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VÝROČNÁ SPRÁVA
DIECÉZNA CHARITA ŽILINA

Príhovor
Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina

Rýchlo meniaca sa doba prináša zvýšené nároky na kvalitnú odpoveď. Dnes už máme na všetko
zadefinované podmienky a postupy, ktoré by mali zlepšiť kvalitu práce, zabezpečiť lepšiu pomoc. Neraz
však pracovníka oberú o množstvo času, ktorý mohol venovať núdznemu. Chudobný sa stráca z dohľadu pri
množstve predpisov, ktoré musí zamestnanec zohľadňovať. A práve on by mal byť prvoradým. Je na nás, aby
sme si to pripomínali, že sme tu v prvom rade pre neho.
Ani dokonalá štatistika, 100% evidencia, či samotná profesionalita nezabezpečí ľuďom v núdzi prijatie,
pomocnú ruku, sprevádzanie. Preto naša výročná správa len čiastočne poukazuje v slovách a číslach, čo sme
s láskou vložili do služby človeku.
Povzbudzuje nás k tomu aj pápež František:
„Vždy pevne upriamte zrak na konkrétneho človeka. Neslúžte akémusi pojmu človeka, ale ľudskej bytosti
milovanej Bohom, bytosti z mäsa a kostí, ktorá má svoje dejiny, vieru, nádej, city, sklamania, frustrácie, bolesti,
rany.“ (7. september 2017)
A tak napriek tomu, že potrebujeme plniť zákony, predpisy, nesmieme zabúdať, že pred nami je človek –
obraz Boha, ktorý je slabý, nedokonalý, ako často aj my v iných oblastiach.
Aj cez optiku povinností potrebujeme na neho hľadieť ako na dar, ktorý nám posiela milosrdný Otec.
Ak prijmeme túto mentalitu, nastane premena nielen v tých, ktorým slúžime, ale zmení to aj naše životy.
Tak dáme „čo je cisárovo, cisárovi a čo je Božie, Bohu ...“
Ďakujem nášmu diecéznemu biskupovi Tomášovi, že nás podporuje k takejto službe charity, miestnym
autoritám, dobrodincom, zamestnancom a dobrovoľníkom a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomáhali slúžiť človeku.
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O NÁS

Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Diecézna charita
Žilina bola zriadená žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom podľa Kódexu kánonického
práva a v súlade so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov dňom 20. októbra 2008. Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov
združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracuje s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na
Slovensku.

NAŠE POSLANIE
Poskytujeme charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby, vzdelávacie programy v oblasti
sociálnych služieb, sociálne poradenstvo, vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a poskytujeme humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie,
náboženstvo a politické zmýšľanie.

NAŠE HODNOTY
Ľudská dôstojnosť
v Božom slove

Prijatie človeka takého, aký je, pretože každý človek je stvorený na Boží obraz.

Život v nádeji

Rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých rozmeroch
(v duchovnom, duševnom a telesnom).
Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť.

Podpora
a ochrana rodiny

Rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ spoločnosti. Podpora zdravého
vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí.

Láska a spravodlivosť

Uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení s vierou a pravdou.

Sloboda a zodpovednosť

Prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou a zodpovednosti v rozhodovaní.
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Kde sme
a kde pôsobíme

FARSKÉ CHARITY
1

KOLÁROVICE

1 DOM CHARITY SV. VINCENTA, ŽILINA

2

PETROVICE

2 DOM CHARITY SV. KAMILA, ŽILINA

3

ŽILINA – SOLINKY

3 CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH, ŽILINA

4

BYTČICA

4 DOM CHARITY SV. GIANNY, ČADCA

5

BELUŠA

5 DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA, MARTIN

6

NOVÁ DUBNICA

6 DETSKÝ CHARITNÝ DOM POVAŽSKÁ BYSTRICA

7

LADCE

8

POVAŽSKÁ BYSTRICA – ROZKVET

9

KYSUCKÉ NOVE MESTO

10 LIETAVA

POTRAVINOVÉ BALÍKY

11 VRÚTKY

OKRES ŽILINA

12 TURANY

OKRES MARTIN

13 MARTIN

OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

14 SKALITÉ

OKRES TURČIANSKÉ TEPLICE

15 ČADCA

OKRES ILAVA

16 TURZOVKA

OKRES PÚCHOV

17 RAJEC
18 DOMANIŽA
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ZARIADENIA

OKRES
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

14
15

OKRES ŽILINA

4

16

OKRES PÚCHOV

22
2

9

1

4

3

2

3

1

10
6
5
7

11

8
17
18

13

12

5

6

OKRES ILAVA

OKRES
TURČIANSKE TEPLICE

OKRES MARTIN
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(11 026 nocľahov)
187 nocľaháreň
kapacita nocľahárne je 25 miest

427 nízkoprahové denné centrum
223 výdaj stravy
216 stredisko osobnej hygieny
23 práčovňa
200 výdaj šatstva a obuvi
427 základné soc. poradenstvo
251 špecializované soc. poradenstvo

ČO MI DALA CHARITA?
„Nový začiatok, šancu na druhý život. Nie je hanba padnúť, ale hanba je nepostaviť sa. Človek ktorý sa postaví
zo samého dna, až potom si začne vážiť ľudí, ktorí ho majú radi, začne si vážiť aj kus chleba a života.“
bývalá klientka Ivetka, 49 rokov

ČO MI DÁVA PRÁCA V DOME CHARITY SV. VINCENTA?
„Byť sám sebou, aj napriek každodenným životným ľudským trápeniam. Snažiť sa pochopiť ľudské utrpenie,
skrze objektív rozumu a kresťanského milosrdenstva. Neviditeľne rásť, pre druhých však voľným okom
viditeľne, skrze prirodzené ľudské skutky, ktorých forma dáva do popredia ich nemerateľný rozmer.“
Rastislav Kolman, vedúci zariadenia
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ĽUDIA BEZ DOMOVA

Dom charity
sv. Vincenta Žilina
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov § 20
Nízkoprahové denné centrum § 24
4b
Nocľaháreň §25
Stredisko osobnej hygieny § 60
Podporné služby - Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník
Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme kontaktovali a oslovili 48 klientov. Bolo im poskytnuté
základné sociálne poradenstvo a následne klienti využili služby v rámci nášho zariadenia. Sociálna práca v teréne streetwork nám pomáha v lepšej komunikácii s klientmi, keďže sú oslovovaní v ich prirodzenom prostredí.
Sociálna prevencia predstavuje spoluprácu klientov, ktorí sú aktívni v zmene spôsobu svojho života. Počas roka týmto
klientom umožňujeme zasielanie pošty na adresu Domu charity sv. Vincenta, v roku 2017 túto možnosť využilo 134
klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich finančných prostriedkov, pričom túto službu využilo 128 klientov.
V rámci resocializácie našich klientov realizujeme aj rôzne resocializačné aktivity, napr. brigády v zariadení alebo
distribúciu pouličných časopisov Nota Bene a Cesta.

