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PRÍHOVOR
Milí priatelia charity.
Táto správa je o činnosti Spišskej katolíckej charity za rok 2018 pre dobro iných, pre dobro núdznych, pre
dobro nás všetkých, pretože len ak pomáhame, využívame svoje talenty správnym smerom a naplno.
Rok 2018 bol pre Spišskú katolícku charitu ďalším ťažkým rokom finančne aj pracovne. Riadiaci pracovníci
našich domov charitas museli pristúpiť k mnohým, nie vždy príjemným rozhodnutiam a nastaviť nové pravidlá
prevádzky v zariadeniach. Štandardy kvality sa naplno zavádzajú najmä v pobytových zariadeniach, sú problémovými na zavádzanie v denných stacionároch a ťažko realizovateľnými v ambulantných službách - teda v opatrovateľskej činnosti. Naďalej sme sa trápili so začatím poskytovania služby v novo vybudovanom špecializovanom
zariadení Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Aj keď v porovnaní s predošlým rokom bola situácia špecializovaného zariadenia o niečo lepšia, predsa len ekonomicky skončilo s veľkou stratou. Náročná bola
aj transformácia v Dome Charitas sv. Jozefa, kde sme už zrušili aj ambulantnú formu služby v domove sociálnych
služieb. Na druhej strane od októbra sme dostali akreditáciu aj na druhú výchovnú skupinu v rámci centra pre deti
a rodinu, celkovo s kapacitou 16 detí.
Rok 2018 ostane pre históriu rokom rušenia služieb, rokom útlmu. Problémy s dennými stacionármi z roku
2017 sa novou legislatívou prehĺbili, prudko narástla strata spôsobená ich prevádzkovaním. Postupne sme rušili tie, ktoré boli najmenej efektívne, pričom viaceré sa iba rozbiehali ako napríklad denné stacionáre vo Vyšnom
Slavkove a v Liptovských Revúcach. Zrušili sme aj denný stacionár v Ľubotíne a v Trstenej. Strata z činnosti
v sociálnych službách činila celkovo 367 tis. €, z toho v denných stacionároch 194 tis. €.
V mesiaci apríl 2018 skončil národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. Chvála Bohu ku koncu roka
nám bol schválený dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby, s realizáciou výkonu v roku
2019, ktorý nám umožňuje v Prešovskom aj v Košickom samosprávnom kraji pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby.
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti tak, ako aj po minulé roky, kvalitne a zodpovedne poskytovali svoje služby pacientom aj tento rok. Veľmi nás potešil rozbeh ADOS v Trstenej. Podarilo sa nám získať
priestory a aj obetavé sestry.
Aj napriek finančným problémom sa nám podarilo zrekonštruovať Dom Charitas sv. Františka z Assisi
v Trstenej.
Z projektu Prešovského samosprávneho kraja sme zrealizovali výťah v Čenčiciach a prístrešok v Novej
Ľubovni.
Schválený nám bol projekt na rekonštrukciu škôlky a tak v septembri sa začala ďalšia časť rekonštrukcie budovy Spojenej školy sv. M.M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Spišská katolícka charita ako zriaďovateľ tejto školy
je veľmi hrdá na kvalitné vyučovanie zdravotne postihnutých, cez ktoré tiež slúžime ľuďom.
V roku 2018 pokračovala realizácia distribúcie potravinových balíčkov v rámci OP FEAD:
Opatrenie 1 – poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj na riešenia
potravinovej deprivácie.
Opatrenia 4 - poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja na riešenia
materiálnej deprivácie. Prostredníctvom týchto programom sme rozdali balíčky cca 6 600 klientom v množstve cca 620 ton potravín. Tiež sme v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu rozdávali polievky bezdomovcom
Veľká vďaka v oblasti pomoci ľuďom v núdzi patrí aj nášmu najväčšiemu donorovi v tejto oblasti, a to spoločnosti TESCO, ale aj iným subjektom, vďaka ktorým sme rozdali ďalších viac ako 290 ton potravín.Tento
projekt je realizovaný v spolupráci s Potravinovou bankou Slovensko.
Mnohokrát sa redaktori pýtajú, či charita potrebuje dobrovoľníkov, darcov, podporovateľov a či by bez nich
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prežila. Samozrejme ich potrebuje, ale aj ľudia potrebujú charitu - priestor, kde môžu konať dobro. Viera bez
skutkov, ako hovorí sv. Jakub, je mŕtva a charita je priestor, kde môžeme konať dobro. Podporovať cirkevné
ustanovizne je dôležité nie len preto, že ich nepodporovanie je hriech, ale preto, že nás to robí lepšími ľuďmi.
Cez každého jedného, kto pracuje alebo pomáha na charite, zostupuje k núdznym Kristus. Je len na nás, aké
svetlo cez nás na neho zasvieti. V tom má charita obrovský význam.
Preto sa chcem v závere poďakovať všetkým našim partnerom vo verejnej, ale aj štátnej správe, cez ktorých finančná pomoc núdznym ide. Chcem sa poďakovať našim dodávateľom a firmám, ktoré nás podporujú.
Chcem sa tiež poďakovať dobrovoľníkom a darcom, lebo oni financujú to, čo by sme si inak nemohli dovoliť.
V neposlednom rade chcem poďakovať aj všetkým naším pracovníkom, lebo starať sa o iných, pomáhať im,
súcitiť s nimi, radovať sa s nimi, nie je ľahké a vyžaduje si veľkú obetu.
Na záver sa chcem poďakovať nášmu biskupovi Mons. ThDr. Štefanovi Sečkovi, PhD. za požehnanie, ale
najmä za rôznorodú pomoc a za to, že vždy pri nás stojí. Modlíme sa zaňho a obetujeme za neho a za našu diecézu aj túto svoju službu. S tým je spojené úprimne Pán Boh zaplať aj všetkým kňazom Spišskej diecézy, ktorí
sú nápomocní pri činnosti charity.

		
		

PhDr. Ing. Pavol Vilček
diecézny riaditeľ
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O NÁS
SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej
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 organizačnou
zložkou Slovenskej katolíckej charity, no bez právnej subjektivity. Roku 1992 bol Konferenciou biskupov Slovenska
za prezidenta SKCH ustanovený spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka. Po inštitucionálnom, projektovom,
personálnom a finančnom stabilizovaní rozhodla Konferencia biskupov Slovenska na sklonku roku 1995 o právnom osamostatnení diecéznych Charít, ktoré ako právnické osoby začali pracovať 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 charity.
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.
Spišská katolícka charita pri poskytovaní sociálnych služieb spracováva a implementuje koncept kvality poskytovaných služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a jeho doplnení zákonom č. 485/2013;
Príloha č. 2, ktorá upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.
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ZÁKLADNÁ MISIA (POSLANIE)
Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita 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 paliatívnej (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

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. Jozef Matloch

ThLic. Vladislav Saniga

Mgr. et Mgr. Monika
Turacová, PhD.

Mgr. Pavol Žmijovský

PhDr. Mgr. Monika
Gibalová, PhD.

Ing. Katarína Vojteková
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Kolégium kontroly a podnetov je kontrolný orgán SpKCH v zložení:

Mgr. Marcela Pivovarníčková

Mgr. Ľubomír Bagar

Mgr. Marta Chabadová

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

Jozefína Mihaliaková
Kancelárka

Mgr. et. Mgr. Monika
Turacová, PhD.
Hlavná diecézna sestra

Ing. Katarína Vojteková
Riaditeľka úradu ekonomiky

Mária Solárová
Mzdový ekonóm

PhDr. Mgr. Monika
Gibalová, PhD.
Riaditeľka úradu advokácie
a strategických partnerstiev

Mgr. Martin Janíček
Personálny riaditeľ

Ing. Marek Ondrejčík
Bezpečnostný technik

Ing. Zuzana Danková, PhD.
Riaditeľka potravinovej pomoci
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NAŠE SLUŽBY
Humanitárne

Pobytové
+ Domy Charitas
+ Hospic

Pedagogické

Kníhkupectvá

…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.
Spišská katolícka charita poskytuje tieto služby na Orave, Liptove a Spiši. Posudzuje kontraindikácie
klienta k ubytovaniu 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 posudku, ktorý je na základe žiadosti klienta vydaný príslušným orgánom verejnej správy.
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DOM CHARITAS SVÄTEJ RODINY - JÁNOVCE - ČENČICE
Dom Charitas svätej rodiny, Jánovce – Čenčice pokračoval v roku 2018 v napĺňaní vízie zariadenia plynule, bez väčších komplikácií. Stabilná skupina prijímateľov sociálnych služieb umožnila progres v systematickej práci na zvyšovaní kvality života prijímateľov. V práci s prijímateľmi sme sa zameriavali na napĺňanie ich osobných predstáv v osobnom rozvoji a rozvíjaní sociálnych a rodinných vzťahov. Naďalej sa nám
darí udržiavať pozitívnu a priateľskú atmosféru v zariadení.
Výborne sa nám osvedčil novovzniknutý Výbor obyvateľov, ktorý samostatne fungoval a prinášal konštruktívne podnety, ktoré boli zväčša aplikované do života. Pokračoval aj projekt stretnutí sebaobhájcov.
V personálnej oblasti sme absolvovali niekoľko vzdelávacích aktivít, ktoré tiež prispievajú k zvyšovaniu
kvality poskytovaných sociálnych služieb.
V roku 2018 sa nám podarilo vytvoriť bezbariérovú kúpeľňu i upraviť terasu tak, aby poskytovala viac
priestoru na oddych, relax a spoločné aktivity. Začal sa projekt inštalácie zdvíhacej plošiny, ktorý na začiatku roka 2019 skompletizuje bezbariérovosť a prístupnosť všetkých priestorov Domu Charitas.
V Dome Charitas žije momentálne 9 prijímateľov sociálnych služieb, pracuje tu 7 zamestnancov a pomáha nám rovnaký počet dobrovoľníkov.
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
V Dome Charitas sv. Jozefa sme pre 12 detí s mentálnym a kombinovaným postihom v roku 2018 poskytovali sociálnu službu v domove sociálnych služieb ambulantnou formou. Služba bola financovaná z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
Pre každého prijímateľa sme vypracovávali individuálny výchovno-vzdelávací plán v oblastiach sebaobsluhy, motoriky, vedomostí, komunikácie, pracovných zručností, spirituality. So skupinami s maximálnym počtom päť detí sme pracovali individuálnou formou a metodikou prispôsobenou ich mentálnym
a fyzickým schopnostiam, k dispozícií im bola textilná, keramická a stolárska dielňa, ktoré slúžili na nácvik
základných pracovných zručností. Deti dopoludnia navštevovali Špeciálnu základnú školu sv. Maximilána
M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, popoludní sa venovali relaxácii, pobytom vonku, návštevám plavárne
a telocvične. Dom Charitas spolupracoval s pedagógmi, psychológmi a odbornými lekármi.
Pri Dome Charitas je založený Klub Hnutia špeciálnych olympiád na Slovensku a raz v roku sme organizovali pre väčšinu detí týždenný pobyt v rekreačných zariadeniach.
Tieto sociálne služby boli ku koncu roka 2018 ukončené.
Súčasťou Domu Charitas sv. Jozefa je poskytovanie krízovej intervencie v zariadení núdzového bývania.
Krízová pomoc je poskytovaná 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 fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou
správania iných fyzických osôb.
Sociálne poradenstvo poskytujeme formou základného a taktiež špecializovaného sociálneho poradenstva, individuálnou, alebo skupinovou formou. Hlavné je pomôcť klientke s rozvojom sociálnych, pracovných schopností a zručností, orientáciou na pracovnom trhu, prípravou písomností a taktiež príprava
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klientky na pracovný pohovor, plánovanie príjmov a výdavkov, komunikačných zručností, s podporou samostatného 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, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a organizáciami ako napr. Úsmev ako dar.
V roku 2017 sme začínali s počtom 5 prijímateľov, no záujem o služby v zariadení mimoriadne vzrástol.
Zúčastňovali sme sa rôznych aktivít, školení a dávali sme do povedomia Zariadenie núdzového bývania.
Ku koncu roka 2018 sa v zariadení núdzového bývania nachádzalo 20 prijímateľov sociálnych služieb
spolu s deťmi. Maximálna doba ubytovania a sprevádzania 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 rozdelené 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. opekačku, 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 basketblistov a hokejistov pre deti z centra
• Pomoc basketblistov a hokejistov pre deti a rodiny z 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
Naše zariadenie je určené hlavne mužskému pohlaviu. Nájdete tu ľudí s mentálnym ale aj fyzickým znevýhodnením. Všetci bez ohľadu na vek, rasu alebo vzdelanie tu trávia svoj život formou celoročného bývania v rodinnej atmosfére. Vekové spektrum sa pohybuje od 18 rokov, počnúc mužmi z detských domov
a vrchná hranica sa rôzni no je bez obmedzení. Ťažká životná situácia, alebo odkázanosť na pomoc inej
osoby k nám privádza rôzne smutné osudy. Naše zariadenie pod sebou zastrešuje Domov sociálnych služieb
a Zariadenie podporovaného bývania. Aktuálna kapacita Domu Charitas je 20 prijímateľov a momentálne
sa pracuje na navýšení kapacity. Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v jedno-, dvoj- alebo trojlôžkových izbách so spoločným hygienickým zázemím. Harmonogram dňa sa pravidelne mení, ale každého sa
snažíme pripraviť na možnosť vrátenia sa do života.
Prijímatelia sociálnych služieb v Dome Charitas sa každý deň zúčastňujú na aktivitách rôzneho druhu.
V prvom rade sú to drobné stavebné práce, vďaka čomu zveľaďujú svoje zručnosti. Aby boli dostatočne pripravení aj na život, tak im pomáhame aj pri varení a pečení. Časť skupiny sa aktívne venuje aj aktivitám na
záhrade. Pri nepriaznivom počasí sú pre nich pripravené interiérové činnosti (šípky, kalčeto, posilňovňa).
V súčasnej dobre sa pripravuje aktívnejší športový program a ďalšie činnosti zamerané na ich rozvoj a prípravu do pre reálny život. Pre šikovnejších sa nám podarilo vybaviť aj trvalé zamestnanie, čo im výrazne pomáha aj pri ich ťažkej životnej situácii. Nezabúdame ani sa spoločné výlety, ktoré utužujú vzájomné vzťahy
v zariadení. Medzi významnejšie výlety, ktoré sme v poslednom období podnikli je aj mesto Krakow a jeho
blízke okolie. Veríme, že ďalšie vízie z výzvy pre zariadenie sa nám podarí naplniť.
Keďže väčšina z nich bojuje s psychickými komplikáciami, tak im pomáhame stretávať sa s odborníkmi
v psychologickom či psychiatrickom odvetví. Keďže sme zariadenie kresťanského charakteru, tak im k dispozícii aj duchovná pomoc a podpora. Rodinnú atmosféru dotvára aj prítomnosť sociálneho pracovníka,
ktorý je im nápomocný pri otázkach rôzneho formátu.
Riaditeľ: PhDr. Juraj Gabzdil
Adresa: Požiarnická 973/49, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 053/44 85 559
e-mail: juraj.gabzdil@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. VINCENTA DE PAUL - VYŠNÝ SLAVKOV
Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove zriadila Spišská katolícka charita v r. 1995. Poskytujeme sociálne služby starým, chorým, opusteným a umierajúcim ľuďom formou celoročného pobytu
v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb. Kapacita nášho Domu Charitas je pre 15 prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových izbách a trojlôžkovej izbe
s príslušenstvom a samostatnou kúpeľňou. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme v spolupráci s praktickým lekárom a inými odbornými lekármi. Dbáme aj o duchovnú starostlivosť. Pre prijímateľov je slúžená
svätá omša každú nedeľu a v prikázaný sviatok, a podľa potrieb a želania vysluhovaná sviatosť zmierenia.
Staroba je krásny a požehnaný vek, no je umením vedieť ju prežívať. Mnohí starí ľudia svoj život prežili ťažko, s veľkými bolesťami a ťažkosťami. Našou snahou je im ich život spríjemniť a uľahčiť. Spolu
s nimi hľadáme zmysluplné a dôstojné naplnenie života. To bol jeden z hlavných dôvodov vytvorenia nášho
malokapacitného zariadenia s relatívne optimálnym počtom prijímateľov a individuálnou starostlivosťou,
čím sa prirodzene vytvorila atmosféra rodinného spoločenstva. Dôležitou náplňou personálu je zabezpečiť aktivizačný program, t.j. nácvik denných činností zameraných na udržiavanie a zlepšenie sebestačnosti
a komunikácie, záujmovú činnosť a rôzne pohybové aktivity. Nezabúdame ani na tréning pamäti, ktorý je
prevenciou vzniku problémov s pamäťou, depresívnych nálad a pocitov osamelosti. Klientom zabezpečujeme zdravé stravovanie varením racionálnej a diabetickej stravy.
Kultúrny život nám pomáhajú obohatiť svojimi predstaveniami aj deti základnej školy zo susednej obce
Nižný Slavkov a folklórny súbor Brezovičan. Spoločne oslavujeme narodeniny, meniny či iné významné medzníky života. Prijímatelia sociálnych služieb si obľúbili aj spoločné čítania rôznej literatúry a kníh
a spoločné modlitby sv. ruženca. Voľný čas venujú aj sledovaniu TV, počúvaniu rádia a hraniu spoločenských hier. V letnom období organizujeme rôzne opekačky a grilovačky, počas ktorých si s radosťou zaspomíname na ich mladé časy, a dobrú náladu umocňuje aj spev nesúci sa tichom okolitej prírody. Tá je vo
Vyšnom Slavkove a jeho blízkom okolí naozaj nádherná.
Riaditeľka: Mgr. Marcela Pivovarničková 		
Adresa: Vyšný Slavkov 121, 053 73 Brutovce		

