, ktoré sú s handicapom spojené. Služby sú určené osobám 
s mentálnym postihnutím, poruchou autistického spektra, telesným a zmyslovým postihnutím, s kombino-
vanými vadami , zdravotne oslabeným ako aj ľuďom duševne chorým.

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI CHARITAS

Cieľom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS Charitas) je, aby pacient preží-
val svoju chorobu a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí  
a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.

Poskytujeme komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú 
prepustení z nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ďalej hlavne pre dlhodobo chorých, starých, prostred-
níctvom odborne pripravených zdravotných sestier, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim leká-
rom a lekárom špecialistom. Štandardnú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná 
zdravotná poisťovňa.

ADOS Charitas majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s týmito zdravotnými 
poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava
Union zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava

Poskytujeme zdravotnícke, duchovné a thanatologické služby  chorým, prepusteným z hospitalizácie  
do domáceho liečenia, a paliatívnu starostlivosť o umierajúcich v rodine.      

Tieto služby ponúkame v regióne:
 Spišskej Novej Vsi
 Spišských Vlách
 Levoče
 Kežmarku
 Starej Ľubovne
 Popradu
 Liptovského Mikuláša

Ružomberka
Dolného Kubína
Námestova
Spišskej Starej Vsi 
Trstenej, ktorá zatiaľ nie je zazmluvnená zdr. poisťovňami
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ADS Charitas Spišská Nová Ves
ADS Charitas Spišské Vlachy
ADS Charitas Levoča
ADS Charitas Kežmarok
ADS Charitas Stará Ľubovňa
ADS Charitas Poprad
ADS Charitas Liptovský Mikuláš
ADS Charitas Ružomberok
ADS Charitas Dolný Kubín
ADS Charitas Námestovo
ADS Charitas Spišská Stará Ves

Názov zariadenia Adresa a kontakt Zodpovedná osoba

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Spišské Vlachy

053 61 Spišské Vlachy 
Požiarnická 973/49 

053/448 52 37 
904 501 422

Mgr.. Ľudmila Gondová

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Levoča

054 01 Levoča 
Námestie Majstra Pavla 49 

053/451 16 14 
904 501 421

Bc. Dana Onkocová – sr. Timea

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Kežmarok

060 01 Kežmarok 
Tvarožianska 2490/16 

052/452 49 80 
904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Stará Ľubovňa

064 01 Stará Ľubovňa 
Nám. generála Štefánika 6 

052/432 41 75 
904 501 420

Mgr. Iveta Tinathová

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Poprad

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. et  Mgr.  Mária Svitaňová

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš 
Belopotockého 1 

044/551 46 61 
904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Ružomberok

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín 
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1 

043/586 40 39 
904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Námestovo

029 01 Námestovo 
Sv. Cirila a Metóda 318 

043/558 12 54 
904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Agentúra domácej ošetrovateľskej  
starostlivosti Charitas 

Spišská Stará Ves

061 01 Spišská Stará Ves 
Mlynská 183 
910 842 657

Mgr. et Bc. Dana Spišiaková
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MOBILNÉ HOSPICE CHARITAS

Cieľom mobilných hospicov Charitas je, aby pacient prežíval posledné štádium svojho života dôstojne,  
v zmierňovaní bolestí a čo najkvalitnejšie. Sekundárne je cieľom aj sprevádzanie blízkych pred a určitý čas 
aj po smrti človeka.

Poskytujeme celostné služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú v terminálnom 
štádiu života, a to zdravotnícke (lekárske i sesterské), sociálne, psychologické a spirituálne služby prostred-
níctvom hospicového tímu. 

Ide o vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná na základe indikácie lekára mobil-
ného hospicu a po odsúhlasení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je klient poistený. 
Túto zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.
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Názov zariadenia Adresa a kontakt Zodpovedná osoba

Mobilný hospic Charitas 
Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Mobilný hospic Charitas 
Spišské Vlachy

053 61 Spišské Vlachy 
Požiarnická 973/49 

053/448 52 37 
904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Mobilný hospic Charitas 
Levoča

054 01 Levoča 
Námestie Majstra Pavla 49 

053/451 16 14 
904 501 421

Bc. Dana Onkocová – sr. Timea

Mobilný hospic Charitas 
Kežmarok

060 01 Kežmarok 
Tvarožianska 2490/16 

052/452 49 80 
904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Mobilný hospic Charitas 
Stará Ľubovňa