OKA 2017
POČAS RO
PREDÁVALO ČASOPIS
NOTA
A BENE 22 AK
KTÍVNYCH
PREDAJCOVV, Z TOHO
8 NOVVÝCH, SPOLU PREDALI
21 397 KS.

ČASOPIS
S CESTA
DISTRIB
BUOVALO
9 PRED
DAJCOV, Z TOH
HO
6 NOVÝÝCH, SPOLU PREDALI
2 065 KUSOV A 24 KN
NÍH.

Z DOPLN
NKOVÉHO
TO
OVARU NOTA
A BENE SA
PRE
EDALO 506 KR
RÍŽOVIEK,
184 KA
ALENDÁROV, 161 KNÍH
A 106 OMAĽO
OVÁNIEK.

Mgr. Rastislav Kolman

Predmestská 12, 010 01 Žilina +421 41 724 47 95 dchvincent.za@gmail.com
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nocľaháreň
83 kapacita
nocľahárne je 10 miest
216 nízkoprahové denné centrum
16 útulok pre ženy
216 základné sociálne poradenstvo
142 špecializované soc. poradenstvo

ČO MI DALA CHARITA?
„Po rokoch práce s ľuďmi, ktorí žili a žijú
u nás už vieme, že pomoc musí byť o dvoch,
ktorí spolu kráčajú k cieľu. Spolupráca musí
byť vzájomná. Niekedy stačí málo, aby sa
ľudia opäť naštartovali, niekedy je to však
dlhší a namáhavejší proces.“
Eva Ondrušková, vedúca zariadenia
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ĽUDIA BEZ DOMOVA

Dom charity
sv. Gianny Čadca
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov § 20
Nízkoprahové denné centrum § 24
4b
Nocľaháreň §25
Útulok § 26
Stredisko osobnej hygieny § 60
Podporné služby - Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník
Poskytujeme komplex služieb pre ľudí, ktorí sú bez prístrešia a ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Pomáhame im
v riešení ich neľahkej životnej situácie. Tým, ktorí sú ochotní spolupracovať na zmene spôsobu života poskytujeme
sociálnu prevenciu a možnosť zúčastniť sa resocializačných aktivitách. Jednou z foriem resocializácie je predaj
pouličných časopisov Cesta a Nota Bene. Motivujeme ich k obnoveniu a udržiavaniu si pracovných návykov.
Vedieme ich k zodpovednosti, vzájomnej tolerancii a úcte. Ľuďom ktorým sa podarilo zbaviť závislosti hľadáme
prácu s ubytovaním alebo možnosťou prenájmu bytu. Pomáhame s umiestnením do sociálnych zariadení.
Nezanedbávame ani spirituálny rozmer klientov. Umožňujeme im duchovný rast formou duchovných obnov,
sviatosťami, pravidelnou modlitbou. V zariadení sa snažíme vytvoriť atmosféru domova.

ČASOPIS
S CESTA
DISTRIB
BUOVALI
4 PRED
DAJCOVIA, SPO
OLU
PREDALI 5 463 KUSO
OV.
POČAS RO
OKA 2017
PRED
DÁVALI ČASOP
PIS NOTA
BENE 4 PRED
DAJCOVIA,
SPO
OLU PREDALI 4 956 KS.

Bc. Eva Ondrušková

Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca +421 41 432 40 88 dchgianna.ca@gmail.com
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303 nízkoprahové denné centrum
144 výdaj stravy
83 stredisko osobnej hygieny
38 práčovňa
222 výdaj šatstva a obuvi
sociálne
205 základné
poradenstvo

„Charita mi prináša radosť z pomoci ľuďom v núdzi, učí ma pokore a láske k blížnemu.“ sociálny pracovník Libor Kyška
„Na Charite sa veľmi dobre cítim, je tu dobrá atmosféra, personál chápe moje problémy a dostávam tu všetko
potrebné“. klient Ondrej Facuna, 49 rokov
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ĽUDIA BEZ DOMOVA

Dom charity
sv. Krištofa Martin
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov § 20
Nízkoprahové denné centrum § 24
4b
Stredisko osobnej hygieny § 60
Podporné služby - Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník
Pomáhame ľuďom bez domova vybavovať ubytovanie, prácu, zdravotné, liečebné a iné vyšetrenia. Pomocou
resocializačného programu predaja časopisu Cesta sme pomohli zlepšiť 5 klientom svoju sociálnu situáciu. V rámci
sociálnej prevencie organizujeme o nasledovné činnosti: možnosť zasielania pošty na adresu zariadenia, úschova
finančných prostriedkov, vykonávanie nenáročnej práce napr. dovoz a pílenie palivovéhodreva, vykonávanie
poriadku v interiéri a exteriéri zariadenia, a v rámci resocializačného programu našim klientom tiež zabezpečujeme
brigády aj s ubytovaním.
Od augusta do novembra 2017 sme vďaka grantu Nadácie EPH zabezpečili rekonštrukciu kúrenia a strediska
osobnej hygieny v hodnote 5600 eur. Dosiahli sme zlepšenie vykúrenia objektu a zabezpečili sme dostatok teplej
vody pre klientov. Redukovaním škodlivých spalín sme pomohli zároveň zlepšiť stav v okolí objektu z hľadiska
ekológie. Rekonštrukciou hygienických zariadení sme docielili odstránenie nadbytočnej vlhkosti v uvedených
priestoroch. Celkovo sa zlepšila čistota a hygiena, čo vedie klientov k jej systematickému udržiavaniu.
Vianoce v našom zariadení prebehli podobne ako minulé roky. Štedrú večeru (šalát a ryby) nám zabezpečilo
občianske združenie Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom. Na Silvestra sme mohli našim klientom ponúknuť
kapustnicu, ktorú pomohlo surovinovo zabezpečiť mesto Martin. Podávanie kapustnice sa konalo aj za účasti vedúcej
odboru spoločenských služieb Mestský úrad Martin PhDr. K. Tomášovej a dobrovoľníka Ing. Františka Kočalku.