Telefón: 053/45 84 100, 0904 224 318
e-mail: marcela.pivovarničková@caritas.sk
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DOM CHARITAS PANNY MÁRIE LURDSKEJ – SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
Dom Charitas Panny Márie Lurdskej poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári.
Zariadenie pre seniorov s kapacitou 35 prijímateľov ponúka ubytovanie v jedno-, dovoj- a trojlôžkových izbách so spoločným hygienickým zázemím. Prijímatelia majú možnosť zariadiť si obytné miestnosti
vlastným nábytkom a osobnými predmetmi tak, aby sa cítili ako doma.
Denný stacionár má kapacitu 20 prijímateľov. Poskytujú sa v ňom sociálne, odborné a záujmové činnosti. Prijímatelia sociálnych služieb 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 aktivitami s Materskou a Špeciálnou školou i Klubom dôchodcov v Spišskom Štiavniku. Navštívili nás deti
z materskej školy, ktoré si pre našich seniorov pripravili hudobný program. V mesiaci október sme navštívili
partnerskú MŠ, kde nám šikovné ručičky detičiek pripravili maľované obrázky a sladké dobrôtky. Každoročnou tradíciou je návšteva sv. Mikuláša, ktorý 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 nám 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 má kapacitu pre 34 prijímateľov pobytovej sociálnej služby,
ktorú poskytuje pre starých, chorých, opustených a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby, v domove
sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Ambulantnú službu poskytujeme
pre 3 prijímateľov v dennom stacionári. V každodennom prístupe k našim prijímateľom sa snažíme popri
základných biologických potrebách motivovať a stimulovať v nich iskru života a odovzdávať lásku. Snažíme
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.
Tento rok sme v rámci vzdelávania a implementácie štandardov do praxe boli na návšteve v Juhočeskom
kraji, v Českých Budejoviciach v Prachaticiach. Zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie Zmyslovej
aktivizácie od autorky Hany Vojtovej „Zmyslovka telom i dušou“, kde sme sa zoznámili s jej novou knihou
„Jak ne/prosadit starý strom“. Osobne sme navštívili zariadenie a oboznámili sme sa s aplikáciu zmyslovky
v zariadení. Navštívili sme aj charitné zariadenia v Čechách, kde sme spoločne nachádzali možnosti,
prístupy, skúsenosti a snažili sa vzájomne inšpirovať v starostlivosti o našich prijímateľov sociálnych
služieb. Vyvrcholením stretnutia bola osobná návšteva lektorky, Hany Vojtovej, v našom Dome Charitas
a seminár pre zamestnancov v Trstenej šitý na mieru pre všetkých jednotlivcov. Takto sme u nás začali
s implementáciou zmyslovky do života Domu. Našou víziou je zviditeľňovať služby cirkvi ľuďom v záverečnej fáze života, kde dávame do popredia ľudskosť, dôstojnosť a jedinečnosť človeka. Formy a prístupy
zmyslovky nám pomáhajú v dosahovaní našich cieľov. Učia nás jednoducho a citlivo pristupovať v službe
ku prijímateľom.
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
V Dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej (ďalej len DCHSPM) sme v uplynulom roku
2018 poskytovali tieto druhy sociálnych služieb: zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS), domov sociálnych
služieb (ďalej len DSS), špecializované zariadenie (ďalej len ŠZ), denný stacionár (ďalej len DS). V našom
DCHSPM sme poskytovali sociálne služby hlavne starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorí
sú odkázaní na pomoc iných. Sociálne služby sme poskytovali pre 32 prijímateľov sociálnej služby (ďalej len
prijímateľov) v pobytovej forme (ZpS, DSS a ŠZ) a v priemere pre dvoch prijímateľov v ambulantnej forme
(DS) - kapacita je pre 5 prijímateľov. Zariadenie sociálnych služieb DCHSPM sa radí k zariadeniam s nižšou
kapacitou, čím je naplnená Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb.
Okrem sociálnych služieb bola pre prijímateľov zabezpečovaná aj duchovná starostlivosť, ktorou bol poverený výpomocný duchovný vdp. doc. HEDr. Peter Olexák PhD., ktorý vo svojich homíliách vedel vždy
nájsť povzbudivé slová pre prijímateľov.
V DCHSPM sme venovali nemálo času plneniu podmienok týkajúcich sa kvality v poskytovaní sociálnych služieb, ktoré by sa mali odraziť na zvyšovaní kvality života prijímateľov. Život prijímateľov počas
roka obohatili aj časté návštevy detí z miestnej materskej a základnej školy, ktoré svojim programom (hrou
na hudobnom nástroji, spevom, tancom,...) rozohriali ich srdcia. Pri zariaďovaní obytných priestorov boli
akceptované požiadavky prijímateľov (doplnenie interiéru vlastným nábytkom, vlastným televízorom, rozhlasovým prijímačom,...), aby sa v zariadení mohli čo najviac cítiť ako doma. Prijímatelia sa počas roka
venovali rôznym pracovným aktivitám, medzi ktoré patrila aj príprava veľkonočných ozdôb a pozdravov,
vymaľovávanie omaľovánok, sušenie jabĺčok, pletenie z papiera a iné. Pletenie z papiera je medzi prijímateľmi DCHSPM obľúbenou aktivitou, s ktorou majú bohaté skúsenosti. So svojimi poznatkami a skúsenosťami
z tejto oblasti sa boli prijímatelia podeliť aj so žiakmi v miestnej základnej škole. Tradične na jeseň usporadúva DCHSPM turnaj v špeciálnom športe Boccia, ktorý sa v kultúrnom dome v Zázrivej uskutočnil aj
v tomto roku. Na začiatku decembra boli prijímatelia potešení príchodom sv. Mikuláša, ktorý každého obdaril nejakou sladkosťou. Obdobie Adventu prežívali veľmi intenzívne hlavne v duchovnej oblasti a tak sa
pripravili na Vianoce, ktoré sú najkrajšími kresťanskými sviatkami.
			 Riaditeľ: Ing. Ján Mahút
			Adresa: Stred 416, 027 05 Zázrivá
			Telefón: 043/ 58 96 226
			e-mail: jan.mahut@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. HILDEGARDY Z BINGENU - RABČA
V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným matkám a ženám, na ktorých je páchané násilie, ktoré nemajú zabezpečené bývanie, alebo ho nemôžu z vážnych
dôvodov užívať. Budúcej mamičke zabezpečujeme pomoc počas tehotenstva i po narodení dieťaťa. Na určitý
čas im poskytujeme bývanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právam chránených záujmov. Kapacita miest na ubytovanie je 20 a to v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách. Každá matka má samostatnú izbu spolu s deťmi. Varia si v spoločnej kuchynke, majú rozdelené upratovacie služby a taktiež služby
pri varení. Vedieme ich k dodržiavaniu hygienických návykov a čistoty.
Veľmi dobrú spoluprácu máme počas celého roka s dobrovoľníkmi a dobrodincami. Spolupracujeme
aj s občianskymi združeniami, školami, ktorí sú nám nápomocní a pripravujú pre matky a ich deti rôzne aktivity a venujú sa im. Z doterajších aktivít môžeme spomenúť organizovanie rôznych drobných prác
v zariadení a v jeho okolí, výlety počas prázdnin, tábory, hry, opekačky, súťaže, karnevaly, skrášľovanie mamičiek pred Vianocami spojené s Mikulášom, návštevy kina, ihriska, prechádzky, šarkaniáda, sledovanie
náučných filmov, prednášok, v školách sa zúčastňujú rôznych zaujímavých krúžkov.
Keď matky so svojimi deťmi opustia naše zariadenie, sme s nimi naďalej v telefonickom kontakte
a v prípade núdze sa stále môžu na nás obrátiť a požiadať o radu či pomoc.
V našom zariadení od marca 2012 poskytujeme v zmysle Zákona č. 448/2008 aj nocľaháreň s kapacitou
10 miest pre tých, ktorí sa ocitnú bez prístrešia a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo nemôžu užívať doterajšie bývanie. V nocľahárni je zahrnuté aj
sociálne poradenstvo, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a príprava stravy.
Riaditeľka: Mgr. Veronika Tyrolová
Adresa: Kostolná 850, 029 44 Rabča
Telefón: 0914 320 520
e-mail: veronika.tyrolova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. KLÁRY - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Nocľaháreň s kapacitou 4 lôžka v Dome Charitas sv. Kláry je určená pre fyzickú osobu v nepriaznivej
sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
Zariadenie poskytuje sociálne služby bez akejkoľvek formy diskriminácie. Vytvára a dodržiava podmienky pre uplatňovanie ľudských práv a slobôd užívateľov sociálnych služieb.
Počas tretieho roku poskytovania sociálnej služby Dom Charitas Sv. Kláry – nocľaháreň pre ženy
poskytla celoročnú sociálnu službu 53 prijímateľom sociálnej služby.
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.
Ďakujeme našim darcom, ktorí mysleli na nás počas celého roka, no najmä na sviatok sv. Mikuláša
a Vianoc a prispeli svojim darom k radosti nás všetkých:
• združeniu exallievov don Bosca na Slovensku
• MVE Váh, s.r.o.
• cukrárni Pralinka
• zamestnancom Okresného súdu, Liptovský Mikuláš
• učiteľom a žiakom Strednej zdravotníckej školy, Liptovský Mikuláš
• učiteľom a žiakom evanjelického gymnázia J. Tranovského, Liptovský Mikuláš
a mnohým dobrodincom, ktorých oslovili osudy našich detí a matiek.
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 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 prijímateľov 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 prijímateľom. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujú externí lekári a rehoľné sestry Sv. Kríža. Upevňovanie
kondície a rehabilitácia je zabezpečovaná v miestnosti, kde je inštalovaná hydromasážna vaňa. V Dome
Charitas poskytujeme racionálnu a diabetickú stravu pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných.
V exteriéri Domu Charitas je malé jazierko, besiedka, lavičky a park so zákutiami na kontempláciu i odpočinok. 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 našom zariadení je dlhoročná spolupráca s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku. Študenti sociálnej
práce tu vykonávajú odbornú prax a tým zvyšujú kvalitu poskytovanej služby pre prijímateľov a zároveň
obohacujú personál o nové poznatky a postupy v sociálnej oblasti. Stredná Zdravotná škola z Levoče už niekoľko rokov svojich študentov pripravuje na prácu so seniormi v našom zariadení a mnohí potom prejavujú
záujem pracovať na Charite. Toto partnerstvo obohacuje nás všetkých.
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