064 01 Stará Ľubovňa 
Nám. generála Štefánika 6 

052/432 41 75 
904 501 420

Mgr. Iveta Tinathová

Mobilný hospic Charitas 
Poprad

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Mobilný hospic Charitas 
Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš 
Belopotockého 1 

044/551 46 61 
904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Mobilný hospic Charitas 
Ružomberok

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Mobilný hospic Charitas 
Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín 
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1 PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Mobilný hospic Charitas 
Námestovo

029 01 Námestovo 
Sv. Cirila a Metóda 318 

043/558 12 54 
904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová
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HOSPIC SV. ALŽBETY - ĽUBICA

Snaha o dôstojné podmienky v posledných chvíľach nevyliečiteľne chorých patrí medzi najťažšie, ale 
samozrejmé úlohy. A práve o to sa snažíme v Hospici sv. Alžbety. 

Hospic poskytuje pacientovi paliatívnu, predovšetkým symptomatickú liečbu a starostlivosť, a súčasne sa 
snaží uspokojiť i jeho psychické, sociálne a spirituálne potreby. Nesľubuje uzdravenie, ale tiež neberie nádej. 
Nesľubuje vyliečenie, sľubuje liečiteľnosť. Klientom slúžime 24 hodín denne na 24 hospicových lôžkach 
 v jednoposteľových izbách. 

Klientovi v hospici sa garantuje, že: netrpí neznesiteľnou bolesťou, za všetkých okolností sa rešpektuje 
jeho ľudská dôstojnosť, ctí sa jeho autonómia, rešpektuje sa jeho individuálne právo i právo blízkych osôb, v 
posledných chvíľach života nezostáva osamotený.

Hospic z časového hľadiska zahŕňa úsek „ante finem“ - „prae finem“ (pred smrťou), „in fine“ (pri smrti) 
a „post finem“ (po smrti). Hospic v zásade neposkytuje respitnú starostlivosť.

Hospicové služby sú metodicky vedené kolégiom zdravotníckych činností. Príbuzným chorým sú k dis-
pozícii hosťovské izby, ústretový prístup personálu a duchovná pomoc kňaza. V hospici pôsobí klinický 
psychológ a duchovná služba, preto naša pomoc nekončí smrťou pacienta, a príbuzných sprevádzame aj v 
období zmierovania sa so smrťou blízkeho. Príbuzní môžu pacientov navštíviť kedykoľvek a ponúkame im 
aj samostatné izby. 

Nie je pre nás rozhodujúce bydlisko, vek, vierovyznanie ani národnosť. Ľudský život vnímame ako dar, 
ktorého súčasťou je aj umieranie. Preto pomáhame klientom prekonávať ich strach z bolesti, odkázanosti 
na pomoc druhých a odchod z tohto sveta. V roku 2017 sme poskytli naše služby v tomto zariadení 134 
pacientom.

Hospic má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s týmito zdravotnými poisťov-
ňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava, Union 
zdravotná poisťovňa, a. s. Bratislava

 Riaditeľ: PhDr. Štefan Kuffa 
 Adresa:  Sv. Alžbety 1,  059 71 Ľubica
 Telefón:  052/47 80 900,  0910 949 669
 e-mail: stefan.kuffa@caritas.sk
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CHARITATÍVNA SLUŽBA  
V RODINÁCH CHARITAS

Ide o službu poskytovanú v mieste pobytu 
užívateľa. Slúži individuálnym potrebám osôb 
so zníženou sebestačnosťou (z dôvodu veku 
alebo zdravotného postihnutia). Sekundárne 
má byť aj pomocou pre blízkych príbuzných, 
ktorí sa chcú o svojich starkých v postarať, ale 
majú mnoho povinností vo vlastnej rodine, 
musia pracovať , neraz aj cestovať za prácou 
alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi una-
vení.

Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiava-
ní schopností bežných úkonov starostlivosti  
o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravova-
nie a chod domácnosti, výchovné, vzdeláva-
cie a aktivizačné činnosti, sprostredkovanie 
kontaktu s okolím a ďalšie. Toto užívateľom 
umožňuje necítiť sa osamotene a zmysluplne 
prežívať každý deň.

Tieto služby poskytujeme na Orave, Lipto-
ve a Spiši  sieťovo, a to na základe platných 
registrov podľa legislatívy SR a po písomne 
uzatvorenej dohode s mestom alebo obcou.