PREDAJ
POČAS
S ROKA 2017
DISTRIB
BUOVALI ČAS
SOPIS
CESTA 3 PREDAJCO
OVIA
A PRED
DALI 1996 KUS
SOV.
Mgr. Peter Fekiač PhD.

ODPRACOVANÉ
V NAŠOM ZA
ARIADENÍ SI VYK
KONALO
TREST PO
OVIINNEJ PRÁCE
13 ODSÚD
DENÝCH S POVINN
NOSŤOU
ODPRACO
OVA
AŤ 1670 HODÍN.

DOBROVOĽNÍCTVO
RÁCI S ÚRADOM PRÁ
ÁCE,
V SPOLUPR
SOCIÁLNYC
CH VECÍ A RODINY V MARTINE
VYKONALO
O 18 ĽUDÍ DOBROVO
OĽNÍCKU
ČINNOSŤ V ROZSAHU 32 HOD
DÍN
N MESAČNE.

Kollárova 24, 036 01 Martin +421 43 427 06 51 dchkristof.mt@gmail.com
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45 opatrovateľská služba
46 požičiavanie zdrav. pomôcok
1 prepravná služba
131 základné sociálne poradenstvo

„Z pohľadu našich klientov pomáha naša opatrovateľská služba v tom, že keď už sami nevládzu kvôli vyššiemu
veku alebo chorobe, bolesti a nemajú pri sebe niekoho práve, keď potrebujú, tak sú veľmi vďační, keď prídeme my
opatrovateľky a im pomôžeme. Ako opatrovateľka vnímam, že ma teší, že môžem niekomu pomôcť v čase staroby,
keď si sám už nedokáže pomôcť.“ opatrovateľka Janka Hodoňová
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STARÍ A CHORÍ ĽUDIA

Charitatívna služba
v rodinách Žilina
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Opatrovateľská služba § 41
Prepravná služby § 42
Požičiavanie pomôcok § 47
Základné sociálne poradenstvo § 19
Opatrovateľskú službu dopĺňame aj ďalšími službami podľa potrieb klientov:
sociálna – spočíva v sociálnom poradenstve priamo v domácnostiach klientov
návštevná - je určená naším klientom, ktorí sú prechodne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach
duchovná - sprostredkovanie kňaza ku sviatosti zmierenia alebo pomazaniu chorých.
Opatrovateľskú službu poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. Z celkového počtu klientov sme
v roku 2017 doopatrovali 7 a 5 boli umiestnení v domove sociálnych služieb. V roku 2017 požiadalo o našu službu
96 žiadateľov, mohla však byť poskytnutá len 26 z nich.
Máme k dispozícii polohovacie postele, invalidné vozíky, antidekubitné matrace, antidekubitné podložky, WC
stoličky, chodítka, stoličky do vane, bioptron. Tieto pomôcky požičiavame na určitý čas, pokiaľ si klient nevybaví
svoju vlastnú pomôcku. Počas tohto roku využilo túto službu 46 klientov.

K 31. DECEMB
BRU 2017
SME MALI ZAMEST
TNANÝCH
13 OPATROVAT
TELIEK NA
TRVA
ALÝÝ PRACOVNÝÝ POMER
A 2 OPATRO
OVATEĽKY
NA DOHODU
O VYKONAN
NÍ PRÁCE.

Mgr. Zuzana Žídeková

PRI VÝKO
ONE
OPATRO
OVATEĽSKEJ SLLUŽBY
DBAJÚ OPATROVATEĽĽKY
NA INDIVVIDUÁLNY
PRÍSTUP KU KAŽDÉMU
U
KLIENTO
OVI, REŠPEKTU
UJÚ
JEHO SLLOBODNÚ VÔĽĽU,
ZACHOVVÁVAJÚ JEHO
DÔSTOJJNOSŤ, POVZB
BUDZUJÚ
HO K SE
EBESTAČNOST
TI
A SEBAR
REALIZÁCII.

Predmestská 12, 010 01 Žilina +421 41 724 65 47 chsr.za@gmail.com
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32 celková kapacita / počet miest
12 domov sociálnych služieb
14 zariadenie pre seniorov
6 denný stacionár
35 celkový počet za rok 2017

„Charitné dielo vnímam predovšetkým ako službu blížnemu.“ sestra Rút, hlavná zdravotná sestra
„Cítim sa tu prijatá, toto prostredie pôsobí na mňa osobne ako domov.“ Táňa, upratovačka
„Našiel som miesto kde sa môžem realizovať a cítim sa užitočný.“ Ľubo, vodič
„Charita mi pomohla, lebo po pobyte v nemocnici som sa nemohol vrátiť domov k rodičom, našiel som tu útočisko,
a moja rodina za mnou môže kedykoľvek prísť.“ František, 52 rokov
„Našla som tu svoj druhý domov, rodinu.“ Betka, 47 rokov
„Tu medzi ľuďmi sa cítim smelšia a istejšia, nie je mi smutno.“ Angelka, 96 rokov
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STARÍ A CHORÍ ĽUDIA

Dom charity
sv. Kamila Žilina
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Zariadenie pre seniorov § 35
5
Domov sociálnych služieb § 38
Denný stacionár § 40
Starostlivosť v našom zariadení poskytujeme na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu a posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
Všetky nami poskytované služby zahŕňajú:
• poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Ide
o opatrovateľsko - ošetrovateľské úkony • zdravotnícku starostlivosť • základné sociálne poradenstvo • obslužné
činnosti zabezpečuje upratovačka a umývačka na chránenom pracovisku.
Vytvárame tiež priestor na absolvovanie odbornej praxe v našom zariadení pre rôzne pomáhajúce profesie:
opatrovateľ, zdravotnícky asistent, masér, fyzioterapeut.
Duchovnú správu v zariadení zabezpečuje Rehoľa bratov dominikánov. Klienti majú možnosť navštevovať kaplnku
priamo v Dome charity sv. Kamila, v ktorej sa pravidelne slúžia sv. omše.
V súlade s § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bolo Domu charity sv. Kamila v Žiline priznané postavenie chráneného pracoviska za účelom
vytvorenia pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím. Pracovné miesta na chránenom pracovisku
sú zamerané na vykonávanie pomocných prác súvisiacich so starostlivosťou o klientov (opatrovateľská činnosť,
žehlenie, pranie, umývanie riadov, pomocné práce pri upratovaní ako vysávanie, prezliekanie posteľnej bielizne).
Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím je 2.