21

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 architektonické 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 a zariadenie zapísané do registra
poskytovateľov sociálnych služieb 01.01.2017. Pri výstavbe a zariadení boli použité moderné a účelné materiály a technológie. Môžeme sa pochváliť moderným rozhlasovým a kamerovým systémom, veľkorysým
spoločenským priestorom poprepájaným s jedno a dvojposteľovými izbami s kúpeľňou.
Klientmi zariadenia sú fyzické osoby s telesným postihnutím, fyzické osoby s mentálnym postihnutím,
fyzické osoby s poruchami správania.
Pre každého klienta vypracúvame individuálny výchovno-vzdelávací plán v oblastiach sebaobsluhy, motoriky, vedomostí, komunikácie, pracovných zručností, náboženstva, so skupinami s maximálnym počtom
päť detí pracujeme individuálnou formou a metodikou prispôsobenou ich mentálnym a fyzickým schopnostiam, Spolupracujeme so Spojenou školou internátnou v Starej Ľubovni, ktorú klienti navštevujú, so
špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a odbornými lekármi s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby.
V roku 2018 bola služba v špecializovanom zariadení poskytnutá celkovo 23 klientom. Z toho financovanie sociálnych služieb bolo nasledovné:
Názov kraja

Počet klientov

Poskytnutá výška fin.
prostriedkov v EUR

Košický samosprávny kraj

15

44 151,80

Prešovský samosprávny kraj

4

14 842,56

Žilinský samosprávny kraj

1

2 545,95

Trnavský samosprávny kraj

1

3 396,00

Banskobystrický samosprávny kraj

1

2 506,00

Bratislavský samosprávny kraj

1

Príspevok od MPSVaR

Riaditeľ: Ing. Jozef Krivoňák				
Adresa: Nová Ľubovňa 88, 065 11 Nová Ľubovňa
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1 469,40
111 179,91

Telefón: 0910 842 572
e-mail: jozef.krivonak@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
Hovancová

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

PhDr. Juraj Gabzdil

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
Špecializované zariadenie
Denný stacionár

Dom Charitas
Sedembolestnej
Panny Márie
Zázrivá

027 05 Zázrivá
Stred 416
043/589 62 26
0910 316 266

Ing. Ján Mahút

Zaradenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Denný stacionár

Dom Charitas
sv. Jána Bosca
Spišské Podhradie
– Spišská 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. Hildegardy z Bingenu
Rabča

029 44 Rabča
Kostolná 850
0914 320 520

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
Krízové stredisko

Dom Charitas
Božej Prozreteľnosti

031 01 Liptovský Mikuláš
Borbisova 5
044/562 19 32
0902 327 955

Mgr. Anna Bodoríková
– sr. Júlia

Nocľaháreň
Denný stacionár

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

Ing. Ján Krivoňák

Špecializované zariadenie
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PREHĽAD OBSADENOSTI POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
V DOMOCH CHARITAS
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Zariadenie podporovaného bývania
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Zariadenie pre seniorov
40

35

35

31,50

30

27

25

27,00
20

20
15

20,00 19,00

19

12

11,88

10
5
0

1

2

DCHSV Vyšný Slavkov

12

11,88

DCHSJB Sp. Kapitula

27

27,00

DCHSF Trstená

20

20,00

DCHSPM Zázrivá

19

19,00

DCHSHB Sp. Štiavnik

35

31,50

1 = Kapacita
2 = Priem. obsadenosť

Nocľaháreň
25
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DCHSK Lipt. Mikuláš

4

4,00

DCHSHB Rabča

10

10,00

DCHBP Lipt. Mikuláš

20

20,00

1 = Kapacita
2 = Priem. obsadenosť
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AMBULANTNÉ SLUŽBY - DENNÉ STACIONÁRE
Staroba čaká na každého z nás. Prichádza pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli. Staroba
je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás,
zároveň je pre každého človeka určitým bremenom, s tým nič neurobíme... ale staroba je aj najväčším darom
a s tým niečo urobiť môžeme. Na to je ako stvorený denný stacionár.
Spišská katolícka charita v roku 2018 prevádzkovala 21 denných stacionárov, ktoré poskytovali pomoc
pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným
príslušníkom, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, aktivizačné programy, ...
V našich denných stacionároch je cieľom podporiť proces aktívneho starnutia v tvorivej pohode a dôstojnom prostredí. Kladieme dôraz na sebarealizáciu v podobe rôznych aktivít, ktoré pozitívne ovplyvňujú život
prijímateľov sociálnej služby a umožňujú im plnohodnotné trávenie voľného času. Prijímateľom sociálnej
služby v dennom stacionári vytvárame priestor a zároveň ich podporujeme v rozvíjaní už existujúcich záľub
ako aj nových, ktorým sa doposiaľ nemali čas alebo možnosť venovať.
S ohľadom na interindividuálne rozdiely zapájame prijímateľov do aktivít na stimuláciu kognitívnych
schopností (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie) s cieľom zachovať pružnosť myslenia. Záujmovú činnosť
prijímateľom sociálnej služby poskytujeme formou čítania kníh, spievania, pozerania filmov, tréningov pamäte, tematických rozhovorov, prechádzok po okolí denného stacionára, hrania spoločenských hier, učením
sa základov cudzieho jazyka, ... Dôraz sa kladie aj na udržanie fyzickej kondície s ohľadom na obmedzenia
každého prijímateľa. V záujme podpory procesu sociálnej inklúzie ponúkajú denné stacionáre príležitosť na
vytváranie nových kontaktov, nových priateľstiev.
Hlavným dôvodom pre vznik denných stacionárov bolo vytvoriť možnosť plnohodnotného prežívanie
každého dňa pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú na ňu odkázaní, v tvorivej a bezpečnej atmosfére,
s Božou láskou a v Božej prítomnosti.
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„Všetky naše aktivity vedú k tomu, aby prijímatelia boli čo najdlhšie sebestační, aby si udržali sociálny
kontakt a sociálne zručnosti.“

DOM CHARITAS SV. KAMILA - ŽAŠKOV
Registrovaná kapacita:

18 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina:

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• prednáška s cestovateľkou Bobčekovou o priblížení ďalekých a nepoznaných kútoch sveta
• prednáška s nevidiacim rodákom zo Žaškova, pánom Búrošom, o zmysle života s možnosťou vyskúšania si písania na stroji pre nevidiacich, zahrať si spoločenskú hru pre nevidiacich
• návšteva a vystúpenie žiakov z miestnej Základnej školy a škôlky
• návšteva Klubu dôchodcov spojená so spevom pri hraní na heligónku
Riaditeľ: PhDr. Mgr. Mária Záhorová
Adresa: Matúšovská 474, 027 21 Žaškov
Telefón: 0910 842 462
e-mail: maria.zahorova@caritas.sk
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Prijímateľka sociálnej služby v dennom stacionári pani Terezka: „ Máme možnosť ďalej žiť, nielen prežívať.“

DOM CHARITAS BL. ZDENKY SCHELLINGOVEJ - NÁMESTOVO
Registrovaná kapacita:

25 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

telesne a mentálne postihnutí dospelí – absolventi Špeciálnej základnej školy

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• kultúrne akcie
• zachovávanie ľudových tradícií skrz vystúpení detí z materskej školy, žiakov ľudovej školy, hudobných
súborov
• vystúpenie spevákov, divadelné predstavenia
• návšteva dobrovoľníkov
• oslavy pri príležitostí životných jubileí a menín
Riaditeľka: Mgr. Jolana Kubicová
Adresa: Sv. Cyrila a Metóda 318, 029 01 Námestovo
Telefón: 043/558 12 54, 0904 501 415
e-mail: jolana.kubicova@caritas.sk
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„spojenie zdravotne ťažko postihnutých a seniorov funguje priam zázračne“

DOM CHARITAS BOŽEJ PROZRETEĽNOSTI - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Dom Charitas Božej Prozreteľnosti poskytuje dva druhy sociálnej služby.
Prvou je nocľaháreň s registrovanou kapacitou 20 miest, ktorá je určená pre fyzickú osobu v nepriaznivej
sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Zariadenie
poskytuje sociálne služby bez akejkoľvek formy diskriminácie. Vytvára a dodržiava podmienky pre uplatňovanie ľudských práv a slobôd užívateľov sociálnych služieb.
Druhou sociálnou službou je denný stacionár s registrovanou kapacitou15 prijímateľov sociálnych
služieb.
Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

telesne a mentálne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• účasť na 4.ročníku Športového dňa zdravotne postihnutých organizovaných mestom Liptovský
Mikuláš
• karneval
• slávenie Vianoc, sviatky narodenia Ježiška, prípravy darčekov pre blízkych
• posedenie s čestným hosťom Jožkom Fašánkom
Riaditeľka: Mgr. Jana Trnovská
Adresa: Borbisova 7, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 0904 501 418
e-mail: jana.trnovska@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. MARTY - LISKOVÁ
Registrovaná kapacita:

18 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				
zdravotne postihnutí prijímatelia odkázaní na poskytovanie služby
				v dennom stacionári
Aktivity a akcie počas roka 2018:
• v júni 2018 potešila návšteva a rozhovory p. biskupa s prijímateľmi sociálnej služby a zamestnancami
Spišskej katolíckej charity v rámci vizitácie farností Lisková
• slávenie odpustovej slávnosti sv. Marty v júli 2018 spojenej s varením gulášu, slávnosť začína ráno
svätou omšou a pokračuje celodenným programom, slávnosti sa zúčastňujú hostia a občania obce
Lisková
• návšteva detí z Materskej školy a Základnej školy Lisková s programom pre prijímateľov sociálnej
služby v dennom stacionári (Fašiang, Vianoce, Deň matiek, Úcta k starším v mesiaci október...)
• vianočné posedenie prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov, ktoré je spojené
s varením kapustnice
• návšteva krížovej cesty nad obcou Lisková, v rámci akcie sa zapojili pri sprevádzaní prijímateľov
sociálnej služby aj zamestnanci obecného úradu Lisková
• pravidelná účasť na ranných sv. omšiach vo Farskom kostole Lisková s prijímateľmi sociálnej služby,
ktorí prejavia záujem
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.
Adresa: 034 81 Lisková č. 35
Telefón.: 044/432 53 14, 0904 404 827
e-mail: monika.turacova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. FAUSTINY - LIPTOVSKÁ LÚŽNA
Registrovaná kapacita:

20 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				
zdravotne postihnutí prijímatelia odkázaní na poskytovanie služby v dennom
				stacionári
Aktivity a akcie počas roka 2018:
• návšteva obce Vlkolínec ako národnej pamiatky UNESCO
• slávenie odpustovej slávnosti sv. Faustíny v mesiaci október 2018, slávnosť začína svätou omšou v
dennom stacionári a pokračuje posedením prijímateľov sociálnej služby, hostí a občanov z Liptovskej
Lúžnej
• každý mesiac na 1. piatok sa v dennom stacionári slúži sv. omša
• návšteva detí Materskej školy Liptovská Lúžna s programom pre prijímateľov sociálnej služby
v dennom stacionári pri príležitostí úcty k starším v mesiaci október
• návšteva kúpeľného miesta Korytnica
• vianočné posedenie s prijímateľmi sociálnej služby a rodinnými príslušníkmi spojené s varením
kapustnice
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.
Adresa: 034 81 Lisková č. 35
Telefón: 044/432 53 14, 0904 404 827
e-mail: monika.turacova@caritas.sk
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„...naše aktivity, výlety, súťaže, a dobročinnosť je tým, čo nesieme ako ovocie do Božích rúk, lebo tam sú
naše mená... veď posúďte, nesúďte...“

DOM CHARITAS SV. VENDELÍNA – ZUBEREC
Registrovaná kapacita:

13 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• realizácia akcie „Deň otvorených dverí denného stacionára“ pre verejnosť
• pravidelné stretnutia v parku s deťmi z materskej školy
• výlet Zubereckým vláčikom po okolí
• účasť na Olympiáde denného stacionára
• účasť na Púti charít Slovenska
• návšteva orodovníka v obci Liesok
• spolupráca so starostom a vedením obce, s pánom farárom, tetou Biankou, miestnymi prevádzkovateľmi predajní pri organizovaní udalostí v dennom stacionári a pri vyplnení času prijímateľov rôznymi aktivitami
Riaditeľka: Mgr. Janka Benická
Adresa: Námestie sv. Vendelína 530/1, 027 32 Zuberec
Telefón: 0904 996 982
e-mail: jana.benicka@caritas.sk
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DOM CHARITAS PANNY MÁRIE MATKY USTAVIČNEJ POMOCI - LENDAK
Registrovaná kapacita:

10 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• názorné ukážky práce pri výrobe lendackého kroja
• pravidelné stretnutia s kňazmi za účelom duchovného posilnenia, obnovy
• vystúpenia žiakov základne školy a základnej umeleckej školy v období Vianoc, Veľkej noci
• spoločná výsadba kvetov do záhrady denného stacionára
• tvorivá dielnička šikovných rúk – kreatívna práca s papierom, bavlnkami, štrikovanie, háčkovanie
• spoločné stretnutie prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára v Ždiari v rámci návštevy
nášho stacionára
Riaditeľka: PhDr. Katarína Budzáková
Adresa: Kostolná 51, 059 07 Lendak
Telefón: 0904 501 419
e-mail: katarina.budzakova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. DEMETERA - ÚDOL
Registrovaná kapacita:

20 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• pravidelné stretnutia a spolupráca s obecným úradom, s Pozemkovým spoločenstvom – združením
bývalých urbanistov a občanov obce Údol, farským úradom
• realizácia tvorivých dielničiek – tkanie, háčkovanie, šitie, pedigovanie
• účasť na slávnostnom otvorení knižnice v Dome Charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí
• účasť na udalosti Sviatosti pomazania chorých, posilnenie v chorobe a starobe v Červenom Kláštore
• pravidelná návšteva folklórnej skupiny Údolčanka
Riaditeľka: Mgr. Bc. Dana Spišiaková
Adresa: Údol 55, 065 45 Plavnica
Telefón: 0910 842 657
e-mail: dana.spisiakova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. MARTINA - VIKARTOVCE
Registrovaná kapacita:

8 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• pravidelné stretnutia a spolupráca s materskou školou, základnou školou obce Vikartovce
• účasť na akcií „Úcta k starším“
• predstavenie žiakov na sv. Mikuláša
• Vianočná besiedka
• účasť na súťaží vo varení tradičných pirohov
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Adresa: Vikartovce 159, 059 19 Vikartovce
Telefón: 0903 882 620
e-mail: maria.svitanova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. ONDREJA – HÔRKA
Registrovaná kapacita:

12 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina:

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• pravidelné stretnutia a spolupráca s materskou školou, základnou školou obce Hôrka
• účasť na predstavení žiakov základnej školy „Úcta k starším“
• Karneval masiek vo fašiangovom období
• pravidelné posedenia pri životných jubileách s hudobným doprovodom
• zorganizované stretnutia prijímateľov sociálnych služieb denných stacionárov z Hranovnice a Hôrky
• tvorivé dielne – háčkovanie obrusov, šitie bábik, výroba veľkonočných a vianočných ozdôb
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Adresa: Hôrka 331, 059 12 Hôrka
Telefón: 0903 882 620
e-mail: maria.svitanova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. TERÉZIE Z LISIEUX – HRANOVNICA
Registrovaná kapacita:

18 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• pravidelné stretnutia a spolupráca s materskou školou, základnou školou obce Hranovnica
• účasť na predstaveniach žiakov základnej školy „Úcta k starším“ a „Vianočná besiedka“
• pravidelné posedenia pri životných jubileách
• zorganizované stretnutia prijímateľov sociálnych služieb denných stacionárov z Hranovnice a Hôrky
• stretnutie s dôchodcami obce z Klubu dôchodcov
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Adresa: Hôrka 331, 059 12 Hôrka
Telefón: 0903 882 620
e-mail: maria.svitanova@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. ANTONA OPÁTA A PUSTOVNÍKA – SPIŠSKÁ BELÁ
Registrovaná kapacita:

18 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• účasť na spoločnej hodinovej adorácií v kostole
• spoločné pečenie medovníkov a oblátok počas adventného obdobia
• tvorivé dielničky šikovných rúk – šitie levanduľových srdiečok, eko tašiek, vankúšikov
• realizácia púte na horu Zvír v Litmanovej
• účasť na udalosti Sviatosti pomazania chorých, posilnenie v chorobe a starobe v Červenom Kláštore
• návšteva ružencovej záhrady v Poľsku v Ludzmierz
• účasť na celoslovenskej púti charít v Zákamennom
• spoločné stretnutie prijímateľov sociálnej služby v rámci návštevy denného stacionára v obci Údol
Riaditeľka: PhDr. Katarína Budzáková
Adresa: Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
Telefón: 0904 501 419
e-mail: katarina.budzakova@caritas.sk
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DOM CHARITAS BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – ŽDIAR
Registrovaná kapacita:

18 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• spoločné pečenie vianočných koláčov – medovníkov
• tvorivé dielne šikovných rúk – vyšívanie, štrikovanie
• spoločné stretnutie prijímateľov sociálnej služby v rámci návštevy denného stacionára v Lendaku
Riaditeľka: PhDr. Katarína Budzáková
Adresa: Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
Telefón: 0904 501 419
e-mail: katarina.budzakova@caritas.sk

40

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

DOM CHARITAS SV. KATARÍNY LABOURÉ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Registrovaná kapacita:

55 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• pravidelné stretnutia a spolupráca s Krízovým strediskom Alžbetka zo Spišskej Novej Vsi
• návšteva detí zo spoločenstva Nová rodina pri príležitosti dňa úcty k starším
• posedenia pri životných jubileách s hudobným doprovodom
• účasť na divadelnom predstavení v divadle Spišská Nová Ves
• návšteva dobrovoľníkov z projektu GODZONE
Riaditeľka: Mgr. Vladislava Polomová
Adresa: Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 0911 442 599
e-mail: vladislava.polomova@caritas.sk
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„Potreba starého človeka je žiť pokojným životom. Vyžaduje si to pochopenie a obetavosť.
Ochotu pomáhať - náročné poslanie.“

DOM CHARITAS SV. ŠTEFANA - DOMAŇOVCE
Registrovaná kapacita:

30 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina:

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• spolupráca s obcou Domaňovce – pomoc pri vití venca na Máj, pečenie vianočných oblátok
• tvorivá dielnička – ručné práce, vyšívanie, pečenie koláčov
• posedenia v letnom období na dvore spojené s varením kotlíkového guláša
• účasť na Integrácií seniorov v Poprade
• opakované výlety na predstavenie do di vadla v Spišskej Novej Vsi
• spolupráca so ZŠ, s farským úradom, obecným úradom
• spoločné prežívanie vianočných sviatkov – spoločná príprava štedrej večere a obdarovanie sa darčekmi medzi sebou navzájom
• organizované stretnutia prijímateľov sociálnych služieb denného stacionára zo Spišských Vlách
a Domaňoviec
Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Gondová
Adresa: 053 02 Domaňovce 31
Telefón: 0902 418 793
e-mail: tomas.krivda@caritas.sk
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DOM CHARITAS SV. DAMIÁNA DE VEUSTER – SPIŠSKÉ VLACHY
Registrovaná kapacita:

10 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Aktivity a akcie počas roka 2018:
• pravidelné stretnutia a spolupráca s farským úradom
• pravidelná návšteva kostola
• posedenia pri životných jubileách prijímateľov sociálnej služby
• organizované stretnutia prijímateľov sociálnych služieb denného stacionára zo Spišských Vlách
a Domaňoviec
Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Gondová
Adresa: Požiarnická 49, 053 61 Spišské Vlachy
Telefón: 0902 418 793
e-mail: tomas.krivda@caritas.sk

DOM CHARITAS SV. PÁTRA PIA – LIPTOVSKÉ REVÚCE
Registrovaná kapacita:

24 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

				

zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb

Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.
Adresa: Liptovské Revúce 509, 034 74 Liptovské Revúce
Telefón: 0904 404 827
e-mail: monika.turacova@caritas.sk

DOM CHARITAS PANNY MÁRIE UTEŠITEĽKY - ĽUBOTÍN
Registrovaná kapacita:

12 prijímateľov sociálnych služieb

Cieľová skupina: 		

seniori odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

Riaditeľ: Ing. Jozef Krivoňák
Adresa: Na rovni 24, 065 41 Ľubotín
Telefón: 0910 842 723
e-mail: jozef.krivonak@caritas.sk
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Názov zariadenia

Adresa a kontakt

Zodpovedná osoba

Dom Charitas sv. Damiána
de Veuester

053 61 Spišské Vlachy
Požiarnická 973/49
053/448 52 37
0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

059 16 Hranovnica
Sládkovičova 398
052/772 29 28
0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

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

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

029 01 Námestovo
Sv. Cyrila a Metóda 318
043/558 12 54
0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

031 01 Liptovský Mikuláš
Borbisova 7
0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 30
0911 442 599

Mgr. Vladislava Polomová

034 81 Lisková
Lisková 35
044/432 53 14
0904 404 827

Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.

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

Mgr. Ľubomír Bagar

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

Mgr. Anna Parcová

027 05 Zázrivá
Stred 416
043/589 62 26
0911 320 521

Ing. Ján Mahút

059 01 Spišská Belá
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

059 12 Hôrka
Hôrka 331
0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

059 07 Lendak
Kostolná 51
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

denný stacionár

Dom Charitas sv. Martina
denný stacionár

Dom Charitas sv. Terézie
z Lisieux
denný stacionár

Dom Charitas sv. Kamila
denný stacionár

Dom Charitas sv. Bl. Zdenky
Schellingovej
denný stacionár
Dom Charitas
Božej Prozreteľnosti
denný stacionár
Dom Charitas sv. Kataríny Labouré
denný stacionár

Dom Charitas sv. Marty
denný stacionár

Dom Charitas Panny Márie Lurdskej
denný stacionár

Dom Charitas Sv. Františka z Assisi
denný stacionár

Dom Charitas Sedembolestnej
Panny Márie
denný stacionár
Dom Charitas sv. Antona opáta a pustovníka
denný stacionár
Dom Charitas sv. Ondreja
denný stacionár
Dom Charitas
Panny Márie Matky ustavičnej pomoci
denný stacionár

Dom Charitas sv. Faustíny
denný stacionár

034 72 Liptovská Lúžna
Liptovská Lúžna 569
0904 404 827, 0910 842 975

Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.
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Dom Charitas sv. Demetera
denný stacionár
Dom Charitas sv. Štefana
denný stacionár
Dom Charitas sv. Vendelína
denný stacionár

Dom Charitas Božieho milosrdenstva
Denný stacionár

Dom Charitas Panny Márie Utešiteľky
Denný stacionár

Dom Charitas sv. Pátra Pia
Denný stacionár
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065 45 Plavnica
Údol 55
0910 842 657

Mgr. et Bc. Dana Spišiaková

053 02 Domaňovce
Domaňovce 31

Mgr. Ivana Farkašovská

027 32 Zuberec
Námestie sv. Vendelína 530/1
0904 996 982

Mgr. Janka Benická

059 55 Ždiar
Ždiar 202

PhDr Katarína Budzáková

0904 501 419
065 41 Ľubotín
Na rovni 24

Mgr. Monika Kormaníková

0910 842 976
Liptovské Revúce 509,
034 74 Liptovské Revúce

Mgr.et Mgr. Monika Turacová, PhD.

0904 404 827
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SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA
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 ochranu detí a sociálnu kuratelu ambulantnou formou.
Dieťa, ktoré ochraňujeme od jeho počatia má právo na ochranu života a zdravia, práv a právom chránenych záujmov počas celého života. Charita sama žije v prostredí, ktoré je napadnuté celospoločenskym
problémom zvyšenej kriminality. Uvedomuje si tento pálčivy problém doby a ponúka pomoc mladistvym,
ktorí potrebujú pomoc pri odstránení duševnych následkov trestnej činnosti a zlého správania svojho aj
inych. Kresťanská sociálna kuratela ide za súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie porúch
psychického, fyzického a sociálneho vyvinu a ponúka aj duchovnú pomoc a ochranu. Mladiství tak dostáva-jú opätovnú možnosť začať žiť ako „novy človek“ a plnohodnotne sa zaradiť do slušnej spoločnosti.