V rámci projektu Charita organizuje indi-
viduálne požičiavanie pomôcok na zabezpe-
čenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služ-
by sestrám alebo príbuzným človeka. Služba 
môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne 
postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodi-
ne s deťmi.
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Názov zariadenia Adresa a kontakt Zodpovedná osoba

Charitatívna služba v rodinách  
Hrabušice

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách   
Betlanovce

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách   
Letanovce

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách   
Markušovce

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách  
 Rudňany

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách  
Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves 
Tolstého 11 

053/441 06 25 
910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách  
Bystrany

053 61 Spišské Vlachy 
Požiarnická 973/49 

053/448 52 37 
0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Charitatívna služba v rodinách  
Lendak

060 01 Kežmarok 
Kostolné námestie č. 18 

052/452 49 80 
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Charitatívna služba v rodinách  
Slovenská Ves

060 01 Kežmarok 
Kostolné námestie č. 18 

052/452 49 80 
0904 501 419“

PhDr. Katarína Budzáková

Charitatívna služba v rodinách  
Veľká Lomnica

060 01 Kežmarok 
Kostolné námestie č. 18 

052/452 49 80 
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Charitatívna služba v rodinách  
Spišská Belá

060 01 Kežmarok 
Kostolné námestie č. 18 

052/452 49 80 
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Charitatívna služba v rodinách  
Spišské Bystré

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách  
Hranovnica

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách  
Kravany

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová
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Charitatívna služba v rodinách  
Vernár

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách  
Hôrka

058 01 Poprad 
Alžbetina 372/5 
052/772 29 28 
0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách  
Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš 
Námestie osloboditeľov 68 

044/551 46 61 
904 501 418

Mgr. Jana Trnoská

Charitatívna služba v rodinách  
Ľubochňa

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Lisková

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Lúčky

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Liptovská Štiavnica

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách 
Likavka

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Liptovské Revúce

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Liptovská Lužná

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Zázrivá

027 05 Zázrivá – stred 
043/586 40 39 
904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách  
Žaškov

027 05 Zázrivá – stred 
043/586 40 39 
904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách  
Dolný Kubín

027 05 Zázrivá – stred 
043/586 40 39 
904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách  
Zubrohlava

029 01 Námestovo 
Sv. Cirila a Metoda 318 

043/558 12 54 
904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Charitatívna služba v rodinách  
Liesek

028 01 Trstená 
Zápotočná 569 
043/539 37 82 
904 996 983

Mgr. Jana Benická
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Charitatívna služba v rodinách  
Zuberec

028 01 Trstená 
Zápotočná 569 
043/539 37 82 
904 996 983

Mgr. Jana Benická

Charitatívna služba v rodinách  
Štiavnička

034 01 Ružomberok 
Majere 5 

044/432 53 14 
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Charitatívna služba v rodinách  
Párnica

027 05 Zázrivá – stred 
043/586 40 39 
904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách  
Istebné

027 05 Zázrivá – stred 
043/586 40 39 
904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová
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FARSKÉ CHARITY  
A VOLUNTARIÁT

Charitná činnosť by bez dobrovoľníkov 
nebola možná. Prostredníctvom dobrovoľní-
kov rozširujeme, doplňujeme profesionálnu 
starostlivosť a lepšie adresujeme služby, ktoré 
podporujú integráciu znevýhodnených a ohro-
zených skupín obyvateľstva.

V rámci Spišskej katolíckej charity je  
v štruktúre evidovaných 27 farských Charít.

V rámci profesionálnych projektov praco-
valo približne ďalších 167 dobrovoľníkov.
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PODPORNÉ ČINNOSTI
Domov a dostatok vhodných potravín sú dve základné ľudské potreby. Ich stratu Charita nevníma iba 

ako stratu strechy nad hlavou a hlad. Byť bez domova, nemať čo jesť a kam ísť znamená samotu, ťažobu, izo-
láciu a sociálne vylúčenie, ktoré často viditeľne, ale aj skryte vedie k bolesti, prázdnote a zúfalstvu. 