Mgr. Katarína Bobuľová

Framborská 6, 010 01 Žilina +421 41 562 64 76 dchkamil.za@gmail.com
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kapacita /
30 celková
počet miest
detí a mladých

15 dospelých
k 31.12.2017

„V charite som doma, mám tu rodinu, priateľov, zážitky a spomienky.“ Martina, 17 rokov

ČO MI DÁVA PRÁCA V DETSKOM CHARITNOM DOME?
„Pocit naplnenia, dávajúcej lásky, radost blízkosti a prijímania, osobný rast v sebarealizácii a zodpovednosti…umieranie
sebe a upevňovanie sa v Kristovi.“ Helena Stašáková, vedúca zariadenia
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DETI A MLADÍ

Detský charitný dom
Považská Bystrica
Detský charitný dom Považská Bystrica je účelové zariadenie Diecéznej charity Žilina s celoročnou prevádzkou,
v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v troch samostatných skupinách
pre dieťa, ktoré:
• bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pomerov dieťaťa,
• vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania,
• je mladý dospelý
v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z.
Starostlivosť sa organizuje v troch samostatných skupinách (v 2 samostatných skupinách a 1 skupine mladých
dospelých). Cieľom je pripraviť deti do života tak, aby sa po praktickej i finančnej stránke vedeli sami o seba
postarať po dovŕšení plnoletosti a odchode z Detského charitného domu. Veľmi dôležitá je fyzická i psychická
vyrovnanosť, osobnostný rast, emocionálna stabilita, praktická zručnosť, zmysel pre plnenie povinností,
zodpovednosť. Týmto úlohám je prispôsobený výchovný proces v zariadení.
Umiestnené deti a mladí dospelí pochádzajú z rodín, v kterých zlýhala výchova rodičov vplyvom alkoholu,
psychickej poruchy, stratou bývania alebo sa rodičia o dieťa nevedia, nemôžu alebo nechcú postarať. Pre prácu
s biologickou rodinou je vyčlenený sociálny pracovník priamo v prirodzenom prostředí rodín. Snažíme sa
mobilizovať rodičov k vytvoreniu podmienok, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť do rodinného prostredia.

ZÁHRADNÁ CU
UKR
RÁREŇ – 11. JÚN 2017
UŽ PO TRETÍKRÁ
ÁT SA ZÁHRADA DETSKÉHO CHARITNÉHO
DOMU ZMENILA
A NA
A CUKRÁREŇ. PRE VŠETKÝÝCH NÁVŠTEVNÍKOV
BOL PRIPRAVEN
NÝ BOHATÝ PROGRAM, SVÄTÁ
Á OMŠA, KONCERT
A TANEČNÉ VYST
TÚP
PENIE DETÍ. DETI PONÚKA
ALI CHUTNÉ
KOLÁČIKY, KÁVU
U A NÁPOJE.

Mgr. Helena Stašáková

Nám. SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica +421 42 436 11 53 dchd.pb@gmail.com
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„Projekt je pre nás príležitosťou byť bližšie
k núdznym, môžeme vnímať ich potreby
a poskytnúť ďalšiu pomoc a služby.“
Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina
„U príjemcov potravinovej pomoci sa
stretávame väčšinou s pozitívnymi reakciami.
Riešili sme ťažké životné situácie, ale zažili sme
aj úsmevné príhody a aj zmeny k lepšiemu. Od
začiatku distribúcie navštevujem jedného pána
v Žilinskom okrese. Z dôvodu nadmerného
požívania alkoholu a mozgovej príhody sa
ocitol v zlej finančnej situácii. Pri prvej návšteve
bol pod vplyvom alkoholu, v izbe bol dym
z cigariet, zápach a neporiadok. Takmer mu
nebolo rozumieť. Pri ďalšej distribúcii bola
situácia zmenená. Tvrdil, že s alkoholom prestal.
Odvtedy ubehlo vyše 1,5 roka a pán nepije
alkohol, reč sa mu značne zlepšila, udržuje si
poriadok, drevo na zimu máva prichystané.
Dôvody zlepšenia môžu byť rôzne. Avšak verím,
že aj naša prítomnosť, milé slová povzbudenia
a napomenutia a základné potraviny z balíčka
k tomu prispeli.“ Mgr. Vladimír Pallo, koordinátor
potravinovej pomoci Diecéznej charity Žilina
„S p. Annou som sa zoznámil pri prvom kole
potravinovej pomoci v roku 2016. P. Anna
je 73 ročná dôchodkyňa, ktorá sa pre svoj
nízky starobný dôchodok dostala na zoznam
prijímateľov potravinovej pomoci. P. Anna žije
so svojim synom, ktorý je závislý na alkohole
a o svoju mamu sa zaujíma len minimálne.
Pri druhom kole potravinovej pomoci mi p.
Anna vyrozprávala svoj príbeh. Po zaplatení
všetkých účtov a exekútora jej syna, jej na
svoju existenciu zostáva 10€. Preto je p. Anna
veľmi vďačná za túto potravinovú pomoc, ktorá
jej podľa jej slov „zachránila život“. P. Anna je
veľmi vďačná a prajná, nikdy nám nezabudne
ponúknuť pohár vody a papuče, ktoré tak rada
vyrába.“ Mgr. Libor Kyška, sociálny pracovník
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POTRAVINOVÁ POMOC

Potravinová pomoc v roku 2017
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1 767 + 842
HYG. BALÍČKOV
1 835
1 135