DOM CHARITAS SV. KLÁRY - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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.
DCHSK je malokapacitné zariadenie, ktoré v krízovom stredisku poskytuje počas roka pomoc týraným
a zneužívaným dievčatám a mladým ženám vo veku od 10 do 25 rokov formou krátkodobého alebo dlhodobejšieho pobytu, ktoré sú bez prístrešia alebo trpiace rôznymi traumami, či formami neuróz z prežitého
fyzického alebo psychického násilia, ktoré sú citovo zranené, neschopné samostatného života, alebo sa vo
svojej životnej situácii potrebujú zotaviť mimo svojej rodiny. Kapacita je maximálne 14 klientok.
Najčastejšie problémy s ktorými klienti prichádzali boli: poruchy správania, kríza v rodine (alkoholizmus, nezvládnutá výchova, výkon trestu jedného rodiča), drogová závislosť detí, úteky, záškoláctvo, poruchy
učenia, nevyhovujúce sociálne prostredie.
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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DOM CHARITAS SV. JOZEFA – SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Súčasťou Domu Charitas sv. Jozefa je aj zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení
výchovného opatrenia. Opatrenia tohto účelu sú vykonávané pobytovou formou.
Cieľovou skupinou sú deti umiestnené na základe súdneho rozhodnutia vo veku 0 – 18 rokov
s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou. Deti sú aktuálne umiestnené v dvoch špecializovaných samostatných skupinách, kapacita je
16 detí.			
Do objektu je bezbariérový prístup a k dispozícii je aj výťah. Bývanie majú deti zabezpečené v samostatných izbách, ktoré sú vybavené základným nábytkom. Každé dieťa má i osobné vybavenie, ktoré má uložené
v izbe v skrinke a má možnosť si ju zamknúť. V zariadení sa nachádza vlastná mliečna kuchynka. Pre rodičov a iné návštevy cez deň je pripravená návštevná miestnosť, ktorá im umožňuje súkromie počas stretnutia.
V roku 2018 sme prijali do zariadenia šesť detí dvom deťom sú miesta rezervované. Veľmi dôležité bolo
mapovanie životnej situácie, teda zber informácií. Starostlivosť v zariadení sa uskutočňuje v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa a s osobitným dôrazom na jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby vyplývajúce zo zdravotného postihnutia. Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa
je aj spôsob a časový interval vyhodnocovania plnenia tohto plánu. Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vyhodnocuje jedenkrát mesačne. Supervízia v je zabezpečovaná v dvoch formách - individuálne a skupinovo.
Základnú zdravotnú starostlivosť deťom poskytujú dve pediatričky v blízkosti zariadenia po podpísaní
Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotný stav našich detí je systematicky sledovaný, pričom je predpoklad zhoršovania sa zdravotného stavu.
Kultúrna činnosť bola pre deti zabezpečená prevažne návštevou rôznych podujatí v meste a jeho okolí
48
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– napr. koncertov pre deti, vystúpení, bábkového divadla, premietaní v kine, či spoločenských podujatí pri
rôznych príležitostiach. Počas roka tiež priamo v zariadení organizujeme rôzne akcie, ktorých sa deti majú
možnosť zúčastniť ako napr. operačka, karneval, oslavy narodenín, MDD, Mikulášsky večierok, vianočná
besiedka a pod. Počas roka nás navštívili basketbaloví a hokejoví hráči miestneho klubu. Deťom prišla zaspievať skupina Aya, Lomnícke čáve, či speváčka Celeste Buckingham.
Riaditeľ: 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
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ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
Výkon odbornej činnosti, t.j. špecializovaného sociálneho poradenstva (ďalej ŠSP) sa realizuje od roku
2010 na základe vydanej akreditácie na výkon ŠSP číslo spisu 75/2010–I/20 zo dňa 26.11.2010 s právoplatnosťou od 9.12.2010 a predĺženej Rozhodnutím Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 29.
septembra 2014, s právoplatnosťou od 26.10.2014 na obdobie 4 rokov, t.j. na obdobie 12/2014 – 12/2018.
V zmysle právoplatnej akreditácie sú cieľovými skupinami osamelí rodičia, matky v núdzi, obete domáceho násilia, jednotlivci a rodiny v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, mladí dospelí končiaci pobyt
v detských domovoch, osoby po výkone trestu, osoby z marginalizovaného sociálneho prostredia, jednotlivci a rodiny v krízovej situácii, osoby so zdravotným postihnutím, osoby vo vyššom veku, osoby bez domova,
osoby závislé na návykových látkach a osoby s nelátkovou závislosťou.
V zmysle právoplatného rozhodnutia MPSVaR, sekcie sociálnej politiky sme oprávnení poskytovať odbornú činnosť aj prostredníctvom mobilných poradní v rámci Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a časti Žilinského samosprávneho kraja.

Miesta výkonu odbornej činnosti
•
•
•
•

Spišská Nová Ves, Jesenského ul. č. 5, 052 01, od 1. júla 2018 presťahovaná
na Slovenskú ul. č. 30, Spišská Nová Ves, 052 01
Levoča, Námestie Majstra Pavla 58, 054 01
Spišské Podhradie, Mariánske námestie 1, 053 04
Liptovský Mikuláš, Belopotockého ul. 1, 031 04

Personálne obsadenie
Výkon ŠSP v podmienkach SpKCH bol zabezpečovaný 6-timi špecializovanými sociálnymi poradky-ňami v pracovnoprávnom pomere. Konkrétny zoznam poradkýň, miesta výkonu ŠSP, rozsah pracovných
úväzkov a pracovnoprávny vzťah uvádzame v tabuľke č.1:
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Tabuľka č.1: Personálne obsadenie
Meno a priezvisko
poradcu:

Miesto výkonu ŠSP:

Prac. úväzok (%)

Pracovnoprávny vzťah:

Mgr. Marta Chabadová
zodpovedná za výkon ŠSP

ŠSP Spišská Nová Ves
ŠSP Spišské Podhradie

0,75
0,25

pracovná zmluva na dobu
neurčitú

PhDr. Zuzana Šariská, PhD.
špec. soc.poradca

ŠSP Spišská Nová Ves

1,00

pracovná zmluva na dobu
neurčitú

Mgr. Gabriela Kuchárová
špec. soc.poradca

ŠSP Spišská Nová Ves

1,00

pracovná zmluva na dobu
neurčitú

Mgr. Lucia Pekarčíková
špec. soc.poradca

ŠSP Spišská Nová Ves

0,25

pracovná zmluva na dobu
neurčitú

Mgr. Petra Antalová
špec. soc.poradca

ŠSP Spišská Nová Ves
ŠSP Sp. Podhradie
ŠSP Levoča

0,25
0,25
1,0

pracovná zmluva na dobu
určitú (zastupovanie počas
MD Mgr. Pekarčíkovej)

Mgr. Magdaléna Kubišová
špec. soc.poradca

ŠSP Liptovský Mikuláš

0,40

pracovná zmluva na dobu
neurčitú

Bc. Zuzana Brtaňová
špec. soc.poradca

ŠSP Liptovský Mikuláš

0,10

pracovná zmluva na dobu
neurčitú

Počet poradcov, miesta výkonu a rozsah poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva uvádzame v nasledovnom prehľade :
Tabuľka 2: Prehľad miest výkonu počet poradcov a rozsah poskytovania ŠSP
Samosprávny kraj

Miesta výkonu:

Počet poradcov

Poskytovanie ŠSP
od - do

Košický samosprávny kraj

Spišská Nová Ves, Jesenského 5
(01/2018-06/2018)
Spišská Nová Ves, Slovenská č. 30
(od 07/2018)

3+1

pondelok – piatok
8:00 – 16:00 hod.

Prešovský samosprávny kraj

Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 58

1

pondelok - piatok
8:00 – 15:00 hod.

Prešovský samosprávny kraj

Spišské Podhradie,
Mariánske námestie 1

1

utorok a štvrtok
8:00 – 13:00 hod.

Žilinský samosprávny kraj

Liptovský Mikuláš,
Belopotockého ul. 1

2

pondelok – piatok
8:00 – 12:00 hod.

Výkon špecializovaného sociálneho poradenstva bol poskytovaný aj formou mobilného poradenstva.
Výkon mobilného poradenstva je najviac podporovaný v Košickom samosprávnom kraji. V Prešovskom
samosprávnom kraji je mobilné poradenstvo akceptované, avšak len ako súčasť odbornej činnosti. Žilinský
samosprávny kraj mobilné poradenstvo nepodporuje.
Tabuľka 3: Prehľad miest výkonu mobilného poradenstva, počet poradcov a rozsah poskytovania
ŠSP
Samosprávny
kraj

Miesto výkonu
mobilného poradenstva

Poskytované
od roku

Počet poradcov

Rozsah

Košický
samosprávny kraj

Smižany, Námestie J.Pajdušáka
Obecný úrad Odorín (pilotný)
Spišské Vlachy (pilotný)

2016
2018
2018

1
1
1

4 hodiny týždenne
1x mesačne
2x mesačne

Prešovský
samosprávny kraj

podporené len v rámci výkonu
odbornej činnosti

-

-

-

Žilinský
samosprávny kraj

nepodporené

-

-

-
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Finančné zabezpečenie
ŠSP je odbornou činnosťou financovanou z prostriedkov Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja. Výkon špecializovaného sociálneho poradenstva najviac podporuje Košický samosprávny
kraj a to až v rozsahu 3 pracovných úväzkov. Prešovský samosprávny kraj od augusta 2018 pristúpil k navýšeniu finančných prostriedkov z pôvodného rozsahu 0,5 úväzku na 1,25 úväzku, čím sa podstatne zlepšila dostupnosť odbornej činnosti najmä pre občanov mesta a regiónu Levoča. Žilinský samosprávny kraj
podporil výkon odbornej činnosti v rozsahu 0,5 úväzku, čo je nepostačujúce vzhľadom k počtom klientov
a počtu odpracovaných hodín.
Špecializované sociálne poradenstvo je odbornou činnosťou, ktorú využíva stále vyšší počet osôb bez
rozdielu veku, pohlavia, zdravotného stavu, náboženského vyznania či sociálneho statusu. Za hodnotiace
obdobie sme zaznamenali vysoký počet jednorazových i dlhodobých klientov, vyšší počet konzultácií, ako
aj počty hodín poradenstva. Konkrétne prehľady o žiadateľoch jednorazového poradenstva a dlhodobého
poradenstva v jednotlivých regiónoch uvádzame v nižšie uvedených tabuľkách č. 5, 6, 7). Je prirodzené,
že najviac žiadateľov o sprostredkovanie špecializovaného sociálneho poradenstva (až 1045) bolo v Spišskej Novej Vsi, kde je najvyšší počet obyvateľov a kde pracujú až tri špecializované sociálne poradkyne. V
regióne Levoča požiadalo o odborné poradenstvo 270 osôb, v Spišskom Podhradí 95 osôb a v Liptovskom
Mikuláši. Nižší počet žiadateľov z týchto regiónov je priamo úmerný nižšiemu rozsahu počtu pracovných
dní a počtu poradcov.
V hodnotiacom období sme zaznamenali pomerne významnú zmenu problémov, s ktorými prichádzajú
žiadatelia o špecializované sociálne poradenstvo. Dominujú problémy rodín po odchode jedného z partnerov zo spoločnej domácnosti (po rozvode, rozpade partnerských vzťahov, z dôvodu odchodu jedného z partnerov za prácou do zahraničia ap.). Ďalšou rizikovou cieľovou skupinou sú osamelé matky s deťmi, s nízkym
ekonomickým zabezpečením a zníženou schopnosťou uplatniť sa na trhu práce. S podobnými problémami
sa však stretávame aj u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, kde zhoršenú sociálnu situáciu komplikuje
nepriaznivý zdravotný stav, neochota firiem zamestnať osobu so zníženou pracovnou spôsobilosťou, nedostatok bezbariérových bytov, vysoké nájomné, finančné ťažkosti, exekúcie a iné socioekonomické problémy.
Odborná pomoc žiadateľom o ŠSP si vyžaduje viacero prístupov, foriem a metód, ktorými špecializované
sociálne poradenstvo ako odborná činnosť, disponuje. K dosiahnutiu zlepšenia nepriaznivej situácie jednotlivca alebo rodiny je nevyhnutná aplikácia individuálne zvolených foriem a metód odbornej činnosti aplikovaných prostredníctvom osobných, telefonických, písomných resp. e-mailových konzultácií v kombinácii
s ďalšími formami a metódami ŠSP.

Počet dlhodobých
klientov
Počet jednorazových
klientov
Počet klientov
využívajúcich mobilné
poradenstvo
Počet klientov
využívajúcich
dištančné poradenstvo
Počet osobných
konzultácií
Počet telefonických
konzultácií
Počet e-mailových
konzultácií
Počet hodín osobných
konzultácií
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SNV

Štatistické výsledky za rok 2018
Levoča

Spišské Podhradie Liptovský Mikuláš

Spolu

824

155

73

234

1286

221

115

22

6

364

87

0

0

0

87

43

0

0

0

43

2133

722

327

523

3705

449

124

87

87

747

59

2

1

77

139

3382,25

843,5

406,25

822,30

5454,30
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Prostredníctvom aplikovaných foriem a metód práce sme vo väčšine prípadov dosiahli stabilizáciu rodinných a sociálnych pomerov, zlepšenie osobnostného potenciálu žiadateľov o ŠSP, ich sebavedomia, sebavnímania, začlenenie do spoločnosti, zlepšenie medziľudských vzťahov, finančnej disciplíny a finančnej gramotnosti, zníženie exekučných splátok, zlepšene prípravy klientov do zamestnania, rekvalifikáciu viacerých
klientov, stabilizáciu osôb s psychickými problémami, dosiahnutie kompenzácií ŤZP, vytvorili podmienky
pre zahájenie liečby závislosti nástupom na protialkoholické liečenie resp. motiváciu k úspešnej abstinencii,
zrealizovali pomoc pri riešení problémov domáceho násilia, krízové intervencie a úpravu ďalších sociálnych
problémov.

ZÁVER
Na základe vyššie uvedených výsledkov vyplýva, že za hodnotiace obdobie došlo k výraznému nárastu
všetkých foriem poskytovaného poradenstva, pretože ide o odbornú činnosť, ktorá je dostupná širokým
vrstvám občanov. Prostredníctvom aplikácie metód a techník ŠSP sme prispeli k úprave vzťahov v rodinách,
obnove kontaktov s rodinou, stabilizácii pomerov jednotlivcov, rodín, eliminácii násilia v rodinách, mobilizácii vnútorného potenciálu klientov a potenciálu rodín k riešeniu problému, integrácii klientov sociálne
vylúčených resp. ohrozených sociálnym vylúčením do spoločenského, sociálneho a ekonomického života,
čo sa následne prejavilo v zlepšení kvality života jednotlivcov i rodín.
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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
ich 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 kombinovanými vadami , zdravotne oslabeným ako aj ľuďom duševne chorým.