POMOC BEZDOMOVCOM

Existencia bez domova je iba vzácne voľbou, oveľa častejšie je výsledkom postupného sociálneho prepadu 
a následnej rezignácie na lepšiu budúcnosť. Tento proces nastáva z rozličných dôvodov, no najčastejšie pre 
zlyhanie medziľudských vzťahov, nezamestnanosť, zhoršený zdravotný stav, rôzne závislosti, stratu domova 
a ďalšie prírodné alebo sociálne udalosti. Charita sa takto postihnutým ľuďom snaží pomáhať stabilizovať 
situáciu poskytovaním hygieny, potravín a stravy, odevov a nocľahu. Ľuďom bez domova je poskytovaná aj 
sociálna rehabilitácia, ktorá ľuďom znevýhodneným na trhu práce a ohrozeným sociálnym vylúčením po-
máha rozvíjať rôzne schopnosti potrebné pre získanie zamestnania a začlenenie sa do spoločnosti. 

Bezdomovcom sme v zimných mesiacoch podávali denne teplú polievku a chlieb v Liptovskom Mikulá-
ši, v Kežmarku a na Koceľovej ulici  č. 2 v Spišskej Novej Vsi. Taktiež  je tu  aj výdajňa šatstva  pre ľudí bez 
domova.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

V roku 2017 v každom organizačnom útvare prebiehali kurzy formou prednášok, cvičení a psychoso-
ciálnych výcvikov v oblasti komunikačných zručností, starostlivosti o klientov s demenciou, s mentálnym  
a kombinovaným postihnutím, s poruchami správania. Sestry absolvovali špecializačné štúdium Ošetrova-
teľská starostlivosť v komunite a osem sestier Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii. Zamestnanci charity 
mali možnosť  absolvovať opatrovateľský kurz organizovaný spoločnosťou Caritas Spiš, s.r.o., ktorá je dcér-
skou spoločnosťou Spišskej katolíckej charity.
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PROJEKTY V REALIZÁCII

V nasledujúcom roku 2018 si SpKCH stanovila nasledujúce investície:
1. Dostavba parkoviska v Poprade. Projekt sa začal realizovať koncom roka 2017 a v roku 2018 by sme 

chceli parkovisko dokončiť. Parkovisko je veľmi potrebné pre klientov, ktorí navštevujú Agentúru 
ošetrovateľskej starostlivosti v Poprade.

2. Materská škola v Spišskej Novej Vsi
3. Materská škola vo Svite

V roku 2017 sa Spišská katolícka charita zapojila do projektu, cez ktorý sa jej podarilo získať dotáciu na 
výstavbu škôlky v Spišskej Novej Vsi a vo Svite. Termín dokončenia týchto dvoch projektov je v rok 2019.

POTRAVINOVÁ A HUMANITÁRNA POMOC

Stredisko potravinovej a humanitárnej pomoci SpKCH sa v roku 2017 podieľalo ešte vo väčšej miere 
distribúciou potravín, ako v predchádzajúcich rokoch. V rámci OP FEAD sme sa podieľali na Opatreniach 
č. 1,2,4.

Opatrenie č. 1 – distribúcia potravinových balíčkov 

Počas Opatrenia č. 1 sme distribuovali v našej spišskej diecéze (región Orava, Liptov Spiš) a v okrese 
Detva 47 213 potravinových balíčkov, čo v prepočte predstavuje hmotnosť 637 375,5 kg, počet obdarova-
ných klientov bol 4 996.

Opatrenie č. 4 – distribúcia hygienických balíčkov
Cez Opatrenie č. 4 sme distribuovali 8 246 hygienických balíčkov, v prepočte 12 369 kg pre 4 100 klientov.
Opatrenie č. 2 – poskytovanie teplého jedla 

V Opatrení č. 2 sme poskytli 1 050 teplých jedál. Spišská katolícka charita v rámci Opatrenia 2. - Poskyto-
vanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie zabezpečuje v 
zimných mesiacoch teplé jedlo (desiatová polievka, chlieb/pečivo, teplý nealko nápoj) osobám bez prístrešia 
a ľuďom v núdzi. Okrem bezdomovcov sme teplé jedlo poskytli aj klientkam z núdzového bývania v Dome 
Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. Počet bezdomovcov sa pohyboval do 15 klientov a zo zariadenia nú-
dzového bývania DCH sv. Jozefa to boli tri matky s 12 deťmi. Teplé jedlo sme vydávali v období od 3.11.2017 
do 31.03.2018.