1 721

1 072
987

1 581

911

POČET POTRAVINOVÝCH BALÍČKOV
1. – 4. KOLO

POČET PRÍJEMCOV
1. – 4. KOLO

Všetky informácie o projekte potravinovej pomoci
sú na webovej stránke: www.potravinovapomoc.sk
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Projekt potravinovej pomoci je realizovaný v rámci Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD)
a je financovaný zo zdrojov Európskej Únie. Na Slovensku je zameraný na zníženie nedostatku potravín a základných
hygienických potrieb u príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a osôb bez prístrešia. Zdrojovú databázu na výber konečných
príjemcov pravidelne aktualizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2017 zabezpečovala Diecézna charita
Žilina distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v 6 okresoch: Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske
Teplice, Púchov a Ilava. Zrealizovali sme 4 kolá distribúcie, pričom v jednom kole sme vydali aj hygienické balíčky.
Distribúcia a výdaj prebiehal v spolupráci s obecnými a farskými úradmi, v niektorých obciach sme balíčky odovzdali
priamo do domácností.
Súčasťou poskytovania potravinovej pomoci sú sprievodné opatrenia, v rámci ktorých je klientom poskytované
sociálne poradenstvo a iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie
a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, poradenstvo o zdravej
výžive, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami).
Na celom Slovensku sa potravinová pomoc dotýka viac jako 20 000 ľudí a bude prebiehať niekoľko krát ročne až do roku
2020.
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POTRAVINOVÁ POMOC

CELKOVO SME
E ROZDALI
6904 POTRAVVINOVÝCH
A 842 HYGIE
ENICKÝCH
BALÍČK
KOV PRE VIAC AKO 1000
PRIJÍM
MATEĽOV V CELKOVEJ
HM
MOTNOSTI
93 TON.

HYGIENIC
CKÝ BALÍČEK
SA SKLA
ADÁ ZO 4 DRUH
HOV
PRODUKT
TOV.
SAMOTN
NÝ POTRAVINO
OVÝ
BALÍČEK
K OBSAHUJE
HOV TRVANLIVVÝCH
21 DRUH
POTRAVVÍN
N.
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
pripravili študenti gymnázia v Považskej
Bystrici popoludnie plné hier a športových
aktivit pre deti z Detského charitného domu.
Ide o skupinku dobrovoľníkov, ktorí nezištne
pomáhajú deťom s úlohami do školy.
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DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľníctvo
Diecézna charita Žilina považuje dobrovoľníkov za dôležitú
súčasť pri vykonávaní svojej činnosti ako aj hodnotnú
podporu jej fungovania v Žilinskej diecéze. Získavaniu
dobrovoľníkov sa venujeme dlhší čas.
Dobrovoľník je ten, kto má na prvom mieste dobrú vôľu
a ochotné srdce pomáhať iným, a to bez nároku na odmenu.
Odmenou mu však je dobrý pocit z vykonanej služby,
úsmev človeka bez domova, dieťaťa či starého človeka,
ako aj spoločenstvo ďalších charitných dobrovoľníkov či
zamestnancov.
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Pre dobrovoľníkov farských charít sme v spolupráci
s vdp. Ľubomírom Bollom zorganizovali duchovnú
obnovu 6. júna 2017 v Žiline. Hlavnou témou bolo
telesné a duchovné milosrdenstvo. Spoločnej
prednášky a svätej omše sa zúčastnilo 40
dobrovoľníkov.

„Sme presvedčení, že cesta charitnej služby v nasledujúcich desaťročiach je práve cestou farských charít. Priestor
každej farnosti prostredníctvom farskej charity môže nabrať nový dych cez žitie caritas v praxi.“
Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková, koordinátor farských charít
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FARSKÉ CHARITY

Farské charity
Naša pomoc sa často dostáva iba k určitému počtu ľudí,
o ktorých sa staráme v 6 charitných zariadeniach v Žiline,
Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Mnohí sa však nachádzajú
aj v ďalších mestách a obciach. Preto rozvíjame
myšlienku pomoci prostredníctvom farských charít
cez projekt MOSTY CHARITY.
Naším cieľom je vytvoriť sieť konkrétnej pomoci ľuďom
v spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorí sú združení vo farskej
charite.
Farskú charitu definujeme ako spoločenstvo veriacich
dobrovoľníkov vo farnosti. Každá farnosť je iná, špecifická
a preto aj jej potreby sú rozdielne. Farská charita,
ktorá sa skladá z min. 3 dobrovoľníkov ruka v ruke so
správcom farnosti odpovedá na potreby núdznych farnosti
a spoločne hľadajú spôsob ako byť nápomocní.
Pole pôsobenia dobrovoľníkov je rôzne - venujú sa starým
a chorým, organizujú pre nich spoločné stretnutia, pomáhajú
s opatrovaním, sprevádzaním k lekárovi či do kostola.
V niektorých farnostiach sa zameriavajú na pomoc rodinám
a deťom.
Zapájajú sa do celoslovenských zbierok školských pomôcok,
potravín, drogérie a šatstva, ktoré potom prerozdeľujú v rámci
svojej farnosti alebo blízkeho okolia. Našou snahou je spájať
aktívnych ľudí, pretože svedectvo ich služby má význam pre
celú farnosť.

DO KO
ONCA ROKA 2017
EVIDUJEME 18 FA
ARSKÝCH CHARÍT:
FCH ŽILINA
A-SOLINKY, FCH VRÚT
TKY, FCH MARTIN,
FCH
H TURANY, FCH LIETAVVA, FCH BYTČICA,
FCH DOMA
ANIŽA, FCH LADCE, FCH
H NOVÁ DUBNICA,
FCH
H KYSUCKÉ NOVÉ MES
STO, FCH ČADCA,
FCH TURZOVVKA
A, FCH POVAŽSKÁ BYS
STRICA-ROZKVET,
FCH PETR
ROVICE, FCH KOLÁROVVICE, FCH RAJEC,
FCH SKALIT
TÉ A FCH BELUŠA.
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Potravinová
zbierka
Tesco
Zbierka tento rok prebiehala
od 9. do 11. novembra 2017. Vo
vybraných predajniach Tesco po
celom Slovensku sa mohli ľudia
zapojiť a darovať pre ľudí v núdzi
trvanlivé potraviny, drogériu
a hygienické potreby. V deviatich
predajniach v Žiline, Martine,
Čadci, Rajci, Považskej Bystrici,
Púchove, Turzovke a Lednických
Rovniach sa vyzbieralo 18 ton
v celkovej hodnote 24 716,38
eur. Mohli sme tak pomôcť 400
rodinám a jednotlivcom.
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Zbierka
školských
pomôcok

DM
hygienické
boxíky

V období od začiatku júna do konca
augusta organizujeme zbierku školských
pomôcok. Vďaka darovaným pomôckam
môžu deti zo sociálne slabších rodín
prísť do školy pripravené. Zbierka
prebiehala už po ôsmykrát na území
celého Slovenska. Ľudia mohli aj tento
rok darovať nové alebo použité školské
pomôcky, ktoré ešte dokážu deťom
poslúžiť. V našej diecéze sa nám podarilo
vyzbierať dostatok školských pomôcok
pre viac jako 442 detí zo Žiliny, Bytčice,
Martina, Čadce, Považskej Bystrice, Bytče,
Lietavy, Beluše, Petrovíc a ďalších obcí.