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI CHARITAS
Cieľom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS Charitas) je, aby pacient prežíval 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, prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom 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
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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

V ADOS sú prijímatelia, ale aj príbuzní veľmi vďační tejto službe. Častokrát sú bezradní, čo ich čaká
doma, ako to budú všetko zvládať. Ak sa dopočujú o našej službe, veľmi si to vážia, že môžeme spolu prekonávať ťažkosťi chorôb, ktoré ich postihli.
Naše zariadenia spolupracujú s rôznymi dobrodincami a donormi. ADOS Ružomberok spolupracuje
s predajňou Naureus, ktorá poskytuje bio potraviny, bio drogériu a výživové doplnky. Podieľajú sa aj na
vzdelávaní budúcich sestier z Katolíckej univerzity, ktoré chodievajú do ADOS Ružomberok na prax. Spolupracujú so školiacim centrom Edity Stienovej na ulici Majere 5, Ružomberok, kde je možné absolvovať
skúšky po ukončení opatrovateľského kurzu.

55

56

Názov zariadenia

Adresa a kontakt

Zodpovedná osoba

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 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
0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Levoča

054 01 Levoča
Námestie Majstra Pavla 49
053/451 16 14
0904 501 421

Bc. Dana Ontkocová – sr. Timea

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Kežmarok

060 01 Kežmarok
Tvarožnianska 2490/16
052/452 49 80
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Stará Ľubovňa

064 01 Stará Ľubovňa
Nám. generála Štefánika 6
052/432 41 75
0904 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
0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Ružomberok

034 01 Ružomberok
Majere 5
044/432 53 14
0904 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
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Námestovo

029 01 Námestovo
Sv. Cyrila a Metóda 318
043/558 12 54
0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Spišská Stará Ves

061 01 Spišská Stará Ves
Mlynská 183
0910 842 657

Mgr. et Bc. Dana Spišiaková

Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti Charitas
Trstená

028 01 Trstená
ul. J. Hertela 323
0910 852 068

Bc. Katarína Hrkľová
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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 prostredníctvom hospicového tímu.
Ide o vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná na základe indikácie lekára mobilného 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
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Mobilný hospic Charitas
Spišské Vlachy

053 61 Spišské Vlachy
Požiarnická 973/49
053/448 52 37
0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Mobilný hospic Charitas
Levoča

054 01 Levoča
Námestie Majstra Pavla 49
053/451 16 14
0904 501 421

Bc. Dana Ontkocová – sr. Timea

Mobilný hospic Charitas
Kežmarok

060 01 Kežmarok
Tvarožianska 2490/16
052/452 49 80
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Mobilný hospic Charitas
Stará Ľubovňa

064 01 Stará Ľubovňa
Nám. generála Štefánika 6
052/432 41 75
0904 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
0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Mobilný hospic Charitas
Ružomberok

034 01 Ružomberok
Majere 5
044/432 53 14
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Mobilný hospic Charitas
Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
043/586 40 39
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Mobilný hospic Charitas
Námestovo

029 01 Námestovo
Sv. Cyrila a Metóda 318
043/558 12 54
0904 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 dispozícii 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 2018 sme poskytli naše služby v tomto zariadení 134
pacientom.
Hospic má 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
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 postarať, ale
majú mnoho povinností vo vlastnej rodine,
musia pracovať, neraz aj cestovať za prácou
alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi unavení.
Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiavaní schopností bežných úkonov starostlivosti
o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravovanie a chod domácnosti, výchovné, vzdelávacie 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, Liptove 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 individuálne požičiavanie pomôcok na zabezpečenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služby sestrám alebo príbuzným človeka. Služba
môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne
postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodine s deťmi.
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„ Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.“ Takto sa píše v žalme 150.
V tomto poslednom verši žalmu (porov. v. 5c) je scéna vesmíru, predstavovaného „všetkým, čo žije“, alebo, ak sa chce zdôrazniť najmä hebrejský originál, „všetkým, čo dýcha“. Sám život sa stáva chválou, chválou,
ktorá stúpa od tvorov k Stvoriteľovi.
Tak aj my sa snažíme chváliť Pána, svojou prácou a službou druhým či už v ADOS, MH alebo CHSR. Aby
všetko čo robíme jeden pre druhého – pre kolegyňu, pacienta, klienta, rodinu, farnosť, Cirkev, štát, smerovalo k Bohu – naše radosti, starosti, trápenia, choroby atď.
Ak môžeme myslieť, že celý život stvorenia je hymnom chvály na Stvoriteľa, potom je presnejšie myslieť
si, že prvé miesto v tomto zbore je vyhradené ľudskému tvoru. Prostredníctvom ľudskej bytosti, hlavného
hovorcu celého stvorenia, všetko, čo žije, chváli Pána. Dych nášho života, ktorý znamená aj sebauvedomenie, vedomie a slobodu (porov. Prís 20, 27), stáva sa spevom a modlitbou celého života, ktorý pulzuje vo
vesmíre.
Preto my všetci máme navzájom hovoriť „žalmy, hymny a duchovné piesne“ a vo svojich srdciach spievať
Pánovi a oslavovať ho (Ef 5, 19).
Hebrejské slovo použité na označenie „živých“, ktorí chvália Boha, odkazuje na dych, ako sa hovorilo, ale
aj na niečo vnútorné a hlboké, čo je vložené do človeka. Do božskej chvály je teda zapojený predovšetkým
ľudský tvor so svojím hlasom a srdcom. S ním sú ideálne prizvané všetky živé bytosti, všetky stvorenia,
v ktorých je dych života, aby pozdvihli svoj hymnus vďačnosti Stvoriteľovi za dar existencie.
Počas roka sme sa snažili stretávať sa s klientmi v CHSR, ktorých bolo 75 a pomáhalo im 56 opatrovateliek. Navštívili sme ich v ich domácnostiach a tešili sa našej návšteve. Boli vďační za služby opatrovateliek,
bez ktorých si už nevedia ani deň predstaviť. Čakajú na nich s radosťou a láskou.
Prijímatelia ale aj príbuzní sú veľmi vďační tejto službe. Častokrát sú bezradní, čo ich čaká doma, ako to
budú všetko zvládať. Ak sa dopočujú o našej službe, veľmi si to vážia, že môžeme spolu prekonávať ťažkosti
chorôb, ktoré ich postihli.
Staňme sa aj my ustavičnou modlitbou pred Božím trónom – cez službu v charite, tam kde sme.
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Názov zariadenia

Adresa a kontakt

Zodpovedná osoba

Charitatívna služba v rodinách
Hrabušice

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách
Betlanovce

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách
Letanovce

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách
Markušovce

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách
Rudňany

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Charitatívna služba v rodinách
Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves
Slovenská 30
053/441 06 25
0910 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
Tvarožnianska 2490/16
052/452 49 80
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Charitatívna služba v rodinách
Slovenská Ves

060 01 Kežmarok
Tvarožnianska 2490/16
052/452 49 80
0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Charitatívna služba v rodinách
Huncovce

060 01 Kežmarok
Tvarožnianska 2490/16
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. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Hranovnica

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Kravany

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Hôrka

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
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Charitatívna služba v rodinách
Gánovce

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Svit

059 21 Svit
Jilemnického 32
052/772 29 28
0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Švábovce

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Spišská Teplica

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Spišský Štiavnik

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Mengusovce

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Štôla

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Poprad

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

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Charitatívna služba v rodinách
Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš
Belopotockého 1
044/551 46 61
904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

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
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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
Ludrová

034 01 Ružomberok
Majere 5
044/432 53 14
0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

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
Zázrivá

026 01 Dolný Kubín
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
043/586 40 39
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách
Žaškov

026 01 Dolný Kubín
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
043/586 40 39
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách
Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
043/586 40 39
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách
Párnica

026 01 Dolný Kubín
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
043/586 40 39
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách
Istebné

026 01 Dolný Kubín
Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
043/586 40 39
0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Charitatívna služba v rodinách
Liesek

028 01 Trstená
J. Hertela 323
043/539 37 82
0904 996 982

Mgr. Jana Benická
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FARSKÉ CHARITY A VOLUNTARIÁT
Spišská katolícka charita už od svojho vzniku kladie dôraz na
dobrovoľnícku službu. Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti našej charity vo všetkých oblastiach. Nenahrádzajú
a nedopĺňajú profesionálne aktivity, ale obohacujú služby svojou
nenahraditeľnou prítomnosťou. Ponúkajú svoj talent, čas, láskavosť a sprevádzanie, tak vytvárajú komplexnosť kvality službieb
núdznemu človeku. Realizáciou týchto iniciatív podnecovaných
univerzálnou láskou sami získavajú skúsenosť z poslania charity,
a osobnú skúsenosť povolania k milosrdnej láske v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu skutkami telesného
a duchovného milosrdenstva.
Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť v Spišskej katolíckej charite majú príležitosť získať informácie o možnosti zapojiť sa do
dobrovoľníckych programov prostredníctvom:
• oznamov na web stránke www.caritas.sk
• facebookovej stránke a instagrame
• informácie v médiách – regionálne média, noviny, časopisy
• prezentácia na príležitostných podujatiach
• distribúcie plagátov, letákov a propagačných materiálov
• osobných kontaktov
V rámci dobrovoľníckej činnosti evidujeme 221 dobrovoľníkov.
Charitná činnosť by bez dobrovoľníkov nebola možná. Farská
charita pracuje len na princípe dobrovoľníctva.
Dobrovoľníkom sa ponúkajú možnosti konať dobro aj prostredníctvom farských charít. K dnešnému dňu má Spišská katolícka charita registrovaných 32 farských charít v regiónoch Oravy,
Liptova, Spiša.
Svojou činnosťou nás obohacuje napr. aj farská charita Ružomberok.
Rok 2018 bol pre Farskú charitu Ružomberok rokom nových
impulzov. Aktívne sa začali zapájať traja noví dobrovoľníci, ktorí
priniesli značné oživenie a množstvo nových nápadov a inšpirácií. Činnosť Farskej charity Ružomberok je zatiaľ predovšetkým
sústredená na triedenie a distribúciu šatstva, distribúciu potravín
osobám bez prístrešia, prípadne iné aktivity ako bolo zapojenie sa
do zbierky ,,Blízko pri človeku“. V roku 2018 vznikla aj skupina na
Facebooku s názvom Dobro-výklad, ktorá je platformou pre vzájomnú výmenu darov, kde ľudia môžu darovať alebo prijímať veci
ako je oblečenie, potraviny a rôzne iné veci, predmety pričom distribúciu pomoci si dohodnú darca s obdarovaným medzi sebou.
Víziou farskej charity Ružomberok je rozšíriť rady dobrovoľníkov
a vytvoriť sekcie: Pomoc starým a chorým ľuďom, Pomoc viacdetným rodinám, Pomoc osobám bez prístrešia, Sklad šatstva- zber,
triedenie a výdaj šatstva. Veríme, že v roku 2019 sa s Božou pomocou tejto vízii čo najviac priblížime.
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PODPORNÉ ČINNOSTI
Finančné zdroje potrebné na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb získavame aj z podpornej
činnosti Diecéznej lekárne sv. Lukáša v Poprade, našich kníhkupectiev Caritas a internetového obchodu
eshop.caritas.sk so zameraním na kresťanskú literatúru, devocionálie a liturgické predmety.
V roku 2018 sme prevádzkovali štyri predajne v Liptovskom Mikuláši, Poprade, Ružomberku a Starej
Ľubovni.
Kontaktné údaje pre kníhkupectvá Caritas:
• Poprad, Alžbetina 372/5, knihkupectvo.PP@caritas.sk, 0910 842 725
• Ružomberok, Mostová 23, knihkupectvo.RK@caritas.sk, 0904 382 740
• Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 6, knihkupectvo.SL@caritas.sk, 0910 842 726
Predajňa v Liptovskom Mikuláši bola k 31.1.2019 zrušená a môžete navštíviť najbližšiu predajňu v Ružomberku.
Internetový obchod eshop.caritas.sk prešiel v roku 2018 výraznou zmenou, kedy sme prešli na nový systém, ktorý zabezpečil napojenie e-shopu na sklad a zároveň pribudli nové prvky, ktoré záujemcovi uľahčia
používanie e-shopu. Najväčšia viditeľná je zmena grafiky, ktorú sme farebnou kombináciou upravili podľa
farieb Spišskej katolíckej charity.
Kontaktné údaje pre e-shop: eshop.caritas.sk, eshop@caritas.sk, 0910 842 789
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SPOJENÁ ŠKOLA SV. MAXIMILIÁNA MÁRIA KOLBEHO
Spišská katolícka charita je zriaďovateľom Spojenej školy sv. Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi.
V školskom roku 2017/2018 sa v škole vzdelávalo 73 žiakov. Vzdelávali sa spolu v 12 triedach Špeciálnej
základnej školy, Praktickej školy a Základnej školy pre žiakov s autizmom sv. Maximiliána Mária Kolbeho,
ktoré sú organizačnými zložkami Spojenej školy. V týchto školách sa vzdelávali žiaci so zdravotným znevýhodnením podľa školských vzdelávacích programov, ktoré sú zostavené v súlade so štátnymi vzdelávacími
programami.
Malokapacitnosť Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, jej rodinný charakter a zvlášť v Špeciálnej základnej škole individuálne vzdelávanie žiakov a detí so stredným, ťažkým až hlbokým mentálnym
a kombinovaným postihnutím sú prednosti tejto školy.
Prvý školský rok fungovala aj Základná škola pre žiakov s autizmom. Ide o jednu triedu žiakov s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia. Títo žiaci sa zdokonalili hlavne
v systematickom učení, sebaovládaní sa, a tiež v zvládaní záťažových situácií. Pre žiakov s uvedeným druhom postihnutia výrazne pozitívne prispelo malokapacitné triedne spoločenstvo a individuálny prístup ku
každému žiakovi.
V špeciálnej základnej škole sa zaviedlo vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím podľa
špeciálneho vzdelávacieho programu určeného pre nich. Z dôvodu závažnosti zdravotného znevýhodnenia
sa zvolil výrazne individuálny prístup s využívaním vhodných postupov, metód výchovy a vzdelávania, relaxácie a ukľudnenia.
V Praktickej škole si žiaci zvolili ako profilujúce predmety domáce práce a údržbu domácnosti, prácu s
drobným materiálom a pestovateľské práce. V mesiaci jún traja žiaci tretieho ročníka Praktickej školy úspešne zvládli záverečnú prezentáciu. Za úspešné absolvovanie dostali Vysvedčenie o absolvovaní Praktickej
školy so znením: Žiak/žiačka ukončil/ukončila tretí ročník Praktickej školy a bol zacvičený/bola zacvičená
na vykonávanie jednoduchých pracovných činností so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti
a jeden žiak aj na prácu s drobným materiálom.
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Po absolvovaní Praktickej školy žiaci svoje zručnosti využili pre potreby vlastnej rodiny a tiež pre pobyt
v dennom stacionári alebo chránenom bývaní.
Dvaja absolventi Špeciálnej základnej školy boli prijatí do odborného učilišťa a jeden absolvent do praktickej školy.
Okrem úspechov v bežnom vzdelávacom procese žiaci dosiahli výsledky aj v rôznych súťažiach, kde reprezentovali svoju školu aj Spišskú katolícku charitu, a to:
•