V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska sme odoberali potraviny z obchodných reťazcov Tesco 
a Terno. Tesco nás obdarilo tovarom v množstve 43 153 kg v celkovej hodnote 72 422,66 eur. Terno nám 
darovalo 10 861 ks trvanlivých potravín v sume 9 760,97 eur. 
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Potravinová banka Slovenska nám zabezpečila tovar (mrazené pečivo, pizza, balená voda, konzervy, 
mliečne výrobky) v množstve  52 732 ks. Ovocinárske družstvo Bonum v spolupráci s PBS nám darovalo  
40 000 kg jabĺk. 

Každoročnou tradíciou je aj vianočná zbierka v obchodnom reťazci Tesco do ktorej sa zapájajú naše za-
riadenia, ale aj farské charity v týchto mestách SĽ, Smižany, Sp. Belá, Krompachy, PP, DK, KK, SNV, RK, LM 
a TS. Spolu sa vyzbieral tovar o hmotnosti 11344,46 kg v hodnote 13917,43 eur.

V predvianočnom období nás prvýkrát oslovila DM drogéria, ktorá nám darovala 184 hygienických 
boxíkov v týchto mestách: LM, DK, SNV, RK, Sp. Štiavnik a farská charita Vysoké Tatry.

Naše stredisko potravinovej a humanitárnej pomoci zabezpečuje aj odber obnosených vecí, ktoré ešte 
môžu ďalej poslúžiť sociálne slabším klientom a ich rodinám, bezdomovcom. Ľudia dobrého srdca nám 
darovali šatstvo a hračky o hmotnosti cca. 20 000 kg, nábytok o hmotnosti cca 25 000 kg, 500 ks kníh, 50 ks 
elektroniky.

Už tretí rok trvá spolupráca s Lenkou Bašnákovou, ktorá nám celoročne pomáha, ale špeciálne na Via-
noce organizuje zbierku vianočných darčekov pre detí z našich zariadení, sociálneho poradenstva a farských 
charít.  

V našich zariadeniach v LM, Sp. Kapitule, Rabči sa každodenne pripravujú teplé jedlá aj mimo OP FEAD 
(Opatrenie č.2) pre bezdomovcov a ľudí v núdzi.

Veľkou víziou SpKCH je aj rozšírenie počtu farských charít. Aktívne farské charity sa zapájajú do rôznych 
zbierok ako sú zbierka školských pomôcok, zbierka šatstva, vianočná zbierka Tesco, vianočné darčeky pre 
deti, poskytujeme im darované potraviny.

Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok do ktorej sa zapojili naše zariadenia  
v týchto mestách: SNV, RK, SĽ, LE, SSV, LM, TS. Spolu sa vyzbieralo 2 146 ks školských pomôcok.

Ďakujeme všetkým naším donorom a najväčšia vďaka patrí Potravinovej banke Slovenska, ktorá nám 
zabezpečuje takmer všetok darovaný tovar, najmä potraviny.

Ples Slovenskej katolíckej charity

Slovenská katolícka charita si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti zameranej na pomoc nú-
dznym na Slovensku ako aj v zahraničí. Jedným z podujatí, ktorým si pripomenula toto významné jubileum 
bol aj Ples Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa uskutočnil v sobotu 28. januára 2017 v koncertnej sále Re-
duty v Spišskej Novej Vsi, ktorý pripravila a organizovala Spišská katolícka charita. 
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HOSPODÁRENIE SPKCH V ROKU 2017
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EKONOMICKY OPRÁVNENE NÁKLADY

NÁZOV ZARIADENIA DRUH POSKYTOVA-
NEJ SOC.SLUŽBY FORMA SOC. SLUŽBY EON NA 1 PSS / mesiac

Dom Charitas sv. Jozefa DSS - ambulantný pobyt ambulantná 1 861,77
Spišská Nová Ves DSS - týždenný pobyt pobytová 425,57

Zariadenie núdzového bý-
vania pobytová 300,92

Dom Charitas sv. Vincenta 
de Paul DSS pobytová 1 146,27

Vyšný Slavkov ZpS pobytová 676,89
Dom Charitas sv. Františka z 

Assisi DSS pobytová 785,84

Trstená ZpS pobytová 654,58
Denný stacionár ambulantná 202,56

Dom Charitas Sedembolest-
nej Panny Márie DSS pobytová 841,41

Zázrivá ZpS pobytová 654,74
Denný stacionár ambulantná 237,18

Dom Charitas sv. Jána Bosca DSS pobytová 1 352,52
Spišské Podhradie - Spišská 

Kapitula ZpS pobytová 743,06

Dom Charitas sv. Rodiny DSS pobytová 881,66
Jánovce - Čenčice

Dom Charitas sv. Damiána de 
Veuster

Zariadenie podporovaného 
bývania pobytová 530,51

Spišské Vlachy DSS - celoročný pobyt pobytová 920,94
Denný stacionár ambulantná 204,15