DM drogerie markt s.r.o.
poskytla 455 hygienických
DM boxov, ktoré obsahovali
zubnú pastu, zubnú kefku,
sprchový gél, šampón,
hygienické vreckovky.
DM boxy sme prerozdelili
núdznym, kterým
poskytujeme služby v našich
charitatívnych zariadeniach
v Žiline, Martine, Čadci
a Považskej Bystrici.
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Týždeň kresťanskej kultúry – 4. október
2017 v Žiline – prezentácia činnosti
Diecéznej charity Žilina

Vianočné trhy v Žiline – 4-7.december
2017, charitný stánok, finančný výťažok
957,25 eur pre charitné zariadenia
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Nie všetko,
čo sa udialo
v roku 2017, sa
dá popísať na
pár riadkoch,
vyberáme
niekoľko
udalostí
v obrazoch.

ROK 2017 V OBRAZOCH

Komunitný žilinský festival
Inter nos - Medzi nami - 7.
september 2017

Spomienka na zosnulých
klientov - 6. november
2017 - sv.omša a stretnutie
s pozostalými

Godzone tour dobrovoľníci –
16. november 2017

Celoslovenská púť charít
Spišská Kapitula 13. október
2017
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Stretnutie zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina
- 4.december 2017 s otcom biskupom Tomášom Galisom

3 dňová duchovná obnova –
máj 2017 v Čičmanoch
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Veľtrh sociálnych aktivit v Žilinskom
kraji – 3. november 2017, Aupark Žilina
z príležitosti Medzinárodného dňa za
odstránenie chudoby

PROJEKTY / SUPERVÍZIA / DUCHOVNÁ SLUŽBA

Projekty cez
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
V roku 2017 sme prostredníctvom príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili pracovné príležitosti pre 6
uchádzačov o zamestnanie.
V rámci aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom bolo získanie praktických
skúseností pre potreby trhu práce, ktorú vykonáva dobrovoľne, sme prijali 1 dobrovoľníka. Počas tejto činnosti pomáhal
v službách pre ľudí bez domova.
Príspevky na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov podľa §54 ods. 1 zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
národného projektu „Šanca na zamestnanie“ poberal 1 zamestnanec v Dome charity sv. Krištofa v Martine.
Príspevky na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov podľa §54 ods. 1 a zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ poberal 1 zamestnanec v Dome charity sv. Krištofa v Martine.
Podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sme vytvorili pracovnú príležitosť pre 1 znevýhodneného uchádzača v Dome charity sv. Kamila v Žiline na
pozícii upratovačka.
Podľa §60 ods 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sme vytvorili pracovné príležitosti pre 2 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v Dome charity
sv. Kamila v Žiline. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov zamestnancov chráneného
pracoviska.
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Supervízia
Diecézna charita Žilina zabezpečuje a realizuje na základe komplexného plánu supervízie pre organizáciu supervíziu pre
svojich zamestnancov. Program supervízie sa realizuje v zariadeniach Diecéznej charity Žilina, ktoré poskytujú sociálne
služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
Cieľom je zvýšenie odbornej úrovne a kvality poskytovaných služieb.
Cieľom supervízie je:
• overovanie si efektívnosti vlastných postupov supervidovaného pri svojej práci
• rozširovanie možností práce s klientom
• korigovanie stereotypov v práci - vlastné uvedomenie si stereotypov supervidovaného a ich minimalizovanie
• prevencia syndrómu vyhorenia u pracovníka
• predchádzanie poškodeniu klienta
• zvyšovanie profesionality pracovníka - získanie nových informácií, skúseností, zručností
• kvalitnejšia spolupráca s ďalšími kolegami v práci - čím sa zvyšuje profesionálna odbornosť v tíme
Použité metódy pri supervíznom stretnutí sú rozhovor, pozorovanie, vizualizácia - kreslenie vzťahov, situácií,
analógové znázornenie pomocou predmetov - napomáhajú k zmene postoja a myslenia superevidovaného, motivácia
superevidovaného, sebareflexia superevidovaného a i.
Prostredníctvom rôznych supervíznych techník a za priamej a aktívnej účasti supervidovaného sa supervízor
prostredníctvom supervízie snažil zvýšiť profesionálne kompetencie pracovníkov.

Duchovná služba
Z poverenia žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa bol duchovnou správou v charitnej službe poverený od 1. júla 2017
vdp. Michal Melišík, ktorého úlohou je pastoračná staroslivosť zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov. V tejto správe
vystriedal vdp. Ľubomíra Bolla. Spolupodiela sa pri organizovaní obnov, pútí, zabezpečuje tiež duchovné sprevádzanie.
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PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Finančný prehľad
hospodárenia k 31. 12. 2017
€

Náklady podľa druhu

Výnosy podľa druhu a zdrojov

€

93 699

Spotreba

Tržby z predaja služieb

47 738

Energie

Úroky, kurzové zisky

9 131

Opravy a udržiavanie

Prijaté dary

3 015

Cestovné

Ostatné výnosy

Služby

Prijaté príspevky od iných organizácií

35 481

Mzdové náklady

Prijaté príspevky od fyzických osôb

48 166

Dohody o prácach mimo pracovného
pomeru

Príspevok z podielu zaplatenej dane

16 854

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

Prijaté príspevky z cirkevných zbierok

97 900

Finančné príspevky zo Žilinského
samosprávneho kraja

106 645

Finančné príspevky zo samospráv

139 544

Finančné príspevky z MPSVR SR

104 160

Finančné príspevky z ÚPSVR

262 782

39 374
528 972
11 737
179 069
31 604

Ostatné sociálne náklady

4 292

Dane, poplatky a pokuty
Kurzové straty

14 269
4 200
21 819
132
6 310
450
6 686

Dary

1 002 498

4
27 216
5 104

Ostatné náklady

Tržby z predaja dlhodobého hmotného
majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku

Iné ostatné výnosy – výnosy
z obstarania DHM

Zostatková cena predaného
dlhodobého majetku

SPOLU

400
12 722
997 805

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Poskytnuté príspevky účtovným
jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky zo zbierky

1

140 827

Daň z príjmov – zrážková
SPOLU

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
za rok 2017

- 4 693 €
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Finančné hospodárenie stredísk
podľa druhu stredísk k 31. 12. 2017
1 002 498

NÁKLADY
7.