V Celoštátnej súťažnej prehliadke v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova
Tarnava 2018 získal 1. miesto v tretej kategórií prednes prózy jeden žiak.

•

Získanie diplomu – Gaňova Tarnava 2018 – výtvarná súťaž – Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho za kreatívnu tvorbu.

•

Získanie diplomu – od Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi – deťom zo Spišskej katolíckej charity,
Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho za výnimočný výtvarný počin v súťaži vyhlásenej k 25.
výročiu vzniku Slovenskej republiky – „ Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem“.

•

Získanie diplomu – od Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi – jednému žiakovi Spojenej školy
sv. Maximiliána Mária Kolbeho za výnimočný výtvarný počin v súťaži vyhlásenej k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky – „ Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem“.
Riaditeľka: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
Adresa: Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 0904 930 644, 053 44 14 301
e-mail: maria.petrikova@caritas.sk
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POMOC BEZDOMOVCOM
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, izoláciu a sociálne vylúčenie, ktoré často viditeľne, ale aj skryte vedie k bolesti, prázdnote a zúfalstvu.
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 pomáha 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 Mikuláši,
v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. Taktiež je tu aj výdajňa šatstva pre ľudí bez domova.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
V roku 2018 v každom organizačnom útvare prebiehali kurzy formou prednášok, cvičení a psychosociálnych výcvikov v oblasti komunikačných zručností, starostlivosti o prijímateľov s demenciou, s mentálnym
a kombinovaným postihnutím, s poruchami správania. Sestry absolvovali špecializačné štúdium Ošetrovateľská 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 dcérskou spoločnosťou Spišskej katolíckej charity.

PROJEKTY V REALIZÁCII
V roku 2018 si SpKCH stanovila nasledujúce investície:
1. Dostavba parkoviska v Poprade. Projekt sa začal realizovať koncom roka 2017 a v roku 2018 bola jeho
výstavba ukončená. Parkovisko je veľmi potrebné pre klientov, ktorí navštevujú Agentúru ošetrovateľskej starostlivosti v Poprade.
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2. Materská škola v Spišskej Novej Vsi
3. Materská škola vo Svite
Ešte v roku 2017 sa Spišská katolícka charita zapojila do projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2018. Cez
tento projekt 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 2018 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) 45 816 potravinových balíčkov, čo v prepočte predstavuje hmotnosť 618 516 kg pre 6 642 príjemcov.
Opatrenie č. 4 – distribúcia hygienických balíčkov
Cez Opatrenie č. 4 sme distribuovali 6 657 hygienických balíčkov, v prepočte 9 985,5 kg pre 3 245 príjemcov
Opatrenie č. 2 – poskytovanie teplého jedla
V Opatrení č. 2 sme poskytli 3 065 teplých jedál. Spišská katolícka charita v rámci Opatrenia 2 - Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie zabezpečovala
v zimných mesiacoch teplé jedlo (desiatová polievka, chlieb/pečivo, teplý nealko nápoj) osobám bez prístrešia a ľuďom v núdzi. Okrem ľudí bez domova sme teplé jedlo poskytli aj klientkam zo Zariadenia núdzového
bývania v Dome
Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, spolu 30 prijímateľov tejto pomoci.
V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska sme odoberali potraviny z obchodných reťazcov Tesco,
Terno, Kaufland, Naureus. Tesco nás obdarilo tovarom v množstve 250 081 kg v celkovej hodnote 144 268
eur. Kaurland nám daroval 16 030 kg tovaru v hodnote 22 026 eur, Naureus 509 kg v hodnote 1 218 eur a
Terno nám darovalo 212 ks trvanlivých potravín v sume 169 eur.
Potravinová banka Slovenska nám zabezpečila tovar (mrazené pečivo, instantné potreviny, mliečne výrobky) v množstve 10 419 kg.
V spolupráci s obchodným reťazcom TESCO sa každoročne do vianočnej zbierky zapájajú naše zariadenia, ale aj farské charity v mestách SĽ, Smižany, Sp. Belá, Krompachy, PP, DK, KK, SNV, RK, LM a TS. Spolu
sa vyzbieral tovar o hmotnosti 13 437,83 kg v hodnote 17 880,73 eur.
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. 30 000 kg, asi 500 kg nábytku, 500 ks kníh, 50 ks elektroniky.
Zbierkou vianočných darčekov od našich dobrodincov sme 100 kusmi vyzbieraných hračiek potešili deti
z našich zariadení, sociálneho poradenstva a farských charít, najmä v SNV, Levoči a Rabči.
V našich zariadeniach v LM, Rabči, Spišskej Novej Vsi a Sp. Kapitule sa každodenne pripravujú teplé
jedlá aj mimo OP FEAD (Opatrenie č.2) pre bezdomovcov a ľudí v núdzi.
Ďakujeme všetkým naším donorom za akúkoľvek potravinovú a materiálnu pomoc.
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PODPORNÉ PROJEKTY A AKTIVITY
PLAKETA JANA JANSKÉHO
Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi odmeňované Slovenským červeným krížom, ktorý udeľuje Plakety Jana Janského a Plaketu Jána Kňazovického. Darcovia krvi sú oceňovaní podľa počtu vykonaných
odberov. V januári 2018 v budove starej radnice v Levoči si Zlatú Janského plaketu za 40 odberov krvi prebral náš generálny sekretár SpKCH Mrg. Jozef Matloch. Gratulujeme.

UMENIE V PARKU
Výstava občianskych združení a organizácii v parku v Spišskej Novej Vsi mala za cieľ prezentovať lokálne
organizácie a ich činnosť. Do výstavy sa zapojilo 11 organizácii, ktoré sa venujú hlavne ľudom s hendikepom, chorobou alebo ľudom, ktorí sa ocitli z rôznych dôvodov v ťažkej situácii či v kríze, ľudom zo sociálne
slabšieho prostredia a podobne. Sú to predovšetkým organizácie zamerané na pomoc, záchranu, podporu, či
prevenciu. Sme radi, že sme sa mohli v rámci Spišskej katolíckej charity podieľať na peknom prejekte.

BIELE SRDCE 2018
Ocenenie Biele srdce – symbol starostlivosti, poznania a ľudskosti. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si po 11-krát pripomenula Medzinárodný deň sestier. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa
uskutočnilo v Senci pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Toto ocenenie je najvyššie vyznamenanie
v povolaní sestry. Jednou z ocenených bola aj riaditeľka ADOS Charitas Ružomberok, pani Daniela Baníková Baštigálová v kategórií sestra manažér. Srdečne gratulujeme.

RUMUNSKÁ CHARITA ALBA IULIA
Tento rok sme si obzvláštnili návštevou oblastnej charity Alba Iulia v Rumunsku. Návštevy sa zúčastnili
riaditeľky a zamestnankyne ADS Charitas. Oblastná charita je naša partnerská charita, s ktorou spolupracujeme v rôznych oblastiach. Vycestovali sme do Rumunska aby sme si vymenili informácie a skúsenosti
v zdravotníckych a sociálnych službách poskytovaných charitou. Veľké poďakovanie a úcta patrí našej sestričke sr. Márie Anne Harazin zo Spišskej Kapituly, ktorá nám vytvorila a zabezpečila výborný program, a
bola našou veľkou oporou aj pri jazykovej bariére, keďže ako jediná ovláda rumunčinu. Ďakujeme Charite
Alba lulia za vzdelávací pobyt, výmenu informácií a spoluprácu.
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NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY
Slovenská katolícka charita mala v roku 2018 už 91 rokov v centre pozornosti pomoc núdznemu človeku
bez rozdielu. O akú pomoc ide? Kto za touto prácou stojí? Spoločne s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami po celom Slovensku sme v rámci jedného týždňa mali niekoľko aktivít, kde sme sa ako charita mohli
prezentovať a dať verejnosti o sebe vedeiť. Počas Národného týždňa charity (10. – 16. júna) bolo možné v
našich troch mestách (Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa) spoznať a stretnúť sa s tými,
ktorí denne dávajú svoj čas a talenty pre pomoc núdznym. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
Slovenská katolícka charita organizovala už po deviatykrát projekt s názvom Zbierka školských pomôcok. V našich zariadeniach, Spišskej katolíckej charity, sa podarilo vyzbierať 2 641 kusov školských potrieb,
ktoré poputujú k deťom zo sociálne slabších rodín, centier pre deti a krízových centier na Slovensku. Naši
žiaci tak prišli do školy plne pripravení, a tým dostali šancu na plnohodnotné vzdelanie.
Najväčšiu časť darovaných pomôcok tvorili zošity, ktorých sa vyzbieralo 964 ks, ceruziek 349 ks, perá 200
ks, ale aj mnoho iných potrebných pomôcok. Z krásnych nových školských tašiek sa tešilo 35 detí. V školskej
taške nesmie chýbať peračník, vďaka štedrosti našich darcov sme ich v tomto roku rozdali 34.

MOSTY K RODINE
V Košiciach uskutočnila zaujímavá konferencia s názvom „Mosty k rodine 2018“. Ako podporujeme
rodinu v núdzi? Čím začíname? …a čo tak začať bývaním? Odpovede na tieto otázky počas konferencie boli
pre nás všetkých silným impulzom pre ďalšie zlepšenie práce a pomoci deťom, rodinám v ťažkých životných
situáciách. Čím jasnejšie vieme potreby rodín a detí v núdzi pomenovať, tým efektívnejšie kroky v pomoci
a starostlivosti vieme podniknúť, aby mohli tieto rodiny žiť svoj život samostatne, bez nutnosti byť odkázaný
na systém sociálnych služieb. Konferencie sa zúčastnila riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej
Vsi, Mgr. Alexandra Hovancová, ktorá diskutovala v bloku zameranom na tému napĺňania potrieb klientov
a rodín.

PÚŤ CHARÍT SLOVENSKA
Púť charít sa organizuje každoročne už vyše 10 rokov v rôznych kútoch Slovenska. Tento rok bolo
miestom stretnutia obec Zákamenné, rodisko biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu v kostole
72

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Nanebovzatia Panny Márie celebroval Mons. Štefan Sečka, prezident SKCH. Aj na tohtoročnej púti prebehlo
oceňovanie pracovníkov jednotlivých charít a spoločne organizovaný výstup na neďaleké pútnické miesto
Kalváriu. Spoločná púť charít sa pravidelne organizuje ako pripomenutie si obnovenia činnosti SKCH na
Slovensku po roku 1989.

VIERA V PÁNA UZDRAVUJE
Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity sme po prvýkrát zorganizovali udalosť „Sviatosť pomazania
chorých, posilnenie v chorobe i starobe“. Sviatosť pomazania chorých patrí medzi sedem sviatostí Katolíckej cirkvi. Útechu a posilnenie ňou môžu prijať ľudia skúšaní chorobou. Pre túto udalosť sme si ako miesto
konania vybrali kostol sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov, Červený
Kláštor. Tento stredoveký kostol je unikátne miesto plné histórie i duchovna. Účastníci ho mali možnosť
spoznať aj na špeciálnej exkurzii. Svätú omšu so sviatosťou pomazania chorých celebroval Mons. Štefan
Sečka, prezident SKCH.

Z TMY NA SVETLO
Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity sme predstavili verejnosti sériu inšpiratívnych životných príbehov svojich klientov, ktorým sme napriek obrovským prekážkam a ťažkému osudu, dokázali pomôcť. Každý zo siedmych dosiaľ nepoznaných príbehov je bez prikrášlenia, reálny. Svedectvá klientov i pracovníkov
spracovala Charita nielen do textovej, ale aj vizuálnej podoby. Jedinečnú výstavu fotografií „Z tmy na svetlo“
mala verejnosť v rámci našej diecézy počas mesiacov november a október možnosť vidieť v mestách Liptovský Mikláš, Poprad a Spišská Nová Ves.