Dom Charitas sv. Kláry Nocľaháreň 130,21
Liptovský Mikuláš Krízové stredisko 578,71

Dom Charitas  Božej Prozre-
teľnosti Nocľaháreň 138,06

Liptovský Mikuláš Denný stacionár ambulantná 211,79
Dom Charitas sv. Hildegardy 

z Bingenu Nocľaháreň 152,59

Rabča Zariadenie núdzového bý-
vania pobytová 344,43

Dom Charitas Panny Márie 
Lurdskej ZpS pobytová 734,64

Spišský Štiavnik Denný stacionár ambulantná 188,24
Dom Charitas Panny Márie 

Kráľovnej pokoja ZpS pobytová 910,63

Ľubochňa Denný stacionár ambulantná 262,34
Dom Charitas sv. Jána Al-

mužníka Špecializované zariadenie pobytová 1 148,30

Nová Ľubovňa
Špecializované sociálne pora-

denstvo PSK-Sp. Podhradie Terénna a ambulantná 6,42
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EON v EUR na 1 hod. Špec. 
sociál.poradenstva PSK-Levoča Terénna a ambulantná 6,42

KSK-Sp. Nová Ves Terénna a ambulantná 10,18
ŽSK-Lipt. Mikuláš Terénna a ambulantná 7,34

Dom Charitas Duchovenstva Denný stacionár ambulantná 432,63
Hrabušice

Dom Charitas sv. Terézie z 
Lisieux Denný stacionár ambulantná 233,67

Hranovnica
Dom Charitas sv. Marty Denný stacionár ambulantná 266,45

Lísková
Dom Charitas sv. Jozefa 

Robotníka Denný stacionár ambulantná 359,95

Spišská Nová Ves
Dom Charitas bl. Zdenky 

Schellingovej Denný stacionár ambulantná 248,73

Námestovo
Dom Charitas sv. Kamila Denný stacionár ambulantná 255,78

Žaškov
Dom Charitas sv. Martina Denný stacionár ambulantná 184,94

Vikartovce
Dom Charitas sv. Ondreja Denný stacionár ambulantná 246,54

Hôrka
Dom Charitas Božieho Milo-

srdenstva Denný stacionár ambulantná 240,84

Ždiar
Dom Charitas sv. Antona 

opáta a pustovníka Denný stacionár ambulantná 268,04

Spišská Belá
Dom Charitas sv. Faustín Denný stacionár ambulantná 771,22

Liptovská Lúžna
Dom Charitas Panny Márie 

Matky ustavičnej pomoci Denný stacionár ambulantná 203,25

Lendak
Dom Charitas sv. Demetera Denný stacionár ambulantná 677,08

Údoľ
Dom Charitas Panny Márie 

Utešiteľky Denný stacionár ambulantná 906,43

Ľubotín

PERSONÁLIE A MZDY

Priemerný evidenčný (prepočítaný) 
počet zamestnancov 533,37 (osoba)

Z toho počet vedúcich zamestnancov 28,8 (osoba)
Priemerná mesačná hrubá mzda 473,10 (€)
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POĎAKOVANIE
Spišská katolícka charita je nezisková cirkevná organizácia. Bez finančných prostriedkov ale nemôže vy-

konávať svoju činnosť. Udržiavanie a zvyšovanie kvality a profesionality jednotlivých stredísk si vyžaduje aj 
finanční podporu. 

Bez individuálnych a firemných darcov by niektoré naše aktivity nemohli existovať. 

Preto ďakujeme všetkým darcom, sponzorom, priaznivcom, spolupracovníkom, partnerom a dobrovoľ-
níkom za každú ich pomoc a podporu v roku 2017.

Číslo príspevkového konta Spišskej katolíckej charity 

IBAN: SK2802000000000029634592

„Nech nás nekonečná dobrota Ježišovho srdca neustále oslovuje  
a povzbudzuje k nezištnému konaniu dobra. Zamestnanci,  

dobrovoľníci a všetci ľudia dobrého srdca majú možnosť  
aj prostredníctvom Spišskej katolíckej charity konať dobro“
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www.caritas.sk

www.facebook.com/SpisskaKatolickaCharita
www.instagram.com/caritas_spkch