997 805

VÝNOSY
7.

1.

1.

2.

6.

2.

6.

3.
5.

3.
5.

4.

Strediská

4.

Náklady

Výnosy

1. Charitatívna služba v rodinách, Žilina

105 061

104 214

2. Dom charity sv. Vincenta, Žilina

115 148

114 353

3. Dom charity sv. Kamila, Žilina

261 413

253 844

59 437

58 898

111 896

111 211

283 302

276 217

66 241

79 068

1 002 498

997 805

Sociálne služby

4. Dom charity sv. Krištofa, Martin
5. Dom charity sv. Gianny, Čadca
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
6. Detský charitný dom, Považská Bystrica
Iné služby
7. Centrum diecéznej charity, Žilina
SPOLU
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PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Finančný prehľad
o stave majetku k 31. 12. 2017
AKTÍVA
Neobežný majetok spolu

€

PASÍVA

315 429

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok

315 429

3. Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

222 623

1. Zásoby
2 759

4. Finančné účty

219 864

Časové rozlíšenie

11 132

1. Náklady budúcich období

3 798

2. Príjmy budúcich období

7 334

MAJETOK SPOLU

Vlastné zdroje krytia majetku

183 453

1. Imanie a peňažné fondy

246 736

2. Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
min. období

-58 590

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-4 693

3.

Cudzie zdroje

2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky

€

549 184

1. Rezervy
2.

Dlhodobé záväzky - záväzky zo sociálneho
fondu

40 081
1 061

3. Krátkodobé záväzky

129 071

Časové rozlíšenie

195 518

1. Výnosy budúcich období

195 518

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

549 184

PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV PREPOČÍTANÝ

Personálne
údaje

170 213

EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV K 31.12.
POČET ZAMESTNANCOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

66
70
17

POČET ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH NA DOHODY

24

PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA

668
35

Finančný príspevok
z podielu zaplatenej dane

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Mzdy zamestnancov sociálnych služieb v zariadeniach (útulok, ZPS, NDC)
Odvody poistného za zamestnávateľa z miezd zamestnancov (útulok, ZPS, NDC,
opatrovateľská služba)
Prevádzkové náklady - energie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení (DCHKr.), úhrada časti faktúry

POUŽITIE
Z MINULÉHO
OBDOBIA

POUŽITIE
Z BEŽNÉHO
OBDOBIA

5 037,30
11 239,56
572,76
2 200,02

Bankové poplatky
Spolu – použitie v roku 2017
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia -VBO

4,25
19 049,64

4,25
18 501,32

ZPS – zariadenie pre seniorov; NDC – nízkoprahové denné centrum; DCHKr. – Dom charity sv. Krištofa; DSS – domov sociálnych služieb;
VBO – výnosy budúcich období

2%

PREMIE
EŇAME

NA SL
LUŽB
BU NÚDZ
ZNYM
M
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Prehľad ročných ekonomicky oprávnených
nákladov klienta podľa jednotlivých druhov
služieb v roku 2017
Sociálna služba v zariadeniach

Forma
služby

Priemerný
mesačný počet
klientov/miest
v NDC/kapacita
nocľahárni

Ekonomicky
oprávnené náklady
na klienta za rok
(v Eur)

Domov sociálnych služieb, DCHK

Pobytová
celoročná

12

9 648,12

Zariadenie pre seniorov, DCHK

Pobytová
celoročná

14

9 618,00

Denný stacionár, DCHK

Ambulantná

1

2 736,00

Útulok, DCHG

Pobytová
celoročná

10

5 276,64

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, DCHD

Pobytová
celoročná

17,25

16 382,40

Nocľaháreň, DCHV

25

2 057,40

Nocľaháreň, DCHG

10

2 457,36

Nízkoprahové denné centrum, DCHV

Denná

37

1 308,60

Nízkoprahové denné centrum, DCHG

Denná

24

833,40

Nízkoprahové denné centrum, DCHKr.

Denná

37

1 625,88

37

Prehľad ekonomicky oprávnených
hodinových nákladov poskytovanej služby
podľa jednotlivých druhov služieb v roku 2017
Sociálna služba v zariadeniach
Opatrovateľská služba, CHSR

Forma služby
Terénna

Počet vykázaných
hodín

Ekonomicky
oprávnené náklady na
1 hodinu (v Eur)