GODZONE
Je evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré sa uskutočnilo od 12.
– 17. Novembra 2018. V rámci tohto týždňa prišlo do našich dvoch zariadení 10 dobrovoľníkov, ktorí dali
našim prijímateľom to najcennejšie, svoj čas. Tešíme sa, že sa nám podarilo zapojiť sa do známeho projektu
s mládežou a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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HOSPODÁRENIE SPKCH V ROKU 2018
VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZNUJ_1

Úč NUJ

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1. 1 2

.

2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Mesiac Rok

Účtovná závierka

2 0 2 0 7 2 0 9 6 6

✔

riadna

✔

zostavená

mimoriadna

✔

schválená

IČO

3 5 5 1 4 2 2 1
SK NACE

SID

9 4

.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

(vyznačí sa x)

9 1. 0

od

0 1

2 0 1 8

do

1 2

2 0 1 8

od

0 1

2 0 1 7

do

1 2

2 0 1 7

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Priložené súčasti účtovnej závierky
✔

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

✔

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

✔

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S p i š s k á

k a t o l í c k a

c h a r i t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

1 7 6 5 / 3 0

S l o v e n s k á
PSČ

Obec

0 5 2 0 1

S p i š s k á

Číslo telefónu

V e s

Číslo faxu

/

0 5 3

N o v á

4 4 2 4 5 0 0

0

/

E-mailová adresa

c a r i t a s @ c a r i t a s . s k
Zostavená dňa:

1 3

.

0 3

.

2 0 1 9

.

2 0 1 9

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

1 9

.

0 3

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1
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IČO 3 5 5

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b

2

3

4

150000,00

150000,00

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

(031)

Umelecké diela a zbierky

4787594,84 6070483,14

6291749,37

150000,00

0,00

9375,00

150000,00

0,00

9375,00

4312794,84 5874033,14

5958524,37

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

009

10186827,98

010

422031,94

x

422031,94

422031,94

011

x

012

7947100,05 2908387,53 5038712,52

4612399,52

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

724108,24

645113,05

78995,19

89617,82

Dopravné prostriedky

023 - (083 + 092AÚ)

014

889792,90

753994,26

135798,64

194576,38

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018
203794,85

5300,00

198494,85

639898,71

324800,00

196450,00

323850,00

4250,00

4250,00

192200,00

319600,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

1

002

013 - (073+091AÚ)

Stavby

Netto

r. 003 až r. 008

Softvér
Oceniteľné práva

Netto

10858077,98

003

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Korekcia

001

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

SID

Brutto

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

1

Bežné účtovné obdobie

č.r.

Strana aktív

1 4 2 2

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až r. 028

021

521250,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)

022

4250,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 096 AÚ)

028

517000,00

324800,00

Strana 2

76

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

IČO 3 5 5

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

Brutto
b

a
1.

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

607243,51

030
031
032

Výrobky

(123 - 194)

033

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Zvieratá
Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

2. Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

1

029

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193)

1

Korekcia
2

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051

1 4 2 2

Netto
3

Netto
4

605379,73

659507,77

52719,32

52719,32

55105,80

24186,85

24186,85

23747,34

28532,47

28532,47

31358,46

322844,08

402109,78

1863,78

041
042

324707,86

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

227642,23

227642,23

211848,59

Ostatné pohľadávky

044

35552,35

35552,35

49138,88

(315 AÚ - 391 AÚ)

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )
Daňové pohľadávky

(341 až 345)

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

Pokladnica
Bankové účty

r. 052 až r. 056
(211 + 213)
(221 AÚ + 261)

x
56086,36

5426,92

3563,14

28866,74

229816,33

202292,19

052

43460,87

x

43460,87

62988,83

053

186355,46

x

186355,46

139303,36

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

MAJETOK SPOLU

1863,78

229816,33

055

Príjmy budúcich období

112255,57

051

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291AÚ

1. Náklady budúcich období

56086,36

x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

x

049

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty

1863,78

x

r. 058 a r. 059

057

11779,41

11779,41

14525,62

(381)

058

11779,41

11779,41

14525,62

(385)

059
6687642,28

6965782,76

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

11477100,90

4789458,62

Strana 3

77

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO
Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

3 5 5

1 4 2 2

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

1

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

061

2966499,97

2955881,67

062
063
064
065
066

407621,52

407621,52

407621,52

407621,52

072

2560986,11

2604401,09

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

067
068
069
070
071

073

-2107,66

-56140,94

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

384566,52

732080,10

1. Rezervy

075

5500,00

2500,00

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné
Ostatné rezervy
Krátkodobé rezervy

(451AÚ)

076

(459AÚ)

077

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

078

5500,00

2500,00

079

21111,33

36686,31

080

21111,33

24686,31

087

157955,19

392893,79

088

97524,95

253255,08

089

226,11

225,29

090

-33,17

091

1,80

36984,82

092

60235,50

102428,60

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky

r. 088 až r. 096

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky

(396)

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

4. Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

r. 098 až r. 100

12000,00

093
094
095
096
097

200000,00

300000,00

(461AÚ)

098

100000,00

300000,00

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

100000,00

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101

3336575,79

3277820,99

103

3336575,79

3277820,99

104

6687642,28

6965782,76
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IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

3 5 5

1 / SID

1 4 2 2

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Zdaňovaná
2

Spolu
3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4

501 Spotreba materiálu

01

682633,50

682633,50

502 Spotreba energie

02

230659,97

230659,97

651287,36
238709,83

504 Predaný tovar

03

2755,68

3813,85

511 Opravy a udržiavanie

04

111812,92

111812,92

117262,37

512 Cestovné

05

13684,97

13684,97

12135,51

513 Náklady na reprezentáciu

06

2805,66

2805,66

2831,37

2755,68

518 Ostatné služby

07

258360,99

258360,99

258870,19

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

3500089,34

3500089,34

3396953,76

09

1206220,81

1206220,81

1139584,12

126532,11

126532,11

137946,05

525 Ostatné sociálne poistenie

10

527 Zákonné sociálne náklady

11

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

532 Daň z nehnuteľností

14

2490,08

2490,08

2914,02

538 Ostatné dane a poplatky

15

10534,26

10534,26

10524,42

541 Zmluvné pokuty a penále

16

750,41

750,41

44,86

542 Ostatné pokuty a penále

17

753,32

753,32

4,00

543 Odpísanie pohľadávky

18

6475,88

6475,88

15606,12

544 Úroky

19

6727,77

6727,77

9566,64

545 Kurzové straty

20

546 Dary

21

31279,05

31279,05

21467,04

547 Osobitné náklady

22

15284,22

15284,22

6065,36

16072,29

16054,38

292121,46

326269,47

548 Manká a škody

23

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

24

16072,29

25

288572,42

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
553 Predané cenné papiere

27
28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

34
35

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
565
dane

36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

r. 01 až r. 37

26059,47

110563,78

110563,78

108200,00

240,00

240,00

240,00

6628848,47

6503443,25

33

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Účtová trieda 5 spolu

3549,04

26

554 Predaný materiál

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám

1033,06

38

6622543,75

6304,72
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

IČO 3 5 5
Číslo
riadku
c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

1 / SID

1 4 2 2

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

2863168,37
2755,68

2863168,37

2534201,97

2755,68

3813,85

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

7,73

7,73

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

25102,65

25102,65

34672,92

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

0,04

0,04

35,06

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

5565,69

5565,69

5174,52

647 Osobitné výnosy

56

219361,81

219361,81

254477,84

135789,76

135789,76

133228,14

10,00

10,00

270188,00

3639,44

3639,44

3639,44

648 Zákonné poplatky

57

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

653

59

654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku
656 Výnosy z použitia fondu

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

63
64

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

50710,82

50710,82

61394,74

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

257696,21

257696,21

354315,86

664 Prijaté členské príspevky

70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

103,00

103,00

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

119358,09

119358,09

57002,78

691 Dotácie

73

2943492,60

2943492,60

2791270,58

74

6620356,77

6405,12

6626761,89

6503415,70

75

-2186,98

100,40

-2086,58

-27,55

21,08

21,08

56113,39

79,32

-2107,66

-56140,94

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

76
77
78

-2186,98
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EKONOMICKY OPRÁVNENE NÁKLADY ZA ROK 2018
NÁZOV ZARIADENIA

DRUH POSKYTOVANEJ SOC. SLUŽBY

FORMA SOC. SLUŽBY

EON NA PSS/mesiac

Dom Charitas sv. Jozefa
Spišská Nová Ves

DSS - ambulantný pobyt

ambulantná

916,65

Zariadenie núdzového bývania

pobytová

667,28

Dom Charitas sv. Vincenta
de Paul
Vyšný Slavkov

DSS

pobytová

1 104,28

ZpS

pobytová

826,68

Dom Charitas
sv. Františka z Assisi
Trstená

DSS

pobytová

849,06

ZpS

pobytová

699,99

Denný stacionár

ambulantná

234,39

ŠZ

pobytová

931,10

DSS

pobytová

865,98

ZpS

pobytová

720,84

Denný stacionár

ambulantná

289,14

ŠZ

pobytová

938,71

Dom Charitas sv. Jána Bosca
Spišské Podhradie - Spišská
Kapitula

DSS

pobytová

1 087,38

ZpS

pobytová

773,74

Dom Charitas sv. Rodiny
Jánovce - Čenčice

DSS

pobytová

Dom Charitas sv. Damiána de
Veuster
Spišské Vlachy

Zariadenie podporovaného
bývania

pobytová

DSS - celoročný pobyt

pobytová

Dom Charitas sv. Kláry
Liptovský Mikuláš

Nocľaháreň

276,71

Krízové stredisko

598,65

Nocľaháreň

133,71

Dom Charitas
Sedembolestnej Panny Márie
Zázrivá

Dom Charitas Božej Prozreteľnosti
Liptovský Mikuláš
Dom Charitas sv. Hildegardy
z Bingenu
Rabča

916,30

Denný stacionár

ambulantná

Nocľaháreň

706,04
904,35

323,34
193,79

Zariadenie núdzového bývania

pobytová

354,08

ZpS

pobytová

854,88

Denný stacionár

ambulantná

252,69

Dom Charitas
sv. Jána Almužníka
Nová Ľubovňa

Špecializované zariadenie

pobytová

1 291,98

Špecializované sociálne poradenstvo
EON v EUR na 1 hod. Špec.
sociál.poradenstva

PSK-Sp. Podhradie

Terénna a ambulantná

7,40

PSK-Levoča

Terénna a ambulantná

7,40

KSK-Sp. Nová Ves

Terénna a ambulantná

17,45

ŽSK-Lipt. Mikuláš

Terénna a ambulantná

5,72

Dom Charitas
sv. Terézie z Lisieux
Hranovnica

Denný stacionár

ambulantná

256,80

Dom Charitas sv. Marty
Lisková

Denný stacionár

ambulantná

281,65

Dom Charitas Panny Márie
Lurdskej
Spišský Štiavnik

81

Dom Charitas
Kataríny Labouré
Spišská Nová Ves

Denný stacionár

ambulantná

478,01

Dom Charitas
bl. Zdenky Schellingovej
Námestovo

Denný stacionár

ambulantná

303,64

Dom Charitas
sv. Kamila Žaškov

Denný stacionár

ambulantná

276,41

Dom Charitas sv. Martina
Vikartovce

Denný stacionár

ambulantná

129,45

Dom Charitas sv. Ondreja
Hôrka

Denný stacionár

ambulantná

232,66

Dom Charitas Božieho Milosrdenstva
Ždiar

Denný stacionár

ambulantná

230,47

Dom Charitas sv. Antona
opáta a pustovníka
Spišská Belá

Denný stacionár

ambulantná

279,95

Dom Charitas sv. Faustín
Liptovská Lúžna

Denný stacionár

ambulantná

334,07

Dom Charitas Panny Márie
Matky ustavičnej pomoci
Lendak

Denný stacionár

ambulantná

284,21

Dom Charitas sv. Demetera
Údol

Denný stacionár

ambulantná

391,28

Dom Charitas
sv. Damiána de Veuster
Spišské Vlachy

Denný stacionár

ambulantná

228,07

Dom Charitas
sv. Štefana
Domaňovce

Denný stacionár

ambulantná

192,41

Dom Charitas
sv. Vendelína
Zuberec

Denný stacionár

ambulantná

611,22

PERSONÁLIE A MZDY
Priemerný prepočítaný
počet zamestnancov

461

(osoba)

Z toho počet vedúcich zamestnancov

32

(osoba)

Priemerná mesačná hrubá mzda prepočítaných FO

623,30

(€)

Priemerná mzda FO

564,92

(€)
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POĎAKOVANIE
Spišská katolícka charita je nezisková cirkevná organizácia. Bez finančných prostriedkov ale nemôže vykonávať svoju činnosť. Udržiavanie a zvyšovanie kvality, profesionality jednotlivých stredísk si vyžaduje aj
finančnú podporu.
Bez individuálnych a firemných darcov by niektoré naše aktivity nemohli existovať.
Preto ďakujeme všetkým darcom, sponzorom, priaznivcom, spolupracovníkom, partnerom a dobrovoľníkom za každú ich pomoc a podporu počas roka 2018.
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.facebook.com/SpisskaKatolickaCharita
www.instagram.com/caritas_spkch

www.caritas.sk
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