17 284,00

5,95

Špecializované sociálne poradenstvo DCHV

Denná

1 928

8,29

Špecializované sociálne poradenstvo DCHG

Denná

1 928

7,37

CHSR – Charitatívna služba v rodinách; DCHV – Dom charity sv. Vincenta, Žilina; DCHG – Dom charity sv. Gianny, Čadca; DCHKr. – Dom
charity sv. Krištofa, Martin; DCHK – Dom charity sv. Kamila, Žilina; DCHD – Detský charitný dom, Považská Bystrica
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Účtovná závierka
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Diecézna charita Žilina (ďalej „DCH Žilina“)
zostavuje individuálnu riadnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku k 31.12.2017.
Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 bola schválená diecéznym biskupom dňa 20. apríla 2018
v súlade s článkom V. Stanov Diecéznej charity Žilina a v elektronickej podobe bola dňa 12.3.2018 odoslaná na Finančnú
správu.
Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke
Každý rok sa celkový rozpočet DCH Žilina prispôsobuje zdrojom, z ktorých sú poskytované finančné príspevky za
zabezpečenie služieb v zmysle:
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
DCH Žilina vykázala za rok 2017 stratu vo výške 4 692,81 Eur z dôvodu finančnej náročnosti jednotlivých služieb. DCH
Žiline sa napriek snahe nepodarilo získať dostatok finančných zdrojov na pokrytie celkových nákladov činnosti.
Cudzie zdroje krytia majetku tvoria najmä krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, záväzky z titulu miezd za
december 2017 a záväzky z obchodného styku.
Významnú položku v pasívach tvoria výnosy budúcich období, a to najmä zostatková hodnota dlhodobého majetku
obstaraného z dotácií alebo darov.
Zmeny za účtovnú jednotku
Po 31.12.2017 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva.
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Správa nezávislého
audítora
Riaditeľovi Diecéznej charity Žilina.
Názor
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky
Diecéznej Charity Žilina, IČO: 42 065 895 (ďalej
„Organizácia“) za rok končiaci 31.12.2017, ktorá obsahuje
súvahu zostavenú k 31.12.2017, súvisiaci výkaz ziskov
a strát za rok končiaci k 31.12.2017 a poznámky k účtovnej
závierke, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných
zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetl‘ujúce informácie.
Podl‘a nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach verný a pravdivý obraz
o finančnej situácií Diecéznej charity Zilina k 31.12.2017
a výsledkoch jej hospodárenia za rok končiaci k 31.12.2017
podl‘a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podl‘a medzinárodných audítorských
štandardov (International Standards on Auditing, ISA).
Naša zodpovednosť podl‘a týchto štandardov je uvedená
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. Od Organizácie sme nezávislí podl‘a ustanovení
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanoveni
týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy,
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ
pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú
závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto
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účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný
obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly,
ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán
zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže
by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej
činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak
urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie,
či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby,
a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné
sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používatel‘ov, uskutočnené na základe tejto
účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podl‘a medzinárodných
audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame
profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej
nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské
dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými
pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolnosti, ale nie za účelom vyjadrenia
názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené
štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne
v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných
audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré
by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru,
že významná neistota existuje, sme povinni upozorniť
v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené
v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo
okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah
účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému
zobrazeniu.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou
zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto
informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou
účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú
byť významne nesprávne. Posúdili sme, či výročná správa
Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej
závierky, podl‘a nášho názoru:
• informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za
rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
• výročná správa obsahuje informácie podl‘a zákona
o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej
jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili
významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora.
V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.

V Košiciach, dňa 27. 4. 2018
JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46
040 01 Košice
Licencia UDVA 371

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej
správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené
vo výročnej správe, zostavenej podl‘a požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú
závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej
správe.

Zodpovedný audítor
Ing. Marian Revay
Licencia SKAU 870
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V mene nás a našich klientov ďakujeme
všetkým, ktorí nám počas roka
akýmkoľvek spôsobom pomohli:
Automarket s.r.o.

Jurčo Tomáš

Mestský úrad Čadca

Pleva Rudolf

Belas Jaroslav

Kasman Roman

Benko Marek

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Mestský úrad
Považská Bystrica

Rímskokatolícka
cirkev - farnosti

Bokor Peter

Kniežik Martin

Mužilová Dominika

Račková

Brezániová Elena

Konopka Jaroslav

Nadácia EPH

Rendek Stanislav

Cirkev bratská Žilina

Kopták Tomás

Nadácia HB Reavis

Sestry Panny Márie
Útechy

Čerňanská Mariana

Kucejová Jarmila

Dobrý Peter

Kuchár Štefan

Domanický Jozef

Kužma

Durčanský Peter

Maceášek Roman

Durčo Miroslav

Macek Ján

DM drogerie markt s.r.o.

Majda Marián

DZ SEHA

Medňanský Vladimír

eRko stretko
Žilina-Solinky

Mikolajčík Ján

Evanjelický zbor Žilina,
Martin

Miláková Helena

Nadácia Pontis
Nadácia Socia
Nadácia SPP
Nižný Marek

Skanska a.s.
Slovenská katolícka
charita

Ondrušková

Stredoslovenská
energetika

Oravcová Katarína

Tesco Stores SR s.r.o.

Organizačný tím
Kvetného víkendu v Žiline

Urbánek Rudolf

Organizačný tím
Misijnej púte detí
v Rajeckej Lesnej

Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Ostrochovská Jana

Vobiscum s.r.o.

OZ Dobrý Pastier

Vrúbel Milan
Žilinský samosprávny
kraj

Godzone tour

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

HMZ radiokomunikácie

Miština František

Pečálková Darina

Hyundai Dymos s.r.o.

Mestský úrad Žilina

Pekara Milan

Jackulík Jozef

Mestský úrad Martin

Urbaník Miroslav

a mnohým ďalším.

Ďakujeme tiež mnohým, ktorí nám pomohli, ale zostali anonymní.
Osobitné poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom, ktorí prispeli tým najvzácnejším - svojim časom pri
vydávaní jedla, pomáhali pri rôznych činnostiach a trávili čas s ľuďmi v núdzi.
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PRÍHOVOR
O NÁS
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ĽUDIA BEZ DOMOVA
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CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH ŽILINA
DOM CHARITY SV. KAMILA ŽILINA
DETI A MLADÍ
DETSKÝ CHARITNÝ DOM POVAŽSKÁ BYSTRICA
POTRAVINOVÁ POMOC V ROKU 2017
DOBROVOĽNÍCTVO
FARSKÉ CHARITY
ROK 2017 V OBRAZOCH
PROJEKTY / SUPERVÍZIA / DUCHOVNÁ SLUŽBA
PROJEKTY CEZ ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
SUPERVÍZIA
DUCHOVNÁ SLUŽBA
PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV
FINANČNÝ PREHĽAD HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2017
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE STREDÍSK PODĽA DRUHU STREDÍSK K 31. 12. 2017
FINANČNÝ PREHĽAD O STAVE MAJETKU K 31. 12. 2017
PERSONÁLNE ÚDAJE
FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
PREHĽAD ROČNÝCH EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV KLIENTA PODĽA
JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SLUŽIEB V ROKU 2017
PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH HODINOVÝCH NÁKLADOV POSKYTOVANEJ
SLUŽBY PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SLUŽIEB V ROKU 2017
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

2
3
3
3
4
7
7
9
11
13
13
15
17
17
19
23
25
29
31
31
32
32
33
33
34
35
35
36
37
38
40

43

Ďakujeme
za Vašu podporu!

Diecézna charita Žilina
Predmestská 12, 010 01 Žilina
IČO: 420 65 895
+421 41 723 12 34
Číslo účtu IBAN: SK31 0900 0000 0004 2470 2305
(Slovenská sporiteľňa)
charitaza@gmail.com
www.charitaza.sk

